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Поштовани читаоци, 
 

Тема прошлог броја, заштита градитељског 
наслеђа, наставља се у извесном смислу и у 
овом броју, кроз прилоге који се односе на 
ревитализацију и реконструкцију објеката и 
урбанистичко уређење града. Критичке 
текстове о стању у овој области добили смо од 
арх. Слободана Малдинија, као и наставак 
првог дела текста Миодрага Анђелковића.  
 Дани архитектуре Ниша 2017. имали 
су у свом програму изложби и радове са 
прошлогодишње БИНЕ, кокретно, 
првонаграђено идејно решење за 
реконструкцију објекта у Ресавској 40 у 
Београду и његову пренамену у музеј града. 
Рад је коментарисала наша честа и драга 
гошћа др Јелена Ивановић Војводић, једна од 
аутора. Уопште, настојаћемо да на изложбама 
увек учествују аутори, јер жива реч на 
најбољи начин презентира оно што је 
изложено. Овом изложбом је била и отворена 
наша манифестација. 
 Још неколико интересантних изложби 
било је у програму Дана архитектуре: најпре, 
радови студената са Треће летње школе 
традиционалне архитектуре која је одржана у 
селу Мирково у Бугарској.  Са бројним 
студентима и гостима, отварање је било 
допуњено и музичким програмом. Три 
најзначајније смотре архитектуре у Србији – 
београдски и новосадски салон и Балкански 
архитектонски бијенале – биле су 
представљене на скромнији начин. Први, 
само видео-презентацијом, други са малим 
избором награђених радова, а трећи само 
промотивно. Нажалост, нису дошли сви 
позвани гости из Београда и Новог Сада.  
 Некадашња традиција организовања 
једнодневних стручних екскурзија обновљена 
је, па је мала група заинтересованих 
учествовала у занимљивом излету возом до 
Лесковца. И у градовима Србије има много 
тога да се види, поред уобичајених посета 
манастирима, црквама и природним 
лепотама. 
 Један од објеката који се током 
протеклих неколико месеци реконструише у 
самом центру Ниша, хотел „Амбасадор“, 
приказан је у тексту нашег сталног сарадника 
 

 
 
 
М. Стојановића, историчара уметности из 
Београда. Такође, у центру пажње је и пројект 
реконструкције – уређења пешачке зоне  на 
Тргу краља Милана у Нишу. Детаљни 
прилог о овом пројекту за сада нисмо добили 
од аутора са Грађевинско-архитектонског 
факултета, па се надамо да ћемо то 
надокнадити у следећем броју.  
 Међу градским актуелностима су и 
један конкурс – реконструкција зграде музеја 
на Медиани и једна запажена изложба у 
организацији Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу.   
 Наша галерија одржава праксу 
гостовања архитеката из других градова. 
Наше гошће са Филозофско-уметничког 
факултета из Крагујевца су представиле своје 
пројекте, а у оквиру Ноћи музеја 19. маја 
поставиће се изложба још три друге 
колегинице са истог факултета. Једна добра 
идеја за презентовање фотографија са 
путовања реализована је као видео-серија под 
именом „Виртуелне изложбе“. У периоду од 
фебруара до априла, мала, али стална група 
посетилаца, уживала је у архитектури 
европских градова, уз додатне коментаре о 
историји и култури тих земаља. 
 У рубрикама које покривају светске 
актуелности, прочитаћете наставак прилога о 
Енглеској (С. Литовски) и Кини (М. Јанакова 
Грујић), а један пројект прошлогодишњих 
лауреата престижне Прицкерове награде за 
архитектуру, о чему је писано у прошлом 
броју, постављен је на насловну страну овог 
броја.  
 Организација у оквиру које раде 
нишки СИТОН и ДАН, Савез инжењера и 
техничара Србије, ове године слави 150 
година од оснивања. У припреми је 
Монографија у којој ће место наћи и текст о 
историјату нашег удружења, који можете 
овде прочитати. 
 Приложен је и списак нових 
дипломираних студената архитектуре са 
ГАФ-а, а у рубрици In memoriam је некролог 
посвећен дугогодишњој и омиљеној 
професорки др арх. Бисерки Марковић.  
 

      Уредник 



ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2017. 	 10.10. – 10.11.2017.

ПРОГРАМ

УТОРАК  10.10.
 ОТВАРАЊЕ ДАНА АРХИТЕКТУРЕ у 19 ч.

Поздравна реч председника ДАН Б. Ћирића
 ИЗЛОЖБЕ са БИНЕ (Београдска интернационална недеља архитектуре):  

- ТРИ КОНКУРСА ЗА ЗГРАДУ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА
- ИЗЛОЖБА из „МАКСИ-МУЗЕЈА из РИМА – „МАЛЕ УТОПИЈЕ“

    Гост: Јелена Ивановић Војводић 
Отварање излож�е у 19,30 ч. Трајање излож�е 10.10. – 20.10.

 НЕДЕЉА  15.10.
 ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ: „ЛЕСКОВАЦ - ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТОНСКЕ СТИЛОВЕ“

Полазак са желез.станице Ниш у 9,24 – ж.ст. Лесковац 10,24. 
О�илазак цркве Св.Тројице и старе цркве Оџаклије, Градске куће, Нар.позоришта, 
Хале сајма,  Нар. музеја, парка Хисар, палате Сотира Илића, Шоп-Ђокићеве куће...  

Повратак  ж.ст. Лесковац 15,59 – ж.ст.  Ниш 16,59

УТОРАК  17.10.
ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЈА 39. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ У БЕОГРАДУ

Гост – коментатор: кустос изложбе мр Љиљана Милетић Абрамовић, кустос Одсека
за архитектуру и в.д. директор МПУ 

Почетак презентације у 19,о0 ч.
 ПРОМОЦИЈА БАБ - БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТОНСКИ БИЈЕНАЛЕ

Гости: Марко Стојановић, Тања Мрђеновић, др Татјана Стратимировић
Почетак промоције у 20,00 ч.

СУБОТА  21.10.
 ИЗЛОЖБА РАДОВА СА 3. ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ АРХИТЕКТУРЕ 

У  МИРКОВУ - БУГАРСКА
Гости: проф. др М. Васов, М.Васић, Љ.Јевремовић, М.Јордановић, гости из  Бугарске

Отварање излож�е у 19,00 ч. Трајање излож�е 21.10. – 28.10.

 УТОРАК  31.10.
 ИЗЛОЖБА  20. Салон и дани архитектуре Нови Сад    

Гост: Сло�одан Јовић, председник ДАНС
Отварање излож�е у 19,00 ч. 

Трајање излож�е 31.10. – 10.11.
 ПРОМОЦИЈА новог �роја „АРХИТЕКТА“ 57-58 и разговор са редакцијом, 

Почетак у 19,30 ч.
Затварање Дана архитектуре
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арх. Надежда Ракоција 
 

ЛЕСКОВАЦ – ШЕТЊА  КРОЗ 
АРХИТЕКТОНСКЕ СТИЛОВЕ 
 

Једнодневни излет 15.10.2017.г. у оквиру  
Дана архитектуре Ниша 2017. 
 

У оквиру Дана архитектуре Друштво 
архитеката је 15.10.2017.г. организовало 
једнодневни излет под називом „Лесковац - 
шетња кроз архитектонске стилове“. 
Организацију је употпунила идеја путовања 
возом,  током којег су окупљене колеге, на челу са 
секретаром удружења Зораном Чемерикићем, 
максимално уживале у успутним пределима. 
Излет је замишљен као повратак архитектури 
Лесковца од почетка 20. века до послератног 
периода.  

По доласку у овај град, железничка 
станица Лесковац, која припада послератној 
модерни, отворила је своја врата као одличан увод 
у целу нашу наменску шетњу. Овим излетом 
обухваћено је неколико најзначајних објеката 
Лесковца и о сваком објекту, његовом значају и 
улози током историје,  сазнали смо нешто више из 
текстова који су нам били читани  испред сваког 
објекта.  Овим путем бих издвојила само неке од 
примера богатог архитектонског наслеђа 
Лесковца које смо посетили. 

Посебни  значај  имају цркве у српском 
националном стилу, руског емигранта Василија 
Андросова, који је између два рата широм 
Југославије подигао велики број православних 
храмова. У његовом стваралаштву Саборна црква 
Св. Тројице у центру Лесковца представља дело 
од посебног значаја. Пројектант је створио уједно 
љупку и живописну,  али и монументалну 
грађевину,  добрих размера, са обрађеним 
детаљима и богатом декорацијом. Принцип 
поштовања строге симетрије, доследно спроведен 
у спољашњој композицији грађевине,  примењен 
је и у решењу њене унутрашњости, у којој су, по 
мишљењима многих, пренаглашени масивни 
стубови и стубци. Као главни мотиви на 
прочељима цркве издвајају се декоративно 
обрађени портали и бифоре под лучним 
забатима. Потиснута у други план послератним 
урбанистичким интервенцијама унутар старог 
језгра Лесковца, Саборна црква је изгубила 
првобитни урбани и ликовни значај у амбијенту 
града. 

Следећи објекат позициониран одмах 
поред Саборне цркве је такозвана Стара црква у 
Лесковцу, која је настала у време турске 
владавине, на самом почетку XIX века. Да не би  

 

 
 

 
Зграда Лесковачког културног центра  
Варошка архитектура 20-тих година XX века 

 

 
  Народни музеј – Градска кућа, XIX век 
  Градска балканска архитектура 
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         Саборна црква Св.Тројице, В. Андросов, 1929.  

 
 

била превише упадљива пред турским властима, 
саграђена је као укопана и несразмерно ниска. Са 
западне и јужне стране је дрвени трем, са 
рабицираним и малтерисаним стубовима и 
аркадама. Зидана је масивно од ћерпича и 
покривена на три воде ћерамидом. Поред врло 
декоративно обрађених елемената столарије, 
посебну пажњу привлачи богато изрезбарени 
иконостас. 

У самом центру града обишли смо више 
објеката, а међу њима је и Лесковачки културни 
центар, некадашња фабрика сапуна, палата 
Калодерма.  На први поглед, фасада делује доста 
поједностављено, са не превеликим бројем 
декоративних мотива. Приземље објекта је 
наглашено висином, ширином и лучним 
формама. На међуспрату је галерија са 
декоративном оградом од кованог гвожђа. 

Тонкићева палата је такође саграђена у 
центру Лесковца. Ова грађевина састоји се од 
приземља и три спрата. Главне карактеристике 
ове грађевине јесу угаони тракт и масивни 
пиластри.  Угаони тракт је у целину  унео 
неочекивану динамику и пластичност нетипичну 
за статичне академске архитектонске структуре. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Српски национални стил 
 
 

На овај начин је прекинута монотонија 
фасаде која је тада била јако популарна у српском 
градитељству, убацивањем новијих форми.  
Тонкићева палата представља занимљиво локално 
остварење масивне и затворене контуре са 
елементима академске пластике на фасади и 
неокласичне архитектуре.  

Чувена палата Сотира Илића је једна од 
ретких примера сачуване архитектуре са почетка 
20. века. Ова палата још је позната и под називом 
Чонина кућа по Чони Илијевној, супрузи 
Маноила Илијева, која је за време првог светског 
рата остала у кући и помагала Лесковчанима. 
Пројектант куће био је Светозар Јовановић 
старији. Палата је изграђена 1911. године у стилу 
Сецесије. Ангажовани извођачи радова били су 
најбољи мајстори из Бугарске. Грађена је као 
породична кућа са приземљем, спратом и 
поткровљем и улазима са западне и источне 
стране.  Рељефна фасада је разнолика, али са 
мером украшена, што по архитектонској 
вредности и чини ову палату најлепшом 
грађевином оног времена.  

Следи стамбена зграда са апотеком Мике 
Мазнића. На први поглед објекат је мањих димен- 
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зија, спратна зона садржи контраст између боја и 
материјала, док је поткровна зона обележена 
малим прозором испод кога је гвоздено подножје 
јарбола за заставу, као симбол модерног покрета у 
архитектури. 

Неки од ових и других објеката које смо 
обишли су у потпуности уништени и 
заборављени,  док је код осталих присутан већи 
степен угрожености. У граду је  приметна и 
тадашња тенденција превазилажења оријенталног 
наслеђа и прихватања процеса модернизације, 
која у себи садрже јако занимљиве примере 
објеката ове архитектуре. Период Модерне је 
значајан период неимарства за Лесковац и његову 
околину, са многобројним архитектонским 
вредностима које смо имали прилике да видимо 
на лицу места. 
 

 
Стара црква Рођења Пресвете Богородице,  
зв. „Оџаклија“, поч. XIX в., балканска архитектура 

  

 
Палата трговца Сотира Илића, Сецесија, 1911.г.  
(„Чонина кућа“), арх. Светозар Стојановић ст.  

 
 
 
 

 
Стамбена зграда, око 1930., академизам  
 

 
 

 
Стамбени објект, 4. деценија XX века  
Рана Модерна 
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Миодраг Даја Анђелковић 
 

САЧУВАТИ  СВАКУ  НИТ 
ИСТОРИЈСКЕ  ГРАЂЕ   (2) 

 

Ежен Виоле ле Дик*. Његовим именом 
почињемо текст из разлога што ми се чини да 
ћемо у наставку  много говорити о рушењу и 
надградњи, што је красило и прославило овог 
великана,  с правом уважаваног као оца заштите и 
очувања споменика културе. То га је и 
прославило, што са радошћу ево помињем, његове 
радове високе разборитости, храбрости и талента.  
Разуме се да при том прво помислимо на његово 
храбро и енергично ослобађање цркве Нотр Дам 
у Паризу, годинама пре њега запретане у 
ефемерном окружењу бројних потлеушица, 
кривих сокака, неочешљаних башти, кроз чију су 
копрену и сплин искусне очи архитекте угледале 
непревазиђену лепоту катедрале високог готског 
фламбоајана.  
 Лако је данас говорити са академском 
луцидношћу и лакоћом о уклањању тих 
наплавина и баријера са западне, прилазне 
стране, и са јужне, према Сени и омиљеном кеју 
Монтебело, одакле се ово сакрално чудо 
понајбоље сагледава. 
 Не заборавимо да је и Париз тог времена 
био пун људи који су се клонили мисли, а камоли 
доношења одобрења, за „ослобађање“ цркве од 
недостојне околине. Сетимо се само академски 
стерилних мудраца који умало нису линчовали 
Ајфела због гвозденог торња, данас, уз Нотр-Дам, 
једног од симбола Париза.    
 Великог архитекту Ле Дика поменутог на 
почетку текста наводимо из разлога што ћемо у 
наставку морати да кажемо коју реч и о 
непотребном разарању заштићених споменика 
културе и наше историје на територији нишког 
Завода за заштиту споменика културе. После 
2000.г. дошло је до извесног одступања од 
секуларности у оквиру које је функционисала 
држава. Проценат напуштене секуларности био 
је, чини ми се, довољан да црквене власти 
подигну глас за једну октаву и обзнане да ће 
убудуће њихова реч о очувању црквених добара 
бити итекако уважавана.  
 Прво „подизање гласа“ црквене власти у 
Нишу је тотално пресликавање остатака 
аутентичног живописа Владимира Предојевића у 
тада изгорелој нишкој Саборној цркви и његовом 
заменом „универзалним“ садржајем сликаним 
акрилом, на начин како се живопишу цркве које 
су подигнуте „колико јуче“, али које нису у 
ингеренцији службе заштите. Корак даље, као 
последица тог подигнутог гласа, могао се видети у 

јашуњском манастиру Св. Јована, где је конак из 
времена Кантакузенових, као „стар и 
неупотребљив“, без питања Завода урушен и 
замењен објектом високе туристичке класе са 
припадајућим комфором.  

Трећи случај је практично апел јавности 
да постоје историјске чињенице о турској забрани 
сликања било каквих фигуралних представа у 
хришћанским храмовима (поготову у градовима). 
Те чињенице је потврђивао оригинални живопис 
храма Св. Арханђела у Нишу који је говорио о 
високом разумевања Агарјана (Турака) за своју 
рају и њихове потребе. Напомињемо да је и овај, 
колико јуче осликан сликарски ансамбл, сада 
реализован у акрилном поступку. Ово је тежак 
историјски фалсификат који би требало да 
подразумева одузимање статуса споменика 
културе поменутој цркви. Има много таквих 
случајева још, а кажу, тек ће их бити, јер надлежне 
службе за очување националног идентитета 
делују млако и практично су неупотребљиве са 
тако моћним противником какав је црква данас.  

Шта данас заиста значе у овом тренутку 
заводи за заштиту споменика културе, установе 
„од посебног друштвеног интереса“? Њиховим 
члановима  су била отворена врата моћног 
УНЕСКА и, бесплатно, врата свих музеја и 
галерија на планети (осим приватних). Нажалост, 
о значају завода данас, одговорићу цитирајући 
једну Криловљеву басну у којој спахија пита 
спахију како су му мачори које је тих дана 
ангажовао за камерни оркестар?  Он му је 
одговорио овако: као музичари нису богза шта, 
али су заузврат послушни и веома су ми лојални. 
Отприлике такве су данас и установе „од посебног 
друштвеног интереса“. 

Но, вратимо се на тренутак Ежен Виоле ле 
Дику, великом архитекти и конзерватору. Он је 
био рушитељ свега сувишног, уклањач касаба, 
којих има свуда, са једним јединим циљем: да са 
праве стране и без препрека уведе човека до оне 
пламтеће „фламбоајан“ розете чију лепоту са 
фасаде Нотр - Дама сваки гост Париза понесе са 
собом.  

Он је са идејом рушио непотребно и 
ослобађао лепоту. Код нас, напротив, данас се 
урушава битно, руше се конаци и мутваци, а 
уводи подно грејање у цркве и конаке, 
асфалтирају паркинг-плацеви тик уз црквене 
комплексе, док надлежни заводи опстају у својој 
нирвани из разлога који ужичке сељанке тумаче 
судбински „да ваљда мора тако да бидне“. 
_______________________________________________ 
Еugène Emmanuel Viollet-le-Duc, (1814-1879.), француски 
архитекта, нарочито познат по својим 
реконструкцијама средњовековних објеката.  
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ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2017.          ИЗЛОЖБЕ 

 

 
 
КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА  
У РЕСАВСКОЈ 40  У ПРЕНАМЕНУ У МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА  
 

ПРВА НАГРАДА 
у износу од нето 600.000,00 динара додели 
РАДНА ШИФРА 03 - АУТ ОРСКА ШИФРА – 23409 

Ауторски тим: Рад је урађен у оквиру „BIROVIA“ д.о.о. Београд. 
Аутори: 
проф. др Јелена Ивановић Војводић, проф. Горан Војводић, Јована Грујевска 

Сарадници: Душан Радишић, Милош Обрадовић, Михајло Пламенац, Братислав Милојевић, 
Вања Енбулајев, Саша Јеличић 
Консултанти: Даница Јововић Продановић, Јадранка Јонаш, Зоран Милетић, Александар 
Катић 
 
Рад не нарушава визуелни интегритет заштићеног објекат, сачуване су визуре из све три улице чиме је 
испоштован услов да се спољашње фасаде сачувају у највећој могућој мери. Ово је један од ретких 
радова који покушавају да обележе идентитет установе са спољне стране фасаде и нагласе и истакну 
позицију улаза. Додатне инструкције по питању избора начина наглашавања улаза, као и нивоа и 
потребног интензитета, затим карактера а поготову оригиналности и аутентичности, аутори ће добити 
на разговору уочи уласка у други круг конкурса. 
Доградња са дворишне стране решена је у виду затворених форми, волумена, којима је дограђени 
простор више окренут ка унутра. Јасан је однос старог и новог и са тог становишта јасно је 
препознатљив историјски објекат у односу на нови, дограђени део, како у форми, тако и у 
материјализацији. 
Рад предвиђа јачу интервенцију у смислу реконструкције и проширења централног улазног дела 
формирањем другачијег степеништа којима се приступа нивоу приземља и сутерена 1 чиме се 
унапређује улазна партија музеја. Жири је оценио да је рад представио јасно и прегледно 
архитектонско решење које задовољава услове конкурса. Дистрибуција простора је углавном у складу 
са постављеним програмским 
захтевима са јасно наглашеним јавним и стручним садржајима. Као и сви остали радови, и у овом 
случају депои су, мимо пројектног задатка, лоцирани и уз крило зграде према Немањиној улици. Ово 
одступање је могуће делимично кориговати у другој фази конкурса, а нека решења су, уз одговарајућу 
опрему депоа, одржива и у овој форми. Ситуирање радних, канцеларијских и управних простора у 
нивоу поткровља, обезбеђује функционално јединство и оперативност у раду јавних стручних служби 
Музеја. 
Ради се о раду који обилује вештим пројектантским решењима и нуди сасвим примењиву музејску про- 
грамско - функционалну шему. Остаје питање недовољно ангажованог и укљученог дворишног дела у 
јавне и полу-јавне функције музеја, питање организације саобраћајних кретања у овом делу, као и нека 
обликовна питања и дилеме око које ће највероватније бити тема даље разраде решења у нареднојфази 
конкурса. 
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ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2017. 
ИЗЛОЖБЕ                          БИНА 2017. 
 

„МАЛЕ УТОПИЈЕ“ 
ИТАЛИЈАНСКА  АРХИТЕКТУРА 
ТРЕЋЕГ  МИЛЕНИЈУМА 
ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈЕ, 
ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈЕ 
 
Кустос: Пиро Ћора, Рим 
Организатори: Музеј МАXXI, Рим; Италијански 
институт за културу, Београд и БИНА 

 
Изложба представља дела десет италијанских 
тимова  архитеката. Не узимајући у обзир било 
какве генерацијске критеријуме, избор  се 
фокусира на најиновативније праксе и оне које 
најбоље отеловљују индентитет италијанске 
архитектуре данас. Насупрот приступу 
оријентисаном  ка утопији из 60-их  и 70-их 
година прошлог века, дела која ми представљамо 
често су пројекти малог обима који су повезани са 
потребама појединаца, са жељом да се 
рециклирају постојећи грађевински објекти, као и 
са циљем да се редефинишу саме  парадигме 
архитектуре данас унутар једног европског 
контекста. Новоосмишљени радни простори, 
туристичке инфраструктуре, куће, музеји, 
инсталације, привремени и преносиви објекти 
посматрани су са неконвенцијалног становишта, 
ако се узме у обзир наша велелепна историја и 
славна традиција архитектуре, пружајући нам 
тако добар увид у то како ће можда изгледати 
архитектуре XXI  века у Европи. Од Умберта Риве 
до Ђузепе Гроса, од Ћина Зикија до младог тима 
многи иновативни предлози налазе своје место у 
овој жустрој и директној изложби.  

(из каталога) 
Учесници: 
Бам!, Матилда Касани, Франческо Либричи, 
Еластикоспа, Марија Ђузепина, Грасо Канико, 
Лабикс, Модус архитекте, Опен Буилдинг 
Ресарцх, Умберто Рива, СТАРТТ, Ћино Зуки 
архитекте.  

_______________________________________ 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2017.  
                           
39. БЕОГРАДСКИ САЛОН 
АРХИТЕКТУРЕ 2017. 
Салон је приказан пројекцијом, уз коментар члана 
жирија из Ниша, арх. Мирољуба Станковића. О 
Салону је писано у „Архитекту“ бр.  57/58. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
 

 
20. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ У НОВОМ 
САДУ 2016. 
На овогодишњим Данима архитектуре Салон је 
приказан изложбом награђених радова. О Салону 
је писано у „Архитекту“ бр. 53/54.  



ГАЛЕРИЈА ДАН                                                                               АРХИТЕКТ  59 - 60    АПРИЛ   2018 

 

10 

 

  КОНЦЕРТИ  АМБИЈЕНТАЛНЕ  МУЗИКЕ 
 
У оквиру Платформе "Озвучавање“ 3. децембра 2017.г. у Галерији ДАН одржан је концерт модерне 
класичне и савремене електронске музике. Гостујући извођач је био пољски електроничар Пиотр 
Цисак, док му је домаћу подршку пружио амбиентални дуо Andagainandagain. Улаз у клуб је био 
бесплатан или у виду донације. 
 
Платформа "Озвучавање" за циљ има представљање савремених музичких токова. Рад платформе 
започет је у сарадњи са Француским културним центром Ниш и СКЦ-ом Ниш, 
предавањем/радионицом Бранке Парлић, пијанисткиње и професорке Академије уметности у Новом 
Саду, децембра 2012.год. Концертом Ивана Чкоњевића, гитаристе из Новог Сада, из децембра 2013.год., 
у сарадњи са биоскопом „Купина“, настављен је рад платформе и као такав је представљао практичан 
пример нових музичких тенденција које су теоријски представљене на претходно одржаној радионици. 
Више информација на:  https://www.facebook.com/events/381714595600778/ 
 
Други концерт је одржан 25. фебруара 2018.г. Гостујући извођач је била београдска виолинисткиња 
МАЊА РИСТИЋ, док јој  је домаћу подршку пружио амбиентални дуо Andagainandagain.  
 
"После изненађујуће запаженог концерта амбијенталне музике крајем прошле године, где су наши 
суграђани могли да чују пољског електроничара Пиотра Цисака и домаћи дуо Andagainandagain, и 
овога пута платформа "Озвучавање" је организовала амбијентално-електро-акустички колаж. Овај 
концерт је био изведен уз соло деонице чланова домаћег дуа, уз посебан омаж недавно преминулом 
композитору Јохану Јохансону у сарадњи са соничним виолинским модусом гошће Мање Ристић." 
Више информација на: https://www.facebook.com/events/218264315401598/  
 
 

  ИЗЛОЖБА  ФОТОГРАФИЈА       
11. КЛУБСКА  ИЗЛОЖБА  УДРУЖЕЊА  ФОТО-АМАТЕРА  „СУВА ПЛАНИНА“ 
и  6. ИЗЛОЖБА ЕСПЕРАНТО УДРУЖЕЊА „МИЛЕ ВЕЛИЧКОВИЋ“ ИЗ НИША 

Од 13. децембра 2017.г. до 30. фебруара 2018.г. 
 

https://www.facebook.com/events/381714595600778/
https://www.facebook.com/events/218264315401598/
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ВИРТУЕЛНЕ ИЗЛОЖБЕ    Од 6. фебруара до 24. априла 2018.г. 

 
Предавања и пројекције фото-записа са путовања по градовима Европе, идеја је коју су 

реализовали архитекти Миомир Живковић и Зоран Чемерикић. Сваког уторка од 19 ч. у Галерији ДАН 
представљено је око 55 градова у континуалној серији, током фебруара, марта и априла. То је, заправо, 
наставак ранијих повремених предавања/пројекција која су одржавана у истом простору од 2010.г. 
(Ваљево – М. Максимовић, Скандинавија – З. Лазовић, Португалија, Шпанија, Тел Авив – М. Живковић, 
Москва, Лондон – З. Чемерикић, Војводина – М. Митровић, Лас Вегас – А. Кековић, Грац – И. Реди, 
Мелбурн – М. Медведев).  

Назив ВИРТУЕЛНЕ ИЗЛОЖБЕ означава могућност приказивања великог броја фотографија у 
електронском виду, уз усмени коментар и објашњења аутора, док штампање и поставка паноа са 
штампаним фотографијама изискује веће трошкове, а мање могућности. Једина предност класичне 
изложбе је дуже трајање,  али пракса показује да највећи број посетилаца дође на само отварање, док је 
каснија посета минимална. 

Поред јединственог флајера са свим терминима, штампани су и дистрибуирани појединачни 
мали плакати за сваку изложбу, а чланство и шира јавност обавештавани су путем интернета / сајта 
www.dan.org.rs. Телевизија TV Belle Amie пропратила је догађај својим прилозима. Предавања су била 
добро посећена и поред хладног времена, што говори о томе да је стручна и шира публика 
заинтересована за овакве акције. Архитектура и историја Европе пружа неисцрпан материјал за 
презентацију свог богатог вишевековног наслеђа. По завршетку ове серије, постоји жеља да се акција 
настави, одмах или са малом паузом. 

 
 

 
Карта Европе са назначеним градовима – темама изложби 

 

http://www.dan.org.rs/
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ИЗЛОЖБА  „ТЕКТОНИКА 1“  
Радови  сарадника  Филозофско-уметничког 
факултета  Универзитета у Крагујевцу  
 

 
С. Дрвеница, Вила у Марбељи, Шпанија, 2007. 
 

 
Ј. Атанасијевић, ентеријер смештајних јединица 
хотела Слатина, Врњачка Бања   
 

 
И. Павловић, Концептуални пројект 
Машинско/механичке радионице комплекса 
Арсенал, Крагујевац 2017. 

 
Мр Сања Дрвеница, ванр.проф. 
Дипломирала 1992.г. на Факултету примењених 
уметности у Београду, на Одсеку за унутрашњу 
архитектуру. Магистирала 1999.г. на истом Факултету. 
Аутор око 100 реализованих пројеката ентеријера у 
земљи и иностранству међу којима: више реномираних 
хотела, луксузних путничких бродова, Spa & Wellness 
центара, пословних простора, приватних резиденција, 
кондоминијума, кућа, станова. Руководила је 
реализацијом својих ауторских пројеката. Учествовала у 
пројектовању  и  изградњи  међународних  мултифунк- 
ционалних комплекса са стамбено-пословним 
садржајима и expo  центрима. Сарађује са српским и 
међународним корпорацијама. Власник арх. студија 
AIS INTERIORS. 

 
Др Јелена Атанасијевић, доц. 
Дипломирала 1997.г. на Архитектонском факултету у 
Београду, 2009.г. докторирала на истом Факултету. 
Радила је у пројектним бироима ГП Казимир Вељковић, 
ЈП Дирекција за урбанизам, фирмама DRC и Virtual 
Architecture. Доцент на ФИЛУМ у Крагујевцу на 
предметима Пројектовање облика, Ентеријер кроз 
ликовну транспозицију, Композиција у Форми. Радила 
је на факултету Примењених уметности у Београду. 
Аутор је многих архитектонских, урбанистичких и 
пројеката ентеријера. Аутор је различитих студија 
истраживања у области Brownfield инвестиција и 
Технолошког парка Tehnis-Ниш у сарадњи са фирмом 
Ambero/Icon. Радове излагала на међународним 
Салонима урбанизма. Учесник и координатор више 
међународних стручних конференција. Имала је једну 
међународну самосталну и осам националних 
самосталних изложби. Покренула је секцију из области 
архитектуре у оквиру Међународног научног скупа 
Српски језик, наука и уметност (2016). Рецензент је 
радова часописа Наслеђе – Часопис за књижевност, 
језик, уметност и културу. Добитник је две 
међународне награде из области урбанизма. Објавила 
је монографију Пропорције у естетичкој перцепцији 
класичне архитектуре 20. века.  

 
 
Др Ивана Павловић, доц. 
Стручни сарадник на предметима Архитектонске 
конструкције, Конструктивни склопови и детаљи као 
део архитектонске ликовности, Типологија урбаног 
дизајна и Дигитална презентација. Поред просветног 
рада, учествовала је као архитекта и на пројектима 
финансираним из средстава ЕУ и претприступних 
фондова ИПА. Пројектовала је стамбене и пословне 
објекте, социјалну архитектуру, ентеријере различитих 
намена, новоизграђене и реконструкције. Добитник је 
конкурса за израду стамбених објеката социјалног 
становања које је инвестирала ЕУ: у Крагујевцу (2015), 
Краљеву (2012), Дољевцу (2009) и Бујановцу (2013). 
Учесник је више групних и самосталних изложби. Члан 
је Инжењерске коморе Србије, Асоцијације српских 
архитеката и Удружења архитеката Србије. Стручни је 
консултант фирме за пројектовање и извођење објеката 
МВП д.о.о. Крагујевац. 
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ДРУГА МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА  
„СТАНОВАЊЕ - HOUSING 2017“ 

 
Галерија АРСЕНАЛ у Тврђави у Нишу  

20. – 29. 11. 2017. 

 
Насловна страна каталога 

 
 

ПРОГРАМ 
19.11. – Недеља 
Поставка изложбе у Галерији АРСЕНАЛ 
20.11. – Понедељак 
12:оо Пријављивање учесника и гостију 
18:оо Окупљање у Галерији 
18:30 Презентација спонзора TONDACH-
WINERBERGER, КНАУФ, ЕУРОГЛАС.... 
19:оо Свечано отварање II међународне изложбе 
СТАНОВАЊЕ – HOUSING 2017. 
20:оо Свечана вечере за учеснике изложбе 
21.11. – Уторак 
11:оо Промоција Спонзора TONDACH-
WINERBERGER 
12:оо Предавање о савременим токовима у 
области становања у свету – учесник изложбе из 
иностранства 
14:оо Предавање о савременим токовима у 
области становања у свету – учесник изложбе из 
иностранства 
16:оо Дискусија 
22.11. – Среда 

Стручна екскурзија са обиласком архитектонских, 
културних и археолошких знаменитости Ниша и 
околине 
23.11. – Четвртак 
11:оо Промоција спонзора ЕУРОГЛАС 
 

Од 20 до 30. новембра 2017.г. у Нишу, у 
Павиљону у Тврђави, одржана је Друга 
међународна изложба савременог становања 
„HOUSING 2017“, у организацији Грађевинско - 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
– Катедре за стамбене зграде и Кластера урбаног 
планирања.  

За протекле две године је у свету, али и 
код нас, изграђено много изузетних, иновативних, 
необичних, инспиративних стамбених објеката, а 
један делић те стамбене баштине се може видети 
међу изложеним радовима. 

Тема изложбе је становање у пост -
социјалистичким земљама Европе, и оно је 
посетиоцима представљено кроз 60 различитих 
стамбених објеката и пројеката насталих у 
периоду 2015-2017.г. Србија, као једна од земаља 
из ове групе учествује у овом делу изложбе са 20 
радова. Такође, део изложбе посвећује пажњу 
становању широм света и овај део се публици 
представља са 40 стамбених објеката и пројеката 
са свих континената, насталих у претходне две 
године. Сви селектовани радови пропраћени су 
рецензијама, написаним од стране чланова 
Међународног научно - уметничког одбора.  
             (из Каталога изложбе) 
 
 
12:оо Предавање о савременим токовима у 
области становања у Србији – Академик проф. 
Бранислав Митровић – Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду 
14:оо Предавање о савременим токовима у 
области становања у Србији –проф. Горан 
Војводић– Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду 
16:00 Дискусија 
27.11. – Понедељак 

11:оо Промоција Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу 
12:оо Предавање о савременим токовима у 
области становања у Србији – Проф. Дејан 
Миљковић – Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду 
14:оо Предавање о савременим токовима у 
области становања у Србији –проф. Горан 
Јовановић - Грађевинско-архитектонски 
факултета Универзитета у Нишу  
16:оо Дискусија  

28.11. – Уторак 
12:оо Школа суве градње КНАУФ 
29.11. – Среда 
12:оо Школа суве градње КНАУФ 
18:оо Свечано затварање II међународне изложбе 
СТАНОВАЊЕ – HOUSING 2017 
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КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН ЗГРАДЕ МУЗЕЈА НА „МЕДИАНИ“ 
 

Народни музеј Ниш расписао је 29.08.2017. јавни анонимни конкурс за дизајн за „Израду 
идејног решења за реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана“. Пријављених 
радова било је укупно 4. Награде или откупе добила су прва два места.  

Прво место заузео је рад под шифром 13729 ауторског тима:  
Милош Комленић, доцент Архитектонског факултета у Београду; Бранислав Петровић, редовни 
професор Архитектонског факултета у Београду; Иван Рашковић, ванредни професор Архитектонског 
факултета у Београду; Нада Јелић, дипл.инж.арх.; Сарадници: Саша Димитрић, м.арх., Ана 
Шабановић, студент архитектуре, Милица Секулић, м.арх, Предраг Живковић, м.арх. Београд. 
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Предложено решење ставља у језгро догађаја археолошки налаз дела комплекса Медијане као и  

највреднији покретни материјал. Адаптација унутрашњег простора зграде Музеја, оцртава однос 
данашњег система вредности према историјском наслеђу. Успостављају се две просторне равни и то: 
раван меморије и раван садашњости које су, свака на свој начин, оличене физичким структурама. 
Раван меморије је археолошки налаз Медијане са свим својим морфолошким и споменичким 
особеностима. Она представља референтну раван на коју се наслања или односи раван садашњости. 
Раван садашњости су зграда Музеја на Медијани као и новопредложено решење унутрашње галерије, 
приступног степеништа и осталих елемената који ``служе`` презентацији археолошког налаза. 
Поменуте равни су преклопљене, а ипак независне, истичући једна другу својим различитим 
морфологијама; раван меморије својим разуђеним, а раван садашњости својим поједностављеним, 
ортогоналним облицима. Коришћењем главне особености, овде претежно употребљеног материјала – 
стакла, односно, његове провидности, унутрашњој поставци Музеја је додата трећа димензија 
сагледавања налаза као и неких детаља из углова који до сада нису могли бити сагледани. Описани 
поступак, заправо, производи двоструко дејство; најпре су то трасе кретања посетилаца које су, 
захваљујући материјализацији, заправо де-материјализоване па основни садржај – налаз, остаје као 
истакнути материјални оквир у амбијенту Медијане. Друго, нова структура``лебди`` изнад тла, а не 
покрива га тако да је могуће сагледавање простора директно испод посматрача и то са одређене 
дистанце, што даје ``дубину`` углу посматрања, односно својеврсну ``трећу димензију`` стварајући 
утисак боравка у самом споменичком простору. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Друго место заузео је рад под шифром 40028 ауторског тима:  
Јања Франета, м.арх, Ана Сташић, м.арх., Вељко Ћирић, м.арх., Зоран Ивковић, дипл.инж.арх.  -
Београд. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Треће место заузео је рад под шифром 78881 ауторског тима:  
Надежда Ракоција миа, Јован Мандић дипл.инж.арх.  – Ниш 

 
Зграда музеја грађена је по узору на античке храмове са стубовима између бочних зидова који 

носе тимпан. Подигнута је у циљу омогућавања физичке заштите мозаика и његове презентације. 
Задати услови конкурса као што су: пројектовање степеништа целом дужином прочеља (по узору на 
античке храмове), простор треба да је максимално намењен за излагање покретног археолошког 
материјала са посебном пажњом усмереном ка презентацији подног мозаика уз максималну 
функционалност и рационалност простора,... указују на потребу тражења идејног решења овог 
простора у самом архитектонском решењу објекта.  

Како би се испунили сви задати услови, идејни концепт осмишљавања изложбеног простора 
заснива се на спајању двеју идеја. У функцији осветљавања примарне мозаичне површине предлаже се 
израда спуштеног плафона са аплицираним плитким калотама и главним округлим отвором (окулус) у 
темену по угледу на Пантеон. По ободу калоте на плафону простире се низ светиљки чиме је 
омогућено потпуно осветљење мозаичне површине и дат визуелни светлосни ефекат. Oво доприноси 
атмосфери и посебном доживљају за посетиоцa још на самом улазу у објекат.  

Ослањајући се на наслеђе римске архитектуре и откривене бронзане ограде на Медијани, 
начињена је стаклена ограда око мозаика са стилизованим стубићима по угледу на стубиће бронзане 
медијанске ограде са хермама. Ови стубићи су искоришћени такође као постаменти за експонате, у 
зависности од потреба, са или без стаклених звона.  

Оваквим концептом јасно се уоквирује комплетно мозаична површина (стилизованом оградом 
и спуштеним плафоном) као приоритетном површином за презентовање посетиоцима објекта. 
Секундарни изложбени простори (изложбене витрине) позициониране су у угаоним површинама 
самог објекта. У овом простору је окупљање посетиоца одакле је могуће пратити излагања путем видео 
пројекције. Између ова два простора налази се простор за кружно кретање посетилаца око поставки где 
је акценат на обиласку мозаичне површине.  

Оваква функционална подела простора видљива је и у концепту конструктивног склопа 
галерије. Стаклена подна облога од сигурносног стакла, открива оригиналне зидове у нижим нивоима 
који посетиоце воде дуж мозаика и ограде. Полукружни део око мозаика у поду галерије је 
конструкцијски решен нешто другачије (употребом стаклене призме) од осталих стаклених површина 
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из разлога симболичног означавања простора као подијума намењеног стручном лицу за презентовање 
на видео - биму. Остале површине пода су од пуних металних плоча намењене за секундарне 
постаменте и окупљање посетилаца. На излазу из објекта налази се већа стаклена површина адекватно 
осветљена, за јасно презентовање ложишта и остатака зида.  

Као крајњи резултат оформљен је простор који на савремени начин презентује мозаичну 
површину. Расположива изложбена површина је предвиђена за промене и стална померања у складу са 
потребама поставке. На овај начин, ревитализацијом овог простора, уз мало интервенција добија се 
функционалан, визуелно упечатљив и лако одржив објекат.  
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ИДЕЈНО  УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКО  РЕШЕЊЕ  УРЕЂЕЊА 

ТРГА КРАЉА МИЛАНА У НИШУ 
  

Презентација идејног  урбанистичко - архитектонског решења за уређење Трга краља Милана у 
Нишу одржана је 12. јануара 2017.г. у великој сали Скупштине Града Ниша у улици Николе Пашића 
бр.24. Организатори су били ЈП Завод за урбанизам, Град Ниш и Грађевинско-архитектонски факултет 
у Нишу.  
  

      
 

Нишким новинарима је на годишњој конференцији за штампу у Градској кући, пред крај 
прошле године, градоначелник Ниша Дарко Булатовић најавио управо овај пројекат, који ће бити један 
од важнијих на којима ће град радити у овој години. 

„При крају смо завршетка пројекта уређења Трга Краља Милана. Центар града ће добити 
потпуно ново лице укључујући уређен мост код нишке Тврђаве и прелаз преко улице, што у 
комбинацији са радовима у Тврђави чини целину. Овај уређен део спојиће Трг Републике, Казанџијско 
сокаче, Обреновићеву улицу и Трг Краља Милана у једну велику градску пешачку зону“, рекао је 
Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој, на годишњем коктелу који је 
организовала ова канцеларија, која стоји иза читавог пројекта. Да ће овај део града постати пешачка 
зона, најављено је и приликом затварања моста код Тврђаве још августа прошле године, о чему су 
«Нишке вести» писале. 

За сада је познато врло мало информација везаних за овај пројекат, јер је израђена само 
техничка документација просторно-функционалне средине ширег окружења Трга Краља Милана и 
пројекат за извођење пешачког моста код Тврђаве. 

Носилац имплементације је Град Ниш и Канцеларија за локални економски развој. Укупна 
вредност пројекта је 600 хиљада динара, а учешће Града Ниша у пројекту је 100%. Очекивани рок 
завршетка радова је четири месеца, од почетка радова. 

Како незванично сазнају «Нишке вести», изградња новог градског трга у Нишу кренуће на јесен 
2018. године, па се може очекиватио да наредну Нову годину 2019. дочекамо на потпуно 
реконструисаном Тргу Краља Милана, уз нову фонтану која је планирана испред Градске куће, где се 
данас налази паркинг. 
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КОНКУРС ЗА БИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У ВЕНЕЦИЈИ 2018.    

 
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА и МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ  
у сарадњи са УДРУЖЕЊЕМ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ расписало је 4.11.2017.г. конкурс за пројекат 
представљања Републике Србије на 16. Међународној изложби архитектуре у Венецији  
(La Biennale di Venezia) 2018.године. 
 

   
 
Изводи из расписа Конкурса:  
...Конкурс је по врсти: отворен; према задатку: идејни; по облику: двостепени и према начину предаје: 
неанониман. Предмет конкурса је био концепт и садржај изложбе, односно пројекат којим ће бити 
представљена Република Србија на 16. Међународној изложби архитектуре у Венецији. 
 
Први степен конкурса: концепт и садржај изложбе предочени у краткој наративној и илустрованој 
форми. Жири може изабрати најмање три, а највише пет предлога из првог степена конкурса и позвати 
у други степен конкурса њихове тимове. Учеснике изабране за други степен конкурса (Финалисте), 
Жири ће позвати на консултације, пре почетка рада у другом степену конкурса. Предлози за први 
степен конкурса морају бити достављени на начин и у форми према захтеву овог расписа најкасније до 
1. децембар 2017.године до 15.00 часова.  

Други степен конкурса односи се на пројекат изложбе. Учесници другог степена конкурса 
(Финалисти), након предаје радова а пре доношења коначне одлуке о победнику конкурса, биће 
позвани од стране Жирија да представе и објасне предлог пројекта изложбе. Финални предлози у 
другом степену конкурса морају бити достављени на начин и у форми према захтеву овог расписа 
најкасније до 10. јануара 2017. године до 15.00 часова. Жири ће изабрати један предлог, односно један 
тим (Победник конкурса) између финалиста у складу са условима и пропозицијама овог конкурса. 
Победник конкурса ће радити заједно са Музејoм примењене уметности, односно Комесаром, 
Стручним саветом (Савет) и Удружењем архитеката Србије, као одговорним и овлашћеним 
учесницима од стране Министарства, на реализацији, продукцији и постпродукцији изложбе која је 
предмет овог расписа.  

Република Србија ће бити представљена на Међународној изложби архитектуре у Венецији 2018. у 
националном павиљону Србије у „Ђардинима“ (Giardini di Castello). Представљања Републике Србије 
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на Бијеналу архитектуре у Венецији бележе све већу и значајнију укљученост у међународну дискусију 
о архитектури, како приступом тако и уметничким и садржајним одговором на тему.  

Изложба у павиљону Републике Србије има за циљ да проблематизује стање ствари кроз архитектуру у 
складу са темом и задатком овог конкурса (Слободан простор/Freespace), а у сврху активног учешћа 
Републике Србије у међународној дебати на 16. Бијеналу архитектуре у Венецији, 2018. године.   

Уметнички директори - кустоси предстојећег Бијенала архитектуре у Венецији, ирске архитекте Ивон 
Фарел (Yvonne Farrell) и Шели Мекнамара (Shelley McNamara) поставиле су тему бијенала: Слободан 
простор/Freespace. Предстојеће Бијенале архитектуре биће фокусирано на архитектуру и њене поуке: 
„Позивамо све учеснике и све националне павиљоне да у Венецију доведу свој Слободни простор, да 
бисмо сви заједно могли да откријемо различитост, специфичност и континуитет у архитектури која се 
заснива на људима, месту, времену, историји, да одрже културу и важност архитектуре на овој 
динамичној планети“... 

...Жири конкурса чине чланови СТРУЧНОГ САВЕТА за припрему наступа Републике Србије на 16. 
Бијеналу архитектуре у Венецији 2018. године (именовани Одлуком и Решењем Министарства културе 
и информисања Републике Србије): мр Љиљана Милетић Абрамовић, д.и.у.- председник Савета в. 
проф. Александру Вуја, д.и.а.- потпредседник Савета Слободан Јовић, д.и.а. Предраг Милутиновић, 
д.и.а. Наталија Ристановић, д.и.а. др Маја Ћирић, д.и.у. в. проф. Весна Цагић Милошевић, д.и.а. 
Комесар за припрему наступа Републике Србије на 16. Бијеналу архитектуре у Венецији 2018. године 
(именован Одлуком Министарства културе и информисања Републике Србије) је: Дејан Тодоровић, 
д.и.а. 

Првопласирани конкурсни предлог биће основ за реализацију представљања Републике Србије на 16. 
Међународној изложби архитектуре у Венецији 2018. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ИЗЛОЖБА АРХИТЕКТУРЕ - МИЛЕНИЈА И ДАРКО МАРУШИЋ 
  
Изложбу је 23. новембра 2017.г. у Галерији Народног музеја Ваљево отворио др Игор Марић, 
председник Савеза инжењера и техничара Србије. У оквиру изложбе, у Свечаној сали Ваљевске 
гимназије, 30. новембра одржана је трибина о архитектури Миленије и Дарка Марушића. Учествовали 
су: Миленија Марушић, Бранислав Митровић, Бојан Ковачевић и Милан Максимовић. Организација 
изложбе и трибине: Друштво архитеката Ваљева. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ ___ 

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ „АЛЕКСЕЈ БРКИЋ“ УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 
У сали Дома инжењера и техничара Србије у Београду, 27. децембра 2017.г. додељене су:  
- НАГРАДА ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ 

РЕАЛИЗОВАНО У 2016.г.  
- ПОВЕЉА УАС-А ЗА ИЗВЕДЕНО ДЕЛО НАШИХ АРХИТЕКАТА РЕАЛИЗОВАНО У 

ИНОСТРАНСТВУ У 2016.г. 
- НАГРАДА ЗА НАЈУСПЕЛИЈИ СТУДЕНТСКИ ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ НАСТАО У ТОКУ  

НАСТАВНОГ  ПРОЦЕСА У 2016.г. 
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   НАГРАДА РАНКО РАДОВИЋ за 2017.г. 
 
Свечана додела Награде Ранко Радовић одржана је 21. децембра 2017. године када су додељене награде 
у част нашем познатом архитекти. Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера 
Србије – УЛУПУДС као оснивач, Архитектонски факултет у Београду, Факултет техничких наука у 
Новом Саду, Институт за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, Задужбина Илије Милосављевића 
Коларца, као суоснивачи установили су од 2006. године Међународну Награду Ранко Радовић. 
Награде Ранко Радовић 2017. освојили су по категоријама: 
 

 
 
Награда у категорији критичко - теоријских 
текстова о архитектури: 
„ГРАД: Форме и процеси“, ван. проф. др 

Александра Ступар, дипл.инж.арх., изд. Орион 
Арт, 2016.г. 
 
 

Награда у категорији телевизијских емисија, 
изложби, мултимедијалних презентација се не 
додељује. 
_______________________________________________ 

Удружење ликовних уметника Србије УЛУС - 
Секција проширених медија, Београд, 
Асоцијација српских архитеката АСА Београд,     
Асоцијација примењених уметника Србије АПУС 
Нови Сад, Удружење независних уметника Новог 
Сада УНУНС Нови Сад,  у сарадњи са Асоцијаци- 
јом СРПСКИ АртЦЕНТАР : Нови Сад - АСАЦ 
Филијала АртЦЕНТАР, Београд као извршним 
организатором манифестације  
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за ГОДИШЊУ 
КОЛЕКТИВНУ ИЗЛОЖБУ УМЕТНОСТ-у-
СРБИЈИ®_2018. у области архитектуре, дизајна,  
 

   
Награда у категорији реализованих 
архитектонских дела: 
Стамбени објект Н1 Housing, Немањина улица, 
Крагујевац, 2016.г., Студио Симовић 
 

На дан доделе Награде Ранко Радовић за 2017. 
године у холу Задужбине Илије М. Коларца 
отворена је изложба на којој су презентовани сви 
учесници конкурса. Изложба је трајала до 28. дец. 
2017. године. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

ликовне и примењене уметности и проширених 
медија. Годишња колективна изложба 
УМЕТНОСТ-у-СРБИЈИ® је пројект Културне-
Мреже-Србије Асоцијације СРПСКИ 
АртЦЕНТАР, Нови Сад. Суоснивачи Годишње 
изложбе УМЕТНОСТ-у-СРБИЈИ® желе да широј 
јавности у Србији, а касније и Европи, прикажу 
најбоља годишња остварења уметника Србије у 
избору репрезентативних удружења.  
Изложба ће имати своју премијеру у Новом Саду, 
будућој Европској Престоници Културе, у Дворцу 
ЕЂШЕГ КЦ НС у пролеће 2018. године.  
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АРХИТЕКТА ЈОЖЕ ПЛЕЧНИК У БЕОГРАДУ 
Поводом 60 година од смрти словеначког архитекте Јоже Плечника који је пројектовао цркву 

Св. Анте у Београду, у организацији Друштва Словенаца „Сава“, 7. и 8. децембра 2017. одржане су 
свечане академије: 7. 12. 2017. у Установи културе Пароброд, Капетан – Мишина 6а. На крају програма 
следило је отварање изложбе посвећене Јожи Плечнику, академских уметника Марије Вауде и Николе 
Пилиповића; 8. 12. 2017. у цркви Св. Анте Падованског, Брегалничка 14. 
 

ЈОЖЕ ПЛЕЧНИК (Љубљана, 23. 1. 1872. ‒  Љубљана, 7. 1. 1957.), универзитетски је професор и 
највећи словеначки архитекта. Архитектуром се почео бавити након што је остао запањен видевши 
нацрте Берлинске катедрале Otta Wagnera. Недуго затим уписао се на студије у Грацу, а потом у Бечу у 
класи проф. Вагнера. Његове ране пројекте карактеришу рационална организација и планирање, 
типични за Вагнерово уређење станова и инфраструктуре, те богато декорисане површине с 
органским мотивима типичним за сецесију. Као награду за изврсно направљен дипломски рад о 
холандском летовалишту Scheveningen, добио је Римску стипендију која му је омогућила вишемесечно 
студијско путовање по Италији и Француској. Године 1901. отворио је самостални архитектонски атеље. 
Од 1911. године био је професор на Уметничко-занатској школи у Прагу, од 1920. на Техничком 
факултету у Љубљани, а 1938. године постаје члан Словеначке академије науке и уметности. 
Проглашен је почасним грађанином Љубљане, а добио је и  одликовање Заслуге за народ и 
Прешернову награду. Поводом педесетогодишњице Плечникове смрти Словенија је прогласила 2017. 
за Плечникову годину. Плечник је у своме животу живео као уверени католик те је у томе и много чему 
другом сличан шпанском архитекти Антонију Гаудију, који је пројектовао још недовршену цркву у 
Барселони Sagrada Familia. 

Плечник је иза себе оставио богату баштину у више европских градова, од Прага преко Беча и 
родне Љубљане до Београда. "Јоже Плечник је, у време када се рађала модерна архитектура, свесно 
изабрао самосвојан уметнички пут на трагу класичних извора архитектуре, чиме је доказао своју снагу 
и стручну сувереност. Његова ’девијација’, одступање од главних токова развоја тадашње архитектуре, 
није била заостајање већ шанса за откривање новог", записао је у уводу књиге "Јоже Плечник – Беч, 
Праг, Љубљана" Дамјан Преловшек, аутор изложбе из 2007.г. у Љубљани. Плечника су земљаци 
подигли на пиједестал националне иконе (његов лик је красио новчанице од 500 толара, а сада је 
његово дело овековечено на словеначком евро-новчићу од 10 центи, на којем је угравиран никада 
изграђени словеначки парламент – "Катедрала слободе", у облику шиљате куле са много прозора). 

Словенија је показала да архитектура и дизајн могу бити употребљени као део националног 
идентитета, тако што је у Европу и свет поново лансирала Плечниково дело. Власт и струка прогласили 
су Плечника генијем и "мајстором у кршењу класичних канона лепоте" у архитектури. "Плечник није 
волео бетон, голе фасаде ни небодере, а инспирацију је проналазио у антици, иако се у наше време 
гради другачије", подсетио је министар за културу Васко Симонити на отварању изложбе из 2007.г., уз 
напомену да "ко разуме посебан језик архитектуре, схвата Плечникову поезију као космополитску 
химну нашем простору и човеку". Плечник је оставио главни печат не само на урбанистичкој слици 
престонице Словеније него и на изгледу улица, тргова (Тромостовје, мост преко Љубљанице у центру 
града), паркова (шеталиште у Тиволију), као и знаменитог меморијалног комплекса гробља Жале.  
_____________________________________________________________________________________________ 
      (текстови и фотографије  преузети са интернета: сајт Београдске надбискупије, Политика Online) 
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  БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТОНСКИ БИЈЕНАЛЕ 2017. 

Манифестација је одржана од 18. до 25. децембра 2017.г. у Југословенској кинотеци у Београду. 
Тема под називом Balkan Patterns (аутор теме комесар др Татјана Мрђеновић) привукла је велики број 
учесника из целог региона, а најављeна су и предавања по позиву, као и гостовања архитеката, 
урбаниста и просторних планера из држава изван балканског региона.  

Куратор изложбе БАБ 2017 је била архитекта др Татјана Стратимировић, која је заједно са 
својим тимом који су чинили архитекта Тијана Атанасијевић (архитектонска изложба) и дизајнер 
Јелена Николић (дизајнерска изложба) приказала нека од највреднијих остварења регионалне 
архитектуре и дизајна, али је угостила и пројекте изван региона, чији су аутори пореклом са ових 
простора. 

Изложба је била жирирана од стране интернационалног тима архитеката, што је устаљено као 
пракса од прошлог БАБ 2015. Исто се очекивало и од дизајнерске изложбе намештаја и расвете, која је 
промовисала, како веће брендове, тако и поједине ауторе из региона.  

Главни пратећи догађаји на БАБ 2017 биле су две изложбе. Једна је историјска, на тему 150 

година од првог урбанистичког пројекта Београда у шанцу који је израдио инжењер Емилијан 
Јосимовић. Аутори изложбе, која је била постављена у Музеју науке и технике, су архитекте Кристина 
Бунда и проф. др Ранка Гајић. 

Друга пратећа изложба, под називом Outside, односила се на тему авангардних пројеката, 
углавном са јавних конкурса, а који су на неколико начина били приказани публици. Изложба Outside 
је имала премијерно излагање на прошлом БАБ 2015, а овај пут је била организована у галерији Штаб 
од стране архитеката Миле Мојсиловић и Павла Стаменовића. 

                (подаци преузети са сајта www.gradnja.rs) 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

    
SHARE БЕОГРАД ФОРУМ 2018 
 

Удружење архитеката Србије у сарадњи са PRO 
EVENT ASSOCIATION из Румуније, по први пут 
организује у Београду, у хотелу „Метропол“, 
интернационални форум архитектуре и 
инжењерства,  SHARE  BELGRADE  2018.  FORUM.  
Најцењенији Форум архитектуре и инжењерства 
у централној и источној Европи ће се одржати, по 
први пут, у Београду 24. априла 2018. године, и 
повезаће стручњаке из 11 земаља: Србије, 
Немачке, Енглеске, Ирана, Румуније, Македоније, 
Турске, Пољске, Украјине, Француске и  Бугарске. 
SHARE BELGRADE 2018. FORUM је организован 
од стране PROEVENT CULTURAL ASSOCIATION I 
ABPLUS у партнерству са Удружењем Архитеката 
Србије (УАС). Председавајући  Форума ће бити 
председник  Удружења Архитеката Србије Милан 
Ђурић, архитекта. 

http://www.gradnja.rs/
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 Марко Стојановић, дипл. ист. ум. 
 

НОВИ ЖИВОТ  
СТАРИХ ХОТЕЛА У СРБИЈИ 
 

Постоје разни примери реконструкција 
старих хотела у нашој земљи, али овај пут ћемо 
презентовати само позитивне. На тему изградње 
нових или реконструкцији старих хотела у 
Београду већ је било речи, али нисмо имали 
прилике да сличан осврт направимо за 
територију Србије. Можда ће приказ 
реконструкције два позната хотела пружити 
нешто јаснију слику о архитектури и 
хотелијерству (угоститељству) у Србији. 

Београд има довољно велики потенцијал 
да се у њему већ неколико година граде нови и 
реконструишу постојећи хотели. Некада су ове 
изведбе веома квалитетне, док у неким 
случајевима долази до потпуног дебакла. У 
оваквим ситуацијама веома је важно који 
инвеститор улаже у изградњу/реконструкцију. 
Било да је страни или домаћи, инвеститори 
морају бити свесни да се без обзира на категорију 
хотела, за његову изградњу/реконструкцију мора 
упослити архитекта с довољно искуства, знања и 
вредних референци, иначе долази до проблема. 

Због пропуста у процесу реконструкције, 
а често и због штедње на уградњи квалитетних 
грађевинских материјала, опреме и намештаја, 
хотели могу деловати јефтино, а брже долази и до 
њиховог пропадања. Инвеститори, најчешће 
домаћи, како би уштедели или оправдали своју 
сујету, независно од ангажованог архитекте 
одлучују којим током ће ићи реконструкција, да 
ли ће се нешто дограђивати, који материјали ће 
бити употребљени (буквално од кровног 
покривача, преко столарије до подних облога), 
као и какав намештај ће бити убачен. По обичају, 
њихов укус није одмакао од руских и 
азербејџанских колега, па многи хотели подсећају  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

на сличне објекте који се последњих десетак годи-
на зидају по Казању, Јекатеринбургу или Бакуу. 
Прекривање бруталистичке фасаде, употреба 
непримерене фасадне боје, ПВЦ столарије, 
јефтиних итисона и кичастог намештаја само су 
неки од „фаулова“ који се праве приликом 
изградње или реконструкције.  

У визуелном идентитету градова Србије 
(социјалистичке Југославије) појављује се 
неколико неписаних правила. Општине и 
полицијске управе усељаване су у зграде 
окружних начелстава, које су зидане пре или 
после Првог светског рата. Верским објектима, 
позиционираним на главним градским 
саобраћајницама и трговима, супротстављани су 
споменици НОБ-а, а зидали су се нови домови 
културе и, наравно, већи и модернији хотели. 
Тако су туристички симболи градова послератне 
Југославије постали хотел „Златибор“ у Ужицу, 
хотели „Србија“ у Крагујевцу и Вршцу, хотел 
„Парк“ у Новом Саду, хотел „Патриа“ у 
Суботици, хотел „Амбасадор“ у Нишу и хотел 
„Рубин“ у Крушевцу. Неки од ових хотела су 
доживели приватизацију и реконструкцију, док 
неки то с нестрпљењем ишчекују. Последња два 
су тема нашег текста. 

 

ХОТЕЛ „РУБИН“ У КРУШЕВЦУ 
 

Хотел је изграђен 70-их година и налазио 
се, заједно са још неколико угоститељских 
комплекса, под окриљем друштвеног предузећа 
„Жупа“. Ово предузеће 2007. године купује 
компанија „Верано“, али лошим пословањем и 
кризом која погађа матичну компанију, „Жупа“ 
одлази у стечај. Последица тога  је да „Рубин“ 
губи статус хотела и постаје коначиште. 
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Током 2015. године, након успешне 
лицитације, хотел бива поново продат иностраној 
компанији на челу са Иреном Бошњаковић. 
Уследили су планови за реконструкцију, као и 
тендер, на којем побеђује пројектни биро Bureau 
Cube Partners из Београда, који предводи један од 
крушевачких архитеката Милан Рашковић. У 
пројекту се осећа утицај руског конструктивизма, 
понајвише због стаклених трака зид-завесе, али и 
по декоративним мотивима који се појављују на 
угловима и око улазне партије. То је прави „омаж“ 
архитекти Ивану Леонидову. Хоризонтални тракт 
је такође доживео ремоделовање, али у знатно 
мањем обиму него централна кула. 
  Тим је пажљиво приступио изради идејног 
решења и храбро предложио маштовиту 
реконструкцију. Наиме, многи хотели из 
социјалистичког периода грађени су по неколико 
устаљених принципа – хоризонтални тракт 
намењен ресторану, банкет сали и другим 
садржајима и вертикални тракт, обично масивни 
вишеспратни кубус, намењен смештајним 
просторијама. 

Ова беличаста кула, са мањим 
експресионистичким детаљима, била је прави 
изазов за Рашковићев тим. Како хотелски 
комплекс није под заштитом, архитекте су имале 
одрешене руке да га преобликују у духу 
савремене архитектуре, па би од једног досадног и 
широм Србије виђеног монолита, хотел могао да 
добије оригинални израз. 
 

ХОТЕЛ „АМБАСАДОР“ У НИШУ 
 

С друге стране, нишки хотел ће 
највероватније доживети нешто другачију 
материјализацију. Комплекс је довршен 1965. 
године, али је најпре замишљен као Дом 
синдиката. Током изградње комплекса, доживео је 
пренамену и препројектовање у један од 
најпознатијих хотела Србије. Такође је добио 
хоризонтални блок с рестораном, кафеом и 
биоскопском салом, док је кула од 14 спратова 
одређена за смештајне капацитете. 

Прву, али делимичну реконструкцију и 
пренамену у филијалу банке, 2008. године 
доживљава хоризонтални северозападни тракт, по 
пројекту нишког архитекте Саше Буђевца. Након 
вишегодишње запуштености, хотел бива 
затворен, али га откупљује ланац Best Western, 
који у оквиру своје групе поседује још један 
нишки хотел  – „My Place“. И у овом случају је 
извршен план реконструкције, а за потребе 
препројектовања ангажован је нишки биро 
„Алтерно“ на челу с архитектама Ђорђем 
Китићем и Душаном Николићем. 
______________________________________________________________________________________________ 

    (текст и фотографије преузети са www.gradnja.rs)  

   

У случају хотела „Амбасадор“ било је 
неопходно задржати препознатљиви визуелни 
идентитет, који је уз лако преобликовање могао да 
добије савремени израз. Задржана је 
карактеристична мисовска зид-завеса, а значајније 
интервенције предложене су у зони партера и 
мезанина хотела. Стаклена зид-завеса не губи на 
атрактивности и функционалности, нарочито за 
пословне и угоститељске објекте, па је одлука да 
се она освежи пун погодак инвеститора, то јест, 
пројектног бироа. 

Ово су само неки од светлих примера 
обнове старих, препознатљивих урбаних репера 
неколико српских градова. Надамо се да ће и 
други српски хотели следити њихов приступ и уз 
помоћ одговарајућих архитеката поново засијати 
у пуном сјају. 

 

 
 

 

http://www.gradnja.rs/
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  150 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА СИТС-а 
 
Савез инжењера и техничара Србије (СИТС) у 2018. години слави 150 година од оснивања. Управни 
одбор СИТС на седници одржаној 24. маја 2017. године донео је одлуку да се тим поводом штампа 
Монографија. Поред историјата СИТС, значајно место у Монографији биће посвећено раду чланица 
СИТС. Материјал који су доставиле чланице, између осталих и СИТОН, садржавао је следеће елементе: 

- Историјат удружења 

- Претходни председници удружења, по постојећој евиденцији 

- Најважнији резултати удружења са сликовним илустрацијама 

- Издаваштво удружења 

- Скупови 

- Међународна сарадња и уговори 

 
Припремајући се за прославу, 29. јуна 2017. године одржан је заједнички састанак 

Организационог и Уређивачког одбора.  После интересантне и свеобухватне дискусије, донети су 
следећи закључци:  

1. На дан оснивања СИТС, 03. фебруара 2018. године одржаће се годишња Скупштина Савеза; 
2. У току маја 2018. године одржаће се главна прослава Савеза; 
3. У току целе 2018. године биће разних манифестација у част 150 година постојања СИТС. 

Позивају се чланице СИТС да у току године једнодневним скуповима или традиционалним 
скуповима обележе овај јубилеј. Поједине чланице су већ проследиле своју сагласност; 

4. Поводом овог јубилеја издаће се Монографија. Чланице су обавезне да пошаљу материјал о 
свом удружењу; 

5. СИТС ће покушати да у сарадњи са САНУ одржи изложбу и једнодневни скуп у њиховим 
просторијама; 

6. Предложено је да се штампа посебна књига под насловом „Заборављени инжењери Србије“. О 
овој теми чланице ће бити ускоро детаљно обавештене. 
 
Редовна годишња Скупштина Савеза одржана је 2. фебруара 2018.г. На њој је, као и обично,  

усвојен Извештај о раду и пословању Савеза за 2017. годину, Програм и план рада за 2018. годину, 
потврђена признања СИТС за 2017. годину, која су уручена добитницима на свечаном делу 
Скупштине.   Управни одбор СИТС је у складу са чланом 49. Статута Савеза донео одлуке које се односе 
на спровођење послова у вези са годишњим пописом имовине за 2017. годину, финансијски план 
Савеза за 2018. годину, годишњи обрачун пословања Савеза за 2017. годину и друге неопходне одлуке.  
Колективне чланице Савеза, између осталих и СИТОН, доставиле су своје Извештаје о раду за 2017. 
годину, Програм и план рада за 2018. годину и предлоге за признања Савеза за 2017. г. Извештаји, 
програми рада и предлози за признања су, као и сваке године, презентирани у јединственом 
материјалу за Скупштину СИТС. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
  
Материјал за Монографију СИТС-а који је послат Уређивачком одбору објављујемо овде у целини, у 
наставку овог прилога. Подаци о нишком Удружењу објављивани су и раније, поводом разних јубилеја, 
али сада су они допуњени, па сматрамо да ће читаоцима бити интересантно да опет прочитају о томе. 
________________________________________________________________________________________________ 
 



АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ                                                             АРХИТЕКТ  59 - 60    АПРИЛ   2018 

 

26 

 

ДИТ       (Друштво инжењера и техничара Ниша) 
СИТОН (Савез инжењера и техничара општине Ниш)  
ДАН       (Друштво архитеката Ниша) 

 
Историјат удружења            
 
Месно нишко удружење српских инжењера основано је 1891.г. Оно је настало као део Друштва 

инжењера и архитеката Србије, формирано годину дана раније. Иначе, њима претходи прва организација 
инжењера на Балкану, настала у Србији 3. фебруара 1868.г. под називом “Техничка дружина”. На њеном 
челу тада је био угледни архитекта и урбаниста Емилијан Јосимовић, професор Високе школе у Београду. 
Оснивање Удружења у Нишу је природно ширење струковне организације по Србији. За првог председника 
нишког Друштва изабран је арх. Светозар Ивачковић, а за деловођу инж. Душан Сабовљевић. Организација 
је бројала петнаест чланова. У то доба у целој Србији било тек нешто више од педесетак инжењера. На 
истом оснивачком састанку, Удружење у Нишу доноси амбициозну резолуцију о реорганизацији техничких 
факултета и техничких школа у Србији. Опште историјске околности биле су такве да је удруживање 
високообразованих људи тога времена било прави подвиг. У граду Нишу, тек десетак година ослобођеном од 
Турака, присутан је велики ентузијазам обнове, али и огромно наслеђе опште друштвене и урбане 
запуштености. Нажалост, из тог првог периода нема много података о непосредној активности нишког 
удружења. Зна се да је српско друштво функционисало и током Првог светског рата, када је у Солуну издало 
два броја Српског техничког листа, као и да је одржана Скупштина Друштва са 463 члана, који су били у 
српској војсци. Са правом се претпоставља да су у томе имали удео и нишки инжењери, чланови Удружења.   

Од тренутка оснивања до данас, Удружење, о чијем раду се данас мало зна, дели судбину српског 
друштва и нове државне организације. Тако је после Првог светског рата, септембра 1919.г., формирано 
Удружење југословенских инжењера и архитеката (УЈИА). Нешто касније, 11. децембра 1931.г., формирано је 
Удружење инжењера и техничара за Ниш и Моравску бановину. У неким изворима стоји да је Секција 
Ниш, у оквиру УЈИА,  конституисана 1932.г. Да је реч о удружењу са великим ауторитетом, говори и 
чињеница да је у његовој организацији, 5. марта 1933.г., у Нишу одржана редовна скупштина Удружења 
југословенских инжењера и архитеката. До тог тренутка инжењери и архитекти су деловали одвојено. 
Југословенско удружење 1939.г. мења свој назив и постаје Савез инжењерских друштава Краљевине 
Југославије. У новом преименовању непозната је позиција нишког Друштва.  

 После Другог светског рата, 18. априла 1946.г., основано је Друштво инжењера и техничара Ниша, 
као подружница ДИТ-а НР Србије. Међу важнијим акцијама  Друштва, у том периоду, спомиње се израда 
пројекта за оспособљавање и укључивање електричне централе 1950.г., радови на ревитализацији нишке 
Тврђаве, израда пројеката летње позорнице и стадиона, пружање помоћи приликом оснивања 
Пројектантског бироа, изложбе урбанистичких планова и др. У то време чланови су радили у оквиру 
подружница машинских и електроинжењера, грађевинара, архитеката, пољопривредних и текстилних 
инжењера и техничара.  

У оквиру ДИТ-а, од 1959.г. постоји Подружница архитеката и архитектонских техничара општине 
Ниш, која је већ следеће године имала 59 чланова. Значајније активности Друштва из тог периода су стручне 
расправе о уређењу Трга ослобођења и другим архитектонско-урбанистичким пројектима, о формирању 
парка „Чаир“, о значају историјске матрице Ниша на простору Душанове улице, и сл. После извесног застоја у 
ангажману, крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог века, са више или мање елана, 
ДИТ Ниша наставља свој рад.  

 Априла 1976.г. у Нишу се одржава редовна скупштина Савеза друштава архитеката Србије, а 
октобра исте године организује се изложба Стамбена архитектура града, прва такве врсте у Нишу. 
Организује се и Дани архитектуре Југославије, 1983.г. и 1985.г.  посвећени планирању и изградњи тржних 
центара. Поред осталог, ДИТ је иницијатор и ширег социјалног окупљања у граду, у оквиру кога се организују 
чувени балови инжењера и техничара. Године 1982. ДИТ добија нови назив, Савез инжењера и техничара 
општине Ниш. Велику заслугу за нови почетак друштва у том периоду има тадашњи председник, арх. Иван 
Реди. Уз његов ангажман и уз помоћ градских власти, тада се Удружењу враћа зграда - легат из 1927.г., 
задужбина нишког трговца Наума Ћермила, формално додељена још 1955.г. У том периоду, у Удружењу 
ради више подружница различитих струка: грађевински, саобраћајни, машински, електро и текстилни 
инжењери, енергетичари,  пољопривредни инжењери и техничари, инжењери заштите на раду, компјутерски 
инжењери, ИТ шаховски клуб. 

У другој половини 80-тих и првој половини 90-тих година, као најактивнији члан удружења, Друштво 
архитеката Ниша настоји да се што више отвори према јавности. У Изложбеном павиљону у Тврђави 
организује се репринт-изложба београдског Салона архитектуре и изложба посвећена изградњи Храма Св. 
Саве. Треба поменути и изложбу Бечка стамбена архитектура која је пропраћена изванредним каталогом. 
Покреће се серија предавања на тему актуелне архитектуре, у оквиру које доминира проф. Ранко Радовић. 
Организује се изузетно значајан конкурс за Трг ослобођења и пешачку зону у центру Ниша. У другој половини 
90-тих, ДАН ради у складу са друштвеним приликама, одржавајући минимум функционисања.  

Последња фаза рада Друштва, које функционише до данашњег дана, одвија се под именом Савез 
инжењерско-техничарских организација Ниша (СИТОН), установљеним 10. 3. 1998.г.  Међу колективним 
члановима је био и Регионални центар за иновације. После 2000.г. најактивнији члан СИТОН-а је поново 
Друштво архитеката Ниша, чијим се ангажовањем у највећој мери одвија рад Удружења, у оквиру кога је  
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још само УГИН (Удружење грађевинских инжењера Ниша). Нови програмски и организациони заокрет води 
новоизабрани Управни одбор, конституисан на иницијативу проф. Хранислава Анђелковића. У рад се 
укључују и млађи чланови, повезивањем са Грађевинско-архитектонским факултетом. Сарадња се 
успоставља и са градским институцијама, као и са сродним удружењима у Србији. Покрећу се нове 
активности: годишњи Дани архитектуре, са изложбама, трибинама, предавањима и стручним излетима. 
Сваке треће године, у оквиру Тријенала, нишки архитекти имају своју смотру радова. Оснива се гласник 
Друштва „Архитект“, који ове године има двадесетогодишњи континуитет. ДАН сада има преко 280 чланова, 
као и свој сајт www.dan.org.rs  

Посебну погодност за рад Удружење ствара обновом и реконструкцијом своје зграде, која је трајала 
од 2004. до 2008.г. Поред уређења свих радних просторија, у подруму се формира галеријски простор, један 
од најатрактивнијих у граду, који је ушао у Атлас галерија и излагачких простора у Србији, као и у редовни 
програм Ноћи музеја.  

 
Претходни председници удружења          

 
Месно нишко удружење српских инжењера   
Светозар Ивачковић (1891-?) 
  
Удружење инжењера и техничара за Ниш и Моравску бановину 
Ст. Симићем (1931-?) 
 
ДИТ Друштво инжењера и техничара општине Ниш, као подружница ДИТ-а НР Србије 
касније СИТОН (Савез инжењера и техничара општине Ниш) 
 
инг. Славољуб Митић (1959-1961) – председник Извршног одбора 
мр инг. Радић Мијајловић (...1974....) – председник Извршног одбора 
виши тех. Благоје Костадиновски (...1975...) 
арх. Иван Реди (1977-1981.)  
арх. Никола Цекић (1983-1985.) 
инг. Јован Радмиловић (1985-1997.) 
Слободан Аранђеловић (1998-2004.) 
Миомир Живковић (2005-2017.) 
 
ДАН Друштво архитеката Ниша (у оквиру ДИТ-а) 
       (Друштво архитеката и арх. техничара града Ниша) 
 
арх. Славољуб Митић 1959-1964.) председник Управног одбора 
арх. Мома Митровић (1965-1968.) 
арх. Љубиша Милошевић (1968-1973.) 
арх. Иван Реди (1973-1978.)  
арх. Слободан Вучковић (1979-1981.) 
арх. Никола Цекић (1982-1983.) 
арх. Мирјана Анђелковић (1984-1986.) 
арх. Сима Гушић (1986-1994.)  
арх. Ђорђе Цанић (1995-1998.)  
арх. Драгослав Вучковић (2000-2003.) 
арх. Миомир Живковић (2003-2009.) 
арх. Миодраг Медар (2009-2017.)  
арх. Бранимир Ћирић (од 2017.) 
 
Најважнији резултати Удружења         
▪ Реконструкција зграде и уређење дворишта 2004. до 2008.г. Зграда СИТОН-а је 2011.г.   

   уписана у Катастар непокретности 
▪ Годишњи Дани архитектуре и трогодишња Тријенала архитектуре, почев од 2000.г. 
▪ Издавање гласника ДАН „Архитект“, који ове године има двадесетогодишњи континуитет.  
▪ Оснивање Галерије ДАН, 2006.г., са сталним програмима: 
- изложбе (архитектонске, ликовне, студентске, конкурси, фотографије, ретроспективе) 
- предавања, трибине, промоције књига, студентске радионице, музичке вечери 
- комерцијалне промоције 

   У Галерији је током дванаест година одржано преко 100 изложби, око 30 предавања, 20    
    комерцијалних презентација, 10 студентских радионица, 5 музичких скупова, 10 трибина,  

10 промоција књига, више организационих скупова итд.  
  ▪ Урбанистичко-архитектонски конкурси у Нишу за: 
 

http://www.dan.org.rs/
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Трг ослобођења, Комплекс Душанове ул., Парк на Тргу војске Србије, Споменик Краљу Александру,     
Споменик Цару Константину, Уређење десне обале Нишаве, Реконструкција Дома војске Србије,  
Уређење централне зоне Нишке Бање, Реконструкција зграде СИТОН-а, Градски парк и црква у   
Алексинцу...  
▪ Формирање архиве ДАН (пројекти, књиге и периодика, ЦД-тека, аудио-видео материјал) 
▪ Гостовања архитектонских изложби у Београду, Новом Саду, Прагу  
▪ Признања 
-  Повеља СИТ Југославије Друштву инжењера и техничара Општине Ниш 1971.г. 
-  Повеља СИТ Југославије Друштву машинских и електро-техничких инжењера и техничара Општине  
   Ниш 1986.г. 

  -  Повеља СИТС-а Друштву архитеката Ниша као најбољој ИТ организацији Србије, 2002.г. 
 - Захвалница Савеза архитеката Србије Друштву архитеката Ниша, 2006.г. 
 - Повеља часопису „Архитект“ за најбољу ИТ публикацију Србије, 2007.г. 
 - разне захвалнице Друштву архитеката Ниша (Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу,   
   Есперантско удружење Ниш, Друштво српско-руског пријатељства, Удружење фото-аматера,  
   и  др.) 

 
Сарадња            
СИТОН - Инжењерском комором Србије, са невладиним организацијама, са многим спонзорима  
ДАН 
- са Друштвима архитеката Београда, Новог Сада, Ваљева, Врања, Скопља 
- са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије,  
- са архитектонским факултетима у Нишу и Београду  
- са  институцијама културе Ниша (Народни музеј, Завод за заштиту споменика културе, Историјски   
  архив, Галерија савремене ликовне уметности, Факултет уметности) 
- са локалном самоуправом (Управа за културу, Градске општине, Дирекција за изградњу, Завод за  
  урбанизам, Завод за заштиту природе Србије, Градоначелник) 

  
Издаваштво            
- Годишњак стручних радова, 1968.  
- публикација Наука и пракса, 1972. 
- гласник ДАН „Архитект“, 2000-2017. (18 година, 58 бројева) 
- јубиларне монографије („Друштво архитеката Ниша 2000-2004.“,2004., „Нишко тријенале  
  архитектуре-прва деценија“, 2010.) 
- стручне монографије  
- Едиција „Архитектура града“  
     Књига I: „Модерна Ниша 1920-1941.“,2006. 
     Књига II: „Савремена архитектура Ниша 1945-1965.“, 2010. 
     Књига III: „Пројекти и архитектура инг. Александра И. Медведева, овл.арх.“, 2012. 
     Књига IV: „Архитекта Јулијан Л. Дјупон, нишки период“, 2013. 
     Књига V: „Нишка Јагодин-мала, историја и архитектура“, 2016. 
- Архитектонски водич ниша“, 2017. (у припреми) 
- каталози изложби Тријенала архитектуре Ниша (2000., 2003., 2006., 2009., 2012., 2015.) 
- каталози годишњих изложби Дана архитектуре Ниша  
- каталози архитектонских конкурса у Нишу (2001., 2003., 2004., 2007) 
- каталози стручних изложби (2006., 2008., 2012., 2013.) 

 
 Скупови            

- редовна скупштина Савеза друштава архитеката Србије 1976. 
- оснивачка скупштина Удружења архитеката Србије 2011. 
- редовне и изборне Скупштине ДИТ-а, СИТОН-а, ДАН-а 
 
Међународна сарадња и уговори         
- са делегацијом Савеза инжењера и техничара Бугарске из Великог Трнова 
- изложбе Бијенале македонске архитектуре БИМАС 2006., 2012. 
- уговор о сарадњи са Удружењем српске дијаспоре „Св. Сава“ у Чешкој републици 
- изложба чешког архитекте Олега Хамана у организацији Удружења „Св. Сава“ 
- изложба Бечка стамбена архитектура 
- ликовне изложбе (Марија Дубин - САД, Е. Аулман - Немачка, Н. Хашимото - Јапан,  
  Т. Авджиејчик - Пољска) 
- изложба кубистичке архитектуре Прага у организацији Удружења „Св. Сава“ 
- сарадња са организацијом DO.CO.MO.MO. Србија 
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Маре Јанакова Грујић 
 

АМБИЈЕНТ У КИНЕСКОЈ 
АРХИТЕКТУРИ 

 

У јеку снажног развитка на сваком 
плану, Кини су данас постављени нови 
изазови. Они се укратко могу описати као 
тражење нових “мостова” између неисцрпне 
традиције и брзе, захтевне садашњице. Ова 
два фундуса, често контрадикторна али и 
бриљантно удружена, представљају 
покретачку мисију данашње кинеске 
културе. 
 

Земља порцелана, свиле, жада, бамбуса и 
чаја, која је светској цивилизацији открила папир 
и технику штампе, компас и прве поморске карте, 
одликује се и феноменом везаним за 
градитељство. Наиме, у кинеској традиционалној 
архитектури отелотворена је комплексна духовно-
физичка синтеза која носи једно више значење и 
хумани израз простора. Објекти се граде као 
нераскидив спој уметности и архитектуре, уз 
настојање за специфичним прилагођавањем 
поднебљу. Целокупну “чаролију” чине само три 
основна елемента: слика, архитектура и пејзаж, 
који заједно са човеком у врту чине доживљај 
потпуне хармоније. Тако створени амбијент 
представља целовито, “тотал-дизајн” уметничко 
остварење, класични “gesamtkunstwerk”. Његов 
суптилни и искрени “genius loci” одражава трајне 
и универзалне вредности, враћање аутохтоном и 
дубоко-људском. Зато је кинески амбијент 
непоновљиво и специфично искуство, 
вишеструко инспиративни доживљај који пружа 
увек нова и друкчија узбуђења.  

 
Свака особеност кинеског градитељства 

има своје логично порекло и још логичније 
објашњење. Најпре, у циљу што потпуније 
хармоније са природом, инсистира се на 
природним материјалима, најчешће дрвету. 
Препознатљиви криви кровови следе веровања 
старих Кинеза да духови бораве на крову, услед 
чега су крајеви крова маестрално повијени нагоре 
(како добри духови не би слетели доле односно да 
би сви зли духови склизнули са крова и одбили се 
далеко од куће). Свој естетски и конструктивни 
врхунац достигли су за време династије Сонг, 
познате по тенденцији према префињености 
уметничког израза. Специфична архитектонска 
техника (базирана на дрвеном скелетном систему) 
са мотивом укрштених греда има, поред 
конструктивног, и снажно ликовно значење 
утемељено на другостепеној обради – резбарењу  

 
 
 
 
 

и бојењу. У феудалном добу боја у архитектури је 
била стриктно дефинисана социјалним статусом. 
Црвена тј. пурпурна боја била је резервисана за 
цара, жута је припадала племству, зелена 
осталима. У унутрашњости објекта, сензација 
отвореног простора и светлости остварена је 
системом деликатних дрвених подупирача и 
сводова, готово увек раскошно бојених, 
илуминираних и позлаћиваних. Врло чест мотив 
змаја или феникса извођен је на зеленој подлози 
златном или црвеном бојом. 
 

 
 

Елемент који носи најспецифичнији израз 
и повезује све остале у складну целину кинеског 
амбијента јесте врт. Такозвани „царски вртови“ 
грађени су као грандиозна, монументална дела за 
краљевску фамилију од стране хиљада 
ангажованих људи. За разлику од њих, приватни 
вртови, лоцирани често у урбаним срединама, 
омањи су али многоструко функционални, 
љупког изгледа. Постоје и „манастирски вртови“ 
који више потенцирају „природну лепоту“, 
одишући извесном сакрализованом атмосфером и 
мирноћом. Кинески традиционални врт је 
извориште јапанског класичног врта, али и 
енглеског пејзажног и романтичарског врта. 
Његов утицај (као и утицај кинеске уметности 
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уопште) у уметности западне цивилизације био је 
изразито јак током друге половине XVIII и XIX 
века. Познато је да су “опус топиариа” (умеће 
шишања, обликовања биљака) развили Римљани, 
али преузевши га са Истока. Приче о чувеним 
кинеским вртовима стизале су у Еуропу још од 
времена Марка Пола (крај XIII века), а посебно од 
времена барока, када су путовања на Далеки 
исток постала честе, многоструко примамљиве 
авантуре.  
 

Особености кинеског амбијента су 
многобројне и комплексне. У најкраћем, оне би се 
могле представити као следеће: 
 

- Комплексна планска композиција. Кинески 

амбијент је мозаик испреплетен густом мрежом 
стаза и стазица, водених канала и језераца, 
објеката, павиљона и мостова, који израстају са 
тла или водене површине потпуно у складу са 
општим духом места. 
 

- Ефекат лавиринта или изложбе слика. Амбијент 

је немогуће сагледати једним погледом и са једног 
места, већ се он доживљава попут лавиринта или 
попут својеврсне изложбе слика: доживљај целине 
можемо добити тек након што све обиђемо и 
амбијент доживимо са свих страна. 
 

- Позајмљени пејзаж и илузија бесконачности. 

Кинеска пословица каже да "врт не мора бити 
већи од мачје кућице", али он у свом амбијенту 
увек изгледа већи него што јесте. Разлог томе је 
стварање илузије бесконачности методом 
“увођења” околног, ширег пејзажа, огледања у 
води, сценографских ефеката и тзв. “отвора за 
везу” - link-windows. To су прозори који немају 
задатак пропуштања светлости већ, попут 
телевизијског екрана, омогућују стварање слике, 
призора и сцене – то је вероватно најчаробнији и 
најпрепознатљивији елемент кинеског амбијента. 
Уобичајени отвори у кинеској архитектури су 
најчешће у облику круга (кинески симбол неба) 
или квадрата (кинески симбол човекове 
организације на Земљи), док чести мотив "мреже" 
на њима уноси драматичан моменат у опште 
“конзумирање” амбијента. 
 

- Култ константне промене. Стално 

испреплетање супротности у кинеском амбијенту 
јесте последица кинеског схватања природе и јин-
јанг концепције. Кинески амбијент је тако пун 
изненађења, порука и ликовних информација, и 
све се то врло брзо мења пред очима посетиоца. 
Доживљају промене у простору доприноси и 
феномен дана, годишњег доба, звукова природе 
или игре светлости и сенке. 

 

 
 
 

Кинески врт, детаљи 
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- Кућа је врт - врт је кућа. Прожимање куће и 

врта у кинеском амбијенту узрок је, али и 
последица њиховог поистовећивања. Уопште, 
кинеска павиљонска концепција куће 
онемогућава поделу простора на кућу и врт (за 
разлику од западњачке концепције куће - виле у 
врту).  
 

- Прожимање ентеријера и врта. Ово се може 

најједноставније описати као: “Бити у ентеријеру, 
а имати осећај да сте у врту, и обрнуто”. Тај осећај 
је истовремено и физички и визуелни. 
 

- Увођење сликарства и скулптуре у простор. 

Слике урађене на платну или другом природном 
материјалу илуструју импресивне сцене из 
природе. Поред њих, чести су и натписи и 
стихови уклесани у камене плоче и постављени у 
врт. Ови експонати представљају завршницу у 
креирању амбијента, потенцирајући још једну 
димензију простора - стециште духовне и 
интелектуалне “хране” за корисника. Посебно 
место у врту додељено је стенама које су 
третиране као скулптуре са посебно живописном 
обрадом; оне су израз више силе и као такве 
тешко схватљиве западном човеку. 
 

У директној вези са кинеским амбијентом 
стоји добро познати и данас све популарнији 
фенг шуи. Ова древна кинеска вештина има за 
свој циљ да усклади ток енергије кроз простор, 
што се постиже низом софистицираних правила 
повезаних с астрологијом, животним ситуацијама 
и човековим исконским потребама. Фенг шуи 
тако свесно спаја спољашњи и унутрашњи свет, 
стварајући уравнотежен простор богат 
позитивном (тзв. “чи”) енергијом, хармонију међу 
члановима породице и основу за просперитет и 
дуговечност. 

Истражујући и размишљајући о феномену 
кинеског амбијента уочава се да он носи 
суштинска обележја кинеске културе и 
цивилизације, али и националних карактерних 
одлика овог народа. Склоности ка контемплацији, 
медитацији, духовном обогаћивању личности, 
интроспекцији, антиматеријалистичком поимању 
вредности, уткани су чврсто у фундамент 
кинеског неимарства. Импресивне и неуобичајене 
ликовно-духовне информације, које емитује 
кинески амбијент, припадају аутентичним, 
праисконским потребама људи. Склад са 
природом и постизање хармоније у најширем, 
готово космичком смислу, представљају стожере 
сваке градитељске интервенције. За човека Запада 
кинески амбијент је препун тајни, али и 
надахнућа које се може искористити за сопствене, 
оригиналне креације. 

( 

 
Класична кинеска кућа, детаљ са терасом 

 

Класична кинеска кућа, врата према врту 
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Горе: Шангај, стара четврт, детаљ               Доле: Забрањени град, детаљ 
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Забрањени град, детаљи 

 
Ентеријер кинеске куће 

 
(Фотографије уз текст: лична архива аутора) 
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Слободан Малдини*   
 

КУЛТУРА БЕЗ ЗАШТИТЕ 
 

Историја уништавања нашег културног 
наслеђа је дуга, а примери су многобројни. 
Трагове пропасти културних споменика, па и 
целих градова, проналазимо на сваком месту. У 
новијој историји, српски градови су доживели 
урбани суноврат који је уназадио њихов изглед. 
Многи вредни архитектонски објекти које је 
требало сачувати срушени су или брутално 
реконструисани. Амбијентално вредне целине, 
улице и стари квартови су променили свој 
карактер. Стара Чубура, Дорћол и Неимар данас 
су неповратно уништени рушењем и 
незаконитом градњом. Међу еклатантним 
примерима су Дечја клиника у Тиршовој улици 
архитекте Милана Злоковића (сл. 1), 
новокомпоноване дедињске виле, пројекат 
стамбеног комплекса "Беко" на Калемегдану,  тзв. 
"архитектура киоска" и "привремена градња". 
Многе цркве, посебно на подручју Вршца и 
Зрењанина, уништене су нестручним и 
незаконитим грађевинским радовима. 
Ранохришћанска базилика код Беле Паланке 
уништена је због проласка трасе ауто пута. 
Комплекс манастира Ваљевска Грачаница је 
руиниран због изградње вештачког језера. У селу 
Шопић поп багером саминицијативно руши 
цркву из 1869... 

О заштити нашег културног наслеђа треба 
да брину заводи за заштиту споменика културе. 
 
1 

 

Њихова улога је да сачувају, конзервишу или 
реконструишу сва наша културна добра. 
Међутим, стање заоставштине споменика културе 
је све горе. Споменичко наслеђе нестаје, урушава 
се, артефакти се губе. Археолошка налазишта, 
зграде и други споменици се упропаштавају и 
руше због тренутних и ситних интереса 
појединаца. За то до данас још нико није озбиљно 
одговарао. 
 

Уништавање прошлости 
 

Замислимо ситуацију у којој на античком 
Римском Форуму или непосредно уз атински 
Акропољ буде дозвољена градња ултрамодерног 
шопинг центра, па затим, пошто је уз њега 
потребан и огроман паркинг, буду прекопане ове 
археолошке локације и на њима буде саграђена 
огромна подземна гаража? Или да непосредно уз 
хиљадугодишње зидине старог Јерусалима буде 
саграђена  трговачко-пословна градска четврт са 
челично-стакленим зградама које примају на 
хиљаде посетилаца? Ако би се нешто овако 
невероватно и догодило, био би то преседан који 
би изазвао лавину последичних догађаја. Такав 
случај могао би да се упореди са рушењем 
античких споменика у Палмири, на територији 
Сирије, од стране екстремистичке организације 
Исламска држава. Слична рушења са тешким 
последицама Исламска држава је начинила на 
стотинама локација, укључујући и 1.500 година 
стар хришћански манастир у Сирији. Протеклих 
деценија  непоправљиво  је  уништена вредна кул- 
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турна баштина у ирачким градовима Мосулу, 
Нимруду, Хатри. У Авганистану, у долини 
Бамијан, талибани су срушили светски значајне 
споменике, без обзира на интервенције 
Уједињених нација.  

Под именом урбанистичког развоја, 
културни  варваризам догађа се и код нас. Уз 
зидове Калемегдана, "српског старог Јерусалима", 
Израелци у блоку Рајићеве улице граде хај-тек 
шопинг центар (сл. 5), зазиђујући фасаде 
историјски вредних здања и мењајући карактер 
овог националног историјског културног добра. 
На Мостарској петљи, изнад арапског 
гигантоманијског пројекта "Београда на води" са 
"највишом кулом на Балкану" која садржи 42 
спрата, израелски предузимачи граде 
педесетоспратну стамбену кулу која треба да 
надвиси арапску. Ове подухвате страних 
"урбанистичких шпекуланата" плаћају на крају - 
грађани Србије. Међутим, ту није крај 
урбанистичком насиљу. 

Недавно је аустријски архитекта хрватско-
словеначког порекла Борис Подрека представио 
пројекат нове пешачке зоне на београдском 
Студентском тргу. Иако ретко присутан у 
Београду, овај неочекивани члан САНУ и 
Академије архитектуре Србије израдио је планове 
партерног уређења на месту где се пре два 
миленијума налазило средиште римског Синги- 
дунума. Простор будућег корзоа биће поплочан у 
шарама у имитацији коже зебре, које су "данас у 
моди". Међутим,  оно  битно  је "испод" предложе- 

 
     2 

 

ног плана, а то је прекопавање заштићеног 
археолошког резервата и изградња на том месту 
највеће подземне гараже у Србији која ће служити 
трговачком центру у непосредној Рајићевој 
улици. За потребе страног инвеститора, сами 
ћемо уништити наше археолошко наслеђе које се 
налази испод површине тла на локацији 
Студентског трга (сл. 2). Будућа гаража ће 
потпуно урушити карактер овог  културног добра 
- заштићене градске зоне - која више никад неће 
бити иста. Као круна лицемерја, предвиђено је 
подизање споменика Зорану Ђинђићу - на крову 
нове подземне гараже!? 
 

Културоцид 
 

Израз културоцид означава активности 
које за последицу имају нестанак или уклањање 
свих или одређених елемената културе у једном 
граду, регији или држави. Стекао је популарност 
због повезаности с изразом геноцид. Изрази 
сличног карактера су урбицид и екоцид. Урбицид 
описује уништење једног града и онемогућавање 
нормалног живота његових грађана. Екоцид за 
последицу има наглу промену и уништење 
природне околине, због које ту изумире сав 
живот. Израз културоцид такође означава 
систематско уништавање културних споменика, 
књижевних и других текстова или фолклорног 
наслеђа. Над једном земљом или етничком 
заједницом културоцид спроводе друге земље  
или  представници  политике,  идеологије  и   вере 
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другог народа, у намери уништења трагова 
културе њене нације. Културоцид је и цензура 
јавних медија, спаљивање књига, уништавање 
архива и библиотечке грађе од културног значаја.  

Књигоцид је културоцид над књигама. У 
операцији под именом "Страшни суд" коју је 
наредио Хитлер, у бомбардовању Београда 
изгорела је Народна библиотека Србије (сл. 3). 
Потврђено је да је Народна библиотека била 
Немцима приоритетни циљ. Кривицу за страдање 
српске културне баштине окупаторске власти су 
свеле у оквире домаће неодговорности. 
Деведесетих је у Хрватској уништено 2,8 милиона 
"неподобних књига". Тамошње Министарство 
културе је затражило од школа и библиотека 
"чишћење" литературе по етничком принципу. 
Уништаване су књиге на ћирилици, екавици, 
књиге српских аутора и издавача, "сумњивих" 
Хрвата леве литературе и др.  

Посебан облик културоцида је осуда 
сећања, поступак забране сећања и протеривања 
из јавне успомене. Ова врста културоцида 
забележена је у нашој историји великим бројем 
примера. У намери да се угаси свест о 
утемељивачу Српске православне цркве, по 
наредби Синан Паше Београдског, 1594. спаљене 
су мошти светог Саве. Неколико векова касније, 
1946. погубљен је и покопан на до данас 
непознатој локацији Дража Михаиловић, 
армијски генерал и министар војске Краљевине 
Југославије.  У  операцији  "Милосрдни  анђео"  

 
 

 
3 

НАТО бомбардовања Србије 1999. бирани су 
циљеви националног значаја, а коришћен је 
осиромашени уранијум, средство које има 
вишедеценијски разорни карактер. Тада 
уништена зграда Генералштаба у Београду била је 
најрепрезентативнији представник модерне 
архитектуре на Балкану... 

Културоцид који је данас код нас на делу 
је веома сложен и опасан. Он подразумева 
игнорантски однос државе према културним 
добрима оправдан економским мотивима. Музеји 
не раде, националне музејске збирке су 
покрадене, приватни факултети имају предност 
над државним, позоришта замиру, медији 
буквално разарају основне људске вредности. 
Наше друштво све више обузимају кич и шунд. 
Услед неодговарајућег образовања и немања 
културних садржаја, на делу је општа 
"кретенизација" становништва. 
 

Благо под фекалијама 
 

Приликом посете нашој престоници, 
аустријски архитекта Борис Подрека је запазио да 
је град веома прљав, што је описао речима да 
"Београђани газе по фекалијама". Сагласно својој 
тврдњи, овај архитекта се латио "тешког посла" да 
поплоча центар града и "упристоји пешачке 
површине" по угледу на Беч. Подрекин пројекат 
поплочавања крова будуће подземне гараже на 
Студентском тргу само је увод у његово генерално 
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спремање центра града и "чишћење од фекалија". 
Међутим, да овај архитекта иоле познаје историју 
града, знао би да Београђани уместо по 
фекалијама, газе по непроцењивом археолошком 
благу. Његово незнање је разумљиво, јер се 
никада није бавио археологијом Београда. 
Међутим, не постоји оправдање за наше власти и 
државне институције, које уместо да штите 
споменике културе, према националном благу се 
односе буквално као према "Подрекиним 
фекалијама". Током протеклих неколико 
деценија, бројни археолошки локалитети који су 
морали да буду сачувани, уништени су и 
бесповратно изгубљени.  

По броју археолошких налазишта, 
Београд је једна од најбогатијих европских 
престоница. Међутим, стране туристе који дођу у 
Београд са поносом водимо у археолошки парк 
Виминацијум, смештен усред њива на подручју 
копова рудника и термоелектране Костолац. 
Једнаковредно благо на подручју београдског 
античког Сингидунума или земунског Таурунума 
још увек је скривено од јавности. Археолошке 
вредности у центру Београда запостављене су до 
те мере да су физички угрожене неразумним 
урбанистичким планирањем.  

 

 
4 

 

Познато је да сами не знамо да ценимо 
културна добра која имамо. Зато, не можемо да 
очекујемо да други то чине за нас. Данас, као 
савремена бајка личи давна понуда из 
седамдесетих групе страних археолога која је, уз 
подршку владе САД, предложила да на месту 
данашње Сремске Митровице сагради потпуно 
нов град, да би заузврат добила дозволу за 
истраживање на археолошком локалитету 
римског Сирмијума. Археолошка налазишта, 
антички градови и други слични локалитети у 
Србији, а посебно у Београду, све чешће 
доживљавају судбину урушавања и бесмисленог 
пустошења у којима неретко учествују и 
представници власти. Домаћи урбанисти немају 
знања ни слуха за античке локалитете, који све 
чешће постају грађевинске локације мешетара.  

Али, како штите своје историјско благо у 
Подрекином Бечу? У средишту Михаелер Плаца, 
испред Хофбурга (сл. 4), градски трг је уступио 
место археолошким ископинама које су 1991. јавно 
изложене у саставу поставке Бечког музеја. 
Пројекат који открива вековима скривено 
национално благо Аустрије под плочником трга 
израдио је најзначајнији аустријски 
постмодерниста, архитекта Ханс Холајн. За 
разлику од Холајна, који је био свестан постојања 
културних добара испод бечких улица, Подрека 
се бави шминкањем тротоара и чишћењем 
Београда од само њему видљивих фекалија. 
_______________________________________________ 
*Слободан Малдини (1956.), архитекта, уметник и 
теоретичар архитектуре, писац многобројних књига 

из архитектуре и других области (Енциклопедија 
архитектуре, Атлас УЛУПУДС, Сенке богова и др). 

Члан групе МЕЧ (1981.) и УЛУПУДС (од 1984.). Био 
је професор Новосадског Универзитета. Аутор 
колумни „Вечерњих новости“ Дневник заблуда          .                                                                   
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          Арх. Светлана Литовски 
 

BEAULIEU, NEW FOREST, 
ЕНГЛЕСКА (2 део) 

 

...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. Део комплекса био је и 
атријум, простор заштићен од погледа споља, као 
и прислушкивања, где су монаси могли да се 
окупљају,  дискутују , уче, медитирају, групно или 
индивидуално. На северној страни Cloister-a или 
Chapterhaus-a биле су постављене наткривене 
нише за то, а штитиле су од ветра и кише. Део 
комплекса био је и атријумски простор, заштићен 
од погледа, а споља, са јужне стране, имале су 
осветљеност и сунце за лепих дана. Клупе су биле 
испред тих ниша за књиге или молитвенике. 

Главни пут у овај простор водио је кроз 
цркву преко улаза на јужној страни брода близу 
трансепта. Атрактивна наткривена стаза са 
луковима и данас се види на североисточном углу 
овог простора. Овакви приступи су били са обе 
стране наткривени каменим плочама, подржаним 
низом мермерних лукова ојачаних паром стубова 
са унутрашње стране.  

Собе којима се приступало из овог 
простора биле су административног карактера 
или намењене академском раду. Најважнија од 
њих била је Капела намењена сусретима 
старешина и монаха у циљу управљања 
заједницом. Монаси би поседали на камене клупе 
распоређене унаоколо, а старешина је био на 
пиједесталу уздигнутом на источној страни.  
 

 

 
 
 
 

Библиотека је са полицама за књиге које су 
се највише користиле и ту чувале и издавале по 
потреби (2). Сакристија је имала улогу места 
парохијске управе, али и места за чување одеће за 
специјалне прилике, обреде и наравно црквене 
„сасуде“ – сталак за свеће, трозвоно, путир, кутије 
за мошти светитеља и сл. (3). Chapterhоusе је место 
где су се припремали одељци из Библије који ће 
бити примењени и припремљени за читање пре 
службе сваког понедељка ујутру пре састанака (4).  
Спаваоница хорских монаха: монаси су спавали у 
свакодневној одећи како би им било топло, а и 
због присуства служби током ноћи. Ноћно 
степениште водило је директно до јужног 
попречног брода цркве (5). Скрипторијум је место 
где су се чували записи, као књиге са рачунима, 
увек изложени јавном увиду; тај део је сачуван до 
данас (6). Записи су били на латинском или старо- 
француском језику. Дневно степениште за 
спаваонице хорских монаха је блокирано зидом са 
изузетком неколико доњих степеника видљивих и 
данас. Једина просторија у комплексу која се 
загревала, осим кухиње, била је ова, увек 
смештена близу спаваонице монаха и топлота која 
се подизала олакшавала је сушење од влаге 
(близина мора) (8). Лаваторијум је било место за 
прање руку пре и после јела, а смештен је пре 
трпезарије. Трпезарија је место где су сервирани 
сви оброци. Ова зграда је са малим 
реконструкцијама још у употреби као парохијска 
црква (9),  (10). 
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THE REFECTORY  
(NEW BEAULIEU PARISH CHURCH)  
 
Парохијска црква je  један део старог 

комплекса; преживела је са неким изменама до 
данас. У њу се улазило из атријума (Cloister) кроз 
снажно маркирана уметнички обликована врата 
са металним ливеним луком - један импресивни 
детаљ који је преживео девастацију Хенрија VIII и 
векове иза тога. Поклоњена је локалном 
становништву за богослужење и још је у функцији 
Јасно се при посматрању уочавају архитектонски 
детаљи изведени у металу, а водич тврди да су 
савременици опатије (шарке на вратима, браве, 
окови итд). Прозори су испуњени оловним 
ланцетама са кристалним стаклом, префињени 
без бојеног стакла - одлика цистеријанског 
аскетизма и скромности.  Најупечатљивији  део на 
спољашњој фасади је каскадни подупирач урађен 
1743.г.,  споља сличан контрафору за ојачање 
услед неопходности санирања ефеката слегања.  

Зграда се тако чува, али али је  затворен  
део олтарског прозора. Допало ми се како су 
пронашли решење: у полукружној апсиди је 
смештена икона Мадоне са дететом богато укра- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шена детаљима и белим голубом као светим 
духом. Интересантан детаљ је и предикаоница, до 
које се стиже степеништем кроз западни зид што 
га је и ослабило кроз време. Предикаоница је 
планирана при изградњи опатије јер је 
уобичајено да током оброка један монах чита 
детаље из Библије, Житија светаца или других 
религиозних књига наглас; разговор није био 
дозвољен. Акустика и положај предикаонице је 
изванредан и шапат се чује у целој некадашњој 
трпезарији, сада цркви. Целокупни  кровни  
простор прекривен је једанаесто – ћелијским 
дрвеним таваном делимично ојачаним током 
XVIII в. Украшен је амблемима и декоративним 
елементима из разних периода између XI и XIX 
века. 

DOMUS 
Некада дом за монахе зидаре,  

CONVERSORUM  је једна од опатијских зграда   
која је опстала нетакнута. Раније је првобитно 
коришћена  за  смештај  и  живот монаха зидара, а  
одвојена је од остатака опатије стазом – пролазом 
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са западне стране манастира. У Домус се улазило 
кроз хаустор који и данас служи као улаз у 
опатијску изложбену галерију. Овај пролаз испод 
зграде се наставља и са супротне стране до нове 
стазе. 

Са леве стране је прилаз подруму, а са 
десне је трпезарија монаха зидара. Пролаз до 
цркве,  места градње, био је раноенглески лук, 
који се одржао до данас.  Од стазе двострано 
степениште води директно до спаваоница.  
Кровна конструкција начињена је од храста из 
New Foresta. Први су датирани из 1440.г. а 
последњи од реконструкције завршене 1649.г. 
Некада је дужина била двоструко већа, као и 
трпезарија,  али током времена мењана им је 
функција јер се и број монаха мењао.  Била је 
старешинска кућа, гостинска кућа, али и школа за 
фармерску децу. После Другог светског рата 
приземље је претворено у музеј, зграда се користи 
за позоришне представе, сеоске забаве, заједничке 
вечере о празницима.  Спратни део је данас 
изложбени простор у коме су изложене 
таписерије које описују историјат опатије и живот 
монаха у њој од настанка до рушења. Радила их је 
Белинда Леди Монтагју.  
 

PALACE HOUSE 
Палату у Бјулију називају једном од десет 

гема (драгуља), најлепших кућа са дугом 
традицијом која је делимично отворена за јавност, 
посете и обилазак са костимираним водичима. 
Палата је велелепна, са задивљујућим склопом, 
викторијанска, са препознатљивим елементима  
готике.  Смештена је у вртним, парковским и 
шумским просторима  велике пустаре на обали 
истоимене реке, у непосредној близини мора. 
Колико је то лепо и атрактивно говори и то да су 
ту имања Ротшилда, одакле се они снабдевају 
храном, ма где били у свету. 

Палата је историјска знаменитост али и 
дом бројне породице, променљива средина која 
пулсира у ритму живота станара. Дом који је више 
пута реновиран и расте  заједно са изменама 
породице, прилагођен њиховим потребама, 
расположењу и инспирацијама. Дом као 
еколошки заклон флертује са границом између 
приватног и јавног, отворен за приказивање од 10 
до 18 часова неколико дана у недељи, уз 
разноврсност животних стилова више генерација 
породице власника Монтагју. Пун  је антиквитета, 
уметничких предмета, портрета, библиографских 
експоната, порцелана, за љубитеље ентеријера све 
је значајно. Место за учење на сваком 
посматраном простору: трпезарији, кухињи, 
дечјој соби, музичкој соби, библиотеци, дневној 
соби, галерији: фотографије говоре. 

 
Palace House 

 

 
Трпезарија палате 

 
 

Уочено је да становништво мигрира ка 
развијенијим центрима Као одговор на моју 
опаску ”Као да је време стало” планови су 
следећи: да се развије инфраструктура, да је 
саобраћај са великом флуктуацијом, да се 
развијају железничке линије, приградске, али и 
регионалне, што ће омогућити значајну и брзу 
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мобилност радно способног становништва. За то 
становништво је започето ново насеље са свом 
пропратном структуром у циљу покретања 
послова, услужних, занатских, трговинских, 
управних, образовних итд, када се обезбеде радна 
места. 

Дан је пролетео, али смо обишли обалу 
мора, претходно пролазећи кроз шуму секвоја, 
које су ту одавно пренете из Америке и прелепе 
су, са црвеним тлом, па се у сумраку све   
црвенкасто светлуцало. Циљ је био да погледам 
десетак села са кућама прекривеним сламом, 
бајковитим, ушушканим у “липе ђардине” у 
близини океана. Обала ме је расвестила, као 
мачем одсечена, висока шездесетак метара, са 
јаком металном оградом, а по киши и ветру само 
храбрији посетиоци прилазили су да гледају како 
испод њих кључа узбуркани океан. Одједном сам 
разумела Дантеа: рај и пакао! 
 

 
Ново насеље 

 
 
_________________________________________ 
(Илустрације преузете из:  

Beaulieu Abbey, Palace House, National Motor Museum 
Designed and published by Beaulieu Enterprises Limited 
Beaulieu Broekenhurst Hampshire S042 7ZN) 
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Миланка Васић, архитекта 
 

ИЗЛОЖБА РАДОВА СА ТРЕЋЕ 
МЕЂУНАРОДНЕ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ 
АРХИТЕКТУРЕ           21-28.10.2017. 
 

УВОД 
У оквиру Дана архитектуре Ниша, још једном 

је Галерија ДАН-а угостила изложбу радова са треће 
међународне Летње школе архитектуре. Наш 
Грађевинско-архитектонски факултет је препознао 
значај оваквог вида едукације будућих архитеката, те је 
и овај пут дата шанса посебно заинтересованим  
студентима који су се истакли својим радом и 
резултатима, да буду део ове приче. 

Као и ранијих година, наш факултет је у 
сарадњи са удружењем БАЛКАН АРХИТРАВ из 
Димитровграда, предвођен генералним секретаром 
архитектом Горданом Ранчев и чланом Гораном 
Ранчевим, извео и овај подухват, да се поводом изложбе 
у Нишу сретну сви учесници претходне летње школе. 
Подршка и реализација заслуга је ГАФ-а, пре свих  
декана др Петра Митковића. Велики део саме 
активности у извођењу целог пројекта Летња школа 
спровели су: продекан др Горан Јовановић и професор 
др Миомир Васов, као главни координатори, затим 
асистенти Марина Јордановић, Љиљана Јевремовић и 
Миланка Васић. 

Централно место на изложби имали су радови 
са треће међународне Летње школе архитектуре, која је 
2017. године током августа одржана у Миркову, у 
републици Бугарској. Организатор и домаћин била је 
градоначелница општине Мирково, г-ђа Цветанка 
Јотина, и главни архитекта општине Мирково, асистент 
на УАСГ у Софији, др Димитар Калојанов. (О самој 
трећој Летњој школи било је речи у  прошлом броју 
часописа АРХИТЕКТ.) 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ 
Уз велику подршку Друштва архитеката, 

управе и посебно архитеката Зорана Чемерикића и 
Жарка Клисаревића, изложба је, од идеје и могућег 
догађаја, почела да се креће ка „извесном“ и ка 
„сигурној реализацији плана“. 
  Треба да се помене велики ентузијазам и 
ангажовање наших студената: Николине, Соње, 
Гордане, Марије, Бориса, Лазара, Немање, Миодрага, 
Војислава, Давида, извињавам се ако неко није поменут,  
који су одвојили време да помогну у свим етапама 
припреме изложбе, али и касније, као домаћини 
гостима из Бугарске, и до самог завршног дела целе 
манифестације значајно допринели успешно изведеној 
акцији.  

Овогодишња изложба садржала је и 
представљање радова са још два предмета. Професор 
др Милојковић Александар је издвојио неке радове 
настале из предмета Ревитализација зграда.  Међу 
њима је био рад који је награђен на међународном 
конкурсу, твз. “GOLDEN MENTION“ - посебно 
признање, које је награђеним студентима - Борису, 
Немањи и Лазару, студентима VII семестра  школске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016./2017. Донело, како стручну, тако и материјалну 
потврду вредности њиховог пројекта, идејног 
конкурсног решења. Професорка др Ана Момчиловић-
Петронијевић је издвојила радове са два предмета, и то 
Народно градитељство и Историја архитектуре. 
Централно место на изложби имали су радови са треће 
међународне Летње школе архитектуре, а ове године то 
је била посебно плодна продукција.  

 

 
Поставка изложбе у Галерији ДАН-а 
 

 
Дружење се наставља (са леве стране: Марина, Марија, 
Валентина, Соња, Гордана, Миланка, Војислав, 
Добромира, Суса, Борис, Димитрије и Љиљана)  

фото: Гордана Ранчев 
 

Задатак који су имали студенти на овој Летњој 
школи је објекат некадашње ветеринарске станице, који 
се налази на самом улазу у место. Требало је понудити 
идеју за претварање тог објекта у пансион и туристички 
инфо-центар. Свака од екипа, радило се у три 
мешовите групе, имала је по два паноа, још и пано са 
анализом и презентацијом самог места Мирково. Ту су 
и радови асистената, који су дали допринос идејним 
решењима за промену дизајна и урбанистичког 
решења већ постојећих чесми у Миркову.  

Посебно место заузима идејно решење 
параклиса, које је професор др Миомир Васов 
предложио. Сви радови су били на свој начин 
занимљиви и вредни. Студентима који су посетили 
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изложбу, радови које су могли да виде послужили су 
као пример и подстрек да могу да ураде своје графичке 
радове  квалитетно и можда и сами завреде да се њихов 
рад неке од наредних година појави на једној оваквој  
изложби. 
  

ИЗЛОЖБА 
Само отварање изложбе је било веома 

посећено. Многе колеге и бројни љубитељи 
архитектуре, који су дошли на отварање, дали су 
посебан  свечарски тон, као и гости из Бугарске, који су 
присуствовали у великом броју. Осим студената - 
Добромире, Валентине и Сусе – отварању су 
присуствовали: декан департмана за архитектуру  
УАСГ-а из Софије, проф. др Асен Писарски, асистенти 
др Димитар Калојанов  и др Иво Недјалков, кметица 
општине Мирково, г-ђа Цветанка Јотина, њена 
заменица и секретар општине Мирково, уважена гошћа 
инж. Цвета Попова, као и секретар из министарства 
Републике Бугарске.  

На самом почетку, присутне је поздравио 
председник Друштва архитеката Ниша, арх. Бранимир 
Ћирић, затим се скупу обратио и продекан за наставу са 
Грађевинско-архитектонског факултета, проф. др 
Горан Јовановић. Касније су реч имали декан УАСГ-а    
проф. др Асен Писарски, секретар удружења Балкан 
архитрав из Димитровграда, арх. Гордана Ранчев и на 
крају кметица Миркова, г-ђа Цветанка Јотина. 

Нарочито свечаној и пријатној атмосфери 
допринела је музичка подршка љубитеља архитектуре, 
инжењера електонике и музичара, младог Ристе 
Кековића. Он је извео три вокално-инструменталне 
нумере, уз гитару. На самом крају, колеге студенте, 
учеснике Треће летње школе Мирково 2017, представио 
је један од њих, студент Давид Петковић.  

 
ДРУЖЕЊЕ 
После успешног отварања изложбе, са гостима 

из Бугарске, учесници Летње школе су дружење 
наставили у „Нишлијској механи“. Организатор и 
домаћин ГАФ Ниш се побринуо да се у пријатном 
амбијенту и уз сјајну музику сви добро осећају. У име 
домаћина, госте је поздравио професор др Миомир 
Васов, истакавши да је велика карика направљена већ 
трећом Летњом школом  и трећом изложбом. Рекао је и 
да зближавање два факултета, УАСГ из Софије и ГАФ-а 
из Ниша, подржано удружењем БАЛКАН АРХИТРАВ и 
посебно архитектом Горданом Ранчев, чија несебична и 
велика подршка и заједничка вера у исправност и 
значај оваквог подухвата, доприноси настављању 
сарадње и истрајавању свих актера у даљој реализацији 
ове манифестације. 

У име гостију, реч је узела кметица г-ђа Јотина. 
Она је припремила и признања у име општине 
Мирково, која је у знак захвалности и личног 
доприноса идеји и реализовању Летње школе, уручила 
професору др Горану Јовановићу,  др Миомиру Васову, 
као и архитектама Гордани Ранчев и Горану Ранчеву.  
Посебно су се сви захвалили, и пожелели да се опет 
сретнемо. Изненађење нам је приредила студенткиња 
из Софије, Суса Димитрова, која је, поштујући старе 
обичаје, у знак љубави и поштовања када се одлази 
неком блиском у госте, донела велику погачу, коју је 

њена мама спремила. Када се официјални део завршио, 
наставили смо дружење до касних сати. Или раних. 
Архитекте су у питању, тако да им непроспаване ноћи 
нису страна појава. 

Како је реч о младим људима, дружење се без 
проблема наставило и наредног дана, у истом саставу у 
„Ирском пабу“ на нишавском кеју. Време нас је 
послужило, био је то диван дан. Један од последњих 
тако сунчаних у октобру 2017. 
  Нашим гостима смо предложили да погледају 
и неке од бројних културно-историјских споменика, 
којима наш град може да се поноси. Тако се један део 
наших гостију определио за овај вид наставка дружења; 
заједно смо посетили Ћеле-кулу, а већи део групе и 
Тврђаву. Остатак времена је искоришћен за шетњу кроз 
Ниш. Гости су тог поподнева кренули пут Софије и 
Миркова. Заједнички утисак је да се пријатељства која 
започињу на Летњој школи, потврде на дружењима 
поводом изложбе, трају дуго и почетак су нових 
заједничких подухвата.  
 

ЗАКЉУЧАК 
Како се после прве и друге изложбе дуго 

причало о томе како је невероватна енергија била 
заједнички именитељ обе Летње школе, исто можемо 
закључити и о трећој Летњој школи. Конкретни помак 
и резултат ових дружења, јесте иницијатива да се, осим 
задржавања летње сесије Летње школе, настави са 
сарадњом и на нивоу факултета. Удружење БАЛКАН 
АРХИТРАВ је као следећу етапу свог деловања 
представило повезивање и архитектонског факултета  
из Скопља, Универзитета Свети Кирил и Методиј. То је 
намера и први кораци постоје, као и добра воља колега 
архитеката из Скопља.  

На трагу успостављених контаката, 
професорка др Милена Металкова је упутила позив да 
пар студената са Грађевинско-архитектонског 
факултета узме учешће у њиховом програму едукације 
из предмета Народно градитељство, на катедри за 
Историју и теорију архитектуре. Ова едукација је 
конципирана као делимично истраживачка активност 
и само документовање објеката, преко мерења и 
исцртавања, а делом и као практичан рад, када група 
студената ПРЕПОЗНА неки проблем или недостатак, 
предложи начин КАКО да се проблем реши, и као 
завршни корак УРАДИ конкретну ствар, својим 
рукама. Ову наставу у летњим месецима факултет 
УАСГ одржава у месту  Ковачевица, које је прави бисер, 
када је традиционална архитектура у питању. Ово су 
само неки од конкретних резултата ове сарадње. 
Направљен је први корак, чини се да је и мост између 
два факултета успостављен. Очекујемо даљу сарадњу и 
повезивање факултета на више поља, пројеката и 
манифестација. 

На самом крају изложбе, дана када смо 
склањали паное, да припремимо Галерију за наредне 
излагаче, посетило је изложбу још неколико старијих 
архитеката. Ово је посебно било драгоцено, како нама 
организаторима, тако и студентима, протагонистима и 
ауторима радова.   

 
ДО НЕКЕ СЛЕДЕЋЕ ИЗЛОЖБЕ, ОСТАНИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА АРХИТЕКТУРУ! 



СА ФАКУЛТЕТА                                                                                 АРХИТЕКТ 59 - 60 АПРИЛ  2018 

 

44 
 

  
 

Приредио др арх. Хранислав Анђелковић 
 

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА 
 

Настављамо са објављивањем имена дипломираних 
архитеката на Архитектонском одсеку Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу који је отворен 1995. 
године (последњи пут смо имена новодипломираних 
архитеката новог Одсека објавили у броју 51/52 нашег 
часописа – април 2016). Овде је обухваћен период од  
7.7.2015. – 17.6.2017. године. Ради комплетнијег увида, 
редни број показује укупан број дипломираних од јуна 
2000. године када је дипломирао први студент 
новоотвореног Архитектонског одсека. 
 

 

916. Наташа М. Драгутиновић 
  Пројектовање друштвених зграда 

  26.10.2015. 
 

917. Момчило Б. Спасић 
  Пројектовање друштвених зграда 
  29.10.2015. 

 

918. Александра С. Стојановић 
  Пројектовање друштвених зграда 
  5.11.2015. 
 

919. Ђока С. Величковић 

  Пројектовање друштвених зграда 

  14.12.2015. 
 

920. Дубравка Р. Рачић 
  Пројектовање привредних зграда 
  21.1.2016. 
 

921. Душан Ж. Дејаковић  
  Пројектовање стамбених зграда 
  23.6.2016. 
 

922. Милош С. Митић  

  Пројектовање друштвених зграда 
  7.7.2016. 
 

923.  Милица М. Стојановић 
        Пројектовање стамбених зграда 
        26.12.2013. 
 

924. Ирена С. Станковић  

Пројектовање стамбених зграда 
12.9.2016. 

 

925. Ненад Т. Николић 

   Пројектовање друштвених зграда 
  3.6.2016. 

 
 
 

926. Петар Д. Петровић  

  Пројектовање друштвених зграда 

  19.9.2019. 
 

927. Бојан М. Богдановић 
  Пројектовање стамбених зграда 
  26.9.2016. 
 

928. Милена Ј. Граховац 

  Пројектовање друштвених зграда 

  29.9.2016. 
 

929. Јелена Т. Стевановић  

  Пројектовање стамбених зграда 

  29.9.2016. 
 

930. Јелена М. Крстић   
  Урбанизам 

  29.9.2016. 
 

931. Милан Д. Пешић  

  Пројектовање стамбених зграда 
  30.9.2016. 
 

932. Драгослава З. Марковић  

  Пројектовање стамбених зграда 
  29.9.2016. 
 

933. Марија Т. Јоцић  
  Пројектовање друштвених зграда 
  29.9.2016. 
 

934. Јелена С. Косовац  
  Пројектовање стамбених зграда 
  30.9.2016. 
 

935. Давид А. Јовановић 
  Пројектовање друштвених зграда 
  30.9.2016. 
 

936. Далибор С. Станојковић 

  Пројектовање друштвених зграда 
  30.9.2016. 
 

937. Мина З. Лепојевић 
  Пројектовање друштвених зграда 
  3.10.2016. 
 

938. Јовица М. Здравковић 

  Пројектовање стамбених зграда 
  3.11.2016. 
 

939. Милица С. Динчић 

  Пројектовање стамбених зграда 
  16.11.2016. 
 

940. Ивана З. Панић 
  Урбанизам 
  8.12.2016. 
 

941. Милун Ђ. Ранчић 

  Пројектовање привредних зграда 
  10.7.2017. 
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ПРОСТОРНЕ МЕТАФОРЕ 
 

Аутор:      Спасоје Крунић 

Издавач: Универзитет у Београду,  
                 Архитектонски факултет 
Суиздавач:  Орион Арт 
Рецензенти: Милан Ђурић и Александру Вуја 
 
 

Монографија „Спасоје Крунић: 
ПРОСТОРНЕ МЕТАФОРЕ” има за предмет живот, 
професионални рад и дело професора 
архитектуре у пензији Спасоја Крунића као 
јединог преосталог милитантног архитекте код 
нас, како то истиче уредник А. Бобић у поговору. 
Студиозни трактат о делу Спасоја Крунића и 
проницљиву анализу односа и пресечних тачака 
његовог живота и рада израдила је Љубица 
Јелисавац – Катић. Свеобухватности монографије 
допринела је студија о Крунићевом делу 
естетичара архитектуре проф. Владимира Мака, 
као и есеј академика и професора архитектуре у 
пензији Милана Лојанице о рукотвореним 
скицама Спасоја Крунића. Владимир Миленковић 
је учинио уметнички израз иманентним овој 
монографији. 
 

 
 
 
 
 
„Овде нећу говорити само о стваралаштву 
архитекте Спасоја Крунића. Склон сам више да 
говорим о његовој храбрости и борбености у 
истрајавању пред притисцима света у коме 
живимо. У то ме све више уверавају његове 
метафоре, како у архитектури тако и у јавном 
животу. Није ми циљ да тумачим његово дело, а 
понајмање његов живот, нити ми је циљ да се 
бавим репрезентацијом која, заправо, ништа не 
говори о презентованом. Намера ми је да са 
становишта објективне феноменологије сагледам 
ствари и односе међу стварима у његовом животу 
и деловању. […] намера ми је да изнесем и 
докажем хипотезу да је Спасоје Крунић, животно  
и као стваралац, био и остао у некој врсти 
сопствене ситуације,  остао веран идејама 
универзалности и  сингуларности,  он би то 
назвао саборности, и да је једини преостали, 
зашто то не рећи упркос данашњем либерализму 
– милитантни архитекта код нас.”  
                                                            Александар Бобић 
Из рецензија: 
„Ова књига несумњиво упућује на тезу да на 
нивоу конституције рада професора Крунића, 
бесконачност, меморија, материја, љубав и разум 
претпостављају  симболичку фигуру великог 
појма: архитектуре. […] Имајући у виду висок 
квалитет текстова, изузетну систематизацију, 
обраду и преглед грађе те сложеност и 
свеобухватност у приступу обраде и приказа 
комплексног и изузетног старалачког опуса и 
доприноса професора Спасоја Крунића, ова 
књига спада у ред ретких, вредних и корисних, не 
само за истраживаче и теоретичаре, већ и за ширу 
публику у земљи и иностранству. Тако се ова 
књига смешта у универзални темељ савремене 
архитектуре  како код нас тако и у свету.” –   
                                                                    Милан Ђурић 
 

„Монографија излаже тројство архитектуре, 
уметности и технике кроз период  1960–2017. 
године, када је завршена. Јасно и документовано, 
како кроз грађу тако и кроз текстове, говори се о 
континуитету постојаности архитектуре која од 
70-их године није урушена временом, догађајима 
и променама парадигми у посматрању 
архитектуре. […] Оно што ову књигу чини 
посебном је квалитет монографије да целином 
приказа пружи увид у фазе, нивое и скривене 
слојеве који се нису могли видети у досадашњим 
радовима који су обрађивали рад ствараоца.” –  
                                                               Александру Вуја 
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ПОЛЕТНЕ ПЕДЕСЕТЕ  
У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ 
 
Аутор:  Дијана Милашиновић Марић 
Издавач:  Орион арт, Београд и  

Факултет техничких наука  
Косовска Митровица, 2017. 

 
„Књига представља први, изузетно 

свеобухватан и темељан, рукопис о развоју 
архитектуре у Србији четрдесетих и педесетих 
година 20. века. Слојевито и са више аспеката 
сагледан период педесетих година, искристалисао 
је низ запажања, открио нове визуре и примере. 

У временском распону од само петнаест 
година (1945-1960) остварена је жива и 
квалитативно разнолика делатност, снажна 
градитељска продукција у области урбанизма и 
архитектуре у Србији, која је изнедрила значајне 
ауторе, карактеристичне архитектонске форме и 
дала изузетне вредности, данас препознатљиве и 
незаобилазне. Градитељска делатност започета у 
том временском раздобљу усмерила је развој 
градова, насеља и регија и оставила видљив 
градитељски слој готово у свим урбаним и 
сеоским просторима у Србији. Истраживање овог 
периода открива и јасне назнаке аутохтоног 
тражења и аутентичног архитектонског израза 
карактеристичног за српски архитектонски 
простор. 

 
Проф. др Дијана Милашиновић Марић 

бави се историјом, теоријом и критиком 
архитектуре. Дипломирала је, магистрирала и 
докторирала на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду. Запослена је као кустос 
у Меморијалном центру и Музеју историје 
Југославије од 1985. до 1999. године. У статусу је 
самосталног уметника до 2005. године од када је 
ангажована као главни кустос програма 
Удружења ликовних уметника примењених 
уметности и дизајнера Србије, УЛУПУДС-а. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Од 2013. године ради као доцент, од 2017. 

ванредни професор, за ужу научну област 
Историја, теорија и естетика архитектуре и 
визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, 
на Техничком факултету, катедри Архитектура у 
Косовској Митровици. Од исте године ангажована 
као професор на Високој школи струковних 
студија – Београдска политехника (предмети 
Историја уметности и Историја дизајна), а од 
2015-17. године на Факултету примењених 
уметности у Београду (предмет Савремена 
архитектура). 

Објавила је три књиге (Архитекта Јан 
Дубови, Водич кроз модерну архитектуру Београда, 
Полетне педесете у српској архитектури) и преко 
250 научних и стручних радова у часописима или 
на научним скуповима. Конципирала је и 
реализовала три ауторске и учествовала на 
бројним колективним изложбама. 

Ауторски и сценаристички осмислила два 
стручно – едукативна серијала на РТС-у: Модерна 
архитектура у Србији, личности и поетике (11 
епизода) и Арс практика (50 епизода). Према њеној 
књизи Водич кроз модерну архитектуру Београда 
урађен је ТВ серијал у оквиру школског програма 
РТС (14 епизода).“ 
______________________________________________ 

(преузето са портала  www.arh.bg.ac.rs) 
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Архитектура за комшије 
 

Аутори:  Владимир Дуловић и  
   Милан Миловановић 

Издавач: Тачка комуникације 
    Београд, 2018. 
 

Ауторски двојац којег чине Владимир 
Дуловић и Милан Миловановић су за издавачку 
кућу „Тачка Комуникације“, уз подршку 
Министарства културе и информисања и 
Секретаријата за културу града Београда, издали 
брошуру “Архитектура за комшије” која ће се 
делити станарима зграда у ужем центру Београда. 
Основна идеја овог пројекта јесте да се станарима 
вредних, а запуштених модернистичких зграда у 
Београду, приближи њихов значај и вредност за 
историју архитектуре, али и саме културе 
живљења. Брошура је дошла из великог рада на 
терену. 

Наиме, они су пре три године одлучили 
да у пет централних београдских општина 
поставе што више паноа преко којих ће станари и 
посетиоци моћи да се информишу о историјату те 
зграде, њеном првобитном изгледу, о томе шта је 
на њој архитектонски значајно и о њеном аутору 
и његовим другим делима. 

Након 28 обрађених зграда, Дуловић и 
Миловановић направили су рекапитулацију 
урађеног кроз брошуру “Архитектура за 
комшије” која ће бити подељена станарима тих 
зграда, као и свим заинтересованим. Брошура 
описује битне фасадне и ентеријерске елементе 
зграда која су честа жртва надоградњи и 
адаптација. 

Уводни текст бави се београдским станом, 
као неизбежном чиниоцу стамбене архитектуре у 
међуратном периоду, док се на крају брошуре 
налази речник мање познатих појмова. 
Централни део брошуре чине обрађене зграде 
које су представљене цртежима, али и основама 
карактеристичних станова преузетих из 
Историјског архива Београда.  

           Најинтересантнија је свакако слика фасаде с 
разјашњеним детаљима који су карактеристични 
за дати објекат: шта је то плитка лођа, шта је 
француски балкон, или шта је еркер и због чега 
су сви они битни елементи у архитектури једног 
објекта. Такође, брошура описује и ентеријерске 
елементе који су важни за модернистичко 
наслеђе, као што су карактеристичне степенишне 
ограде, мозаици у поду, расветна тела и сви они 
филигрански детаљи који су данас честа мета 
разних нестручних адаптација и реконструкција. 

Важност брошуре “Архитектура за 
комшије” је заиста велика јер се једино оваквом 
едукацијом станара они могу подстаћи да више 
цене објекте у којима живе. Сведоци смо да наш 
главни град стално пропада разним 
надоградњама, застакљивањем тераса и 
жврљањем фасада, па верујемо да ова брошура 
може помоћи да више ценимо модернистички 
Београд, али и наше целокупно животно 
окружење. 
(преузето са портала www.gradnja.rs/arhitektura) 
 

 
 

Слободан Малдини   
Thorned Towns - Глобална инсталација 
 

Књига садржи приказ глобалне анти-
урбане инсталације Слободана Малдинија под 
називом "Прободени градови". У Малдинијевој 
рачунарској инсталацији историјска урбана језгра 
светских метропола су "прободена" шумом 
скулпторско - архитектонских артефаката 
саграђених у облику гигантских трнова. Замисао 
је да на планетарном нивоу из хиљадугодишње 
грађеног историјског урбаног ткива "израсту" 
трнови, као метафора за "одбрану Мајке Земље од 
изградње". Након што је глобална урбанизација 
досегла врхунац, новоподигнути градови су 
изгубили хумани карактер, а историјска градска 
језгра се постепено утапају у наметнуту структуру 
савремених урбанистичких планова. Становници 
данашњих светских метропола сведени су на 
безличне потрошаче урбанистичких "добара" која 
им се нуде, а њихова станишта све мање 
представљају места за прихватљив живот. 

http://www.gradnja.rs/arhitektura
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Глобална антиурбана инсталација 
"Прободени градови" обухвата светски 
најпознатије градове: Ватикан - Рим, Венецију, 
Амстердам, Антверпен, Барселону, Беч, Брисел, 
Единбург, Келн, Копенхаген, Лисабон, Милано, 
Мон Сен Мишел, Париз, Праг, Берлин, Лос 
Анђелес, Њујорк- Менхетн, Шангај, будистички 
храм Бјодо Ин у Уђију, Кјото. 

Књига је настала на идеји да се на једном 
месту представе 3д модели препознатљивих 
историјских језгара карактеристичних градова, 
који ће читаоца подстаћи на размишљање о 
будућности савремене урбанизације. Употребом 
гигантских црвених клинова који пробијају 
историјски грађену урбану структуру градских 
језгара, Слободан Малдини даје невероватну уто - 
_____________________________________________ 
 

 
 

Улице и тргови града Ниша 
 
Приредили:   Живојин  Станисављевић 

Милан Димитријевић, мр ек. 
Издавач:          Удружење стваралаца Ниша 
           „Цар Константин“,  Ниш 
Рецензенти:   мр ек. Новица Ранђеловић, проф. 

            Љубиша Соколовић, публициста 
            Ниш, 2017. 

пистичку визију њихове деконструкције. Црвени 
клинови су употребљени не само као апстрактни 
артефакти, већ и као активни елементи који дају 
нов артистички и деконструктивистички 
карактер градовима. Овакве инсталације не могу 
бити назване ленд артом због тога што нису 
везане за природну околину, али могу бити 
посматране као анти-урбане инсталације, 
гигантских размера. 
 

Књига је објављена у саставу издавачке 
куће Амазон, на енглеском језику. На 90 страна 
великог формата представља вишегодишњи 
Малдинијев рад на изради тродимензионалних 
модела светских престоница и њиховој 
деконструкцији гигантским црвеним клиновима.  
______________________________________________ 

 
 „....Приређивачи неоспорно вредне књиге  
„Улице и тргови града Ниша“ уложили су 
огроман вишегодишњи напор да прибаве 
релевантне податке и информације о 
знаменитим, заслужним и значајним личностима, 
значајним датумима и догађајима и одабраним 
географским појмовима чије називе носе поједине 
улице и тргови у Нишу и Нишкој Бањи. И од 1463 
улице и тргова у томе су успели...Поред 
текстуалног и нумеричког дела, књига је 
илустрована и са неколико планова града и 
туристичких карата, као и са преко 500 
(пронађених) фотографија личности чије називе 
носе нишке улице и тргови...“     (Н. Ранђеловић) 

 
„....Лексикографски, кратко и јасно, могло 

би се рећи енциклопедијски, 1447 улица, булевара 
и прилаза и 16 тргова добило је своју, рекао бих, 
матичну књигу са основним подацима, али и 
своју биографију – порекло, место, развој и сажето 
значење имена...Значајна је ова публикација и 
практична и за градске управне структуре и 
институције.... Публикација је занимљиво штиво 
за оне који воле урбанистичке теме, али и 
историографске детаље. Јер улица је место 
боравишта, за неке од рођења до краја живота, 
место комуникације људске и саобраћајне, место 
многих догађања, део нас, део историје града.... 

...Публикацију употпуњују и фотографије, 
планови, документа и илустрације... као и 
занимљивости о неким називима улица. Регистар 
литературе и извора који су користили 
приређивачи указује са којом су 
професионалношћу и одговорности пришли 
овом послу...Нису заборавили ни оне који су им у 
току приређивања ове публикације на неки 
начин помоглипомогли...“               (Љ.Соколовић) 
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АРХИТЕКТУРА 

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

 

Архитектура бр. 202, јули-август 2017.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

Андрија Маркуш и Зоран Маневић: Честтитка патријарха српске архитектуре; Слободан Малдини: Дневник 

заблуда  
(Архитектонска критика); Александар Станојловић: Пешачка зона (Реална потреба, помодарство или сметња у 
развоју града); Антоније Антић: Програм; Милица Радосављевић: Сачекајмо са критикама (Лични став); Санела 
Кларић: Употреба природних материјала иновативних техника код изграње студентског павиљона (Примјери 
добре праксе); Ђорђе Николић: Италија (Критички регионализам – II део); Милица Вујошевић: Грађани сложни: 
волимо свој блок, не желимо солитер (Планирање по мјери грађана: ко грађане пита?); Драгана Ромић Вино: 
Променада Велење; Милица Вујошевић:Кевин Рош – највећи живи архитекта за којег нисте чули (Атријумски 

тип у архитектури комерцијалних објеката /17/); Андрија Маркуш: Подгорица (Из нове књиге Андрије Маркуша); 
GDC  2017 – Green Design Conference (Mostar 4-7 Octobar 2017); Марија Кочoвић: Архитектура Ротердама (2);    

 

Архитектура бр. 203, септембар-октобар 2017.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

 Андрија Маркуш: Пророк; Слободан Малдини: Дневник заблуда (Архитектонска критика); Извод из конкурсног 
елабората: „Паметни дистрикт“ Новгорода – трансформација приобаља реке Волге и Оке у зони њиховог ушћа 
(Међународни јавни анонимни конкурс Њижни Новгород, Русија); Редакција АРХИТЕКТУРЕ: Ева Ваништа 
Лазаревић (Архитекти и дела); Горан Половина: Зграде транзитивних форми у међународној архитектури 
Београда; Ђорђе Николић: Индија и Бангладеш (Критички регионализам – III део); Драгана Ромић Вино: 
Миленијумски парк; Милица Вујошевић: Прицкер и Хајат (Атријумски тип у архитектури комерцијалних објеката 
/18/); Сања Драговић: Блок 5: анализа постојећих и жељених линија пјешачког кретања (Планирање по мјери 
грађана); Андрија Маркуш: После Марсеја, гдје је преживио, краљ Александар на Цетињу погинуо – оидеји 
обнове Споменика краљу Александру на Цетињу (Споменици); Душан Миловановић: Стојан Миланов 
(Asocijacija Srpski ArtCENTAR Novi Sad). 

 

Архитектура бр. 204, новембар-децембар 2017.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

Зоран Маневић: Отимање од заборава; Слободан Малдини: Дневник заблуда (Архитектонска критика); Петар 
Арсић: Тврдош – реконструкција и доградња манастира (Награда „Милан Злоковић“ за 2017. годину); Андрија 
Маркуш: Саборни храм на Цетињу – Цетиње чува темеље прогнаних манастира; Дарко Веселиновић: Im re 
Markovecz – херој и слуга мађарске провинције; Марија Кочовић: Архитектура Ротердама; Драгана Ромић Вино: 
Острво луке; Милица Вујошевић: Џон Портман – краљ атријума (Атријумски тип у архитектури комерцијалних 
објеката /19/); Антонија Антић: Славија; Редакција: О архитектури (Награда за најбоље дело на изложби); 
Мирјана Лукић: Paul Maym ont (Еколошке футуристичке визије које још нису остварене); Милан Радоњић: 
Пролог (Из серије предавања у Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин“ у Панчеву); Милица 
Радосављевић: Милан Палишашки (In m em oriam ); Андрија Маркуш: Небојша Милошевић (In m em oriam ). 

 

Архитектура и Урбанизам 
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије,  

Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3370-091 

E-mail: mp@i aus.ac.rs, www.iaus.ac.rs 

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 

 

Архитектура и Урбанизам бр. 45, 2017. г. (92 стране, у боји): 

УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Марија Павловић: Изградња и уређење тркалишта: Од првих 
галопских трка 1863. до првих фудбалских игралишта у Београду почетком 20. века (оригиналан научни рад; 
Александар Јовановић, Никола Цекић: Геотермална енергија у прилог уравнотеженом урбано-руралном 

развоју југоисточне Србије на примеру нишавског региона (прегледни рад); Катарина Мајхеншек, Божидар 
Манић, Бошко Јосимовић: Утицај економских параметара на ниво светлосних загађења – узроци, последице и 
решења за унапређење животне средине (прегледни рад): Милан Ђурић: Ново гробље у Барошевцу (научна 
критика, полемика и осврт) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Дијана Милашиновић Марић: Архитектура у контексту: 
Трговачко-пословни и хотелски комплекс „Рајићева“, Београд; ЂорђеАлфировић, Сања Симоновић 
Алфировић: Пројектовање интерполација: Разговори са архитектима Светиславом Личином, Спасојем 
Крунићем, Браниславом Митровићем, Гораном Војводићем и Јеленом Ивановић Војводић; Мирјана 
Деветаковић, Милан Радојевић; A Critical Overview of the Belg rade Clim ate Chang e Adaptation Action Plan 15 • 
НОВЕ КЊИГЕ: Дијана Милашиновић Марић: Полетне педесете у српској архитекури (приказ књиге: Владимир 
Миленковић); Марина Павловић: Никола Несторовић (приказ књиге: Мирјана Ротер Благојевић) • СЕЋАЊЕ:  In 
Mem oriam : Архитекта Недељко Боровница. 

 

mailto:mp@iaus.ac.rs
http://www.iaus.ac.rs/
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арх. Хранислав Анђелковић 
 

Др арх. Бисерка Марковић 
 

(Пирот 1948 – Ниш 2017.) 
 

Остали смо без једне изузетне личности, 
великог прегаоца, драге колегинице – дана 24. 
новембра 2017. године, изненада је преминула др 
арх. Бисерка Марковић „Биса“, редовни професор 
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу. 
 

Рођена је 1948. Године у Пироту. Основну 
и средњу школу завршила је у Нишу, 1967.г. 
Дипломирала је 1972.г. на Архитектонском одсеку 
Техничког (Грађевинског) факултета у Нишу. 
Била је  најбољи дипломирани студент генерације 
1967/72 и студент са најбољим успехом за 1967/68, 
1970/71 и 1971/72 школску годину. Магистрирала 
је 1981.г. („Криве коњугованих полова и полара у 
праменовима и низовима коника”) на 
Архитектонском факултету у Београду, где је и 
докторирала 1988. г. („Извођење правоизводних 
творевина применом поларитета у праменовима 
и низовима квадрика“). Још од треће године 
студија ангажована је као демонстратор на 
предмету Нацртна геометрија. Од 1972.г. је у 
радном односу на Грађевинском (касније 
Грађевинско-архитектонском) факултету у Нишу, 
где је бирана за асистента 1973.г., доцента  1989.г., 
ванредног професора 1994.г. и редовног 
професора 2005.г. Пензионисана је 2016.г. 

На Катедри за општеобразовне предмете 
држала је Нацртну геометрију I и Нацртну 
геометрију II; на Катедри за конструкције и 
конструкцијске системе: Монтажне зграде; од 
2002.г., на Катедри за визуелне комуникације, 
предмете Нацртна геометрија I и Нацртна 
геометрија II, на Катедри за конструкције и 
конструкцијске системе, предмети Монтажне 
зграде I, Монтажне зграде II и Савремени системи 
монтажне градње. Током наставне каријере, 
држала је наставу на Архитектонском факултету 
у Београду (1975/76), у Приштини (1991/92), 
Суботици, Грађевинском факултету у Подгорици 
(2001/2, 2002/3), Факултету уметности 
Универзитета у Новом Пазару, департман у Нишу 
(2008/9). 

Преко Института за грађевинарство и 
архитектуру при Факултету, бавила се 
пројектовањем, контролом пројектне 
документације и другим стручним пословима у 
сарадњи са привредом. Била је начелник 
Одељења за архитектуру и урбанизам Института 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2001-2005). Била је истраживач на четири научна 
пројекта, руководиоц три научна пројекта 
Министарства за науку, националног значаја, из 
области енергетске ефикасности, са запаженим 
резултатима (2002-2008.г). Објавила је преко 100 
научних радова у часописима националног и 
међународног значаја, учествовала на бројним 
научним скуповима у земљи и иностранству, са 
саопштењима и била рецензент многих научних 
радова и уџбеника. У сарадњи са професором 
Новаком Спасојевићем написала је уџбеник 
Монтажне зграде и монографију Спојеви 
префабрикованих елемената код бетонских 
монтажних хала. 
 

Бису сам упознао још на почетку њених 
студија. Због показаних високих вредности 
ангажовао сам је као демонстратора на предмету 
Нацртна геометрија. Тиме је усмерена на област 
нацртне и, уопште, геометрије, тако да се у тој 
научној области касније одвијао највећи део 
њеног изузетног научног рада. Касније, због 
потреба Факултета, преузела је и предмет 
Монтажне зграде који припада другој научној 
области. За њу није био проблем да и у овој 
области да значајан стручни и научни допринос. 
Подвиг је да се паралелно, у две научне области, 
гради факултетска каријера. 
Са Бисом сам провео преко 30 радних година (до 
мог одласка у пензију 2004), а и касније смо били у 
контакту. И после одласка у пензију (2016) била је 
пуна енергије и ентузијазма. Прерана смрт нас је 
све изненадила. Остаће нам у сећањима као 
изузетна и непоновљива личност. 
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арх. Владан Николић 
 

др Бисерка Марковић 
 

(текст прочитан 27.11.2017. г. на комеморацији 
на Грађевинско-архитектонском факултету у 

Нишу) 
 

Све нас студенти најчешће ословљавају 
презименом. Др Бисерку Марковић студенти су 
звали професорка Биса. То довољно говори о 
њеном ставу и односу према студентима, пре 
свега људском и пријатељском. И сви ти студенти 
можда се неће увек сетити како да реше коцку, 
или продор из Нацртне геометрије, али велике 
позитивне енергије коју им је професорка Биса 
преносила хоће, увек ће се сећати. Често су њена 
предавања била прави мотивациони говори, који 
младим људима значе много више у тренуцима 
када им је потребна права и искрена подршка. 
Нема помоћи док човек сам себи не помогне, а 
она је умела управо то. Да свакога подржи, 
охрабри и наведе да уради најбоље што може.  

Професорка Биса је била мотиватор, 
велика позитивна енергија која је из ње сијала и у 
тешким тренуцима. Умела је искрено да се радује 
сваком и свачијем успеху, а у тим тешким 
тренуцима налазила начина да се нађе и помогне 
сваком од нас. И нема потребе да се тог 
подсећамо, свако од нас сетиће се који су то 
тренуци били. И колико су ти тренуци свакоме од 
нас значили.  

Умела је да каже да је она од овог 
факултета добила све и да је њена дужност да себе 
несебично даје за добробит факултета, студената, 
колега, науке и струке. Кад је било тешко, 
напорно, умела је и да каже: „То мора да се уради, 
к'о што мора да се умре.“ И све смо успевали, 
заједно побеђивали. Једино ово друго није 
требало још да се деси. Имали смо још пуно 
добрих и лепих ствари да урадимо. И она је то 
заиста желела, правила планове и искрено се 
радовала. У уторак 21. новембра одржала је своје 
последње предавање. На истом нивоу, неуморно, 
инспиративно, занимљиво, исте снаге као и свих 
претходних година.  

Каква је професорка Биса била 
професионално, таква је била и приватно, само 
без овог професорка. Енергична, вредна, истрајна, 
посвећена, искрена, пуна љубави, постојана и у 
најтежим тренуцима. Била је супруга, која је увек 
говорила „мој Дуки“. Била је мајка, свекрва и бака 
Богдана и Душана. И увек ће остати у њиховим 
срцима и срцима свих нас. 
 

Хвала јој и нека јој је вечна слава. 

Приредио уредник 
 

60 година од смрти др акад.  
Милутина Миланковића 

 

(Даљ 1879 – Београд 1958.) 
 

 Један од највећих наших  научника, први 
доктор техничких наука у Србији (1903.), светски 
је признато име у климатологији, астрономији, 
небеској механици, геофизици, географији и 
теоријској физици. Његово дело „Канон 
осунчавања“ проглашено је 1995.г. једним од 
најважнијих у 20. в. од стране западноевропских, 
руских и америчких стручњака. Био је близак 
пријатељ Михајла Петровића Аласа, нашег 
великог математичара. 
 Мање је, међутим, познато да је 
Миланковић, током свог боравка у Бечу радио као 
инжењер – иноватор у области грађевинарства. То 
је доба почетка примене армираног бетона за 
израду ребрастих међуспратних конструкција, 
када су примењиване таванице система Herbst и 
Hénébique. Са инг. Кројцом, 1905.г. патентирао је 
нови тип таванице која је, за тзв. „пуниоце“, одн. 
међупросторе између ребара, имала пакете од 
трске, пресоване и увезане челичном жицом. 
Овакви пакети дужине 1м постављали би се један 
до другог у правцу распона, формирајући између 
себе простор за бетонско ребро. Тиме би се 
штедело на скупој оплати за ребрасту таваницу, а 
добијена је и боља звучна изолација. Са горње 
стране се радила аб плоча, а са доње плафон од 
малтера или гипса армиран танком мрежом 
повезаном за ребра.   
 Миланковић је вршио и надзор на 
грађевинама, а радио је у предузећу барона 
Питела. Нови патент је пријавио 1908.г. и он се 
односио на повезивање ребара, претходно 
произведених у фабрици и постављених преко 
зидова, са плочом, у јединствену статичку целину. 
 Као човек од науке, пре свега, без смисла 
за максимално коришћење својих патената, 
Миланковић је само делимично имао 
финансијске користи. Те исте 1908.г. Аустрија је 
анектирала Босну и Херцеговину. Веома уважаван 
у Бечу још од година студирања, он се ипак 
вратио у Београд, напустивши добро плаћени 
посао и све предности живота у граду у коме се 
школовао, граду са много могућности даљег 
усавршавања и са богатим културним животом. 
На Филозофском факултету београдског 
Универзитета постављен је 1909.г. на место 
професора, уз помоћ Богдана Гавриловића, 
ректора и  дугогодишњег пријатеља. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




