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Поштовани читаоци, 
 
У току су деветнаести Дани архитектуре 

Ниша 2018. у оквиру којих се по седми пут 
организује Тријенале архитектуре, такмичарска 
смотра стваралаштва нишких архитеката, као и 
оних који су из других градова, а имају своје 
пројекте објеката у Нишу. У следећем, пролећном 
броју, читаћете опширан извештај о награђеним 
радовима у свим категоријама, о Великој награди 
Тријенала, о другим изложбама и предавањима из 
програма. Сада ћемо само рећи да је одзив 
архитеката био задовољавајући и да су све 
категорије заступљене са великим бројем 
пријављених радова.  

Овај број нема посебну тему, али су сталне 
рубрике испуњене, надамо се, занимљивим 
темама, од градских актуелности до новости из 
земље и света. У Нишу је недавно расписан 
конкурс за израду пројекта за 
мултифункционалну музичку дворану. 
Цитираћемо текст из расписа Конкурса: 

«...Први пут после дуго времена, Град 
Ниш планира изградњу једног новог објекта 
културе од изузетног значаја. Намера је да се за 
наведену потребу, јавним такмичењем, кроз 
пуно креативно учешће домаћих стручњака, 
прибаве што квалитетнији предлози, уз 
могућност избора најбољег решења из што 
шире и референтније понуде. Циљ конкурса је 
да се у складу са конкурсним задатком, 
програмским захтевима, потенцијалима 
локације и трендовима развоја, изабере 
најадекватније урбанистичко-архитектонско 
решење за овај објекат. Изабрано решење 
представљаће основ за детаљну разраду 
пројектне документације и његову изградњу...» 
 Судећи по великом броју постављених 
питања, не само из Ниша и Србије већ и  
иностранства, интересовање је велико. Конкурс 
се завршава почетком наредне године, па ћемо у 
следећем броју «Архитекта» дати  детаљни 
приказ резултата. 

Још један значајан објект завршен прошле 
године – нови Клинички центар, сажето је 
приказан у нашем прилогу. Из Новог Сада имамо 
текст историчара уметности Владимира 
Митровића о обнови подграђа Петроварадинске 
тврђаве, а његов нишки колега Ђорђе Стошић 
пише о принципима заштите непокретних 
културних добара. 

Ту је и редовни извештај о овогодишњем 
добитнику Прицкерове награде за архитектуру, 
као и вест о изузетно значајној изложби у чувеном 
Музеју модерне уметности у Њујорку, на којој је 
приказана архитектура Југославије из периода од 
1948. до 1980. године.  

 
 
 
У рубрици Прикази прочитаћете први део 

импресија о историји и архитектури ренесансног 
италијанског града Урбина, из пера наше 
колегинице Светлане Литовски. Још један 
историчар уметности – Маре Јанакова Грујић 
пише о једном занимљивом стваралаштву – 
мајсторији израде намештаја од дрвета, али са 
изразитим дизајнерским квалитетом.  

Професорка нашег факултета др Мирјана 
Анђелковић обрадила је једну веома 
интересантну тему – улогу воде у архитектури, са 
много примера из света, а члан наше редакције 
Михаило Медведев сећа се времена када је 
пројектовао маштовиту фонтану у Нишкој Бањи 
и пратећи урбани мобилијар.  

Гост у рубрици Разговор с поводом је наш 
чест гост из Београда – архитекта и професор 
Иван Рашковић, а зашто смо њега позвали речено 
је у уводу интервјуа. Верујемо да су теме које су 
поменуте и његови одговори изузетно 
занимљиви, а, може бити и полемични. 

Савез инжењера и техничара Србије - 
СИТС је издао Монографију поводом 150-
годишњег јубилеја ове институције, у оквиру које 
је и наш СИТОН. У прошлом броју смо дали текст 
који је ушао у ову публикацију. 

Рубрика In memoriam, нажалост, заузима 
доста места. Поред некролога нашим 
преминулим колегама из Ниша, прочитаћете и 
занимљив текст проф. др Горана Анђелковића о 
мало познатој арх. Даници Милосављевић, 
најстаријој жени српске архитектуре. Недавно је 
преминуо и арх. Бранислав Јовин, један од аутора 
пројекта реконструкције централног нишког трга 
и пешачке зоне. Насловна страна овог броја нас 
подсећа на време када је тај простор добио 
данашње обрисе, а приказан је део ситуационог 
плана из конкурсног рада тима Б. Јовина.  

И на крају, нешто и о финансијама. 
Друштво архитеката Ниша улаже напор да одржи 
континуитет и квалитет овог гласника, међутим, 
вишегодишња финансијска подршка градског 
Савета за културу изостала је, из процедуралних 
разлога. Са жаљењем ово констатујемо, као што 
смо прошлог пута констатовали да смо добили 
најмање средстава на укупној листи пројеката које 
је град подржао. То говори о месту и третману 
које наша струка заузима у вредновању 
културних активности. Сама пракса и услови у 
којима раде архитекти, цена рада, став 
инвеститора и администрације – стара је и 
позната тема. Да ли ће се нешто променити у том 
смислу – највише зависи од нас самих. 
 
      Уредник 
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У оквиру годишње манифестације "Ноћ 
музеја“ 19. маја 2018.г. у Галерији ДАН отворена је 
изложба под називом   

 

GENIUS LOCI  
ДУХ МЕСТА - КАРАКТЕР ПРОСТОРА 

 

Аутори су: Данијела Димковић, Катарина 
Лончаревић и Јелена Рувидић, са Филолошко-
уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу 
 

„У савременом контексту термин гениус лоци 
би означавао локације са посебном "атмосфером" или 
посебним идентитетом.  

Идентитет простора као реакција на процес 
глобализације и отпор према хомогенизацији је данас 
тема многих истраживања и расправа. Ако процес 
ерозије простора, као последица глобализације, води ка 
брисању специфичности места и њиховом 
уједначавању, логично се јавља жеља корисника за 
просторима са снажним и стабилним идентитетима 
који могу пружити осећај припадности и сигурности. 

Идентитети простора су субјективне и 
динамичке категорије у сталном процесу конструисања 
и реконструисања, те не постоје као објективна 
стварност сами по себи, већ их људи приписују местима 
сходно својим потребама и интересима.  

Позитиван вид идентификације са простором 
најбоље се може описати као осећај када се неко на 
одређеном месту осећа као код куће. Већина људи се 
идентификује са простором, а уколико таква 
идентификација не постоји, јавља се потреба за 
променом места и проналажењем новог, који би 
одговарао постојећем или жељеном идентитету 
појединца или групе.  

Процеси грађења идентитета простора, као и 
процеси формирања личних или колективних 
идентитета кроз просторну припадност, међусобно су 
повезани и испреплетени. Као интегрални део 
свакодневног живота, простори су увек проткани 
личним, социјалним и културним значењима, те су 
нужно одредница обликовања идентитета корисника.“ 

(из Каталога изложбе) 

Данијела Димковић, дипл.арх. (1976. Београд). 
Дипломирала 2001. на Факултету примењених уметности у 
Београду, одсек за Унутрашњу архитектуру. Од 2002 - 2009. г. 
на ФПУ је асистент на предмету Стилска унутрашња 
архитектура. Од 2009. на ФИЛУМ-у у Крагујевцу је доцент на 
предметима Стилска унутрашња архитектура и Основе 
пројектовања стилског ентеријера. Од 2012. је на ФПУ у 
Београду предавач на предметима Стилска унутрашња 
архитектура 1,2 и Развој регионалне архитектуре. Докторске 
интердисциплинарне научне студије, Теорија уметности и 
медија уписује 2012. године на Универзитету уметности, 
Београд.  
 

 
 

Катарина Лончаревић, дипл.арх. (1978. Крагујевац). 
Дипломирала на Факултету примењених уметности  у 
Београду 2002., одсек: Унутрашња архитектура, где од 2014. 
похађа докторске уметничке студије на Одсеку за примењену 
уметност и дизајн. На Економском факултету/HEC Париз, 
Универзитет у Београду/ 2007. стиче звање Executive Master. 
Од 2006. је на Филолошко-уметничком факултету у 
Крагујевцу, најпре као асистент, затим као доцент од 2008.г. 
 

 

 
 
Јелена Рувидић, дипл.арх. (1975. Ваљево). 

Дипломирала на Факултету примењених уметности у 
Београду 2000, одсек: Унутрашња архитектура, где од 2014. 
похађа докторске уметничке студије на Одсеку за примењену 
уметност и дизајн. Од 2012. је запослена на Филолошко-
уметничком факултету у Крагујевцу као асистент на катедри 
за Унутрашњу архитектуру, затим као доцент од 2017. /ужа 
уметничка област Унутрашња архитектура и индустријски 
дизајн/. 
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     ИЗЛОЖБА "ГРУПА МЕЧ" 

 
У петак, 13. априла 2018. године, отворена 

је ретроспективна изложба архитектонске групе 
МЕЧ у Легату Милице Зорић и Родољуба 
Чолаковића на Дедињу, у организацији Музеја 
савремене уметности у Београду. Кустос изложбе 
је била историчарка уметности Биљана Томић. 
Изложбу је пратила књига о групи МЕЧ у издању 
Музеја савремене уметности, за коју су текстове 
написали: Биљана Томић, теоретичар уметности 
Мишко Шуваковић, историчарка архитектуре 
Љиљана Благојевић, познати словеначки 
архитекта Јуриј Кобе и бард хрватске архитектуре 
Никола Полак. Књигу су уредили Биљана Томић 
и шеф одељења и кустос МСУ историчар 
уметности Зоран Ерић. Изложбу је отворила 
Љиљана Благојевић.  

Чланови групе МЕЧ су: Мустафа Мусић, 
Дејан Ећимовић (1948-2002), Марјан Чеховин, 
Стеван Жутић и Слободан Малдини. Предмет 
изложбе је дело ове авангардне архитектонске 
групе настало у периоду од средине седамдесетих 
до краја осамдесетих година, чији утицај и одјеци 
међу архитектима, теоретичарима архитектуре и 
уметности трају до данас. Нажалост, после групе 
МЕЧ Србија више није имала архитектонске 
групе које би изазвале пажњу ширих кругова 
јавности, а авангардна архитектура у Србији 
данас практично не постоји. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фотографије уз текст: архива аутора 
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Архитекта Милан Мирковић: 
 

САВРЕМЕНА СРПСКА 
АРХИТЕКТУРА КРОЗ СЛУЧАЈ 
ГРУПЕ МЕЧ 

 

Група МЕЧ почела је са радом крајем 
седамдесетих година прошлог века, а основали су 
је архитекти Мустафа Мусић (1949- ), Дејан 
Ећимовић (1948-2002) и Марјан Чеховин (1950- ), 
којима су се убрзо придружили и Стеван Жутић 
(1954- ) и Слободан Малдини (1956- ). Почетком 
осамдесетих година група доспева у први план 
српске и југословенске уметничке јавности, за оно 
време прилично смелим урбаним инсталацијама 
које су на суптилан начин критиковале учмалост 
архитектонске сцене огрезле у соцреализам, што 
је протумачено као отворени напад на цело 
државно устројство због чега је групи забрањиван 
рад, поједини чланови су хапшени, по налогу 
власти су им рушена изведена дела, група је 
прозвана као антидржавни елемент у званичном 
гласилу КПЈ "Комунист", а ишло се толико далеко 
да је очигледно партиократски оријентисано 
научно-наставно веће Архитектонског факултета 
у Београду предлагало (срећом, неуспешно) да им 
се званично одузму дипломе ове високошколске 
установе... 

Иако архитектонски реакционари нису 
успели у науму да групу МЕЧ формално и 
фактички избришу са градитељске и уметничке 
сцене, пред њеним члановима остала су затворена 
многа врата, не само на професионалном плану. 
На прелазу из осамдесетих у деведесете, у 
атмосфери која није трпела визионаре, група 
престаје са радом, иако се никад званично није 
распала. Чеховин емигрира у Аустралију; Мусић, 
Жутић и Малдини, и даље професионално 
активни у Србији, данас не уживају ни делић 
стручног угледа који заслужују; најтрагичнију 
судбину доживео је Ећимовић, окончавши свој 
живот пред крај 2002. године. Монографија о 
групи МЕЧ, на којој су сва петорица чланова 
радила у том тренутку, никад није завршена. 

Случај групе МЕЧ, до данас без званичног 
разрешења и епилога, остаје у нашим оквирима 
усамљен пример који доказује да је могуће 
архитектуром мењати свет и свест, чак и код 
српског стада. Да је другачије, владајуће 
структуре не би доживљавале шачицу младих 
људи, ма колико прогресивних идеја, као претњу. 
Жалосно је то што се након примера који је 
поставила група МЕЧ више нико није усудио да 
архитектуром пркоси естаблишменту било струке 
било државе, бар не отворено, али је још 
жалосније што се од тада српска архитектура у  

 
 
 
 
 
 

глобалу није одмакла много даље од 
социјалистичких норматива површно увијених у 
танку обланду постмодернизма, а свако иоле 
запажено дело савремених тенденција не успева 
да исплива из сигурних вода конфекционизма. 
Ретки изузеци пре се могу сматрати аномалијом 
него потврдом било каквог правила. 

Међутим, можда је најжалосније од свега 
то што од случаја групе МЕЧ релевантне 
архитектонске институције само цементирају 
назадњачки став према иоле смелим покушајима 
извлачења градитељства изнад пуког заната, иако 
се данас на најбитнијим стручним позицијама 
српског грађевинарства налазе управо вршњаци 
чланова групе, који би у неком другачијем 
друштву (у којем се полтронство и слепо 
поштовање дилетантског ауторитета не сматрају 
за врхунске врлине и основне предуслове за 
професионални успех) били њихови саборци и 
следбеници њихових идеолошких принципа. 
Више од три и по деценије након зенита групе 
МЕЧ српска неимарска позорница још увек је 
плодно тле највише за бајате и одавно 
превазиђене концепте. 

По свему судећи, српско градитељство 
највероватније више никад неће имати једног 
Брашована, Дерока, Добровића, Несторовића, 
Богдановића, као што неће имати ни Мусића, 
Ећимовића, Чеховина, Жутића, Малдинија... Зато 
никад неће мањкати незналица на кључним 
функцијама и, наравно, свезнајућег универзалног 
ауторитета изнад свих, небитно како се звао, а на 
један глас који каже "може то и боље" увек ће доћи 
хиљаду који ће рећи "може то и горе, добро је и 
овако". Уосталом, зашто унапређивати нешто што 
функционише, макар то било и помоћу штапа и 
канапа? 

Иако случај групе МЕЧ остаје отворен, у 
Србији је на архитектуру као уметност печат 
стављен одавно. Инвеститорска архитектура, 
дивља и бесправна градња, само су неки од 
резултата система који спутава аутентичну 
артистичку идеју а награђује медиокризију. Мада 
проблеми савремене српске архитектуре нису 
нерешиви, њихова решења нису у рукама 
архитеката, а они који имају моћ да их реше 
немају и знање да их препознају, али ће увек себи 
дати за право да решавањем питања која ни не 
постоје стварају још проблема, изнова и изнова... 
(уз допуштење С. Малдинија и М.Мирковића)  
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Драган Живковић, дипл.инг.маш. 
 

НАЈМОДЕРНИЈИ  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР У СРБИЈИ*  
 

„Најмодернија и најсавременија болница у 
Србији која се простире на 50.000 квадратних 
метара завршена је, а кључеве новог Клиничког 
центра у Нишу свечано ће у недељу, 17. децембра, 
уручити председник Србије Александар Вучић. 
Први пацијенти биће смештени у нови Клинички 
центар у Нишу, једну од најмодернијих болница у 
Србији, од 24. децембра. 

У нови Клинички центар, заједно са 
опремањем, уложено је 50 милиона евра, од чега је 
за грађевинске радове издвојено 35 милиона. 
Клинички центар ће имати чак 17 операционих 
сала, као што су сале за неурохирургију, општу 
хирургију, васкуларну хирургију, 
кардиохирургију, ангиографију, пластичну 
хирургију, урологију, торокалну хирургију... Све 
операционе сале су међусобно повезане, што 
значи да су сви лекари из различитих струка 
окупљени на једном месту уколико затреба 
њихова интервенција током операције. Нови 
Клинички центар опремљен је најмодернијом 
опремом, као што су магнетна резонанца, 
најсавременији електронски микроскоп, апарати 
за анестезију, ултразвучну дијагностику... 

Нова зграда има 650 постеља, собе се могу 
поредити са хотелским, све су двокреветне са 
купатилом и ЛЦД телевизорима. Сви лежајеви 
опремљени су модерном сигнализацијом преко 
које пацијенти могу да контактирају са 
медицинским сестрама и лекарима, укључујући и 
говорну комуникацију. Једна медицинска сестра 
биће задужена за осам пацијената, а њен пулт ће 
се  налазити између четири болесничке собе, тако 
да ће увек бити на располагању пацијентима.   

 

 
 

 
 
 
 
Пацијенти више неће морати да иду из 

једне зграде у другу ако посећују различите 
лекаре, јер се сви специјалисти сада налазе на 
једном месту. Директор Клиничког центра Ниш 
проф. др Зоран Радовановић каже да су сви 
радови и опремање завршени и да ће пацијенти, 
након свечаног отварања, полако улазити у нову 
зграду. 

„Да бисмо увели пацијенте, морамо најпре 
урадити детаљно чишћење, што ће бити могуће 
после свечаног отварања, када ће бити доста 
званица, па не бисмо желели да пацијенте 
излажемо непотребним ризицима, било због 
вируса или гужве, јер њима је пре свега потребна 
нега и мир. Први пацијенти ући ће после 24. 
децембра, а онда ћемо полако редом пребацивати 
и остале. Захваљујемо Влади Србије, председнику 
Александру Вучићу, који је помно пратио 
изградњу и који ће предати кључеве зграде 
министру здравља Златибору Лончару, који се 
такође залагао да наши пацијенти добију најбољу 
могућу негу, као и целом тиму који је радио на 
пројекту“ - прича за „Блиц“ проф. др Зоран 
Радовановић. 

Главни извођач радова била је италијанска 
фирма “Инсо”, а на изградњи је радило 700 
радника, као и 30 подизвођача. Камен темељац 
положен је 18. октобра 2013. године, Клинички 
центар је првобитно требало да буде отворен у 
марту ове године, али због кашњења радова рок је 
померен.“  
_______________________________________________ 
(*текст, уз мала скраћења, као и фотографије, 
објављујемо уз сагласност аутора Драгана 
Живковића, дипл.инг.маш., и редакције „Српске 
речи“, часописа српске мањине у Чешкој 
републици) 
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НАУЧНИ СКУП „НИШ И ВИЗАНТИЈА“  XVII 
 

Традиционални међународни научни скуп „Ниш 
и Византија“, седамнаести по реду, одржан је од 
3.6. до 5.6.2018.г. у свечаној сали Универзитета у 
Нишу, под називом „Обнова Византије на 
Балкану“. Уводну реч је дао др Миша Ракоција. 
Након благослова Патријарха српског Господина 
Иринеја и поздравне речи Градоначелника Ниша 
г. Дарка Булатовића, скупу се обратио и ректор 
Универзитета у Нишу проф.др Драган Антић, а 
скуп је отворио др Марко Поповић из Београда.  
На симпозијуму су учествовали предавачи из 
Македоније,  Аустралије, Грчке, Албаније, Србије, 
Бугарске, Русије, Аустрије и Албаније. 
Пратеће активности су биле: промоција Зборника 
радова бр. 16, пројекција научно-популарног 
филма „Освит Византије“, музички програм, 
пријем у Председништву града и обилазак 
споменика културе. 
www.nisandbyzantium.org.rs  
 

 
Град Ниш 

и 
Канцеларија за локални економски развој и 

пројекте града Ниша објавили су позив за учешће 
на 

Урбанистичко-архитектонском конкурсу за избор 
идејног решења за изградњу 

 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ОБЈЕКТА 
ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ У НИШУ 

са припремом пројектно-техничке документације 
 

Конкурс је отворени, пројектни, 
двостепени и анонимни. Обухват конкурса је 
парцела намењена изградњи објекта који је 
предмет Конкурса, и која је ограничена улицама: 
Булевар Немањића, Благоја Паровића, 
Новопројектованом и комплексом «Делта» у 
Нишу, ГО Медијана. 

Повод за расписивање конкурса огледа се 
у чињеници да, први пут после дуго времена, 
Град Ниш планира изградњу једног новог 
објекта културе од изузетног значаја. Намера је да 
се за наведену потребу, јавним такмичењем, кроз 
пуно креативно учешће домаћих стручњака, 
прибаве што квалитетнији предлози, уз 
могућност избора најбољег решења из што 
шире и референтније понуде. Циљ конкурса је 
да се у складу са конкурсним задатком, 
програмским захтевима, потенцијалима 
локације и трендовима развоја, изабере 
најадекватније урбанистичко - архитектонско 
решење за овај објекат. Изабрано решење 
представљаће основ за детаљну разраду 
пројектне документације и његову изградњу. 

Наручилац, одн. расписивач, као орган 
локалне самоуправе, ангажовао је спроводиоце  
конкурса – Завод за урбанизам Ниш (носилац 
посла) и Друштво архитеката Ниша (члан групе). 

Жири ће, након прегледа свих приспелих 
радова, одредити три рада који иду у други степен 
конкурса. Аутори првонаграђеног рада у другом 
степену ће израдити пројектну  документацију за 
добијање грађевинске дозволе и извођење објекта. 

Распис Конкурса и пројектни програм су 
објављени на сајтовима наручиоца-расписивача, 
спроводиоца Конкурса као и Удружења 
архитеката Србије: www.ni.rs, www.zurbnis.rs, 
www.dan.org.rs, www.u-a-s.rs 

http://www.nisandbyzantium.org.rs/
http://www.ni.rs/
http://www.zurbnis.rs/
http://www.dan.org.rs/
http://www.u-a-s.rs/
http://www.u-a-s.rs/
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  БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ XIII 
 

Већ традиционална БИНА, тринаеста по реду, и ове године је потврдила свој високи квалитет и 
разноврсност програма. Тема овогодишње манифестације је OD COMMUNIS DO KOMUNIKACIJA.  
„Овом темом истиче се улога архитекте у заступању јавног интереса, повезаност друштвене улоге и 
комуникација у архитектури и процеси партиципације са грађанима као најважнијих елемента развоја 
архитектуре у будућности градова. Бројним атрактивним програмима који промовишу стално 
преобликовање нашег животног простора уз учешће домаће и стручне јавности из области архитектуре, 
грађевинарства и урбанизма, БИНА се труди да допринесе побољшању услова живота и односа према 
окружењу у коме живимо.  

Програм је обухватио изложбе, са централном изложбом арх. Ивана Антића - АРХИТЕКТОНИЧНО 
и интерактивном изложбом ЛИСАБОН НАСТУПА, предавања, архитектонске радионице за децу и 
студенте, популарне шетње кроз архитектуру Београда, комуникацију са истакнутим домаћим, европским 
и светским стручњацима, представљање савремених материјала и технологија, и већ устаљене БИНА 
концерте.  

БИНА изложбе после представљања у Београду путују у друге градове Србије и региона: Ниш, Нови 
Сад, Врање, Ваљево, Зрењанин. У оквиру програма, одвијају се и два пројекта Креативне Европе која се 
реализују кроз радионице које имају за циљ унапређивање живота становника приградских насеља кроз 
мале интервенције у јавном простору (насеље Ледине). То су Будућност архитектуре и Градови дељења. 
БИНУ 2018 организују Друштво архитеката Београда и Културни центар Београда“.          . 
Аутор: Тања Рап       www.arhitektura.rs/informacije/898-13-nedelja-arhitekture-bina-2018 

 
 

   ЖЕНСКО СТВАРАЛАШТВО У АРХИТЕКТУРИ И ДИЗАЈНУ:  
        ЕВРОПСКИ И ЛОКАЛНИ КОНТЕКСТ 
 

Свечано отварање програма Женско стваралаштво у архитектури и дизајну: европски и локални 
контекст одржано је 14. маја 2018.г. у 18 часова у Музеју примењене уметности у Београду.  
У оквиру програма у музеју су гостовале три изложбе. Изложба 100 ДЕЛА | 100 ЖЕНА | 100 ГОДИНА: 
Европске жене у архитектури и дизајну 1918 – 2018  која је део европског пројекта МоМоWо, и у чију су базу 
уврштене и Иванка Распоповић и Љиљана Бакић. 

Биле су приказане и путујућа фотографска изложба, такође део МоМоWо пројекта, која се бави 
домовима жена архитеката и дизајнерки, као и изложба ЊЕН КРУГ: Женско стваралаштво у архитектури XX 
века у Србији и Црној Гори аутора Милене Зиндовић, Андрее Тамаш Дачић и Ивана Станојева.  

Програм су партнерски организовали Музеј примењене уметности и Женско архитектонско 
друштво ЖАД, уз сарадњу европског пројекта МоМоWо и домаћег пројекта Жене у архитектури. Спонзор 
програма је била компанија Архи.про.  

Више о програму и пратећим догађајима прочитајте на нашем сајту:  
www.zad.rs/zensko- stvaralastvo-u-arhitekturi-i- dizajnu-evropski-i-lokalni- kontekst/ 

http://www.zad.rs/zensko-%20stvaralastvo-u-arhitekturi-i-%20dizajnu-evropski-i-lokalni-%20kontekst/
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УДРУЖЕЊЕ  АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 
расписује конкурс за доделу 

ГОДИШЊИХ  НАГРАДА  ЗА АРХИТЕКТУРУ 
за 2017.годину 

 
Награда Удружења  архитеката Србије се додељује за: 
 
А. Најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре ауторима појединцима или 
ауторским тимовима, реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2017.године за Годишњу 
награду „Алексеј Бркић“. 
Б. Изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству  у   конкуренцији за повељу 
Удружења  архитеката Србије , у протеклој години, закључно са 31.12.2017. 
Ц. Награда за најуспелији  студентски  пројекат архитектуре студентима  архитектуре, настао у  току 
наставног процеса у протеклој 2017. години.  
  
Жири за доделу награда : 
- Др Игор Марић, архитекта, председник Жирија 
и чланови:  
-  Предраг Милутиновић, архитекта, Београд 
- Синиша Таталовић, архитекта, Београд 
- доц. др Бранислава Стоиљковић, архитекта, Ниш 
- Леонид Нешић, архитекта, Нови Сад 
 
 
Предлагач је дужан да Жирију у писаној форми поднесе: 
- пријаву кандидата са информацијом о објекту којим се кандидат кандидује за награду; а 
нарочито, доказ о чланству подручног Друштва архитеката,  графичке прилоге (ситуацију основе и 
пресеке) који ће омогућити одговарајући увид у садржај и решење, кратко текстуално објашњење и 
фотографије објекта из којих се може сагледати  укупан габарит – обавезна предаја и на цд-у; 
- изјаву да је објекат завршен у години за коју конкурише; 
- предлагач може поднети за предложено дело и већ раније  објављене оцене, мишљења, критике 
и други расположиви материјал (уколико постоје) који презентује, тумачи и осветљава кандидатов 
допринос и подкрепљује разлог за кандидатуру; 
- За предложени студентски пројекат, предлагач је дужан да Жирију у писаној форми поднесе: 
пријаву кандидата са информацијом о пројекту којим се кандидат кандидује за награду, графичке 
прилоге пројекта који ће омогућити увид у садржај и решење, текстуални опис пројекта, препоруку 
предметног наставника као и други расположиви материјал о студентском пројекту– обавезна предаја 
и на цд-у. 
  
Конкурс за награду се расписује од 16.07.2018., а рок за подношење предлога са комплетном 
документацијом је до 25.09.2018.године до 15,00 часова.  
 
Предлози се достављају на адресу Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда, Кнеза 
Милоша 7а/ИИИ, соба 32, сваког радног дана од 09,00 до 16,00 часова, контакти:  
 011/3230-059, 3239-754, sas-dab@eunet.rs. 
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УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ  је позвано да номинује 5 националних радова у 
конкуренцији за доделу престижне европске награде, Награде Европске уније за савремену 
архитектуру - НАГРАДЕ MIES VAN DER ROHE ЗА 2019. ГОДИНУ.   УАС по први пут позива и ширу 
јавност да својим номинацијама допринесе, да дијалог између архитектуре и њених крајњих корисника 
постане видљивији, динамичнији и богатији за нове перспективе. Рок за јавне номинације је 09. август 
2018.  

Номиновање  се обавља преко Google Drive формулара 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxcM0jxbS5BvDEjRWBDaEsHygERI-zq2ZPhs-
el5eC2V3jFA/viewform.  

Сва питања у вези номиновања, можете поставити до 26. јула, на e-mail  адресу:  
udruzenjearhitekata@gmail.com 

Више информација о награди, правилима, условима номиновања можете пронаћи на нашим 
web страницама: : www.dab.rs; www.u-a-s.rs 

▪ ▪ ▪ 
 

 
 

 
21.САЛОН АРХИТЕКТУРЕ НОВИ САД 

Друштво архитеката Новог Сада по 21. пут организује Салон архитектуре Нови Сад, који ће се 
одржати од 28. септембра до 5. октобра 2018. године. Овогодишњи Салон прати концепт зацртан на 
његовом претходном издању 2016. године, када је снажније инкорпорирана међународна оријентација 
у идентитет Салона, и то она која се тиче нашег најближег окружења и заједничког културног 
простора. Стога су у конкуренцији за награде Салона равноправни учесници са својим радовима из 
Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније, Црне Горе, Македоније, те Мађарске и Румуније. 
Салон архитектуре Нови Сад жели да прикаже пресек архитектонске праксе управо из тако оцртаног 
региона, како би се створили бољи услови за поређење тренутног стања архитектуре локалних сцена 
које почивају на често заједничком наслеђу. Исходишта тих сцена су већ дуго времена различита, али 
тим пре је потребно неговати место њиховог континуираног сусрета и вредновања, што је управо 
Салон архитектуре Нови Сад. 

Учесници Салона могу конкурисати за награде у следећим категоријама: 1. Архитектура, 2. 
Урбанизам, 3. Ентеријер, 4. Конкурсни радови, 5. Студентски радови, 6. Публикације, 7. Дигитални 
простор, 8. Експеримент у архитектури 

На Салон могу бити пријављени радови настали или реализовани у последње три године. У 
циљу промовисања добре архитектонске праксе у Војводини, посебно признање Салона биће додељено 
радовима реализованим на овом подручју. 

Почетак конкурса: 20.07.2018. Рок за доставу радова за селекцију (електронски): 01.09.2018. 
Резултати селекције биће познати ауторима до: 05.09.2018. Рок за доставу плаката за изложбу и 
материјала за каталог (електронски): 20.09.2018. Отварање Салона и додела награда: 28.09.2018. 

Имена чланова жирија биће објављена накнадно, а најкасније до 01.09.2018. године. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxcM0jxbS5BvDEjRWBDaEsHygERI-zq2ZPhs-el5eC2V3jFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxcM0jxbS5BvDEjRWBDaEsHygERI-zq2ZPhs-el5eC2V3jFA/viewform
mailto:udruzenjearhitekata@gmail.com
http://www.dab.rs/
http://www.u-a-s.rs/
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Владимир Митровић, ист. ум. 
 

ПОДГРАЂЕ ПЕТРОВАРАДИНСКЕ 
ТВРЂАВЕ 

ДУГО  ЧЕКАНА  ОБНОВА 
 

Око годину дана у континуитету траје 
обнова и рестаурација историјских објеката у 
Градићу Петроварадинског подграђа. Да 
подсетимо, већина тих објеката потиче из друге 
половине 18. века, док су ''новији'' настали 
оквирно до средине 19. века, што га чини 
јединственим барокним градитељским бисером 
на нашим просторима који се активно користи. 
Дакле, историјски посматрано, Градић је стотинак 
година старији од свог већег и млађег брата са 
друге стране Дунава. 

Компликован, двогодишњи процес обнове 
градитељског наслеђа Петроварадинског Градића, 
вредан око две стотине милиона динара, уз 
обнову дела инфраструктуре од додатних 80 
милиона, успешно води Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада. Током 
првих фаза обнове детаљно су уређене фасаде 
третиране савременим грађевинским 
материјалима, делови кровова, обновљена је 
комплетна столарија и често веома сложен 
фасадни украс као и неколико некада 
неупотребљивих локала у приземљима главне, 
Београдске улице у власништву града. План је да 

 

 

 
 

се сваком објекту врати оригинални првобитни 
изглед што је већ дало видљиве (визуелне) 
разултате.  

Била су нереална очекивања локалног 
становништва да ће се приликом ове обнове 
радити и на њиховим стамбеним и заједничким 
просторима. О изабраним бојама фасада, па и 
ситнијим недостацима, свакако се може 
дискутовати уз размишљање колико ће овај нови 
изглед потрајати, али општи је утисак да су сви 
учесници процеса обнове уложили максимум 
напора да обаве поверен им задатак. 

Током наредних фаза на свим 
предвиђеним кућама биће сређени и кровови, 
што изискује више напора,  времена и средстава. 
У овом процесу обнове и рестаурације учествује 
стотинак стручњака различитих профила чији је 
рад некада мање видљив – археолози, историчари 
и историчари уметности, архитекти и 
грађевински инжењери и технички цртачи, 
уметници-рестауратори и гипсари, предузимачи, 
зидари, лимари, тесари, столари, бравари и 
остали. Необично уљудни мајстори, млади и 
солидно обучени, остварили су више него 
пристојан однос са становницима Градића, као 
неким од кључних актера (нематеријалне) обнове 
ове малене, урбане заједнице.  
_____________________________________________ 

 

Подграђе Александар Станојловић 
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Ни једна градитељска обнова, наравно, не 

може се догодити  без прецизно припремљених 
планова, техничких и финансијских. На њиховој 
комплетној припреми и реализацији стручњаци 
Завода успешно су доказали сврху свог постојања. 
Све што се дешава у Градићу фактички је зачето 
на њиховим столовима. За похвалу су такође и 
напори Завода на презентацији урађеног и 
планираног кроз изложбу едукативног карактера, 
која представља неку врсту јавног, стручног и 
документованог грађевинског дневника радова на 
обнови градитељског наслеђа Петроварадинског 
Градића. 
 Нажалост, читава обнова се одвија у сенци 
незаинтересованих медија, посебно телевизијских, 
који би могли попунити своје програме нечим 
изузетно занимљивим. Изостало је и веће 
политичко, често неумесно хвалисање власти, што 
је позитивно. Ипак, свима је јасно да чак и овако 
обимна обнова, јединствена у његовој тровековној 
историји, представља само један део сложеног и 
захтевног процеса очувања, одрживости и 
пажљиве експлоатације Градића. Бројни су 
проблеми у будућности који овом похвалном 
тексту одузимају happy end – саобраћај, 
инфраструктура, партерно уређење, редовно 
одржавање, паркинг простор, проблеми локалног 
становништва, будући садржаји простора у 
приземном појасу и, посебно, присуство војске. 
_____________________________________________ 
 
    Гостионица „Код Сремца“, фото пре 1914.г. 

 
 

 
 
У Градићу има око 50 цивилних објеката 

(кућа) и двадесетак које користи војска. До сада је 
обновљено 15, до краја године биће их дупло 
више. За 2019. предвиђена је обнова преосталих 
двадесетак објеката, чиме ће практично све куће у 
Градићу бити детаљно уређене и рестаурисане. У 
наредним годинама очекује се договор са војском 
у вези обнове њихових објеката, као и обимна 
рестаурација манастирског комплекса и цркве 
Светог Јураја, као најстаријег католичког храма у 
Војводини (1701). 
 
 

 
Вредни и детаљни археолози су у бочној 

уличици пронашли дрвене темеље објеката из 
турског периода, пре урбанистичког 
организовања Градића, у последњим годинама 17. 
века. Уз дрвене налазе археолози су лоцирали 
више металних предмета, па и новчић. Положај 
куће која је откривена, као и реткост очуваног 
дрвеног материјала, овај налаз би могао 
кандидовати за презентовање под отвореним (у 
стаклу) у наредном уређењу Градића. Археолози 
ће наредних пола године бити свакодневно 
присутни у Градићу, па се очекују и нова сазнања 
из његове дубоке прошлости. 
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Владимир Митровић, ист. ум. 
 

ПОДГРАЂЕ ПЕТРОВАРАДИНСКЕ 
ТВРЂАВЕ 

ИСТОРИЈАТ 
 
Петроварадинска тврђава је грађена у 

дужем временском периоду, оквирно од 1692-1780. 
године. Њен идејни творац био је француски 
војсковођа и архитекта маркиз Себастијан Вобан 
(1633-1707). Раскошна архитектонска и 
урбанистичка структура, са изузетним 
географским положајем, у крајњем углу 
територије Срема, на десној обали Дунава, који на 
том месту, због стене, прави огромну окуку, чини 
Петроварадинску тврђаву једном од најлепших и 
најбоље очуваних војних целина у овом делу 
Европе.  

Као и у случају већине европских 
средњовековних замкова, тако и они нововековни, 
настајали у периоду XVII – XIX века, постојала је 
пракса да се уз дворац или тврђаву обавезно, ако 
је то могуће, планира изградња стамбеног 
подграђа. У случају Подграђа Петроварадинске 
тврђаве војни су планери, користећи повољан 
положај у дну велике стене, а у непосредној 
близини Дунава, осмислили малено градско 
насеље, величине од двадесетак фудбалских 
терена. Користећи тај лепезасти простор, 
Подграђе је пресечено централном, транзитном 
улицом која се простирала између две 
монументалне капије – Београдскe, на улазу у 
насеље и Дунавске, на обали, уклоњене 
двадесетих година протеклог века приликом 
изградње обала и моста. Паралелно са 
централном улицом теку још две, уз саму стену, 
између степеништа и обале Дунава и друга, према 
Воденом граду, који се протеже све до 
магистралног пута. Између њих је слободан 
градски простор са две попречне улице 
поплочане великим комадима углачаног камена. 

Прве зграде предвиђене за попуњавање 
простора биле су свакако војне намене. Ипак, 
најстарији објекти у Подграђу су два манастирска 
здања са великим храмовима монашких редова 
Исусоваца – Свети Јурај, комплекс самостана 
поред великог степеништа и Фрањеваца (Светог 
Фрање), преобликован и данас у оквиру војне 
болнице. Уједно, црква Светог Јураја је и 
најстарији римокатолички  храм  у Војводини, по 
дигнут 1701. године, а до данас је сачуван у 
изворном облику, заједно са самостанским 
здањем, резиденцијом и унутрашњим двориштем. 
Црква Светог Фрање није имала исту судбину. 
Подигнута је 1705.г. да би већ крајем истог века  

 

 

 
 

била, сплетом историјских околности, претворена 
прво у складиште жита, а потом, педесетак година 
касније, у део комплекса војне болнице. У зиду 
некадашњег централног дела манастирске цркве 
још увек се налази надгробна плоча једног од 
градитеља Петроварадинске тврђаве 
инжењерског пуковника Михаила де Вамберга 
(1656-1703.), са поетичним стиховима на 
латинском посвећеним овом племићу. 

У деценијама после изградње манастира 
започиње подизање читавог низа великих војних 
објеката који су и просторно заокружили малу 
урбанистичку целину Петроварадинског 
Подграђа. Зграде старе команде и царине 
постављене су са погледом на Дунав, док су у 
дубини насеља подизане велике војне касарне. 
Ојачана је десна, прилазна обала Дунава са 
магацинима у којима су биле смештене 
намирнице и потрепштине за војску допремане 
искључиво воденим путем.  

У исто време започиње подизање 
грађанских кућа, приземних и на спрат, унутар 
централне улице. Многе су до данас сачуване, 
мање више оригиналног изгледа, а оне најстарије, 
из времена барока (18. век) лако се препознају по 
стрмим крововима и плитком малтерском украсу 
на фасадама. Како изгледа, прва стамбена кућа 
која је подигнута у Подграђу била је родна кућа 
хрватског бана и аустријског фелдмаршала Јосипа 
Јелачића (1801-1859.) са урезаном годином изнад 
улаза (1745.).  

У наредних стотинак година попуњавани 
су слободни плацеви у Подграђу, док су веће 
доградње трајале све до периода између два 
светска рата. Последњи велики градитељски 
захват био је уклањање велике Дунавске 
(Новосадске) капије. Од тада, осим мањих  
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доградњи и преправки, градитељски фонд 
Подграђа није у значајној мери повећаван. 

По окончању изградње бар оних 
најзначајнијих објеката, у Подграђу започиње 
свакодневни живот војника и грађана који свој 
живот и рад углавном везују за снабдевање и 
услуге за војску. Забележено је да су се у њему 
могли настанити само католици, док је осталима 
то било строго забрањено. Исто тако се помиње да 
је то био, фактички, разлог оснивања Новог Сада, 
како су замислили трговци који нису могли да се 
настане у Подграђу, па су населили простор са 
супротне, леве стране Дунава.  
На малом простору Подграђа подигнуто је више 
војних објеката: касарне са многобројном стајаћом 
војском, штапске зграде, војни павиљони, 
стамбене куће, административна здања, војна 
пекара, стоваришта оружја, казамати. Локални 
становници, из Подграђа и оближњег Мајура, 
радили су у кафанама и пекарама, водили 
занатске радионице везане за опскрбу војске, 
кројачи, сарачи, одржавање и поправке оружја, 
апотека. Тако је Градић постао, на микро просто- 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
ру, пример суживота војника и грађана. 

Западно од Подграђа, до Дунава и 
магистралног пута и железничке пруге, протеже 
се Водени град (Wasserstadt) у коме су до данас 
сачувани оригинални канали са зидинама и 
недирнутом биоценозом. Пространи део са 
каналима и стајаћом водом некада је био и 
физички повезан са оближњим Дунавом, да би се 
потом претворио у стајаћу, барску заједницу, као 
идеално станиште биљних и животињских врста 
које живе на овим просторима. То је својеврсна 
ботаничка башта, на оригиналном локалитету, 
којој се још не може прићи јер је још увек у поседу 
Војске Србије. Испред Воденог града је велика 
улазна капија, а унутар овог природног 
комплекса више самосталних павиљона, магацина 
и барутана које су ту предвиђене због сигурног 
окружења. Осим великих промена у намени, 
већина објеката који се налазе у Подграђу 
сачувала је своју урбанистичку и архитектонску 
структуру, а када утихне саобраћај и свакодневни 
жамор, над Градић се спусти нека тиха и фина, 
вишевековна магловита светлост. 



АКТУЕЛНОСТИ У СВЕТУ                                                               АРХИТЕКТ  61 - 62   ОКТОБАР  2018 

 

15 

 

НАГРАДА ПРИЦКЕР за 
АРХИТЕКТУРУ за 2018.г. 
   (Pritzker Architecture Prize) 

 

Балкришна Доши (Balkrishna Doshi) 
Индија 

 
Добитник 45. годишње Прицкер награде 

за архитектуру за 2018.г. је индијски архитекта 
Балкришна Доши, који је формално представљен 
на церемонији у мају ове године у Ага Кан музеју 
у Торонту, Канада.  

Жири је био у саставу: Глен Маркат, 
председавајући, Стивен Бројер, Андре Арања 
Кореа до Лаго, лорд Питер Палумбо, Ричард 
Роџерс, Казуо Сеџима, Бенедета Таљабуе, Ратан 
Н. Тата, Ванг Шу и Марта Торн, извршни 
директор. 

У образложењу Жирија се каже:“...Током 
много година, Балкришна Доши је увек стварао 
архитектуру која је озбиљна, никад бљештава или 
у тренду. Са дубоким осећајем за одговорност и са 
жељом да допринесе својој земљи и њеном 
народу, кроз високи квалитет и аутентичну 
архитектуру, он је радио пројекте за јавну 
администрацију, за образовање и културне 
институције, као и за становање приватних 
клијената....Доши је потпуно свестан контекста у 
коме су његови објекти лоцирани. Његова 
решења имају социјалну, урбану и економску 
димензију и зато је његова архитектура потпуно 
ангажована и одржива“. 

Архитекта, урбаниста и педагог током 
протеклих 70 година, Доши је обликовао поглед 
на архитектуру кроз Индију, али и кроз 
интернационализам. Под утицајем мајстора 20. 
века, Ле Корбизјеа и Луис Кана, он је био 
способан да архитектуру интерпретира и 
трансформише је кроз дела која поштују источну 
културу, а истовремено унапређују квалитет 
живота у Индији. Његов етички  и лични приступ 
архитектури дотакао је животе сваке социо-
економске класе, кроз широк спектар жанрова, 
још од 1950-тих. 

„Моја дела су наставак мог живота, 
филозофија и снови који покушавају да створе 
благо архитектонског духа. Ја дугујем ову 
престижну награду мом „гуруу“ – Ле Корбизјеу. 
Његово учење одвело ме је до питања идентитета 
и натерало да откријем нови регионални, али и 
савремени израз прихватљив за одрживи вид 
становања....Желим да захвалим Жирију што је 
препознао мој рад. То потврђује моју веру да 
славимо кад се стил живота и архитектура споје“  

 

 

 

 
 

Ага Кан музеј у Торонту, Канада      (Photo by Janet Kimber) 
 

 
Институт за индиологију                     (photo courtesy of VSF) 
_____________________________________________________________________________________________ 

Превео и приредио: З. Чемерикић 
Извор:www.pritzkerprize.com/laureates/balkrishna-doshi 
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Шангат архитектонски студио          (photo courtesy of VSF) 

 

 
                 Корпорација за животно осигурање, становање 

 
Премамбаи хол                                       (photo courtesy of VSF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(photo courtesy of VSF) 
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Арања социјални станови             (drawing courtesy of VSF) 

 
Шангат архитектонски студио          (photo courtesy of VSF) 
   
 

 
Институт за менаџмент Бангалор     (photo courtesy of VSF) 
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ИЗЛОЖБA  
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРХИТЕКТУРЕ     
ИЗ ПЕРИОДА од 1948. до 1980. г.  
у ЊУЈОРКУ 

 
„Музеј модерне уметности (МоМА) у 

Њујорку најавио је за другу половину 2018. године 
репрезентативну изложбу југословенске 
архитектуре из периода од 1948. до 1980. године, 
која обухвата више од 400 цртежа, модела, 
фотографија и филмских снимака из градских 
архива, приватних и музејских колекција из целог 
региона, преноси secult.org 

 
Изложба “Ка конкретној утопији: 

Архитектура у Југославији, 1948-1980” биће 
отворена 15. јула у МоМА, који је истакао да ће то 
бити прво представљање изузетних дела водећих 
архитеката социјалистичке Југославије америчкој 
и међународној јавности. Изложба ће истаћи 
значајан, али још увек недовољно истражен опус 
модернистичке архитектуре, чије напредно 
размишљање има утицај и данас. 

 
Изложба обухвата радове најважнијих 

југословенских архитеката, међу којима су Богдан 
Богдановић (1922-2010), Јурај Нajдхарт (1901-1979), 
Светлана Кана Радевић (1937–2000), Едвард 
Равникар (1907-1993), Вјенцеслав Рихтер (1917-
2002) и Милица Штерић (1914-1998).“         . 
 (secult.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ” У БАЊАЛУЦИ 
 
  „Отварањем изложби и предавањем 4. 6. 
2018.г. у организацији „Истраживачког центра за 
простор“ под називом  HERIT.CITY. ГРАД И 
НАСЉЕЂЕ  почели су четврти “Дани 
архитектуре” у Бањалуци. „Дани архитектуре“ су 
један од највећих догађаја у области архитектуре 
и урбанизма у Босни и Херцеговини. 
Конципирани су као годишњи, вишедневни 
догађај који укључује различита предавања 
интернационалних и домаћих архитеката и 
других стручњака, изложбе, пројекције филмова, 
дискусије, радионице, округле столове и  др.  

Тако је и ове године Истраживачки центар 
за простор припремио богат програм и најавио 
бројне предаваче и госте са којима ћемо се 
дружити од 4. до 10. јуна 2018.године. У Европској 
години културног насљеђа 2018. разговарамо о 
будућности наше (архитектонске) садашњости и 
прошлости, па нас тема културног насљеђа ове 
године окупља питањем: како створити нови слој 
урбане структуре, дајући додатну (нову) 
вриједност пријашњим уз остваривање смислене 
и суштинске везе између урбане прошлости и 
њене будућности? Иако су “Дани архитектуре” 
намијењени примарно стручној јавности, они се 
обраћају и широј заједници у циљу образовања и 
афирмације позитивних примјера 
архитектонских пракси.          . 
Комплетан програм Дана архитектуре на сајту: 
www.arch-days.com 
 

http://www.arch-days.com/
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АРХ. ИВАН РАШКОВИЋ  

Редовни професор на Архитектонском факултету 
у Београду 
 

``....АРХИТЕКТ`` ИЗЛАЗИ У ПОДУЖЕМ, 
ЗАВИДНОМ КОНТИНУИТЕТУ. ТО ЈЕ 
БРЕНД И ТРАДИЦИЈА КОЈУ ТРЕБА 
ОЧУВАТИ...“ 
 

На овогодишњим Данима 
архитектуре, председник жирија Тријенала и 
наш гост из Београда је архитекта Иван 
Рашковић, колега који је и раније често 
посећивао наше манифестације. Такође, он је 
био члан тима који је добио Прву награду на 
прошлогодишњем Конкурсу за дизајн зграде 
Музеја на археолошком комплексу 
„Медијана“. То су поводи за овај разговор   
 

„Архитект“: Реците нам најпре какви су Ваши 
утисци о нашем граду, општи и стручни? 
 

И. Рашковић: Чињеница да сам у Нишу, 
својевремено, одслужио војни рок, боји моје 
мишљење емоцијама; тај период је за мене био 
изузетно квалитетан и занимљив, тако да сам у 
случају вашег града увек пристрасан. Узимам за 
себе право да се, због тога, осећам и ``Нишлијом`` 
јер сам тих годину дана у правом смислу речи – 
живео у Нишу.  

Што се тиче града у ужем смислу, постоје 
две равни и то: метафорично-митолошка и 
топографско-морфолошка; прва се односи на 
чињенице да је Ниш древно станиште, античка, 
условно речено, престоница и родно место 
утемељитеља хришћанства као државне религије- 
Светог Цара Константина, затим, једно кратко 
време престоница Краљевине Србије у, за њу, 
најнепогоднијем тренутку Првог светског рата, 
велики индустријски центар, база једне 
легендарне јединице ЈНА, други по величини 
град у Србији и, што је можда најважније, 
жариште препознатљивог, особеног хумора и 
културног модела.  

Друга раван се односи на чињеницу да је 
Ниш одувек био важан саобраћајни пункт, 
ослонац римског лимеса, важна карика на 
моравско-вардарском правцу ... Уз то, његово 
пружање низ Нишаву, морфологија ткива, јавни 
простори и архитектонско наслеђе су посебни. 
Ово последње нарочито, јер Ниш поседује 
значајне примерке модерне и савремене 
архитектуре из периода социјализма.  

 
 
 
 
 
 

 
 
„Архитект“: Знамо да сте и раније били гост на 
нашим „Данима архитектуре“. Како оцењујете ту 
нашу најзначајнију активност, у сваком смислу: 
организацију, посећеност, избор гостујућих 
изложби итд.? 
 
И. Рашковић: ``Дани`` су добро осмишљена 
манифестација која има своје место  на  национал- 
ном нивоу; свако ко ју је посетио одмах је уочио 
добру и ефикасну организацију, посећеност и 
селекцију. Регионални аспект ``Дана`` има 
пропагандну и едукативну улогу; прва се односи 
на приказивање регионалне архитектонске 
продукције, а друга на потребу да се изложбеним 
и такмичарским форматом утиче на ствараоце у 
локалу да буду активнији у пласирању својих дела 
и идеја. Гостујуће изложбе, као и свугде имају 
улогу ``прозора у свет`` то јест, повезивања са 
догађањима у струци ван локалне средине. При 
том, треба имати на уму да је нишка средина 
довољно велика да може бити сцена за себе и по 
себи, а да самобитисање није никада добро без 
утицаја са стране...стога је ово претходно изнесено 
важно правило у струци.  
 
„Архитект“: Имате ли неку сугестију за 
проширење наших програма „Дана 
архитектуре“? 
 
И. Рашковић: Мислим да ће се неки нови 
``формат`` појавити сам по себи. Садашњи 
концепт је добро осмишљен. Не треба, по мени, 
пошто - пото смишљати и уводити промене док 
професионални процеси то не наложе. ``Дани`` су 
период када се слажу професионални утисци. 
Таква манифестација треба да има широку 
читљивост, чак и извесну, условно речено,  
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класичну форму управо због поменуте потребе за 
читљивошћу где се може што објективније 
мерити, поредити, оцењивати. А као што рекох, 
нове идеје ће се већ појавити. Наша професија 
није ``брзообртна`` као неке друге стваралачке 
дисциплине. Она, просто, тражи време да се 
искристалишу промене, па самим тим и ``алати`` 
за детекцију тих промена. 
„Архитект“: Какав је Ваш суд о квалитету радова 
презентираних на ранијим изложбама Тријенала, 
што се тиче и архитеката и студената? Да ли 
постоји известан преовлађујући маниризам у 
погледу архитектонског обликовања? 
 
И. Рашковић: Квалитет је различит у оквиру 
одређене сезоне. Уочљиви су радови свих 
категорија од високовредних, писмених, па до 
дела нижег квалитета. Мислим да ту нема ништа 
лоше тим пре што то, само по себи, приказује 
стање у продукцији једне средине. Друга ствар 
која је уочљива мислим да није добра – појављује 
се релативно мали број изложених изведених дела 
у односу на градитељски и инвестициони 
капацитет средине. На сцени је, рекао бих, 
својеврсна ауторска аутоцензура, то јест, свест да 
то што је урађено није нужно за излагање. Поред 
чињенице да у аутоцензури постоји и императив 
одговорности и објективности, мислим да она у 
крајњој линији није добра ствар. Мислим да треба 
преузети одговорност за изношење свог рада у 
јавност, а не скривање истог од коментара, па 
макар и негативних. Тако се развојност доводи у 
питање.  

Што се тиче маниризма, он је присутан у 
свакој средини на овом свету и представља 
својеврсни ``континуитет неке обичајности``... 
или ``уобичајености`` ... нема у њему ништа лоше 
ако не пређе природну меру. Маниризам чини 
архитектуру препознатљивом, схватљивом, 
читљивом. Императив иновације може да замори, 
посебно кориснике. То можемо илустровати 
појмом високе моде; како би свет изгледао да се 
сви људи облаче по последњој моди са ревија 
познатих креатора – па заморно, а у извесној мери 
и одбојно. Стога је мера уобичајености и 
понављања пожељна да бисмо разумевали и 
лакше подносили свет у коме живимо. 
 
„Архитект“: Можете ли да упоредите наставу и 
рад београдских и нишких студената 
архитектуре, с обзиром да сте Ви професор на 
Архитектонском факултету? 

 
 
 
 
 
И. Рашковић: Наравно; мера талента је свуда иста 
... мера вредноће и рада такође. Разлику видим на 
два нивоа и то: наставно-системском и нивоу 
протока информација у оквиру професије. Први 
се односи на чињеницу да је београдски 
Архитектонски факултет једини у земљи ``права`` 
архитектонска школа, док су остали, па и нишки, 
комбиновани, грађевинско - архитектонски 
факултети. То није добро и то треба мењати. Није 
ми никада била јасна ригидност и одсуство воље 
да се такве ``творевине`` раздвоје и свака настави 
свој академски живот самостално. Од такве везе 
нема користи. Колико знам, студенти архитектуре 
су у Нишу оптерећени неким сувишним 
предметима који им у професији не требају. Стога 
им је за толико и ускраћено време и одузета 
енергија да се баве оним чиме треба да се баве.  

Проток информација, а при томе мислим 
на везе са светским збивањима оличене у 
гостовању стручњака из иностранства и 
гостовању наших наставника у иностранству, 
требало би да буде већи, како на београдском, 
тако и на нишком факултету. Постојећа ситуација 
је у великој мери везана и за материјална средства, 
но то није довољан изговор. Стање је унеколико 
боље код нас, у Београду, ето, то је донекле 
уочљиво. 
 
„Архитект“: Поменимо и Конкурс за „Медијану“. 
Реците нам нешто и о томе. 
 
И. Рашковић: Управо је у току завршетак 
поменутог пројекта. Због значаја локације, 
формални део посла је био обиман, израда 
идејног решења, тендерске документације, 
елабората за обезбеђење средстава, добављање 
позитивног мишљења Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
слично. Но, сама тема је до те мере инспиративна 
да представља својеврсну стручну посластицу. 
Колега Милош Комленић, аутор са којим сам 
радио, овај пројекат назива ``грађевинским 
јувелирством``... Рад на Медијани има све аспекте 
који траже префињеност у пројектовању и то: 
тему реконструкције, где се има поштовати 
постојеће стање које представља својеврсно 
полазиште; тему деловања на високовредном 
споменичком локалитету, где се има поштовати 
наслеђе нулте категорије, што представља, такође, 
ауторску обавезу ``нулте категорије`` и најзад –  
тему обраде унутрашњег простора, назовимо 
ентеријера (иако тај термин не волим), где све што  
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се уради има и тактилну ноту, блиску погледу, 
кораку, додиру ... дакле, обавеза до обавезе које 
траже високу концентрацију. Најзад – 
неупоредиво узбуђење због свести да постајете 
део интерфејса – равни у којој дотичете далеку, 
важну историју места где је боравио Цар 
Константин и где својим доприносом повезујете 
епохе као кроз какву временску капију.  Ето ... 
 
„Архитект“: Каква је ситуација у Београду у 
погледу заштите историјско-архитектонског 
наслеђа? Повремено чујемо вести о његовом 
неадекватном вредновању, када принцип заштите 
уступа место тзв. „инвеститорском урбанизму“? 
 
И. Рашковић: Мој став у вези овог важног питања 
ће, сигуран сам, бити дочекан ``на нож``. Због 
чега? Па, сматрам да у нашој стручној средини 
имамо нереалну слику процеса који делују у 
граду. Чак га и истакнути професионалци виде 
(град) као идеализовано место у коме има 
простора само за врхунску архитектуру, врхунске 
моде ... а тако није нити може бити нигде у свету 
па ни код нас. Сваки град на кугли земаљској 
живи и развија се од онога што наплати по 
разним основама, а не од лепих жеља архитеката 
и других душебрижника. Инвеститорски 
урбанизам је датост  без које нема живота и само 
треба водити рачуна да се јавни интерес не 
подреди у потпуности профиту инвеститора. 
Решење је увек било, јесте и биће у компромису. Е 
сад, у богатијим срединама тај компромис је више 
на страни јавног интереса, али није никад без 
плодног тла за профит. Ради се о балансирању и 
то је динамика развоја града.  

Што се тиче заштите вредног наслеђа – 
опет питање новца; када дефинишемо шта је у 
нашој средини вредно морамо намаћи средства да 
се оно одржава односно - издржава. И опет он – 
новац! ... свиђало се то нама или не. Ја то зовем 
``синдром гравитације``. Она нас држи везаном за 
тло и ограничава нам кретање – свиђало се то 
нама или не! Наравно, ово што говорим не треба 
схватити буквално. Професија преко институција 
државе треба да одреди шта је за очување и за шта 
треба уложити труд да се средства нађу. Друго, 
треба изнаћи иновативне методе за 
самоодрживост споменичког наслеђа. Светска 
искуства су ту богата и треба их више 
консултовати. Једно од решења је и јавно-
приватно партнерство, али са свешћу да је 
решење увек и увек у компромису, а не  

 

 
 
 
 

искључивости, поготову не у искључивости 
струке! 
 

„Архитект“: Каква је судбина конкурса у 
Београду? У Нишу имамо много примера да се 
иницијативе завршавају на том нивоу, без 
реализације. 
 

И. Рашковић: Опет заузимам став као у 
претходном одговору. Став реалног сагледавања 
стања, а не бајковите представе без упоришта у 
реалности. Конкурси су разнородни, анкетни, 
пројектни, промотивни. Чињеница да их се близу 
половине реализује, било у облику грађевине или 
планске документације, није слика неповољног 
стања. Ни у свету није много другачије, бар ја 
имам такве информације. Уосталом, код конкурса 
опет делује онај феномен високе моде; конкурс се, 
дакле и расписује ради добијања натпросечног 
решења које, често, капацитет инвестиције не 
може да издржи. Има ту, наравно, и 
инвеститорске малодушности где се запитате 
зашто су уопште конкурс и расписивали. Све у 
свему, сматрам да остваривост конкурсних 
решења од одприлике 50% није ни неприродна 
ни неповољна. Просто је то тако. 
 
„Архитект“: Како ради Друштво архитеката 
Београда? Зашто више нема неког билтена, 
гласника, који би информисао архитекте? 
 
И. Рашковић: Већ дуже време информације ДАБ 
– а се налазе на врло добро организованом сајту. 
Свака нова вест се тамо нађе у тренутку и 
расположива је целокупној стручној и општој 
јавности. Дакле, технологија је унапредила ствар. 
Овако је све брже и доступније него што би било у 
случају штампаног,  аналогног облика. 
 
„Архитект“: Како оцењујете наш гласник, у 
садржајном и дизајнерском смислу? 
 
И. Рашковић: Веома добро! Док су ДАБ и УАС 
(раније САС) увек са прекидима спорадично 
издавали часописе, нишки ``Архитект``излази у 
подужем, завидном континуитету. То је бренд и 
традиција коју треба очувати. У дизајнерском 
смислу он подсећа на ``лондонски такси`` и 
сматрам да баш такав и треба да остане – 
непромењен и да бележи време када је настао, то 
јест да покаже дужину трајања. Садржај је нешто 
што треба иновирати, али не на силу већ, као што  
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сам рекао, када природно дође до консолидације 
нових идеја. Уопште узев, велики сам противник 
промене ради промене, на силу и без критичне 
масе ``разлога`` за променом, а у томе смо прави 
шампиони. Пустимо саморегулацију професије да 
ради свој посао. 
 
„Архитект“: Ви сте били члан – комесар у 
Стручном савету наступа Републике Србије на 15. 
Бијеналу архитектуре у Венецији 2016.г. Реците 
нам нешто о томе.  
 
И. Рашковић: Имао сам животну привилегију да 
два пута будем национални комесар за 
Венецијанско бијенале, 2014. и 2016. године (14. и 
15. Бијенале). То су, наравно била драгоцена и 
спектакуларна искуства. Ради се о  великој 
одговорности која је, са једне стране, окренута 
држави која Вас поставља, а са друге – 
институцији Бијенала. Ваш основни задатак је да 
се све спроведе до краја и Ви сте за то задужени. 
Не могу рећи да сам осећао неку непријатну 
тензију док је све трајало. Национални комесар 
једне друге државе ми је рекао да после овог 
искуства нећу бити иста особа. Морам признати 
да не осећам да је био у праву. Сматрам да ту 
дужност не треба мистификовати нити 
банализовати. То је, у једном смислу посао као и 
сваки други, а у другом, то је непоновљиво 
искуство, поготову када све успешно завршите па 
се осврнете на свој допринос једном колективном 
напору. Захвалан сам на указаној части колегама 
који су ме за поменуто постављење препоручили. 
Нескромно сматрам да сам поверење оправдао. 
 
„Архитект“: Вероватно сте упознати са 
дешавањем око избора стручног часописа који би 
представљао Србију на овом Бијеналу. Предложен 
је „Архитект“, али то није реализовано. Тако 
нисмо добили јединствену шансу да 
промовишемо наш гласник на међународном 
нивоу, што нам је доста тешко пало. О томе је 
писано у броју 53/54 из октобра 2016.г. Имате ли 
коментар? 
 
И. Рашковић: Ваша реакција је разумљива и 
оправдана. Но, треба имати у виду да је Бијенале 
у тој мери разнородна манифестација која има, у 
системском смислу – вашарски карактер. На једну 
постављену тезу на уметнички начин одговара 
седамдесетак тимова из целог света и то са 
задатком да пажњу посетилаца, који у павиљон 
долазе пуни утисака са претходних презентација,  
 

 
 
 
задрже бар пет минута. То није лак задатак и не 
би било погрешно окарактерисати га немогућим. 
Једноставно, креације одговора су толико 
различите да је и институт доделе награде – 
Златног лава у суштини крајње релативизован.  

У оквиру такве релативизације треба 
посматрати и учешће аутора, селекцију радова, 
критеријуме оцењивачког суда и остало. Нема 
објективног ослонца нити аргументације у 
оваквим догађањима. Наравно, ово што износим 
је само моје мишљење и немам намеру да га 
намећем. Просто речено – тако сам доживео 
феномен Бијенала. Стога, не бих био забринут 
што овај пут Ваш часопис није прошао. Сваки пут 
када се Златни Лав додели ја се увек питам зашто 
је награђено ``то`` а не ``оно`` ... и нисам једини. 
Сва феноменологија коју сам описао односи се и 
на рад националног оцењивачког суда. Нема 
егзактности, нема извесности ...Морам ово додати: 
чувени Хичкоков филм ``Психо`` је својевремено 
добио ``признање за костим``! Можете мислити – 
оно ванвременско дело, признање за костим и 
ништа више – тако је то када се оцењује 
ументност. 
 

„Архитект“: Имате ли нешто да додате на теме 
које смо овде поменули? 
 

И. Рашковић: Ево шта бих додао: искрено 
сматрам да ситуација у нашој струци и средини 
није ни близу тако неповољна као што је, као што 
поменух, често, бајковито представљамо. Слично 
нашим штампаним медијима – склони смо да 
ствари одсликавамо црно јер се тако више 
привлачи пажња. На једном салону архитектуре у 
оквиру разговора који је текао у маниру аларма 
узео сам реч и показавши на околне паное упитао: 
``Је ли ово слика трагичног стања?``... а на 
зидовима је било равно 160 изложених 
реализованих дела и пројеката међу којима су 
крупне државне инвестиције, обданишта, школе 
и пословни објекти као и приватни хотели, 
апартмани и угоститељски објекти ... па јел' то та 
криза? Шта ми хоћемо од ове Србије? Да буде 
већа и боља од Европе и Америке заједно да би ми 
били задовољни!? Ето, значи – само напред! 
 

„Архитект“: Захваљујемо се и желимо Вам успех у 
даљем раду, са жељом да се и даље често виђамо, 
и у Нишу и у Београду! 
 

И. Рашковић: Хвала и Вама, видимо се у Нишу! 
 

   Разговор водио Уредник 
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  Ђорђе Стошић, дипл.историчар 
 

ЗАШТИТА    НEПОКРЕТНИХ 
КУЛТУРНИХ  ДОБАРА КРОЗ 

ПЛАНСКУ   ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Подручје града Ниша богато је споменицима 
„древности“, од праисторије до споменика наше 
најновије историје. Народи који су на овом подручју 
током миленија живели и народи који данас живе, 
оставили су изузетно споменичко наслеђе у залог. 

Утврђена културна добра на територији Града 
Ниша су она непокретна културна добра која су као 
непокретности заштићене доношењем решења о 
заштити, односно Одлуком о проглашењу/утврђивању 
за непокретно културно добро, и увођењем у 
одговарајући регистар који,  у оквиру своје 
територијалне надлежности, за потребе града Ниша 
води Завод за заштиту споменика културе Ниш. 
 За непокретна културна добра проглашени су 
следећи објекти : 
I      Споменици културе 

  ▪ Цркве, манастири и остали сакрални објекти 
  ▪ Објекти грађанске архитектуре 
  ▪ Објекти народног градитељства 
  ▪ Пословни и јавни објекти 
  ▪ Историјски споменици и утврђења 

II    Просторне културно-историјске целине 
III   Археолошка налазишта 
IV   Знаменита места 

Културно добро и добро које ужива претходну 
(превентивну) заштиту не сме се оштетити, уништити, 
нити без сагласности надлежне установе заштите 
мењати његов изглед или намена (чл.8. Закона о 
културним добрима). 

Заштита непокретних културних добара и 
заштићене околине обезбеђује се (1) планирањем и 

уређењем простора, (2) кроз документацију, (3) 
техничку заштиту и (4) презентацију. 

Услови чувања, одржавања и коришћења 
културних добара, као и добара која уживају претходну 
заштиту и утврђене мере заштите, уграђују се у 

просторне и урбанистичке планове, односно сва 
културна добра и добра која уживају претходну 
заштиту и то: (1) споменици културе, (2) просторне 
културно-историјске целине, (3) археолошка 
налазишта, (4) знаменита места на територији града 
Ниша, сврстана су према категоризацији на зоне са 
следећим режимима заштите: 
I режим заштите обухвата непокретна културна добра 
која су вреднована као културна добра од изузетног 
значаја: 
1. Шири комплекс око рановизантијске гробнице са 

фрескама у Јагодин Мали. 
2. Шири комплекс око Базилике са мартиријумом 

(касноантичке базилике). 
3. Комплекс Ћеле Кула са делом на десној обали 

Габровачке реке, на коме је изграђен  приступни 
плато, објекат за информације и други садржаји 
потребни за презентацију. 

4. Спомен музеј „12. фебруар“ 
5. Спомен парк „Бубањ“ штити се у површини од 

80,00 ha. У границама важећег  плана врши се 
уређење знаменитог места, стратишта из II св. рата. 

6. Спомен парк „Чегар“ са двема заштитним зонама (I 
и II зона) заштићују се поред самог споменичког 
обележја (I зона) и укупан комплекс брда Чегар, као 
локалитет на коме се одиграо чувени бој. 
Површина заштићеног комплекса је 80,00 ha. 

7. Археолошко налазиште „Медијана“ у границама и 
површини од 80,00 ha. 

II зона - II режим заштите одређује зону са строгим 
режимом који подразумева и оне радове који су везани 
за намену одговарајућег простора. Изградња у овој зони 
подлеже условима усаглашавања са постојећим 
непокретним културним добрима. 
II режим заштите обухвата све просторне целине 
културно-историјског наслеђа вреднована као 
„културна добра од великог значаја“: 
1. Нишку Тврђаву - у целости, као културно добро са 

свим објектима и материјалом прохујалих 
цивилизацијских епоха, који указују на постојање 
насеља од најстаријих дана. Заштита овог 
културног добра је у границама донетог детаљног 
урбанистичког плана. 

2. Зграде (1) Универзитета, (2) Официрског дома и (3) 
Пастеровог завода (заштићене су и утврђене за 
непокретна културна добра на основу 
документације коју је израдио Завод за заштиту 
споменика културе у Нишу, а њихова непосредна 
околина на основу пројекта уређења слободног 
простора). 
Реализација ове зоне заштите одвија се према 

програмима и прописаним мерама заштите Завода за 
заштиту споменика културе, и других пројеката 
одговарајуће урбанистичке документације. 
III зона - III режим заштите: 
Обезбеђује флексибилнији третман за изградњу 
објеката у простору обухваћеном кроз поједине објекте, 
групу објеката и других видних делова културног 
добра а која су обухваћена у оквиру једне границе 
централног градског простора у коме су заштићена или 
евидентирана значајна културна добра и добра која 
уживају претходну заштиту. Овај режим заштите 
обухвата и централни простор насеља Нишка Бања у 
коме постоји већи број евидентираних објеката који 
уживају претходну заштиту, посебно Централни плато 
у Нишкој Бањи на коме се налазе старо купатило, 
извори топле воде и касноантичка гробница. 
IV зона - IV режим заштите односи се на оне просторе 
на којима су пронађени извесни материјали ранијих 
цивилизацијских епоха. Ово подручје има дугу 
историјску традицију јер се налази на главним путним 
правцима којим су се кретали народи у својим 
освајањима и сеобама. С тога је од изузетне важности 
даљи рад на истраживању и заштити ових простора и 
добара, која су важна за културу, историју и уметност 
народа са ових простора и која ће бити на основу 
закона сврстана у одређену категорију културног 
добра. 
V зона - V режим заштите односи се на просторе 
природних целина у оквиру којих су се у ближој и 
даљој прошлости одиграли значајни догађаји у којима 
су евидентирана,  односно рекогнисцирана одређена 
културна добра. Ова подручја осим културолошке и 
историјске функције могу бити места окупљања људи, 
грађана, туриста, те их треба заштити (Каменички Вис, 
Јелашничка клисура, Куновица-Плоче, Сечаница и др.). 
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        Mр Маре Јанакова Грујић, ист. умет. 
 

      ЧУВАР АРХЕТИПА ДРВЕТА 
Радивојe Аћимовић, самоуки уметник 

 

        Дрво као саставни део човековог макро и 
микро простора постоји колико и сам човек. Кроз 
историјске културне епохе оно је увек интензивно 
привлачило човекову пажњу, некада као чување 
аутентичности његове материје, а некада уз 
експериментисање са техникама његовог 
украшавања (дуборез, интарзија, осликавање, 
маркетерија, фурнирање и др.). Једнако 
примењивано у градитељству „малог“ човека и 
монументалној архитектури јавног карактера, од 
средства за најскромнији кров над главом до 
највиших достигнућа владарске уметности, 
присутно у свим жанровима архитектуре и свим 
видовима ликовних уметности, дрво је кроз развој 
људске цивилизације представљало универзалан 
материјал и средство свеопште делатности и 
уметничког изражавања. 

У раду београдског самоуког уметника 
Радивоја Аћимовића, проналазимо дрво као 
истински животни позив, иако оно нема никакве 
везе са професионалним опредељењем, већ вуче 
далеке корене из његовог породичног стабла и 
родног амбијента. Но, предмети потекли из 
Аћимовићевих руку носе још једну, вишу 
вредност – они су истовремено израз најдубљег 
бића и начин за самоспознају. Изразито ауторског 

карактера и обојени личним, jamais-vu 

феноменом са једне стране, они су толико крцати 
уметничком снагом, оригиналношћу и 
аутентичношћу, да надрастају своју 
индивидуалност и постају носиоци универзалних 
истина, значења и порука. Стваралаштво ове 
уметничке личности приближава се, тако, једном 
својом идејном страном концептуализму, мада, са 
друге стране, у Аћимовићевом прегалаштву 
егзистира врло јака потреба за материјализацијом, 
за константним и неуморним креативним 
делањем, а сам творац је врло свестан уметничког 
чина, и најдубље и најискреније је предан њему, 
не раздвајајући га од приватног и породичног 

живота, и поимајући га као joie de vivre. 

Ако бисмо хтели да Аћимовићев 
стваралачки опус подведемо под неки уметнички 
правац, или да покушамо да га атрибуишемо 
некој уметничкој појави, стилу или просто - 
догађају, не бисмо успели. Узори и предлошци 
једноставно не постоје, и стваралаштво овог 
уметника је без временско-стилских одређења. У 
погледу просторног одређења, на појединим 
предметима се мање или више осећа припадност 
српском националном простору традиционалног 
(народног) усмерења, али  и  то је само делимичан  
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случај, и велики део опуса и у овом аспекту 
заправо носи „агностицистички“ карактер. Уз то, 
оно што још једино можемо да разазнамо у 
Аћимовићевом стваралаштву јесте постојање 
неколико тематских преокупација: столови, 
столице, асамблажи, лампе, полице, врата и ситни 
предмети примењене уметности намењени 
покућству. 

Чињеница повезаности Аћимовићевог 
стваралаштва са прототипом српске 
традиционалне уметности, представља битан 
сегмент уметничке визије и идеологије аутора. 
Традиција, као највреднија баштина једне нације, 
поима се као фундамент који је дубоко уткан у 
свест сваког појединца, и као симбол правих 
људских вредности. Контраст између „малог 
човека из народа“ и величине његових корена, 
доживљен је као инспирација, као трагање за 
уметничким језиком којим би се тај феномен 
изразио, и сачувала вишевековна народна 
мудрост. То очување изворних вредности има 
изразит и врло ангажован смер ка напред, при 
чему аутор свесно, својим особеним креацијама, 
покреће и наставља еволутивни ток својих 
предака.  

Материјализација је врло интересантан 
део у разматрању и разумевању Аћимовићевог 
стваралаштва. Доминантан, свеприсутан 
материјал је, наравно, дрво, и оно као својеврсна 
алегорија човека представља синтезу сва четири 
елемента васељене. Сходно томе, тежи се очувању 
његовог најизворнијег облика, а финална обрада 
(лакирање, бојење, полирање и сл.) потпуно 
изостаје. Изостаје и било каква пука 
декоративност, кићење, улепшавање, и било 
каква интервенција која није повезана са 
функционалношћу предмета. Естетизација форме 
повезана је са симбиличком формулом, која је 
јединствена за сваки предмет односно корпус.  

Симболички апарат у Аћимовићевом 
делању представља сублимат уметникове визије, 
спознаје природе и сопственог бића. Тако, његови 
столови (направљени посебном  техником 
слагања дрвених коцкица уз помоћ алата који је 
измислио сам аутор) су својеврсни „мозаици 
живота“, где се преплићу и сударају животни 
валови (шаре и годови дрвета), без неког реда и 
наизглед без смисла. Аћимовићеве столице 
подсећају на тронове, али потпуно човекомерне и 
креиране за „малог“, обичног човека пред кућним 
огњиштем.  

Лустери, увећаних димензија у односу на 
уобичајене, представљају „гиганте“ који 
контролишу тако важан елемент као што је 
светлост. Полице су толико обојене 
индивидуалним и особеним, и толико међусобно 
разнолике, да представљају сам човеков карактер,  

овековечујући специфичне навике, обичаје и 
склоности. Увођење других материјала и делова 
старих предмета, највише присутно у 
асамблажима, везано је за ауторово уверење о 
универзалној употребљивости предмета, његовом 
„продужетку живота“ и неуништивости тока 
природног циклуса, откривајући нам и ауторов 
смисао према извесној архаизацији и 
оплемењивању сполијама.  
 

 
 

Изразита тродимензионалност (посебно 
видљива на зидним сликама – асамблажима) и 
монолитност Аћимовићевих дела (посебно комада 
намештаја), извесни „брут-арт“ приступ 
(натуралност форме, текстуре и гаме, изостанак 
фине завршне обраде, очување 
препознатљивости природног порекла), крупан 
вајарски потез, снажно изражена идеја, одсуство 
временске компоненте (брисање припадности 
предмета старом или новом), представљају само 
неке од карактеристика стваралаштва овог аутора. 
Његови предмети су јасно функционално 
условљени, уз један трезвен, рационалан приступ 
у обликовању, који је само привидно груб а, 
заправо, изузетно суптилан у мисаоној и ликовној 
идеји. Даље, они су дубоко лични, искрени, са 
високим степеном лепоте, заснованом на 
природности и антидекоративности и као такви 
могу се тумачити као извесни „шамар грађанском 
укусу“, односно, као антистав сладуњавом, 
медиокритетном резоновању широких маса. На 
крају, уникатност и непоновљивост предмета 
проистеклих из мале радионице овог уметника, 
рађених само сопственим рукама, јасно се 
супротстављају серијалној, типизираној и 
масовној производњи савременог доба. 

Скрећући пажњу на племенитост дрвета, 
на његово праисконско трајање, његову присну 
повезаност са човеком, стваралаштво Радивоја 
Аћимовића позива на преиспитивање и поновно 
откривање лепоте враћањем у суштину нашег 
бића. 
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       (Фотографије у тексту: архива аутора) 
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Мр. Михаило Медведев, арх. 

  ПОЛА ВЕКА ФОНТАНЕ У БАЊИ 

 

  И  НИШКЕ ПАРКОВСКЕ  КЛУПЕ 
 

 

 
 

Седамдесете године прошлог века запамћене су 
као период најинтензивније изградње и уређења града 
Ниша. Градили су се значајни објекти у центру града, 
интензивно комплетирали стамбени блокови у новом 
делу Ниша око булевара Лењина и уређивали 
спортско-рекреативни и парковски простори у Чаиру, 
Нишкој Бањи и другим деловима Ниша. 
 Стицајем околности, радећи у Заводу за 
урбанизам, био сам тада ангажован на разради 
урбанистичких и локацијских услова за већину тих 
нових комплекса, као и на изради пројеката њиховог 
уређења. 
 У то време у Нишу нису постојале 
стандардизоване парковске клупе. Још увек су се, од 
случаја до случаја, користиле сачуване, обновљене, 
клупе из предратног периода, са металном ливеном 
конструкцијом, које, у то доба, више није било 
рационално производити, а још увек није било 
типизираних, модерних, клупа специјализованих 
произвођача, које би се могле каталошки наручити. 
 Будући да су у свим пројектима уређења 
слободног, рекреативног и парковског простора клупе 
биле незаобилазни инвентар, било је неопходно 
решити проблем њихове рационалне производње.  
 

 

 
Како сам ја, на својим пословима у Заводу за 

урбанизам, био највише непосредно ангажован  на  
изради  пројеката уређења простора, путујући  широм 
Југославије и по иностранству, стално сам снимао и 
скицирао разне парковске клупе, али никако нисам 
успевао да пронађем „ону праву“, коју би вредело 
применити у Нишу. 

 На крају сам, на основу прикупљених  искустава, 
сео и сам, 1971. године, смислио дизајн и израдио 
пројекат парковске клупe која би била елегантна, савре 
мена, комотна, једноставна, а могла би се лако 
производити и монтирати. 

Клупа, основних димензија 160/50 см је била 
замишљена са лучно заобљеном основом од армираног 
бетона, дебљине 8 см, преко које се монтирала метална 
конструкција од „Кумановских“ профила, на коју су се 
шрафиле обрађене, лакиране талпе димензија 5/8 см 
за седиште и наслон. Пројекат те типске клупе, са 
детаљима израде и монтаже, подразумевао је израду 
два основна модела, са наслоном и без наслона. 
 Дирекција за изградњу града Ниша, која је у тим 
годинама била инвеститор свих радова на уређењу 
градских простора у Нишу, оценила је  да је 
предложена типска клупа елегантна, једноставна и 
јефтина за израду и монтажу и естетски се уклапа за 
све потенцијалне намене уређења слободних, 
рекреативних и парковских површина у граду и 
Нишкој Бањи. 

У тим  годинама Грађевинско предузеће 
„Грађевинар“ је било највећи извођач изградње  у 
новим стамбеним насељима, око којих су се уређивали 
слободни простори, па је реализација првих серија 
клупа била поверена „Грађевинаровој“ Бетоњерки, која 
је разрадила технологију њене производње и 
покренула њену серијску израду.   

_______________________________________________ 

Детаљ парковске клупе
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 Прве такве клупе, произведене већ наредне 
године, биле су примењене и постављене у неколико 
дворишта нових стамбених комплекса, чије уређење је 
било реализовано по мојим пројектима, (комплекс 
Учитељ Тасина-Рајићева, Пријездина, Црвена звезда, 
Расадник и др.). 
 Почетком седамдесетих година било је покренуто 
значајније уређење Чаирског парка, па је већи број тих, 
нових, нишких парковских клупа, био размештен у 
делу Пионирског парка, а касније и у делу улазне алеје 
из правца улице Томе Росандића, чија уређења су била 
такође реализована по мојим пројектима. 
 У фази окончања изградње стационара 
„РАДОН“, добио сам задатак да испројектујем уређење 
Централног бањског парка са потоком топле бањске 
воде, урадим пројекат водопада и подзиђивања шкарпе 
на рубу парка према „Радону“. Тај пројекат је успешно 
реализован 1975.године па су и у том парку нашле 
место нове Нишке парковске клупе. 
 У пролеће 1976. године пронела се вест  да ће 
председник Тито, можда, посетити Ниш и доћи на 
бањски опоравак у Нишку Бању. Како сам већ био 
претходно ангажован на пројектовању уређења 
Централног парка и изградњи водопада, поверили су 
ми да у најкраћем року израдим пројекат преуређења 
парка, са тада скромном фонтаном између хотела 
„Зеленгора“ и зграде новог Бањског купатила, и 
предвидим изградњу нове, ексклузивне бањске 
фонтане. У кратком временском периоду, за мање од 
месец дана, успео сам да израдим пројекат са посебно 
оригиналним кружним фонтанама, у којима је било 
предвиђено да се мирним сливањем топле бањске воде, 
на свим потопљеним деловима, јаве озелењене 
површине  покривене бањским алгама, које су, са 
топлом бањском водом, биле препознатљив заштитни 
знак  Нишке Бање. Пројекат је брзо прихваћен на 
организованој јавној презентацији пред 
представницима свих, релевантних, градских 
институција, и већ током лета те године покренута је 
реализација, па су ме, усред лета, те 1976.г., позвали да 
прекинем годишњи одмор на мору и преузмем вођење 
надзора. Главни извођач радова био је „Грађевинар“, а 
учествовале су и бројне друге нишке фирме, па је 
комплетно уређење завршено  још крајем лета те 1976.г.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Само пројектовање, изградња и прва година рада 

фонтане са топлом бањском водом  је део друге 
интересантне приче. Председник Тито није дошао, али 
су пуштањем у рад фонтане постале градска, бањска и 
туристичка  атракција, па се око фонтана данима 
окупљао велики број знатижељника, од којих су сви 
желели да руком пипну топлу бањску воду и направе 
снимак поред интересантних и необичних камених 
цветова окупаних у топлој бањској води. Око фонтане 
су биле постављене и те нове Нишке клупе које су 
употпуњавале општи утисак. 

Поносан на изузетну реализацију уређења овог, 
највећег икад у Нишу реализованог, комплекса у 
слободном простору са шест оригиналних фонтана, 
често сам тих јесењих дана 1976.г. боравио у Нишкој 
Бањи, уживајући у изгледу фонтана и сликајући их из 
разних углова. 

Једном приликом, док сам се шетао око фонтана, 
приметио сам једног лепо обученог господина како, са 
интересовањем, загледа једну од мојих клупа. То ми је 
привукло пажњу, па сам му пришао и питао га шта му 
је то на тој клупи интересантно. Представили смо се 
један другом и он ми је објаснио разлог своје 
знатижеље. Испало је да је он наш човек који живи у 
околини Мичигенских језера у Канади. Члан је 
тамошње комисије која се брине о уређењу околине 
око језера и имају нерешив проблем да мангупарија 
стално баца њихове парковске клупе у језеро. 

Моја клупа га је заинтересовала јер је елегантна, 
једноставна, удобна и тако дизајнирана да се не може 
ишчупати из земље и бацити у језеро. 

Ја сам му са задовољством рекао да сам ја 
пројектовао ту клупу и да ћу му радо поклонити 
пројекат, што сам и учинио. 

 
Од тих давних седамдесетих година прошло је већ 

око пола века, а оригиналне Нишке парковске клупе су 
још увек на већини слободних и парковских површина 
у Нишу и Нишкој Бањи. 

И овде су разни мангупи покушавали да на њима 
урезују своја имена, замазивали их разним бојама, 
ломили дрвена седишта и наслоне, али су оне, уз 
активно одржавање градских комуналних служби 
опстале и успешно се користе и до данашњих дана. 
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арх. Мирјана Анђелковић 
 

АРХИТЕКТУРА ВОДЕ – ВOДА У  
АРХИТЕКТУРИ 

 
Вода је човеку одувек била нешто више од 

егзистенцијалне материје. Надрастајући своја 
физичка и хемијска својства постала је мит и 
симбол. Филип Бол (Filip Ball), аутор дела „Н20 
Биографија воде“ подсећа нас на чињеницу да 
најмање 2.500 година ову, тако битну материју у 
нашем животном простору, проучавају научници, 
градитељи, психолози... а да притом још много 
тога остаје непознато. 

Фасцинантна, као и сам живот, вода се у 
свим културама доживљава кроз бројне симболе. 
Само неколико најкарактеристичнијих симбола: 
симбол обнављања, симбол циркулације живота, 
симбол оживљавања, духовног окрепљења, 
симбол промена... потврђују колико је вода медиј 
везан за наш психо-емоционални склоп. Њена 
улога у урбаној средини је вековна. 

Потврду о непролазности значаја воде (не 
само као обичне формуле Н20) у животу човека 
налазимо на једном изузетном примеру из 
персијске архитектуре. У граду Исфахану (Иран), 
у центру животног простора, изграђен је, између 
1650. и 1667. године, мост-брана Khaju. Иако мање 
познат, представља врхунац персијске 
архитектуре. Основна идеја је била вишенаменско 
коришћење моста као друштвеног центра, места 
за свакодневно окупљање са низом различитих 
садржаја. Посебан акценат је дат простору поред 
саме реке. Вода је ту нудила духовно и физичко 
освежење, опуштање...; дружење и разговоре 
пратио  је шум воде, док се смирај дана чекао у 
одсјају воде. Данас, после толико векова, овај 
амбијент живи и даље пуним животом. 

 
(Фотографије: интернет) 

 

 
Мост-брана Khaju 

 
Но, свакако, најзаступљеније форме, 

везане за архитектуру воде у урбаном простору, 
чине фонтане. Оне су од давнина репери, кључне 
тачке, белег за оријентацију... Исказују свежину, 
ритам, покрет... Њихов шум илуструје снагу воде 
и симбол је промена и обнављања живота, а 
водени прах ствара посебне ефекте ширећи 
позитивну енергију у околни простор. 

Чувена барокна композиција фонтане 
Треви у Риму, само је једна од бројних (Фонтана 
пријатељатва - Москва, Арчибалдова фонтана – 
Сиднеј, Латона фонтана – Версај, Весела фонтана 
– Монтреал...), које су вековима  заснивале своју 
архитектуру на симбиози воде и скулптуре. 

Почетком прошлог века, чувени 
аустријски научник Виктор Шаубергер (Viktor 
Schauberger), објавио је своја истраживања везана 
за воду. Његова тврдња је да се вода понаша као 
живо биће, које на разне начине може да утиче на 
живе организме у окружењу, на људе, биљке... 
Његово истраживање потврдио је јапански 
научник Масару Емото. Посматрајући кристале 
које замрзнута вода формира под различитим 
спољашњим утицајима, он закључује да вода 
посебно „воли“ музику уз коју формира кристале 
изузетне лепоте. 

 

 
Фонтана Латона - Версај 

 
 

 
Фонтана Треви – Рим 
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Ову кратку причу можемо узети као увод 
за тему „Композиција савремених музичких 
фонтана“. Данас су скулптуре у фонтанама 
готово заборављене, архитектура воде доживљава 
се кроз спој музике, воде, светла и боје. Фонтана 
Burj Kalif у Дубаију је свакако најатрактивнији 
пример музичке фонтане, где је тај спој доведен 
до савршенства. Отворена за посетиоце 2009. 
године, фонтана сензуалним кореографским 
ефектима свакодневно привлачи хиљаде људи. 

 

 
Фонтана Burj Kalif 

 

Да се о архитектури фонтана може 
размишљати и на сасвим други начин, 
коришћењем крајње једноставних идеја везаних за 
свакодневни живот, успео је да оствари јапански 
уметник и архитекта Isamu Noguchi. За светски 
Еxpo сајам, давне 1970. године у Осаки, 
пројектовао је „Девет плутајућих фонтана“ за које 
је инспирацију нашао у обичном млазу воде са 
чесме. Постигнути ефекат је толико фасцинантан 
да се приближава илузији.  

Године 2.000., енглески град Сандерленд 
(Sanderland) је добио зачуђујуће необичну водену 

 

 
Плутајуће фонтане – Осака 

композицију. Познати уметник Willion Pye 
креирао је торнадо-фонтану „Vortex Fountain 
Charуbdis“, користећи за дизајн појаву торнада у 
природи. Име фонтане везано је за грчку 
митологију. Charуbdis је била нимфа која је 
изазвала бога Зевса, да у бесу снажним вртлогом 
прогута бродове на пучини. „Водени торнадо“ је 
смештен у масивни, акрилни, провидни 
цилиндар, преко кога се преливају млазеви воде, 
симболизујући снагу природе. 

У својој књизи „Слика једног града“ Kevin 
Lynch је написао: „Људима је јасно до које мере је 
ружан свет у коме живе и веома су гласни када се 
говори о диму, нечистоћи, врућини, загушености 
и хаосу, па чак о монотонији градова. Они једва 
наслућују потенцијалне вредности хармоничне 
околине, свет који су, можда само за тренутак, 
видели негде као туристи на годишњем одмору. 
Они имају врло оскудна сазнања о томе шта може 
значити угодна околина. Град Келн је, још пре 
неколико деценија, осмислио један специфичан 
урбани простор, „водену оазу“ у пешачкој зони 
града. 

У оквиру парка, поред реке Рајне, 
изграђена је фонтана „за уживање и ходање по 
води“, као једна креативна идеја о увођењу воде 
непосредно у животни простор. Без млазева воде 
који шикљају увис, без музике, без светлосних 
ефеката и боје, остварен је пријатан амбијент за 
вреле летње дане. У опуштеној атмосфери понеко 
се одлучује за ходање, шетњу по води, неки се 
освежавају испод прскалица, неки пливају, а неки 
седе, ногу потопљених у воду, одмарајући се често 
уз шољицу кафе или чашу сока... 

Много година касније, овај концепт 
увођења воде непосредно у животни простор, 
налазимо реализован у Сантјагу у Чилеу. Тим  
GUN architectes, немачко-чилеанска групација, по 
идеји МОМА младих архитеката и чилеанске 
групе CONSTRUKTO,  2011.г., у пешачкој зони 
Сантијага, реализовао је зачуђујуће необичну 
инсталацију „Water cathedral“ – „водену оазу, 
склониште од ужареног асфалта“. 

 

 
Фонтана у пешачкој зони - Келн 
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Фонтана Charybdis    

 
Композиција је изведена од низа витких, 

платнених, пирамидалних компонената 
различитих висина и бројних приземних 
бетонских елемената. Из вертикала, које подсећају 
на пећинске сталактите, падају капљице воде у 
различитом ритму и брзини, стварајући влажну, 
али изузетно пријатну температуру у целом 
простору. Преко приземних „бетонских 
сталагмита“, функционално распоређених по тлу, 
преливају се танки млазеви воде, који чине 
простор пријатним за седење и одмор. Цела 
инсталација је покривена жичаном мрежом, преко 
које се скупља кишница и одводи у висеће 
елементе. Истовремено, мрежа ствара благу сенку 
која, са влажним ваздухом и шумом капљица воде, 
чини овај простор готово библијски мистичним. 

У граду Вујин (Кина), 2013. године, на 
вештачком језеру у центру града, завршена је, по 
мишљењу многих, једна од најлепших 
реализација савремене архитектуре. Тим 
архитеката  фирме Studio 505 из Мелбурна инспи- 

 

 
„Water cathedral“ 

 
„Water cathedral“ 
 

рисан лотосовим цветом, једним од симбола у 
кинеској култури, пројектовао је ову „насељену 
скулптуру“ која драматично израста из језера, 
приказујући три фазе развоја лотоса, од пупољка 
до пуног цвета. 
 Лотос-зграда није само импресивна 
атракција, већ има за циљ да утиче на даљи 
урбани развој и економски раст Кине. Зграда је 
додатак постојећој грађевини која је потопљена у 
вештачко језеро. У интегрисаном објекту налазе се 
делови градске управе за планирање, сајамске 
хале, сале за састанке... Сама архитектура зграде 
није једини разлог што је „лотос-зграда“ ушла у 
сам врх светских остварења, већ и чињеница да, 
користећи воду из језера (преко лета за хлађење, а 
преко зиме за грејање) функционише као 
самоодржив (eko-friendly) систем.  

Познати светски ахитекта Орландо де 
Урита (Orlando de Urrita) је 2009. године пројектом 
„Водени хотел“ (Water Building Resort), увео у свет 
архитектуре нов приступ корелацији  
архитектура-вода. Заснован на иновативном 
концепту „водени хотел“, данас проглашен 
архитектонским чудом, инспирацију за дизајн 
нашао је у облику капи воде која пада. То је 
објекат постмодерне генерације (Hi-tech), 
симбиоза технологије и природе, прва зграда која 
користи специфичан систем за добијање питке 
воде из ваздуха. 

Предвиђен за реализацију у приобаљу 
Катара, применљив је и за многе локације на 
Средњем истоку које карактеришу топла и 
влажна клима. Сунчана страна фасаде, покривена 
фотонапонским ћелијама најновије генерације, 
обезбеђује пуну транспарентност и енергију за 
климатизацију објекта, док фасада насупрот 
сунцу, преко система жалузина, увлачи 
спољашњи ваздух усмеравајући га у систем за 
добијање воде из влажног ваздуха. 

У самом објекту смештени су многи 
садржаји: хотел, конференцијске сале, акваријум, 
теретане, спа-услуге... У доњем делу, под водом, 
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налази се зона за прераду и пречишћавање 
кишнице и слане морске воде. „Водени хотел“, 
пројекат рађен за подручје где вода значи 
опстанак и живот, није само одговор на питање 
одрживости оваквих футуристичко-технолошких 
експеримената, већ и одговор на финансијску 
профитабилност. 

Последњих неколико деценија, велики 
број младих архитеката, суочени са чињеницама 
као што су пренасељеност планете, природне 
катастрофе проузроковане климатским условима, 

 

 
„Пливајући лотос“ – Кина 

 
Water Building Resort 

 
Water Building Resort – пресек 

глобално загревање, пораст нивоа океана и мора 
који прети приобалним насељима, расељавање, 
земљотреси, миграције... траже решења за 
будућност, која је већ почела. 
 Ако нас историја учи да је вода била 
колевка првих градова, чини се логичним што 
бројна истраживања покушавају да, за велики део 
људске популације, потраже будући животни 
простор у водама приобаља океана, мора, језера... 
Компанија The Seasteading Institute, која се бави 
проценом одрживог развоја људских станишта, 
сматрајући да би океанске насеобине могле 
постати реалност, покренула је 2013. године 
конкурс „плутајући град“ (Ploating Sity Project). 
Конкурс је истовремено пратило и додатно 
истраживање о потенцијалним плутајућим 
заједницама на мору, о специфичним потребама 
и жељама потецијалних купаца, као и о погодним 
локацијама. Резултати истраживања показали су 
да је изградња у плитким приобалним водама, у 
односу на отворене, дубоке воде, знатно 
јефтинија због једноставније градње, као и због 
могућности повезивања са насељима на копну и 
постојећим ланцима снабдевања. 

На поменутом конкурсу, једно од 
најбољих решења дао је белгиски архитекта                                                                                            
Vincent Callebaut. Његов пројекат „Lilypad Cities“ 
убраја се у најатрактивније предлоге за град 
будућности – плутајући екополис. Биомимикрија 
(Викторијини водени љиљани) је била 
инспирација за дизајн пројекта, који се издваја по 
изузетном мултидисциплинарном концепту за 
самоодржив плутајући град. Основна идеја 
пројекта оријентисана је на неколико аспеката 
самоодрживости: обновљивост енергије, 
биодиверзитет, урбана пољопривреда. 

 
Сваки од тих плутајућих градова-острва, 

пројектован за живот 50.000 људи, предвиђен је за 
лоцирање при обали или, као плутајуће острво, у 
простору од екватора до северних мора. 

 

 
Lilypad Sities 
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Lilypad Sities 
 

Свет архитектуре свакодневно добија нове 
идеје за будуће плутaјуће градове. Јапанска 
компанија Shimizu Corporation, на водама 
Пацифика, у екваторијалном подручју, 2025. 
године очекује реализацију пројекта Green Float; 
плутајући, пољоприврени и лакоиндустријски 
град Horvest City, планиран је за обале Хаитија; 
пренасељена Кина већ има пројекат Hexagonal 
Floating City..., а Француска Полинезија 2019. 
године почиње да гради први плутајући град на 
свету. 

 

 
   Green Float – Јапан 
 

 
   Harvest City – Хаити 
 

 
   Hexagonal Floating City – Кина 

 

Суочена са чињеницом да ће због пораста 
нивоа воде услед климатских промена, до краја 
века изгубити трећину од својих 128 острва, 
Француска Полинезија је решена да, до 2022. 
године изгради прве плутајуће јединице. Нови 
екополис, у потпуности самоодржив систем, 
користи соларну енергију, десалинизацију за 
добијање воде, а потребе за храном обезбеђиваће 
на хидрофонским плантажама. На петоугаоним 
платформама, међусобно повезаним, смештене су  
троспратне зграде за становање, бројни 
друштвени садржаји, вртови, пристаништа... 

Док многи скептици уздржано прихватају 
идеју о градовима на води, бројна истраживања, 
са сигурношћу, поручују: ово је реалност, 
заборавите насеља на Марсу! 

 

Floating City  - Француска Полинезија          
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     Арх. Светлана Литовски 
 

     УРБИНО – МОЈА ПРВА             
     ФАСЦИНАЦИЈА АРХИТЕКТУРОМ 
         (1) 

 

Те године уписала сам гимназију и добила 
дозволу да лето проведем у Италији код рођака.  
Викендима,  прошетали би ме до Урбина, па до 
Градаре, Републике Сан Марино итд. Много је 
прелепих дестинација у области Марке. Место 
мог смештаја био је градић Пезаро, родни град 
Росинија, на обали Јадранског мора.  Мештани се 
шале: “ни мање области, ни више маркера, 
историјски зачајних”. Истина! 

Урбино ме је некако потпуно задивио, јер 
сам се нашла у граду рафиниране лепоте, 
насталог у Ренесанси. Он вас увуче у прошлост 
ослобађајући машту младе особе спремне да све 
то, смешано и усковитлано, прихвати као чиста 
табла спремна за уписе новог знања и нових 
осећања и размишљања, за развијање нових 
ставова према уметничким и културним 
вредностима. Задиви таква величанствена 
интервенција човека над природом, на особеној 
геолошкој структури. Coline Pesarese и Urbinese, 
између последњих падина Апенина и Јадрана, то 
је погодно тло за развој сточарства и 
виноградарства, тло култивисано око 3000 година, 
а неслућених могућности за разој туризма. 
Пезаро, као мало већи урбани град, и Урбино, 
фасцинантан, скоро идеални град из XV века. 
Castrum или опасани град који се развијао и 
процветао са Ренесансом.   

Урбино је град у облику палате, једна 
дивна просторна и културно - историјска целина, 
а сама палата има осамдесетак импозантних сала. 
Град, чији грађани  од Ренесансе негују традицију 
примања гостију отворених срца и живе са 
гостима. Само прошле године, на позив града, 
бесплатно је боравило више десетина сликара, 
вајара, песника, графичара, глумаца, музичара, 
који су циљани гости.  Урбињани желе нарочито 
графичаре, да би преузели примат и назив града 
графике. Ови гости су оставили око 600 радова 
као легат граду. Управо тај однос према 
придошлицама оковао ми је срце љубављу, а 
протоколе примања је дефинисала фамилија 
Монтефелтро у средњем веку. Они су променили 
пословицу “сви путеви воде у Рим” у пошалицу 
“осим из Урбина”. 

И стварно, без железнице и ван важних 
путних праваца, сачувао је изворну архитектуру и 
урбану структуру средњовековног града. Урбино 
су основали Умбри у преримском раздобљу, 
насељавали су га Етрурци, Келти, Гали, Остроготи 
итд, а Римљани га преузимају у III веку п.н.е. 

 

 
  Сл. 1  Урбино на карти Италије 
 

Мали град на реци Метаурус постаје војно 
упориште током VI века. Током 538. године 
римски војсковођа генерал Белисариус га 
преузима од Острогота. Пипин Мали га поклања 
у патронат католичкој цркви у IX веку, а од XII 
века је у власништу фамилије Монтефелтро, под 
чијом управом дожиљава  невероватан процват. 

Деда Федерика да Монтефелтра Антонио 
(1348-1404.) изградио је Palazzo dei Priori, а његов 
син Guidantonio (1378-1443.) двоспратну зграду 
познату под именом “Palazzetto dello Jolle”. По 
доласку на власт Федериkо да Монтефелтро је 
првих десет година уложио на стабилизацију 
власти и поседа и гомилању богатства. 

Изградњу палате је почео 1454.г. 
инкорпорирајући постојеће објекте. Супервизор је 
био Bartolomeo di Giovani Carradini, познатији по 
надимку Fra Carnevale. Радове је изводио Maso di 
Bartolomeo, иначе из екипе Брунелескија, који је са 
тимом сарадника радио и на делу унутрашње 
декорације и на обликовању новог. Радове  
преузима Luciano Laurana све до 1479.г; био је под 
јаким утицајем Леона Батиста Албертија, који му 
се придружује у надзору радова. Лаурана је 
урадио две куле са спиралним (хеликоидалним) 
степеништем  задивљујуће лепоте. Код улазног 
степеништа је остварио игру светлости и сенки. 
Немогуће је све набројити: библиотека, сале на 
првом спрату - сала анђела, сала престола, сала за 
пријеме итд. 

Сијенски мајстор архитект Francesco di 
Giorgio Martini такође је радио на уређењу палате, 
систематски завршавајући оно што је озидано и 
доводећи у функцију део по део, интервенишући 
по негде, дозидавајући. Дефинисао је унутрашњу 
декорацију многих просторија у детаљима врата, 
прозора, камина. Користећи знања других 
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мајстора (из Фаенце и Сијене) и покрећући 
уметничко керамичарство и штукатуру у Урбину, 
утицао је на развој мајсторства мајолике до данас 
и отварао погледе ка прелепој околини. Његова 
заслуга је и дефинисање снабдевања дотока воде, 
са далекосежним размишљањем:  у атријуму су се 
сакупљали кишница и снег и кроз бунар “neviere” 
пречишћавали филтрацијом угљем и тканинама, 
а затим складирали у цистерну испод терена. 
Мартини је иначе био и лични пријатељ 
Монтефелтра.  
Градови уметности настали су у време активности 
великих уметника и покровитеља. У Ренесанси 
постају и сами уметнички артикал за осматрање, 
едукацију у најопштијем смислу. Цитираћу: 
”Грађевина се сматра архитектуром не само због 
монументалности већ и техничких решења, 
перцепције простора, она увек исказује начин 
размишљања друштва и пројектаната” (Моritz 
Kinzel, архитекта археолог). Овај град - бисерчић 
италијанске Ренесансе већ дуго је Galleria 
Nazzionale dell Marche и савршен је декор за 
организована догађања и пријем преко двеста 
хиљада посетилаца. Ја сам много пута одлазила у 
Урбино трчкарајучи уским, стрмим улицама и 
скалинадама, уживајући у парковима изложбеним 
салама, уметничким делима и храни која је 
спремана на улици и мамила заносним 
мирисима. 

  

 
Сл. 2   Palazzo Ducale са кулама Dos Torres Gemelas 

Да се вратимо архитекти Лаурана, који је 
за обављени посао добио назив инжењера 
архитектуре и лиценцу, што до тада није 
постојало званично, захваљујући Федерику да 
Монтефелтро. Лаурана је као извођач  ојачао 
палате и град косим високим зидовима који су 
могли одолети топовским нападима. По замисли 
Федерика озидане су импресивне куле, са 
хеликоидалним степеништима, којима се 
директним силаском са првог спрата стизало до 
мање штале, а од ње до осталих штала, из којих се 
рампом могло брзо изјахати ван палате. Требало је 
избегавати заседе и умиривати побуне у тим 
бурним временима. Истина је да је то био сјајан 
инжењерски посао. Та чувена фасада Torricinija, 
на којој су терасе у белом, драгуљ је на палати. Ту 
је Двориште Части, библиотека у приземљу, 
монументално степениште и још много тога. 
Лаурана је ојачао зидине, али нацрте је урадио 
нико други до Леонардо да Винчи и они су 
испоштовани приликом градње. 

Микеле Санмикели је један од оних који је 
самоиницијативно правио измене, па иако 
стварно добре, како је време показало, протеран је 
на Крф. Основно утврђење је изградио у XIV веку 
Гил де Аборноз док је тај део био под шпанским 
освајачима, а више пута је дограђивано и 
ојачавано. Већ дуго је важна туристичка 
осматрачка тачка са најбољом визуром на град. 
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Улазак у град Порто Валбано из 1621.г. 
урађен је касније. Поглед са било које стране на 
град је потпуно различит, осим боје цигала, а то је 
задивљујући ефект. Основе грађевине су 
неправилне осим атријума који је правилна 
правоугаона основа обавијена колонадама са 
коринтским стубовима и са лапидаријумом. 
Лепота тог простора сваког осваја неком 
заштићеношћу и топлином, као да сте у загрљају, 
и начином поплочавања подне површине циглом 
у “рибља кост” орнаментици. Коринтски стубови 
су са капителима у облику корпица украшених 
акантусовим лишћем у два реда. 

 

 
  Сл. 3   Улице – степенице Урбина 
 

Све што је урађено носи снажан отисак 
Федерикове личности. Он је био ванбрачни син и 
тек по смрти раскалашног брата преузео је посед 
и у борбама га је чак и значајно увећао,  за 
припојене градове на Јадрану: Фано и Сенигалија. 
Војнички окрутан и тешко рањаван (носи ореол 
војсковође без изгубљене битке, а услуге је 
наплаћивао скупо) у рату, у миру култивисан и 
префињен, са великим амбицијама које је 
реализовао. Постао је генерални капитен и 
арбитер италијанске лиге. Прилагођава и мења 
део зграде у административни. Са великим 
ентузијазмом позива познате личности тога доба: 
књижевнике, песнике, сликаре, вајаре, али  отвара 
и музеје, галерије, ресторане, продавнице итд, 
луксузе велеградова у малом, са савршеном 
тактиком опстанка.   

Будући осведочени ратник, он је осмислио 
да град буде у славу Херкулеса и “врлина” рата, 
на шта указују понеки детаљи, лукови, куполе, 
коринтски капители, пиластри, архитравни 
прозори,  хармоничне класичне форме. Натписи 
су епиграфски, на камену, и могу се, погађате, 
израђивати копије на папиру. Федерико да 
Монтефелтро је од папе Еугенија IV добио титулу 
Ducale 1443.године. 

Град Урбино је од почетка XIII века 
насељен Израелитима, како себе називају. 
Познавали су математику и водили књиговодстве- 

 

 
Сл. 4  Поглед на палату са југозапада 
 

не услуге, отворили прве банке, берзе и 
привредне коморе; економија је процветала! 
Отварали су филијале и дефинисали да само они 
имају право да преко банака послују и услужују 
коминтенте, купују и продају. Богатили су се 
разумно, помажући при том локалне заједнице. 
Узимали су италијанска имена и презимена, сви 
су течно говорили италијански, а међу собом 
хебрејски, варијанту “ладино” дијалекта (дошли  
су са Шпанцима). Правно су дефинисали 
ауторска права над банкама, берзама и начинима  
ажурирања промета, спречавајући злоупотребе, а 
верујем да је и данас све у вези с тим под њиховим 
глобалним патронатом. Због тога је истина да је, 
осим у архитектури и уметности, и у судству и 
економији овај градић утицао на развој Европе, а 
и шире, посредно. 
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Део дотока новца се сливао и у касу 
Монтефелтра, до критичне масе која је била 
довољно велика да се озида палата и град. 
Интересантно је да су тада у Урбину сазидане и 
две куле “близнакиње”, “Dos Torres Gemelas”, а то 
вас подсећа на тако назване урушене куле у 
Њујорку, са истим власничким капиталом. То је 
оно, кад се у Ренесанси подесе и локални услови. 

Савремени Урбињани, са амбицијама, 
притом вреднујући архитектонску баштину, под 
заштитом су UNESCO-а од 1998. г. Они желе да 
опрезно уђу у модерно време, па су истакли себе у 
интернационалној видљивости, за отворени “Град 
светске културе за 2019. годину”, наглашавајући 
истину да су од Ренесансе есенцијално утицали на 
вишезначни развој   Европе и шире, у нади да се 
покрену модерни процеси процвата. Наравно, 
есенцијална истина је да је Урбино 
универзитетски град од  1564.  године, са паролом  
”Будућност ти се ствара овде!”. И зна се како се на 
тај начин подстиче просперитет, нарочито ако је 
број студената значајно већи од броја становника 
града! Дипломе имају валидност широм планете. 

Под фамилијом Монтефелтро ускладили 
су се многи фактори, да је, на основу старих 
знања, а у значајном периоду за архитектуру, 
примењена и прихваћена нова форма у новом 
систему у коме се развија и нов архитектонски 
речник, а одбацује плашт мистичности и канони- 

 

 
Сл. 5   Palazzo Ducale - aтријум  
 

зам црквених догми. Пошто је добио титулу 
дужда, Федерико да Монтефелтро (иначе војник, 
кондотијер) је покренуо зидање палате града како 
би превазишао већину принчевских двораца и 
палата савременика и оставио вековни печат у 

лепоти и функционалности здања, које потом 
многи називају “Citta ideale”. Угостио је  
уметнике, научнике, угледне војсковође, 
државнике, кардинале и краљеве. При томе их је 
суптилно и дипломатски користио за стицање 
нових искустава, учећи од најбољих пожудно 
математику, али и све што је битно у правном 
систему.  Лекције из судског начина размишљања 
је учио од Castiglione Badessare, па је зато 
Урбинско судство дуго било синоним најбољег и 
најутицајнијег тога времена. Написао је чак и 
трактат на ту тему. На првом спрату састанци су 
одржавани у “Сали достојанства”. 

Федерико да Монтефелтро се дружио и са 
Макијавелијем као политичким филозофом који 
је касније написао IL PRINCIPE, приручник за 
владаре са чувеном синтагмом “циљ одређује 
средство”. Леон Батистта Алберти (написао је и 
књигу “Da re aedificatoria“) учио га је зградарству, 
а Francesco di Giorgio Martini (“Traffato di  
architettura”) архитектури. Piero della Francesca, 
аутор научних дела о перспективи, учио га је 
томе. Један од значајнијих и уважаваних био је и 
Galileo Galilei и Рафаелов отац Giovani Santi, 
сликар, златар, хроничар и песник познат по 
спису поетских виђења тог доба. Иначе, његови 
чувени ђаци били су Fra Carnevale који је учио 
Брунелескија, Брамантеа итд. Сантијев син, 
чувени сликар Рафаело Санти рођен је у Урбину, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а кућа им је сада изложбени простор који и данас 
изгледа као да су тек изашли из њега, за најезду 
знатижељника и поштовалаца уметности. На зиду 
је још један рани Рафаелов рад, а више је оног што 
зову оригиналним фалсификатима: копије 
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његових слика, радови других који су их 
посветили њему у част. 

Оно што указује на тамну страну и 
таштину Монтефелтрове личности је и то да је 
Рафаела, који је остао сироче са 9 година, 
поклонио неком моћнику за једну од титула 
ГАРТЕН са орденом. Тиме му је учинио услугу јер 
је због тог геста Рафаело постао ватикански 
сликар и  архитекта, један од најпознатијих, од 
Ренесансе док је света. Иако није добио прилику 
да гради у свом Урбину , за свог кратког живота, 
нежне и благородне природе, био је вољен и пош- 
тован од сарадника. У Фиренци је учио од Леонар 

 

 
      Сл. 6   Декорација зидова са интарзијама 
 
да и Микеланђела,  поштујући њихов стил 
изградио је свој. Радио је са Перуђином на 
конзерваторским радовима тако да се уз своје 
сликарство прославио и у архитектури. На позив 
чувеног Брамантеа и папе преселио се у Рим и 
урадио обимне сликарске и архитектонске 
послове, а по смрти Брамантеа остао као главни 
архитекта папске државе и цркве Св. Петра у 
Риму. У Урбину је осликао и поклонио више 
минијатура, а чувена је она портрета Giovane 
Feltria, касније удате за Giovania della Rovera, 
потоњег власника Урбина. Рафаелу у част 
подигнут је споменик на значајном постаменту 
1897. године, и ја сам баш желела да видим шта 
“он“ види са места које је више него адекватно 

одабрано, скоро да погледом упија град и 
околину до недогледа.. 
 Син Федерика Guidobaldoо био је ожењен 
једном Sforza. Због промењених прилика мало је 
урадио, али се трудио да увећа библиотечки фонд 
и одржава дворац. После његове смрти, у посед 
војводства су ушли Della Rovere, по ћерки 
Федерика. Они су по замисли претходника 
изградили други спрат палате и претворили га у 
апартмане „Della Roverа“.  
Након смрти Фредерика и његовог сина 
Гуидобалда (1472-1508), под Della Rovere, који је 
преузео Војводство, палата је изграђена или 
довршена веома мало, ако не и последње 
реновирање плана изградње. Конкретно, 
архитекте Bartolomeo Genga (1518-1558.) и Filipo 
Terzi (1520-1597.), у различитим фазама, били су 
одговорни за модернизацију стана " Della Rovere " 
на другом спрату и плану за "терасе" на јужној 
страни зграде, у петнаестом веку.         .                      
Фотоси: интернет                             (крај првог дела) 
 
 

 
Сл. 7   Il Duomo, римокатоличка катедрала 
 
 

 
Сл. 8   Хеликоидално степениште у кулама 



НОВЕ КЊИГЕ                                                                                    АРХИТЕКТ 61 - 62  ОКТОБАР  2018 

 

39 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Савез инжењера и техничара Србије 
Јубилеј 150 година 

 

Издавач: Савез инжењера и техничара Србије 
     Београд, 2018. 
 

„Прошло је десет година од када је за 140. 
годишњицу издата опсежна монографија Савеза 
инжењера и техничара Србије (СИТС). Како је 
садашња, 150. годишњица, један заокружени и 
значајан јубилеј, одлучили смо се да урадимо 
ревидирану и допуњену нову монографију. 
Историјске датости нису могле да буду 
промењене осим минимално допуњене 
новооткривеним подацима, док се обим рада и 
резултат увећао. Примерено развоју СИТС-а и 
његових многобројних чланица допуњени су и 
уједначени прикази делатности свих удружења 
која су представљена по азбучном реду. 
 Да би се указало и уочило да смо ми 
инжењери ангажовани у раду СИТС-а не само као 
део друштвеног и интелектуалног ангажмана, већ 
као део немерљивог стручног, истраживачког и 
научног рада, посвећена је пажња илустрацијама 
које приказују достигнућа у привреди, 
грађевинарству, индустрији, пољопривреди, 
рударству, новим технологијама, просвети, науци 
и управи. Изузетно обиман материјал би захтевао 
стотине страна, тако да је мали део изабран као 
симболичан приказ тако опсежне делатности као 
што је инжењерство.  

   
 
 
 
 
 
 

Прошлост је заузела значајан део, јер је то 
у оваквим резимеима дугогодишњег деловања 
неминовно. Данас и сада ми управо стварамо 
прошлост са погледом у будућност. 
Антиципирање онога што долази је значајан циљ 
нашег рада. Поглед у будућност се управо налази 
у нашим производима: публикацијама, 
зборницима радова са инжењерских скупова, 
округлим столовима, конкурсима за најбоља 
решења, развојним, организационим, 
едукационим и другим активностима. Значајан 
скуп са темом „Прошлост, садашњост и будућност 
инжењерства и архитектуре у Србији“ смо 
уприличили за овај јубилеј у Српској академији 
наука и уметности, која је и званичан покровитељ 
наше прославе.  
 Оно што ће читањем ове монографије 
моћи да се уочи је стално повећање активности 
Савеза и његових чланица, како у оквиру Србије, 
тако и у оквиру међународне сарадње. Савез је 
чланица FEANI-ја (Европског удружења 
репрезентативних инжењерских савеза и других 
европских и регионалних асоцијација), док је 
већина струковних чланица повезана са 
партнерским међународним организацијама. 
 У текстовима који су пред вама наћи ћете 
доста имена инжењера који су се ангажовали у 
раду удружења и Савеза, чиме смо желели да 
афирмишемо појединце и истакнемо као 
прегаоце струке. Огроман је број оних који су 
такође заслужили да буду поменути, али се 
надамо да ће и наше чланице у будућности 
урадити своје монографије са опсежним 
подацима као дуг према својим члановима.  
 У припреми је монографија „Знаменити 
српски инжењери“ која ће помоћи да се јавност 
упозна са радом оних који нису или су ретко 
помињани.  
 Схватамо ову, 150. годишњицу, као једну 
станицу на нашем дугом путу у будућност и 
желимо да се јубилеји наставе као међаши нашег 
рада и ангажовања, увек нови и са пуно 
амбиција“. 

    Уредник 
     Игор Марић 

             Председник СИТС-а 
 

_______________________________________________
Уводни текст Монографије  
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 Гласник ИКС 
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнеза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.rs 

 

ГЛАСНИК ИКС бр. 41, август  2018., (48 страна у боји) 
 

Реч потпредседнице Управног одбора Инжењерске коморе Србије: Србија рачуна на Инжењерску комору (Латинка 
Обрадовић, дипл. инж. грађ. Потпредесдница Управног одбра Коморе) • 15 година Коморе (мр Милана Миловић, Братислав 
Бабић) • Осврт на претходних 15 година  - прошлост нас учи, будућност обавезује (Василије В. Вујић, дипл. инж. грађ.) • 
Добитници награда Инжењерске коморе Србије од 2007. до 2018. године (Голуб Гаровић) • Купљен пословни простор у 
Крагујевцу (Милорад Миладиновић дипл. инж. арх.) • Комора наставила са радом   (Василије В. Вујић, дипл. инж. грађ.) • 
Рад Надзорног одбора Коморе (проф. др. Властимир Радоњанин, дипл. инж. грађ.) • Ускоро бесплатно читање стандарда за 
чланове ИКС (Мр Милана Маловић) • Конституисани ИО МС планера, пројектаната и извођача радова (Ивана Лазин) • ИО МС 
Урбаниста наставља са реализацијом плана и програма рада (Ивана Лазин) • Представници ИКС учествовали на 
Балканском инжењерском форуму (Бранислава Бабић) • Седница Извршног одбора европског Савета инжењерских 
комора: Комора наставља своје активности на међународном плану (Бранислава Бобић) • Састанак са представницима 
Комисије за заштиту конкуренције (Ивана Лазин) • Одбор за праћење стручних испита (Драгана Ђурић) • IN MEMORIAM: 
Предраг Манасијевић, дипл. инж. грађ. (1953-2018) • Продужено осигурање професионалне одговорности чланова 
Инжењерске коморе Србије (Катарина Милановић) • Позив на оглашавање • Примена енергетске ефикасности у спортској 
инфраструктури (Марија Мишовић, дипл. простор. план.) • Из рада регионалних центара (Вера Бубоња) • IN MEMORIAM: 
Зоран Д. Бојовић, дипл. инж. грађ. (1936-2018) Само је небо граница – за инжењере не постоји недостижно (др Драган 
Радивојевић, дипл. инж. грађ)  • Погодности за чланове Коморе. 

 

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

Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3370-091 
E-mail: mp@iaus.ac.rs, www.iaus.ac.rs 

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 

 

Архитектура и Урбанизам бр. 46, јун 2018. г. (84 стране, у боји): 
 

УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Борјан Бранков: Анализа ставова интересних група о привременом смештају 
након катастрофа на подручју Србије (оригиналан научни рад); Александра Миловановић: Трећи Београд: преглед развоја 
урбанистичке мисли и деловања у периоду од 1921. године до данас (оригиналан научни рад); Ђорђе Алфиревић, Сања 
Аимоновић Алфиревић: Концепт „кружне везе“ у стамбеној архитектури / „Circular Connection“ Concept in Hausing 
Architecture (прегледни рад) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Душко Кузовић: Трг и улица – просторни и функционални односи на 
примеру Трга партизана у Ужицу (1961); Наташа Даниловић Христић, Жаклина Глигоријеви, Небојша Стефановић: 
Реконструкција централних градских зона на примеру градова Лајпцига и Дрездена • АКТУЕЛНОСТИ: Награђена докторска 
дисертација: Мешовите намене – кључни параметар планирања савремених градова / Марина Царевић Томић; Награђени 
мастер рад: Фактори просторног развоја подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске / Милица Гачић; 
Константин Петровић: Награда Ранко Радовић • НОВЕ КЊИГЕ: Дарко Реба: Улица – елемент структуре и идентитета (Улица 
као пејзаж и као друштвена позорница, приказ књиге: Радивоје Динуловић); Александра Ступар: Град – форме и процеси 
(приказ књиге: Милица Костреш, Александар Кадијевић, Милан Ракочевић, Александар Станичић, Љиљана Ћинкул); Бошко 
Јосимови (Просторни аспекти утицаја ветроелектрана на животну средину /приказ књиге: Мила Пуцар): Јасна Петрић и 
Милена Милинковић: Појмовник просторног планирања (приказ књиге: Добривоје Тошковић). 

 
ДаНС 

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

www.dans.org.rs 

 

ДаНС  бр. 81, децембар 2016.г. (128 страна у боји, двојезино – српски и енглески) 
 

• УВОДНИК • Програм 20. салона и дана архитектуре Нови Сад • Железничка станица Нови Сад • Чланови жирија • Извештај 
жирија • Каталог Салона • Архитектура • Урбанизам • Ентеријер • тудентски радови • Публикације • Дигитални простор • 
Експеримент у архитектури • Индекс имена. 

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

 

 

Архитектура бр. 205, јануар-фебруар 2018.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 
 

Зоран Маневић: Архитекти и „националне пензије“ • Слободан Малдини: Дневника заблуда (Архитектонска критика) • 
АРХИ.ПРО на изложби „Уметност у Србији – Банка Societe generale, нова управна зграда у Блоку 21 у Новом Београду 
(аутори: Ања Ивана Милић и Милош Петровић) • Добривоје Влајчић: Нова америчка амбасада у Лондону • Марија Кочовић: 
Једна београдска улица • Слободан Драговић: Волођа, наш велики и искрени пријатељ (На вест о смрти Владимира 
Белоусова) • Светислав Г. Поповић: IN MEMORIAM – Владимир Николајевић Белоусов, 1928 – 2018 • Милица Вујошевић: 
Боје блока 5 (Акција уређења јавног простора у Блоку 5 у Подгорици) • Драгана Ромић Вино: Парк на железничком 
раскршћу • Милица Вујошевић: Концепт безбедности /1/ (Атријумски тип у архитектури комерцијалних објеката /20/) • 
Милица Вујошевић: Приступ изради планског документа – Учешће јавности у планирању Блока 5 у Подгорици (Нова књига 
у издању КАНА/ ko ako ne arhitekt) • Горан Половина: Зграде транзитивних форми у међуратној архитектури Београда - 
примери • Андрија Маркуш: Споменици – Споменик Вуку Караџићу, Петњица, 1985-2005 (аутор Миодраг Живковић) • Српски 
АртЦЕНТАР Нови Сад. 
 

Архитектура бр. 206, март-април 2018.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји) 
 

ОВАЈ БРОЈ ЈЕ ТЕМАТСКИ - ПОСВЕЋЕН ЈЕ ГРУПИ АРХИТЕКАТА MEČ • Слободан Малдини: Konceptualizam grupe MEČ • 
Мустафа Мусић: Архитектура групе Меч • Богдан Богдановић 1981. • Зоран Маневић   82.: KNOCK DOWN – меч у две рунда  • 
Јуриј Кобе: Група МЕЧ у Љубљани  •  Милан Лијаница: Огрупи МЕЧ • Никола Полак: Меч Београд Загреб • Венеција 2017.: 
МЕЧ • Изложба 2018.: Група МЕЧ: Ретроспектива 1975  190, МСЗ, легат Чолаковић. 

http://www.ingkomora.rs/
mailto:mp@iaus.ac.rs
http://www.iaus.ac.rs/
mailto:dans@dans.org.rs
http://www.dans.org.rs/


   IN MEMORIAM                                                                                АРХИТЕКТ 61 - 62   ОКТОБАР  2018 

 

41 

 

арх. Хранислав Анђелковић 
 

Арх. БРАТИСЛАВ РИСТИЋ 

(Ниш 1937 – Београд 2018.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Изненада, несрећним случајем, 6.6.2018.г. 
преминуо је један изузетан, цењени колега – арх. 
Братислав-Бата Ристић,  

Рођен је 17. јула 1937.г. у Нишу, где је 
завршио основну школу и гимназију. 
Архитектонски факултет је завршио у Београду 
(1961). По дипломирању запошљава се у Нишу где 
ради у  пројектном бироу ГП „Грађевинар“ (1961-
70.), а потом у „Соко пројекту“ (1971). Те године 
прелази у Београд, где ради као пројектант у 
пројектном бироу „Завод за комуналну и 
стамбену делатност града Београда“ и пројектном 
бироу „Синтеза“. Од 1980.г. ради као технички 
директор у предузећу „Велетехна – ЦИП“  и 
Железничкој стамбеној задрузи „15. Април“, до 
пензионисања 1997. године. 

Као пројектант пројектовао је и извео 
велики број објеката (30): стамбена зграда П+4 у 
ул. Филипа Кљајића у Нишу (1963.); стамбена 
зграда П+4 у ул. Страхињића Бана у Нишу (1963.); 
типска стамбена зграда П+4 (Т-2), ул. Сремска у 
Нишу (1964.); стамбена зграда П+4 („коцка“), ул. 
Сремска у Нишу (1964.); самопослуга, ул. 
Димитрија Туцовића у Нишу (1964.); продавница 
мешовите робе „Ангропромет“, ул. Књажевачка у 
Нишу (1964.); стамбена зграда П+7, ул. Сремска у 
Нишу (1965.); прерада стамбеног солитера „ПУС-
42“ у Нишу (1965.); стамбена зграда П+2, ул. Наде 
Томић у Нишу (1966.); магацин готове робе 
„Житопек“ у Нишу (1966.); типска стамбена 
зграда П+8 (С-III) у насељу „Сајмиште“ у Нишу 
(1966.); стамбено-пословни солитер П+М+18+ПК, 
улица Синђелићев трг у Нишу (1967.); фабрика 

ацетилена у Нишу (1967.); котларница П.К. „Тома 
Костић“ у Лесковцу (1968.); прерада пројекта 
техничке школе у Светозареву (1968.); стамбена 
зграда П+3+ПК, „Бањски пут“ у Нишу (1969.); 
управна зграда „Агромакедонија“ у Нишу (1969.); 
основна школа П+2 у Горњем Барбешу код Ниша 
(1969.); доградња аутоматске телефонске централе 
поште у Прокупљу (1970.) и Пироту; објекат 
поште и телекомуникације у Зајечару (1970.) и 
„Ниш 6“ у Нишу; адаптација и реконструкција 
купатила „Лидо“ у Земуну (1971.); здравствена 
станица у Александровцу (1973.); стамбена зграда 
П+4 у Александровцу (1973.); стамбена зграда П+3 
(станови солидарности) у Димитровграду (1974.); 
стамбена зграда П+3+ПК („Чешаљ“) у 
Димитровграду (1974.); објекат поште и 
телекомуникације у Књажевцу (1974.); доградња 
болнице у Ивањици (1975.); дом за стара лица у 
Димитровграду (1975.); хотел „Јавор“ у Кушићима 
код Ивањице (1976.); адаптација и доградња 
објекта шиваре, Кројачко предузеће „Београд“ у 
Београду (1976.); основна школа у Стењевцу 
(1976.); стамбено-пословна зграда П+4 у Кучеву 
(1977.); доградња основне школе у Симићеву 
(1977.); стамбена зграда П+4 у Мајданпеку (1978.); 
хала дораде Рафинерије уља „Модрича“ у 
Модричи (1999.); анекс уз халу дораде Рафинерије 
уља „Модрича“ у Модричи (2000.). 

Урадио је 14 идејних пројеката (нису 
изведени): стамбена зграда П+4 у насељу „Кисела 
вода“ у Скопљу (конкурсни рад, II награда, 1962.); 
синдикално одмаралиште у Сићеву (1963.); 
стамбени солитер П+10+ПК у насељу „Сајмиште“ 
у Нишу (монтажни систем у преносној оплати, 
1965.); хала доградње фабрике „Ратко Павловић“ 
у Нишу (1966.); мотел „Траншпед“ код Београда 
(1969.) итд.  

Вршио је стручни надзор на извођењу 
радова на преко 20 објеката, од којих су 
најзначајнији: православни храм Свети Лука у 
Српском Броду (1999.); резиденцијални објекат 
„Палата Републике“ у ул. Бана Милосављевића 
бр. 4 у Бања Луци (2007.); реконструкција и 
доградња са ентеријерским уређењем хотела 
„Путник“ у Новом Београду (2008-10.). 

Као технички директор Предузећа 
„Велетехна - ЦИП“ и градње Београд, био је 
директни организатор изградње 8 објеката: 
ресторан друштвене исхране у кругу фабрике 
„ИМТ“ у Београду (1980.); доградња производне 
хале фабрике „Соко-Нада Штарк“ у Београду 
(1980.); резиденцијални објекти на Сењаку у ул. 
војводе Путника у Београду (1982.); стамбени 
објекти у насељу „Голф 10“ у Београду (1989.) итд. 
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Радио је у комисијама за технички преглед 
изведених радова на 11 објеката: адаптација очне 
клинике „Др Ђорђе Нешић“ у ул. Џорџа 
Вашингтона бр.19 у Београду (1973.); 
реконструкција пословне зграде „Мостоградња“ у 
ул. Влајковићевој бр.19 у Београду (1973.); 
адаптација и доградња објекта „Политика“ у 
Македонској улици бр.29 у Београду (1975.); нови 
објекат Филозофског факултета у ул. чика 
Љубиној бр. 20 у Београду (1975.) итд. 

 

Такође је радио на изради теза, анализа и 
других стручних радова (многи су публиковани) 
из области комунално-стамбених проблема у 
Београду –у Заводу за комуналну и стамбену 
делатност града (15 радова): Економско-техничка 
анализа могућности за реализацију постављања и 
коришћења привремених објеката у Београду 
(1971.); Анализа услова и могућности за изградњу 
сервиса за прање возила у Београду (1972.); Тезе за 
повећање паркинг простора у граду (1973.); 
Становање старих у Димитровграду (реферат на 
саветовању „Стари, породица и друштво“ у 
Матарушкој бањи, 1975.); „Рехабилитација улице 
као елемента насеља“, „Економика услужних 
делатности“, Београд, бр. 9, стр. 31-33 (1973.); 
„Опремање пројектанта савременим техничким 
средствима за рационализацију архитектонског 
пројектовања“, „Човјек и простор“, Загреб, бр. 
295-296, стр. 34-37 (1977.) итд. 

Врло је значајан и његов рад на процени 
тржишне и ликвидационе вредности 
грађевинских објеката и земљишта за Агенције 
„CISIM“ и „BDO“ Београд (22 процене): 
резиденцијални објекти дипломатско-стамбеног 
предузећа „ДИПОС“ у Београду (2000.); фабрика 
намештаја „Симпо“ у Врању (2007.); фабрика 
козметике „Невена Лесковац“ у Лесковцу (2009.); 
фабрика сокова „Fresh“ у Суботици (2010.); 
фабрика воде „Власинка“, Власина (2010.); 
Предузеће за путеве Ниш (2011.); Предузеће за 
путеве Београд (2011.);  Пољопровредно предузеће 
а.д. „Агробачка“ Бач (2012.) итд. 

 

 
Хотел „Јавор“, Кушићи код Ивањице 

Поред талента за архитектуру имао је дара 
и за акварел. Импозантан је његов радни век, 
испуњен оваквим опусом. 

Моје пријатељство са Батом има дубоке 
корене. Педесетих година, у гимназији (био је 
једна генерација испред мене), а посебно у првом 
нишком одреду извидника „Мија 
Станимиривић“. Предратна скаутска, послератна 
извидничка, а данас извиђачка организација, 
намењена младима, својим изузетним програмом, 
формира позитивне личности и гради доживотна 
пријатељства. 

Са Батом сам био на многим излетима, 
бивацима, логоровањима, републичким и 
савезним манифестацијама. Наше омиљено место 
за провођење викенда била је тзв, „Џорина бара“ 
(северно од села Горњи Матејевац, иза манастира 
Свети Јован). 

 

 
„Џорина бара“: (средњи ред с лева на десно) 
Братислав-Бата Ристић, Хранислав-Хране Анђелковић, 
Јездимир-Језда Здравковић, познати нишки психијатар, 
Владимир-Вова Захарјашевић, шумарски инжењер, 
велики ентузијаста, велики борац за екологију... 
 

Касније се наша веза одржавала за време 
студија на Архитектонском факултету у Београду, 
па затим у грађевинском предузећу „Грађевинар“ 
у Нишу, где смо се обојица запослили (он у 
пројектном бироу, ја у оперативи). Одлазак у 
Београд га није одвојио од Ниша. Врло често је 
долазио и гајио многа пријатељства у овој 
средини. Иако је живео у Београду био је 
привржени члан Друштва архитеката Ниша. За 
њега није био никакав проблем да понесе из 
Ниша 80 примерака Архитекта, гласника 
Друштва архитеката Ниша, однесе на 
Архитектонски факултет у Београду и подели га  



   IN MEMORIAM                                                                                АРХИТЕКТ 61 - 62   ОКТОБАР  2018 

 

43 

 

 
 
 
 
 
 
 

студентима. Био је пун енергије, ентузијазма и 
ведрине до последњих дана. Његова мобилност 
није се смањивала ни задњих година које су 
доносиле и здравствене проблеме. Дух му је био 
јачи од тела. Сваки сусрет са њим  је доносио 
позитивну енергију. Његова неочекивана смрт ми 
је однела једну изузетну личност, колегу и 
пријатеља. 

Остаће у трајном сећању свих који су га 
познавали. 

▪ 

Архитекта, извиђач, уметник, господин, 
отац, супруг и деда. Све је то био мој отац. И још 
диван пријатељ, друг и комшија. Волео је људе и 
дружење, са сваким је могао да успостави 
пријатељске односе за кратко време. Свима је 
несебично помагао. Имао је веома развијен осећај 
за људе и зато су га волели. 

Није пропуштао дружења његових 
архитеката генерације ’56. као ни свог друштва из 
средње школе и увек се радовао тим сусретима... 
Волео је да се шали и то је био основ његове 
опуштене комуникације са другима.  

Умео је да ме изненади дизајном 
ентеријера у нашем стану - у томе је уживао. 
Акварели су били омиљена сликарска форма 
архитекте Братислава Ристића. Његов дом красе 
акварели академског сликара Пеђе Милошевића 
са мотивима Хиландара и Боке, као и један 
акварел који је сам насликао као студент. Уживао 
је слушајући класичну и староградску музику, рок 
и евергрин. 

Бавио се и фотографијом, а 
фотографишући своју породицу увек је водио 
рачуна о окружењу „хватајући“ занимљиве 
архитектонске детаље. Мама је често питала: „да 
ли сликаш нас или зграду иза?“ Архитектура је 
увек имала велики значај у његовом животу. 

Увек елегантан и беспрекорно одевен, 
високо подигнуте главе, стално је храбро ишао 
напред. Зато је био посебан и лако препознатљив, 
те га понекад није ни било потребно 
представљати – његова јединствена харизма је то 
радила на најбољи начин. 

Поносни смо што смо га имали. Хвала му 
за све оно лепо чиме је трајно оплеменио наше 
животе. 

Катарина Ристић 

Арх. БРАНИСЛАВ БРАНА ЈОВИН 
(1935-2018.) 

 

 
 

 
„Напустио нас је, на пола посла, наш 

драги пријатељ, колега и велики архитекта 
Бранислав Брана Јовин. 

Захвални смо му за све преспективе, 
пројекте и објекте који су учинили Београд 
лепшим местом, а нас учили пројектовању и 
граду, за мајсторски пројекат наше зграде  коју 
волимо и поносно показујемо архитектама из 
читавог света, за макете и текстове о Београду 
седамдесетих и за личне приче и анегдоте о 
изградњи Новог Београда. 

Недостајаће нам његова енергија и узор 
како се воли и брани професија и величина 
личности да, и кад се не слаже са нама, буде 
упорно наш велики и драги учитељ и пријатељ. 
 

      Колеге из Урбанистичког завода Београда“ 
 

 
    Урбанистички завод Београда, Б.Јовин, 1970. 
______________________________________________________________________________________________ 

  (текст и фото преузети са сајта www.urbel.com)  
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    Арх. Бранислав Брана Јовин – аутор 
пројекта реконструкције Трга краља Милана 
и Обреновићеве улице 

На општем југословенском конкурсу за 
идејно урбанистичко – архитектонско решење 
реконструкције најужег центра Ниша са 
пешачком зоном у улици Маршала Тита (сада 
Обреновићева) и Трга ослобођења (сада Трг 
краља Милана) у Нишу, који је расписало 
Друштво урбаниста Ниша и Друштво архитеката 
Ниша из 1990 – 1991.г., арх. Бранислав Јовин је 
добио Прву награду, за рад под шифром „Откуп“. 
У награђеном тиму били су и арх. Марија Радан 
Јовин и арх. Синиша Темерински, сви из 
Београда. 

Редослед осталих награда и откупа био је 
следећи: Друга награда: С. Крунић, С. Рајовић, 
шифра „107“. Трећа награда: Р. Божовић 
Стаменовић, Д. Стаменовић, шифра „За Ниш“. 
Први откуп: М. Бобић, М. Милановић, З. Савичић, 
шифра „Делта“. Други откуп: В. Ристић 
Михаљевић, Ј. Ђорђевић Цигановић, Г. 
Михаљевић, шифра „Наисси“. Трећи откуп: Д. 
Пекез, А. Рајчић, Н. Бојовић, шифра „Јутро“. 
Инвеститор је било ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша.  

 Првонаграђени рад – ситуациони план потеза 

Првонаграђени рад – перспективни прикази 

______________________________________________________________________________________________ 

(прилози из архиве Завода за урбанизам Ниш - „Урбобилтен“) 
______________________________________________________________________________________________ 

Трг ослобођења–ул. Маршала Тита–ул. Душанова 
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Мр. Новица Ранђеловић, проф. 
 

Арх. Војислав Воја Пејковић 
(Гњилане 1943 – Колашин 2018.) 

 
У саобраћајној несрећи, 20. јула ове  

године на Црногорској магистрали, трагично је 
погинуо Војислав Воја Пејковић, дипломирани 
инжењер архитектуре, некадашњи секретар 
Секретаријата за урбанизам и директор ЈП Завод 
за урбанизам у Нишу. 

Воја Пејковић је рођен 27. јануара 1943. у 
јеку Другог светског рата. Већ сама та околност 
одредила му је тешко и неизвесно детињство. По 
завршетку рата, хранећи се млеком у праху и 
Трумановим јајима из хуманитарне помоћи 
започиње и успешно завршава школовање, а 
потом уписује Архитектонски одсек на 
Грађевинском факултету у Нишу. Као студент и 
акцијаш, скреће пажњу на себе наглашеним 
даром за друштвени активизам. Истиче се као 
члан Универзитетског комитета СК и још више 
као председник Савеза студената Нишког 
универзитета. Тада уписује прве месеце свог 
радног стажа, пошто је ту функцију обављао 
професионално. Још као студент заснива брачну 
заједницу са супругом Обренком, са којом ће 
наредних година одгојити предивне ћерке 
Снежану и Сању. 

По завршетку факултета, иако му је 
нуђена изгледна политичка каријера, запошљава 
се у ГП „Грађевинар“, где брзо прелази пут од 
приправника, преко шефа градилишта до 
директора ООУР-а. Градски прваци га, међутим, 
не заборављају, па га постављају за Извршног 
секретара у Општинском комитету СК. У своју 
струку се убрзо враћа, пошто је 1983. именован за 
секретара Секретаријата (односно  председника 
Комитета) за урбанизам и стамбено-комуналну 
делатност. Тада је по функцији био и члан 
Градске владе, односно Извршног савета општине 
Ниш.  

Деведесетих година Косово се све више 
представља као буре барута, па Воја са групом 
стручњака из Ниша, одлази као спасилац у 
Подујево, где успешно обавља послове секретара 
за урбанизам и комуналне делатности. По 
извршењу тог задатка, враћа се у Ниш, где бива 
постављен за секретара СИЗ-а за некатегорисане 
путеве. Крајем 1992. долази на чело Завода за 
урбанизам, значајне градске институције, где га 
вребају тешки дани хипер-инфлације, рата на 
просторима бивше Југославије, распада 
Југославије, санкција Међународне заједнице. И 
нови рат  у земљи, тачније,  НАТО  бомбардовање   

 
 

 
СРЈ, Воју затиче на функцији директора Завода. 
На размеђи два века, 2000. године истиче му и 
други мандат на овој тешкој функцији, а недуго 
затим одлази у заслужену пензију. 

Са позиције секретара Секретаријата за 
урбанизам и стамбено-комуналну делатност  
општине Ниш, а посебно са позиције директора 
Завода за урбанизам, г. Пејковић је давао снажну 
и искрену подршку Друштву архитеката Ниша 
(ДАН), Друштву урбаниста Ниша (ДУН) и 
Удружењу урбаниста Србије (УУС). То се посебно 
односи на подршку пројектима Тријенале 
архитектуре у организацији Друштва архитеката 
Ниша и Салона урбанизма у организацији 
Удружења урбаниста Србије, Друштва урбаниста 
Ниша и Завода за урбанизам Ниш.  

Пензионерске дане претходних година 
Воја је проводио у родној Црној Гори, у својој кући 
у Тивту, преко лета и у својој породичној  кући у 
Нишу, преко зиме. А у току радне каријере, Воја је 
извршавао све поверене задатке у институцијама 
у којима је радио, али је био и остао породичан 
човек. Био је узоран супруг, нежан отац и поносан 
дека. Водио је уредан, готово шаблонски живот. 
Био је миран и мирољубив на послу и у друштву. 
Проблеме није решавао конфликтима, већ 
компромисима, где није било губитника, сви су 
добитници. Међу колегама и сарадницима је 
уживао искрено поштовање и уважавање. 

Изненадна смрт Воје Пејковића је 
ненадокнадив губитак за његов град, његове 
рођаке, пријатеље и познанике, а понајвише за 
његове најмилије – ћерке Снежану и Сању, зетове 
Драгана и Владу, унуке  Петра, Ању, Јована и 
Лазара, сестру Славицу и брата Звонимира. 
Свима ће нам остати у лепој успомени. 
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Арх. Хранислав Анђелковић 
 

 Др арх. МИРОСЛАВ МАРКОВИЋ 
 

(Мирашевац 1942 – Ниш 2018.) 
 

Остали смо без још једног драгог колеге – 
20.7.2018. године преминуо је др арх. Мирослав 
Марковић „Маре“, редовни професор 
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу. 

Рођен је 12. 1. 1942. године у Мирашевцу, 
општина Рача Крагујевачка, где је завршио 
основну школу и нижу гимназију. Грађевински 
одсек СТШ завршио је у Власотинцу, а 
Архитектонско-конструктивни одсек на 
Техничком факултету у Нишу 1965. године. 

За асистента на предмету Нацртна 
геометрија на ТФ-у у Нишу изабран је 1966. 
године. Постдипломске студије уписује 1967. на 
Архитектонском факултету у Београду, где је 
1973. године одбранио магистарски рад под 

насловом Заједнички елементи кривих 2. 
степена. На истом факултету одбранио је 1981. 

године докторску дисертацију под насловом 

Имагинарне криве и површи 2. степена. За 

доцента на Грађевинско-архитектонском 
факултету у Нишу за предмете уже научне 
области нацртне геометрије изабран је 1982. 
године, за ванредног професора 1987. године, а за 
редовног професора 1993. године. 

Аутор је више десетина научних радова из 
уже научне области и пројективне – синтетичке 
геометрије. Учесник је у четири научно-
истраживачка пројекта из области архитектуре и 
грађевинарства, као и великог броја стручних 
архитектонских пројеката. Аутор је приручника 

са збирком задатака Нацртна геометрија I, 
збирка задатака (Ниш, 1991. г.) и уџбеника 

Нацртна геометрија (Ниш, 1999. г.). Рецензент је 

више уџбеника, научних радова и референт за 
избор наставника и сарадника. Учесник је у 
изради магистарских и докторских радова, било 
као ментор, било као члан комисије. 

За продекана за наставу биран је три пута, 
био је председник Синдиката, начелник Одељења 
за архитектуру и урбанизам ГАФ-а, члан радних 
тела и комисија на Универзитету у Нишу и 
Грађевинско-архитектонском факултету. За шефа 
Катедре за математику, физику, нацртну 
геометрију и општеобразовне предмете, као и 
Катедре за визуелне комуникације биран је у 
више мандата. Пензионисан је 1. 10. 2009. године 
после 43 године рада на Факултету. Одликован је 
и награђиван за допринос у раду и развоју 
Факултета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маре и ја смо 1966. године, изабрани за 
асистенте на предметима из области нацртне 
геометрије на, тадашњем, Техником факултету у 
Нишу. Заједно смо уписали последипломске 
студије на Архитектонском факултету у Београду 
и делили све недаће које су у то време такве 
студије носиле. Сваке суботе и недеље смо у 
Београду слушали наставу, тражећи јефтина 
преноћишта у разним београдским забитима, јер 
смо све трошкове сами покривали. Касније смо, уз 
несебичну сарадњу, радили докторате и даље 
напредовали до звања редовног професора. 
Делује нестварно да, за скоро тридесет година 
заједничког рада, на истим предметима, у 
заједничком кабинету, нисмо имали ниједну 
несугласницу. Узајамно разумевање и 
толерантност је била формула за такав однос. 
 А живот га није мазио. Кад је имао 9 
месеци Немци су му стрељали оца. Кроз живот се 
пробијао радом, упорношћу и интелектуалним 
способностима. Већ после основног образовања 
одлази далеко од куће – у Власотинцу завршава 
Средњу техничку школу, а затим у Нишу 
факултет. Скроман по природи, никад се није 
жалио на животне недаће (годинама је, са 
супругом и два детета, са  једном - асистентском 
платом, ратовао са газдама као подстанар, док 
није добио стан од Факултета). У настави, у 
науци, у инжењерској струци, на разним 
функцијама, давао је целог себе. Имао је 
неисцрпну енергију и ефикасност у раду. Његов 
уџбеник за Нацртну геометрију је један од 
најкомлекснијих у овој области – почиње 
основама пројективне геометрије, па преко 
стандардне нацртне геометрије, перспективе, 
сенчења, изофота и изофенги, завршава 
компјутерском графиком. 
 Свима нама, пријатељима и колегама, као 
и низу генерација студената, остаће у трајном 
сећању. 
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 Др Горан В. Анђелковић, унив. дипл. инж. арх. 
 

Aрх. ДАНИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ  
 

(Скопље 1919 – Београд 2018.) 
 

Недавно нас је напустила архитекта 
Даница Дана Милосављевић, најстарија жена 
српске архитектуре. Била је најмлађа сестра нашег 
значајног сликара Предрага Пеђе Милосављевића 
(1908–1987.) и супруга, прво сликара Славољуба 
Славе Богојевића (1922–1978.), а потом и архитекте 
Мирослава Мирка Јовановића (1924–2003.), 
значајног представника Београдске стамбене 
архитектуре друге половине ХХ века. 

Због честог сељења ове познате учитељске 
породице, архитекта Дана Милосављевић, као 
најмлађе, четврто дете Светолика и Ангелине 
Милосављевић, угледних професора на Великој 
учитељској школи у Јагодини, родила се у Скопљу 
30. октобра по старом, односно 12. новембра 1919. 
године по новом календару. Иако је показивала 
интересовања за различите професије, нарочито 
за биологију, на савет свог старијег брата уписује 
студије архитектуре, које прекида почетак Другог 
светског рата (1941–1945.). Студије, као већина 
њених тадашњих вршњака из генерације, 
завршава у првим послератним годинама. 

Пројектантску праксу архитекте Дане 
Милосављевић могуће је посматрати кроз три 
основне фазе деловања. 

Прва фаза почиње са радом у малом 
Пројектном бироу »Инвест-пројект« (1951). 
Седиште је било у приземљу куће Фридриха 
Попса у Париској улици 13. Током рада у овом 
малом бироу, на чијем челу је био тадашњи 
директор архитекта М. С. Јосифовић, архитекта Д. 
Милосављевић највише се истакла на 
пројектовању савремених школских зграда. Међу 
њима посебно се издвајају данашња зграда IX 
београдске гимназије »Михајло Петровић – Алас« 
(1956.), првобитно наменски пројектована за 
потребе оближње Основне школе »Жикица 
Јовановић Шпанац« (данас »Надежда Петровић«), 
у Улици Гоце Делчева (данас Булевар Маршала 
Толбухина) 41 на Новом Београду и зграда 
Основне школе »Скадарлија« (1960.) у Француској 
улици 26 на Старом граду. У оба примера, иако су 
заснована у потпуно различитим контекстима, 
приметна је јасна тенденција радикалног 
разбијања чврстог и правилног кубуса, те 
стварања рашчлањене структуре објекта, итекако 
погодне у погледу постизања адекватног 
програмског и функционалног решења.Управо је 
овакав пројектантски приступ архитекте Д. 
Милосављевић био у складу са променом начина  

 

 
 

Д. Милосављевић у „Инвест-пројекту“ 
 

образовања и праксе изградње школских зграда у 
Београду тога доба, са тада пропагираним 
начелом да је дете центар школског васпитања, а 
самим тиме и центар обликовања школске зграде. 
Паралелно са пројектовањем и изградњом 
Основне школе »Скадарлија« и стамбене зграде у 
Његошевој улици 44, чувене Даме са Врачара, Д. 
Милосављевић ради такође и на изради 
инвестиционо - техничке документације Дома 
београдских уметника у Париској улици 14, 
својеврсног тотал – дизајна архитекте Мирослава 
Мирка Јовановића. Захваљујући њеним напорима, 
цео процес пројектовања и израде различитих 
елабората текао је преко бироа у којем је радила, 
који је био, такорећи, надомак самог градилишта.  
 

 
 
Основна школа „Скадарлија“, Француска ул. 26 
Београд 
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Оно што је мање познато стручној и широј 
јавности, јесте то да је  Д. Милосављевић у својству 
надзорног органа инвеститора често била и на 
самом градилишту овог објекта, што је за другу 
половину педесетих година ХХ века била веома 
велика реткост, да такав посао обавља једна жена. 
 

 
     Детаљ фасаде Основне школе „Скадарлија“  
 

 
Вртић „Браћа Срнић (данас „Св. Петка“) 
Топчидерски венац 1, Београд 
 

Друга фаза почиње са интеграцијом малог 
бироа из Париске улице са бироом »Генерални 
план« (1963.г.). Тада настаје ново предузеће за 
урбанистичко и архитектонско пројектовање под 
именом »План« у Делиградској улици 3а. У овом 
бироу се задржала свега неколико година. 

После прве и друге фазе, архитекта 
Милосављевић започиње педагошку праксу, 
радећи као професор на предметима из 
пројектовања у тадашњем Грађевинском 
школском центру, односно у данашњој 

Архитектонској техничкој школи у Улици 
Војислава Илића 78. Према сведочанствима њених 
бивших ђака, деца, ђаци ове школе, веома су је 
волели и од мила су је звали Мајка Дана. 

После краћег рада у Грађевинском 
школском центру, враћа се пројектантској пракси, 
чиме започиње њена трећа фаза деловања. Taда 
настаје читава серија претшколских установа, 
међу којима се посебно издваја вртић »Браћа 
Срнић« (данас »Света Петка«) на Топчидерском 
венцу 1, пре свега због присутних карактеристика 
регионализма у нашој архитектури, јасне 
контекстуализације и достигнутог високог 
степена пејзажне архитектуре. 

Поред београдских реализација, њени 
вртићи реализовани су и у другим градовима 
Србије и бивше Југославије (на пример у 
Младеновцу, Бијељини и тако даље). 

Осамдесетих година прошлог века 
пензионише се и посвећује одржавању зграде у 
Париској улици 14, у којој је становала највећи део 
свог живота (чак 57 година), и то као председник 
кућног савета. О згради је бринула до своје дубоке 
старости. 

Са тихим и скромним одласком у 99. 
години живота, Дом београдских уметника у 
Париској улици 14 остао је без свог најстаријег 
члана из прве генерације усељених станара из 
давних шездесетих година прошлог века. 

 

 
Стамбена зграда, Његошева ул. 44, Београд 






