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Поштовани читаоци, 

 
Ушли смо у двадесету годину објављивања 

нашег гласника! У време када је истрајност не 
тако честа појава, поготово у нашој средини и у 
стручној периодици, можемо да будемо поносни 
на овај мали јубилеј.  

Почели смо са „Информарх“-ом, у јулу 
2000. године, са скромних 12 страна у црно-белој 
штампи, на обичном папиру. Већ од броја 3 
гласник добија садашње име „Архитект“, а од 
двоброја 4-5 и корице у колору и повећан број 
страна. Временом, увећава се број чланова 
редакције и спољних сарадника, а самим тим и 
квалитет, обим и садржина прилога. Квалитет 
штампе и тираж расту, да би у једном моменту 
било могуће издавање броја у колору, на преко 
100 страна (бројеви 26 и 27 из 2008.г.). Од двоброја 
57/58 из 2017.г. поново смо били у могућности да 
објављујемо гласник у колор штампи, на 
уобичајених педесетак страна, два пута годишње. 
Такве су сада кадровске и финансијске 
могућности. 

Када се једном направи статистика броја 
сарадника и обрађених тема, видеће се сав значај 
и квалитет оваквог рада, који оставља трајни 
запис о свим делатностима у нашој струци, у 
Нишу, Србији и свету. Подсећамо читаоце да је 
„АРХИТЕКТ“  добио Повељу Савеза инжењера и 
техничара Србије као најбоља ИТ публикација 
Србије у 2006. години. Сви до сада издати бројеви 
се могу погледати и/или преузети у ПДФ 
формату са сајта Друштва архитеката Ниша 
www.dan.org.rs.  

У октобру прошле, 2018. године, одржани 
су 19. Дани архитектуре Ниша 2018., одн. 
Тријенале архитектуре, са уобичајеним 
програмом – такмичарски део, изложбе, 
предавања, промоције. Квалитет и квантитет 
пријављених радова и овог пута потврђује велику 
заинтересованост архитеката и студената 
архитектуре да на овој смотри покажу свој 
трогодишњи рад. Активности су организоване на 
више места у граду: радови Тријенала су 
изложени у Официрском дому, а поред наше 
галерије, значајна изложба посвећена великану 
српске архитектуре Ивану Антићу постављена је 
у холу Грађевинско-архитектонског факултета у 
Нишу. Пратећа предавања су одржана у 
просторијама нишке Регионалне канцеларије 
Инжењерске коморе Србије, која је и 
традиционални суорганизатор манифестације. 
Такође, детаљно су приказани награђени радови 
са образложењима жирија Тријенала. О свему 
томе можете више прочитати на страницама 
гласника.  

 
 
 
Наш дугогодишњи сарадник, историчар 

уметности из Београда Марко Стојановић, дао је 
своју личну оцену нашег Тријенала, упоређујући 
га са друге две сличне архитектонске смотре у 
Србији, са београдским и новосадским салоном.  

Други значајан догађај у градским 
оквирима детаљно је приказан у овом броју 
„Архитекта“: конкурс за израду идејног решења 
за изградњу вишенаменског објекта за потребе 
културе у Нишу, здања које је могло да се назове 
краће, лепше и мање административно, рецимо – 
Музичка дворана, јер му је то основна намена, 
поред других пратећих садржаја.  

Друштво архитеката Ниша је имало улогу 
спроводиоца конкурса, комплексан посао који 
подразумева израду пројектног програма, пријема 
радова и жирирање, израду каталога и 
организацију изложбе, као и све  пратеће 
организационе и  административне послове. 
Сарадник Друштву је било ЈП Завод за урбанизам 
Ниш, а наручилац - расписивач град Ниш одн. 
КЛЕПР (Канцеларија за локални економски развој 
и пројекте). У редовној рубрици «Разговор с 
поводом» на наша питања су одговорили 
добитници прве награде на конкурсу, београдски 
архитекти Александар Славиковић и проф. Дејан 
Милетић. 

Конкурс је расписан септембра 2018.г., 
проглашење победника је било у јануару а 
завршно излагање награђених радова у марту 
2019.г. На овом месту треба напоменути да 
градска администрација, до момента закључења 
овог броја гласника, још увек није испунила своје 
финансијске обавезе ни према награђеним 
ауторима ни према члановима жирија и 
известиоцима.  

У вези финансијске подршке града нашем 
«Архитекту», која је у 2017.г. била минимална, а 
потпуно изостала у 2018.г., надамо се да ће ове 
године, на редовном конкурсу Савета за културу, 
бити одобрена тражена средства. 

На крају овог уводника, скрећемо вам 
пажњу на занимљиве текстове о граду Урбину у 
Италији (други део), о Ото Вагнеру, 
најзначајнијем аустријском архитекти на прелазу 
из 19. у 20. век., као и о предлогу за 
реконструкцију тврђаве у Белој Паланци.  

У рубрици In memoriam дали смо осврт на 
живот и дело једног од најзначајнијих српских 
архитеката, Михајлу Митровићу, поред некролога 
нишким архитектима Драгиши Благојевићу и 
Велимиру Стојановићу, чије дело није довољно 
познато у Нишу.  

    Уредник 
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19. ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 
2018. 
 
ПРОГРАМ 
 
ИЗЛОЖБЕ: 
02.10.- 07.10.  Тријенале архитектуре – 
Ниш  2018.  
Официрски дом, Ниш 
 

09.10.- 14.10.  Награде и конкурси БИНА  
Галерија ДАН, Ниш              
 

16.10.- 21.10. Архитектонски водич 100  
Галерија ДАН, Ниш        
Промоција Архитектонског водича Ниша 
Академик проф. Бранислав Митровић 
Проф.др Александар Кековић 
 

23.10.- 28.10. 
Иван Антић - Архитектонично  
Хол Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу 
Предавање о Ивану Антићу 
Проф.др Дијана Милашиновић Марић  
Др Игор Марић 
 
ПРЕДАВАЊА: 
05.10.2018. Централне градске зоне у 
урбанистичким плановима  
Мултимедијална сала Регионалног 
центра Инжењерске коморе Србије, Ниш 
Предавач: Мр. Мирољуб Станковић, диа 
 

17.10.2018. Урбанистичко планирање, 
браунфилд локације, Електронска 
индустрија Ниш 
Мултимедијална сала Регионалног 
центра Инжењерске коморе Србије 
Предавач: Др Милица Максић, диа 
 

30.10.2018. Урбанизам, архитектура, 
централна градска зона, Трг краља 
Милана, законска регулатива 
Мултимедијална сала Регионалног 
центра Инжењерске коморе Србије, Ниш 
Предавач: Бранимир Ћирић, диа 
 

 
Плакат Дана архитектуре, дизајн Катарине Медар 
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Арх. Властимир Стојановић 
 

Арх. Велимир Стојановић Лима 
(Градиште 1935 – Београд 2005.) 

 
Арх. Велимир Стојановић Лима рођен је 

1935.г. у селу Градишту, општина Мерошина, где 
је завршио основну школу. У Нишу је завршио 
Средњу техничку школу – архитектонски одсек, 
1952.г. Након тога одлази у Сарајево код брата 
који је студент на Архитектонском факултету и 
тамо ради годину дана у пројектном бироу за 
пејзажну архитектуру. Уписује сарајевски  
Архитектонски факултет који завршава 1961.г. 

За време студија, проф. Јурај Најдхарт, 
архитекта, поверава браћи Стојановић 
реализацију идејног пројекта за светски слет 
извиђача на Палама код Сарајева. Посао су веома 
успешно завршили и добили новчану награду од 
председника БиХ Ђуре Пуцара Старог. 

По завршетку студија Лима долази у Ниш, 
где две године ради у „Ниш-пројекту“, од 1961. до 
1963. Затим одлази у Тузлу, где добија стан и 
посао у пројектантском предузећу „Тузлапројект“. 
Ту остаје до пензионисања. 

Пројектантски рад у Тузли је био веома 
успешан, јер је добијао више награда на 
југословенским конкурсима, а у Тузли је 
пројектовао значајне објекте као што су: 

- Спортски центар „Мејдан“ 
- Дом здравља 
- НЛБ  банку 
- Урбанистичко решење центра Тузле 
- Велики број стамбених објеката и 

урбанистичких решења 
Био је скроман, али талентован и вредан 

архитекта, који је својим радом изградио један 
град, успешно промовишући сарајевску школу 
архитектуре. Рат у Босни прекинуо је његов рад у 
граду који је заволео, па се након рата преселио у 
Београд. Ту је добио позив од фирме „Магдон“ да 
изради пројект „Сбербанке“, који је успешно 
завршио.  

 

 
Спортски центар „Мејдан“ у Тузли 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Стамбени објекти у Тузли 1986. 
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Мр Миодраг Даја Анђелковић 

 

НИШКИ ДАНИ  
арх. МИХАЈЛА МИТРОВИЋА 

 
Нико није слутио да ће Фердинанд Крен, 

зидајући по свом пројекту хотел у Чачку за 
потребе Милоша и Марије Митровић, из овога 
града истовремено „озидати“ и знатан део 
савремене историје Чачка, па и Србије. Хотел  
назван „Крен“, данас „Београд“, био је у 
власништву Милоша Митровића, оца потоњег 
чувеног српског архитекте (не само архитекте). У 
делу хотела живела је породица са петоро деце. 
Најстарији Михајло је, будући веома радознао, 
дане проводио у хотелским ходницима, а 
нарочито није избијао из биоскопа у истом 
хотелу, који га је још као дете опчинио. Филмове 
никад није гледао сам већ увек у друштву 
нераздвојних другара, Младимира-Пурише 
Ђорђевића и Александра - Цала Керковића, 
вишедеценијских другара, који ће, сваки на свој 
начин, обележити протекло време још једног 
града на сасвим другом делу Србије - града 
Ниша. 
 Чувени филмски режисер Пуриша 
Ђорђевић се у детињству занимао за фудбал, па 
се сећао да је најлепши гол виђен у Нишу 
постигао баш он, далеке 1950.г. на игралишту 
„Железничара“  поред пруге и да га је наменио 
свим нишким девојкама. 
 Други пак Митровићев друг, Цале Керковић 
ће цео радни век провести у Нишу као омиљени 
професор и „отац“ нишке кошарке, али и као лик 
у свим Пуришиним филмовима. Трећи другар о 
коме је овде реч, после Франца Винтера биће 
први Србин који ће граду Нишу „узети меру“ 
уздуж и попреко и сачинити детаљни план града. 
 Митровић  је у почетку био, као и бројни 
српски сликари, разапет између архитектуре и 
сликарства (Влада Величковић, Леонид Шејка, 
Ђорђе  Ивачковић, Љуба Поповић, Милић 
Станковић, Ђорђе Кадијевић и др.) али је ипак 
архитектура, због бројних понуда за 
пројектовање изазовних објеката, превагнула.  

Михајла Митровића сам веома касно 
упознао, већ као седог ветерана 
албертајнштајновске фризуре у Председништву 
КПЗ Србије у Нушићевој 4 у Београду, чији сам 
такође био члан, али далеко најмлађи. 
Председништво је заиста било савез стараца, али  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

веома умних. Поред Митровића су ту седели Сло-
бодан Ж. Марковић, филолог, Исак Амар, 
редитељ нишког позоришта, Иван Вучковић, 
сликар, Миле Богдановић, певач и  архитекта и 
још неколико њих. Сви смо слушали казивања  
Митровића чија је мисао била јасна, а речник 
прегледан и прихватљив, лишен туђица. Ретко 
или готово никада није говорио о архитектури.  

Мени лично познат је комплет његових 
пројектованих и реализованих дела. Такође знам 
све важне струковне награде које је добио са 
разлогом, али због позванијих од мене, дакле 
архитеката, клоним се да их коментаришем. 
Дозволио сам себи, међутим, да једном приликом 
прибележим да његово капитално дело -  
„Генекс“ куле - као сликар графичар сматрам 
извесно предизајнираним, па сам из тих разлога 
као личну пажњу његовог поштоваоца именовао 
његове пројекте стамбене архитектуре, цртане са 
мање претензија него поменуте куле. Од 
сакралних објеката издвојио бих његов храм Св. 
Василија Острошког Београду. 

Кад год бих се сетио добрих цртача у 
савременој српској архитектури пред очима су ми 
цртежи Бориса Подреке и Григорија Самојлова. 
Увек сам сматрао да уз име Николе Несторовић, 
Александра Дерока, Ранка Радовића, Николе 
Добровића, часно стоји и име Михајла 
Митровића. 

 

 
Храм Св. Василија Острошког Београду   (фото: интернет) 
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ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ 
НИШ 2018. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА  
  
Жири Тријенала архитектуре Ниш 2018. у саставу: 
 
Проф. Иван Рашковић, Архитектонски факултет 
у Београду, председник 
Арх. Зоран Чемерикић, Друштво архитеката 
Ниша, члан и 
Др Александар Милојковић, Грађевинско-
архитектонски факултет уНишу, члан 
 
донео је једногласну одлуку о додели награда и 
признања пријављеним учесницима на Тријеналу 
архитектуре, како следи: 
 
АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 
 НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ и уједно  

ВЕЛИКА НАГРАДА ТРИЈЕНАЛА  
АР 11 Branković Mountain Resort, Врело,  
               Стара Планина 
Аутори: Пројектни биро „Аlterno inc.“ Ђорђе 
Китић, Душан Николић,  
Ивана Величковић, Мирјана Николић, Дејан 
Кнежић 
 
 
 

 

 

 
 
Ситуација комплекса са основама приземља 

 
 
Додељује се због префињеног приступа теми, која 
укључује, како савремене кодове архитектонског 
језика у погледу просторне структуре и облика, 
тако и традиционалне и историчне конотације на 
појмове дома, топлине и заштићености. Због тога 
је награђено дело читљиво и прихватљиво 
најширем кругу корисника, што је један од 
примарних задатака архитектуре. Будући да 
архитектура улази у свачији живот без питања, 
комплекс на Старој планини у правом смислу 
речи представља архитектуру за уживање. 
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ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
АР 2 Стамбено-пословни објекат По+П+5, 

По+П+6, у ул. Војводе Танкосића бр. 16, 
Ниш 

Аутори: Предраг Денчић, Иван Танасковић  
 
Ради се о квалитетном одговору на релативно 
уобичајени задатак где утисак урбаног у овом 
случају надилази просечна решења. 
Непретенциозна композиција открива сигуран 
ауторски рукопис. 
 

 
  
 

ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
АР 7 Анекс дечје интерне клинике и 

хирургије , Ниш, Србија 
Аутори: Александар Стојановић,  

  Владимир Ивановић 
Сарадници: Божидар Коковић,  
Марта Стојановић, Тамара Рајк, Душан Лилић,  
Иван Анђушевић, Никола Серафимовић 
 
Сложеност локације и непосредног окружења 
савладана је промишљеним поступком који је за 
елементе решења искористио једноставну 
архитектонску синтаксу платна и отвора 
акцентираних слободним приземљем и 
фрагментарним колоритом.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ   
 

НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ 
АП 6 Project M , Ниш 

Аутори: Caша Буђевац, Миљана 
Игњатовић, консултант: Никола Лечић 

 
Цењена је храбра ауторска одлука да „празнина“ 
буде стожер просторног склопа. Затворени део 
волумена се генерише око поменутог централног 
мотива који носи и метафоричне поруке 
изражене елементима природе као симболима 
живота. Третман фасадног платна подцртава 
основни концепт и релативизује класичну поделу 
прочеља. 
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Стамбено-пословни објект П+3+Пк 
Ул. Вожда Карађорђа 4-10, Ниш (1957.) 
 

 
Фасада према улици              (фото: стара разгледница) 
 

 
Детаљ  фасаде                                   (фото: З.Чемерикић) 
 

 
Перспектива ентеријера – цртеж из пројекта 

          (фото: Историјски архив Ниш) 

 
 

♦ 
Дело Михајла Митровића добро је познато и 

презентирано у многим публикацијама. С 
обзиром на то, редакција сматра да ће за читаоце 
ван Ниша бити занимљивије да овде дамо 
неколико примера његових стамбено-пословних 
објеката из периода када је центар града добијао 
нове обрисе реконструкцијама старог језгра.  
___________________________________________________________________________________________ 

Стамбено-пословни објект П+11+Пк 
Ул. Вожда Карађорђа/Наде Томић, Ниш (1961.) 
 

 
 Јужна фасада                                           (фото: З.Чемерикић) 
 

  
Западна фасада - детаљ                      (фото: З.Чемерикић) 
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Арх. МИХАЈЛО МИТРОВИЋ 
    (Чачак, 1922 — Београд, 2018) 
 

 
 

(фото: search.avira.com) 
 

„Дипломирао је 1948. на Архитектонском 
факултету у Београду. Био је стипендиста 
Уједињених нација у Француској и Данској 1950. 
У Урбанистичком заводу Србије, као главни 
пројектант, урадио је генералне урбанистичке 
планове за Зајечар, Трстеник, Пирот, Ниш, Бању 
Ковиљачу, Лазаревац, Врњачку Бању. Био је 
директор „Пројектбироа“ (1961-81). Године 1980. 
изабран за редовног професора на Факултету 
примењених уметности у Београду. Пројектовао 
је и једну зграду у Паризу. Један од најпознатијих 
српских архитеката у свету. 

У његова најзначајнија дела спадају: 
одмаралиште „Нарцис“ на Златибору, стационар 
ОУН у Бањи Ковиљачи, хотел „Путник“, 
„Генексове“ куле (Западна капија), храм Св. 
Василија Острошког у Београду; Врњачки циклус: 
топла вода Снежник, Слатина, Римски извор, 
Језеро; већи број стамбених зграда по Србији... 

Излагао је самостално у Музеју савремене 
уметности у Београду и Салону МСУ у Варшави, 
затим у Вроцлаву, те на колективним изложбама 
у Милану, Њујорку, Рабату, Грацу. Бавио се 
архитектонском публицистиком и критиком. У 
загребачком „Оку“ имао је своју колумну (1983-
89), писао је за НИН од 1974. до 1983. године. У 
„Политици“ је непрекидно писао колумну о 
архитектури 42 године. Аутор је књига „Новија 
архитектура Београда“, „Све је архитектура“ и 
„На крају века“. 

Добитник је Октобарске награде града 
Београда, листа „Борба“, Салона архитектуре, 
Велике награде за архитектуру САС, Седмојулске 
награде за животно дело... Био је генерални 
секретар Савеза архитеката Југославије, 
председник Савеза архитеката Србије. За 
почасног доктора Београдског универзитета 
промовисан 1999.г. За председника Академије 
архитектуре изабран је 1999. године.“ 

             (sr.wikipedia.org) 

♦ 
 Један од архитеката који су својим делом 
везани за Ниш свакако је Михајло Митровић. 
Најпре треба поменути његову урбанистичку 
делатност у поратним годинама. У стручном 
тиму формираном 1946.г. у Урбанистичком 
заводу НР Србије којим је руководио арх. Јозеф 
Кортус, један од сарадника је био и М.Митровић. 
„...Израда Генералног урбанистичког плана 
наставља се...1951/52.г. под руководством арх. 
Михајла Митровића...План је завршен и усвојен 
1953.г....а разрада настављена у периоду 1953-
55.г...“1 
 Изведени стамбени објекти М.Митровића 
значајно дефинишу послератну Модерну у 
Нишу: Обреновићева 124 (1954.), Цара Душана 80-
84 (1955.), Ген. Милојка Лешјанина 10-12 (1955-56.), 
Обреновићева 1-3, тзв. „Колонада“ (1956.), 
Обреновићева/Светозара Марковића (1956.), 
Вожда Карађорђа 4-10 (1957.), Вожда 
Карађорђа/Наде Томић (1961.)2.  
______________________________________________ 
Стамбено-пословни објект, ул. Обреновићева 124, 
Ниш (1954.)    
 

 
        (фото: З.Чемерикић) 

                                            
1 Мр М.Медведев, Урбана традиција Ниша у планским приказима, 
Друштво архитеката Ниша, Ниш 2019. 
2 З.С.Чемерикић, Савремена архитектура Ниша 1946-1966.,  
Друштво архитеката Ниша, Ниш 2010. 
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ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
АП 17 Пословна зграда у Нишу, Ниш, Србија   

Аутор: Владимир Ивановић 
Сарадници: Марта Стојановић,  
Божидар Коковић, Иван Анђушевић 

 

Тешка и захтевна локација је успешно савладана 
вештим ауторским поступком и савременим 
приступом у обликовању волумена и фасадних 
равни. 

 

 
 
 
ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 

АП 26 Вила „H”, Борска бб, Виник-Ниш 
KонтраСтудио /аутори:  
Зоран Николић,  Мирољуб Станковић,  
Неда Љубисављевић   
сарадник: Тијана Трајков 

 
Каскадни просторни склоп представља 
контрапункт локацији чиме су, уз игру подцелина 
и текстура, истакнути најбитнији потенцијали 
места – топоса. 

 

 
 

ПРИЗНАЊЕ ЗА КОНВЕРЗИЈУ, 
АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ   

АП 21 Стан у блокхаус бункеру, Ниш, Србија 
Аутори: др Бранко АЈ Турншек,  
Ана Станојевић        3Д визуализација: 
Исидора Ђорђевић,  Нинослав Ћирић   

 

Препознате су и искоришћене просторне 
особености постојеће структуре, а суптилним 
увођењем нових елемената постигнут је 
савремени архитектонски израз свеукупне 
композиције. 
 

 
 
  

 

 
    ЕНТЕРИЈЕРИ – РЕАЛИЗАЦИЈЕ   

 
 НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ 
ЕР 4 Министарство, Ниш 

Аутори: Андреја Буђевац, Душан Коцић 
 
Без уобичајених и очекиваних елемената у 
решавању данас често присутног задатка, уз 
присуство недвосмислених асоцијација на тему, 
постигнути резултат нуди пријатан амбијент за 
опуштање и уживање. Третирани простор 
представља микрокосмос одређене врсте 
хедонизма.  
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ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
ЕР 11 Ентеријер кантине за запошљене 

фабрике «Leoni», Прокупље 
Аутори: биро „Аlterno inc.“ Ђорђе Китић, 
Душан Николић, Ивана Величковић, Мирјана 
Николић, Александра Цветковић, Љиљана 
Миливојевић, Срђан Сакан, Јелена Ђоковић  
 
Овом приликом је употребљен најсавременији 
изражајни језик који  се служи мноштвом 
разнородних елемената сложених у јединствену 
композицију. Таква хетерогена целина није 
лишена хијерархије, а доминантни елемент је 
колорисани мозаик на делу пода. 
 

  
ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 

ЕР 13 Ентеријер кафића “Gastro bar 57”,  
Југ Богданова 57, Прокупље 

Аутори: KонтраСтудио / аутори: Мирољуб 
Станковић, Зоран Николић,  
Милош Ранђеловић / сарадник: Вук Ранђеловић 
  
Решење одише топлином која је саздана вештом 
комбинацијом материјала, текстура и боја. Светло 
учествује у целокупном амбијенту наглашавајући 
одређене архитектонске елементе. 
 

 

ПРИЗНАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 
ЕР 14 Ентеријер Велике сале у старој згради 

Медицинског факултета у Нишу 
  Аутор: Тома Јанић 
 
Иако подређена специфичним програмским и 
сложеним акустичким захтевима, вешта и 
прецизна интервенција резултује високим 
визуелним квалитетом. 
 

 
 
 
               СТУДЕНТСКИ РАДОВИ           . 
 

НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ 
СР 17 Идејно решење стамбене зграде са 

становима за студенте; 
Студио стамбене зграде 

Аутор: Немања Ранђеловић 
предметни професори/ментори: Бранислава 
Стоиљковић, Славиша Кондић 
 
На захтевној локацији склоп је успешно 
постављен. Обликовање прати намене простора 
уз одговарајуће искораке, који измештају објект из 
концепције „форма следи функцију“. 
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Мр. Михаило Медведев, арх. 
 

Арх. ДРАГИША ГИША БЛАГОЈЕВИЋ 
 На жалост породице и његових колега, 
пријатеља и познаника, напустио нас је Драгиша 
Гиша Благојевић, архитекта, значајан нишки 
стваралац, организатор инвестиционе изградње и 
грађевинске делатности и активни иницијатор 
низа друштвених активности. 
 Рођен је 21.02.1944.г. у Рожини, општина 
Мерошина. После осмогодишње школе завршио 
је на Архитектонском одсеку средњу Техничку 
школу „Никола Тесла“ и студије архитектуре на 
Техничком факултету у Нишу, где је дипломирао 
1968.г.  
 По одслужењу војног рока, као војни 
стипендиста, свој први посао добио је као 
поручник у Војној грађевинској дирекцији у 
Нишу, где је, више од десет година, радио на 
пројектовању, организацији изградње и вођењу 
стручног надзора на изградњи војних и војно- 
стамбених објеката за потребе ЈНА у Нишу и на 
подручју Нишке војне области. 
 У том периоду је не само напредовао у војној 
хијерархији, већ је за свој рад добио две сребрне и 
једну златну Годишњу награду као „Посебно 
признање за унапређење грађевинске мисли и 
праксе од општег значаја за ЈНА“, као и више 
новчаних награда, плакета и других признања. 
Службу у ЈНА напустио је, на лични захтев за 
демобилизацију, 1982.године у чину мајора. 
 Своју професионалну каријеру наставио је 
као директор у Пројектном бироу „ИНВЕСТ-
ПРОЈЕКТ“ у Нишу, који је успешно водио у 
периоду од 1982. до 1987.г. када екипа његових, 
тада, младих сарадника, пројектује значајне 
друштвене и приватне објекте у Нишу. У том 
периоду активно се ангажује и у раду Удружења 
пројектних организација „Унија-пројект“. 
 1987. године оснива и као директор, до 
1989.г., води представништво новосадске 
Стамбене задруге „УНИЈА“, која је водила 
изградњу објеката у Нишу. 
 Као искусног стручњака општинске  
структуре Ниша постављају га 1989.г. за секретара 
општинског Секретаријата за урбанизам и 
стамбено-комуналне делатности, у ком својству, 
као члан градске владе, учествује у креирању и 
спровођењу планирања развоја и изградње града 
Ниша. У периоду свог мандата био је и на 
функцији председника Управног одбора 
новоформиране Дирекције за изградњу Града 
Ниша.  

1991. године учествује у формирању „УРБО 
САЛОНА“ Удружења урбаниста Србије, и као  
председник Савета Салона, у два мандата, 1991. и 
1992.г. учествује у његовој афирмацији.  

 

 

      
 

 
 
1992.г. формира нишко представништво 

фирме „ИМЕЛ-ГРУП“ из Београда, и води 
иницијативу за изградњу прве вишеспратне 
гараже у Нишу, која бива прекинута економским 
тешкоћама и увођењем санкција. 

1994.г. наставља делатност формирањем 
сопствене породичне фирме за грађевинарство и 
инжењеринг „ГИМЕЛ“ д.о.о.Ниш. 

2000.г. био је биран за одборника Скупштине 
Града Ниша на којој остаје до превременог 
одласка у пензију, из здравствених разлога, 2002.г. 
 Као активни фудбалски играч у младости,  
касније је, као спортски функционер, био 
фудбалски судија и контролор, од Општинске до 
Савезне лиге.  

Један је од оснивача, „чартер члан“ и 
председник Ротари клуба „Ниш“ 2001/2002.г. и 
један од оснивача и вишегодишњи председник  
Друштва српско-руског пријатељства „Наисус“ 
Ниш од 2009. до 2016.г. 
 Био је и члан Удружења српских 
књижевника у Србији и дијаспори „Константин 
Велики“ у Нишу, а од 2000. до 2006.г. члан 
Управног одбора Православне Црквене општине 
у Нишу и члан Епархијског савета. 
 Архитекта Драгиша Благојевић, својим 
ангажовањем и деловањем у многим сферама 
развоја Ниша остаће запамћен као значајан 
Нишлија који је задужио овај град. 

Умро је у Нишу 12.10.2018.г. у 74-тој години и 
сахрањен је, у присуству великог броја 
поштовалаца, на Новом гробљу у Нишу. 
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 ИЗГРАДЊА 
Издавач: Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и урбанизма Србије  

Кнеза Милоша 7а/II, 11000 Београд, тел. 011/3243-563, E/mail: izgradnja@sezampro.rs,  
www.ingkomora.rs 

 
 
 

 

 
ИЗГРАДЊА бр. 4-6, април-јун  2018. (125 страна, црно-бело) 

 
Бранко Бојовић,  дипл. инж. арх.: О јубилејима, инжењерству, забораву...; др Катарина Јевтић-Новаковић, дипл. инж. арх., 
Марија Дивац, маст. Инж. арх. Стр. Докт. студија: Емилијанова рукописна баштина (оригиналан научни рад); проф. Др 
Михаило Малетин, дипл. Инж. грађ.: Путоградња по Емилијану Јосимовићу – подсећања и поуке (прегледни рад); др Злата 
Вуксановић-Мацура, дипл. инж. арх.: Инжењер и кнез: модернизација и европеизација Београда (прегледни рад); доц. Др 
Драгана Ћоровић, дипл. инж. арх.: План Емилијана Јосимовића у контексту трансформација урбаног пејсажа Београда у 
деветнаестом веку (оригиналан научни рад); др Игор Марић, дипл. инж. арх.: Природно и стваено, физичко и метафизичко у 
интелектуалној  мисли Емилијана Јосимовића (прегледни рад); мр Светлана Димитријевић-Марковић, дипл. инж. арх.: 
Безвременост једне књиге – ново читање Јосимовићеве књиге о грађанској архитектури (прегледни рад); др Ранка Гајић, 
дипл. инж. арх.: „Кроз урбанитет освестити интегритет“ – лекција коју (још) нисмо научили (прегледни рад); Бранко Бојовић, 
дипл. инж. арх.: Београд између Емилијана Јосимовића и Стевана Зарића (стручни рад); О Емилијану Јосимовићу из 
ранијих бројева часописа „Изградња“; Огледнице професора Емилијана, Од вароши до метрополе – у сусрет 150-
годишњици плана Емилијана Јосмовића; Вести и саопштења: VIII конгрес Савремене индустрије глинених производа Србије 
са међународним учешћем. 

 АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ 
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије,  

Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3207-303 
E-mail: pucarmila@iaus.ac.rs, www.iaus.ac.rs 

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 
 

 

 
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ бр. 47, јун 2018. г. (84 стране, у боји): 

 
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Милена Милинковић: Часопис Архитектура и урбанизам - библиометријска 
анализа / Arhitektura i urbanizam journal - bibliometric analysis (oригиналaн научни рад); Тања Бајић, Божидар Манић: 
Становање у мешовитој својини: урбанистички аспекти и искуство новије стамбене праксе у Србији (oригиналaн научни 
рад): Наташа Чолић и Ратка Чолић: Дијалошки и јавни простор: партиципативни приступ урбаном дизајну (прегледни рад); 
Дамјана Лојаничић: Идентификација и класификација браунфилд локација на територији Подунавља у Србији (кратко или 
претходно саопштење) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Горан Анђелковић: Први новобеоградски подземни пешачки пролаз • 
АРХИТЕКТУРА: Nuno Bernardo Griff, Cristina de Mendonça, Paulo Albuquerque Goinhas: From conception to perception - The 
meddling of the immaterial into the body; a critical appraisal of the work of EMBAIXADA • АКТУЕЛНОСТИ: Никола Крунић, Маја 
Максин: O пројекту АТРАКТИВНИ ДУНАВ / About the “ATTRACTIVE DANUBE” project • НОВЕ КЊИГЕ: Дејан Ећимовић: 
Документа / Владимир Стевановић   (приказ књиге: Марија Зечевић); Новији аспекти планирања подручја посебне намене у 
Србији - искуства и препоруке / Небојша Стефановић, Никола Крунић, Марина Ненковић - Ризнић, Наташа Даниловић 
Христић (приказ књиге: Саша Милијић). 

 ДаНС 
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Светозара Милетића 20, Нови Сад, тел. 021/423-485 

E-mail: dans@dans.org.rs, www.dans.org.rs 

 
 
 
 
 

 

 
ДаНС  бр. 82, јун 2017.г. (око 90 страна у боји) 

 
Тема броја: ФОКУС НА МОДЕРНИЗАМ • Драгана Константиновић: Изложба Фокус на модернизам: Архитектура Новог 
Сада 1950 1970  
• Станко Гагрчин: СТАРТИТ – разговор о новом животу модернистике куће • Александар Беде: Осврт на Ђорђевиће • Маја 
Момиров: Реактивација простора Железничке станице у Новом Саду • Андреј Стреховец: Стотекс: робна кућа из 
имагинарног музеја • Јелица Јовановић: Терор топлотног комфора • Стефан Миловић: Ко ако не архитект? (арх. Светлана 
Кана Радовић) • Андреј Стреховец: Полемика на рушевини модерне мисли (предлог за реновацију Генералштаба и 
Министарства одбране у Београду • Лидија Бутковић Мићин: Пројект Мотел Трогир и заштита архитектуре послијератног 
модернизма у Хрватској • Искра Крстић: Баук модернизма кружи Јадраном • Стефан Миловић: Шарени небодер поново 
плеше Лагињином (Витић плеше) • Алекса Ђурић: Кућа Н1 • - панкерски приступ (арх. Петар и Марија Симовић) • Студио 
АУТОРИ: GIR STORE – сусрет природе, производње и дизајна • Љиљана Вукајлов: Пета деценија градића Пејтон • Милан 
Ђурић: Удружење архитеката Србије-Умреженост као колектив • Драгана Константиновић: Најаве: Фестивал културе 
простора • Игор Рајковић: Најава: Октобарх • Публикације • Табаковићева награда 2016: Душан В. Радновановић • In 
memoriam: Славко Жупански, Мирослав Грујић, Дарко Марушић. 

 

 
ДаНС  бр. 83, децембар 2017.г. (у боји) 

 
Тема броја: АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ ДАНАС • Слободан Јовић: УВОДНИК: Архитектонски конкурси данас • Гроздана 
Шишовић: Борба за конкурсе је борба за архитектуру • Диана Магдић: Натјечајне праксе у Хрватској • Елша Туркушић Јурић: 
Анализа културе конкурса у Босни и Херцеговини • Андреј Стреховец: Процеси и пракса јавних архитектонских коонкурса у 
Словенији • Јелица Јовановић: Један београдски конкурс 30 година касније • Елдин Кабаклија и Радован Радоман: Развој 
Беча кроз архитектонске конкурсе • Александар Беде: Конкус Нова места • Александар Беде, Раља Иванић (фото): Пројекат: 
Ентеријери ИТ фирми у Београду и Новом Саду: Levi9, Catena Media, Namics, Seven Bridges, Vega IT • Небојша Антешевић, 
Реља Иванић (фото): Пројекат: Архитектура заједништва. Центар месне заједнице Гошићи • Александар Беде: Дешавања: 
Фестивал културе простора + Октобарх • Владимир Савчић: Дешавања: Виртуелни град и поуке нереализованих конкурса • 
Владимир Митровић: Табаковиева награда за архитектуру 2017: Леонид Нешић • Александар Беде: Публикације: „Пешачке 
зоне у старим градским језгрима“ – Александар Станојловић. 

  
АРХИТЕКТУРА 

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

Часопис АРХИТЕКТУРА, нажалост, престао је да излази после броја 209 (септембар-октобар 2018). Бројеви 
207, 208 и 209 нису нам били доступни па их нисмо представили у овом нашем прегледу. 

 
Приредио арх. Хранислав Анђелковић 
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ПРИЗНАЊЕ ЗА КОНВЕРЗИЈУ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ  

СР 4 Идејно архитектонско решење 
конверзије индустријског комплекса фабрике 
“Лагадо центар” у пословно-стамбени комплекс; 
Аутори: Марија Николић, Ана Станковић,  

  Нађа Петров 
предметни професор/ментор: Бранко Турншек, 
Љиљана Јевремовић, Миланка Васић, Ивана 
Стефановић 
 

 
 
 
ПРИЗНАЊЕ ЗА УСПЕШНО ИНТЕГРИСАЊЕ 
АРХИТЕКТУРЕ У ПРИРОДНЕ ОКВИРЕ 
 
СР 8 Еко викендица, биоклимат. архитектура 2 
Аутори: Кристина Кожовић, Марко Илић 
предметни професор/ментор: Миомир Васов 
 

 
 
 ПРИЗНАЊЕ ЗА ЕНТЕРИЈЕР 
СР 15 Showroom 

Аутор: Николета Стевановић 
предметни професор/ментор:  
Aлександар Кековић 

            

ПРИЗНАЊЕ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈУ У 
ЗАШТИЋЕНОМ АМБИЈЕНТУ 

СР 20 Идејно решење оазе за венчање, 
Ревитализација зграда 

Аутори: Борис Ранчев, Немања Ранђеловић, 
Лазар Јовић, Лазар Пејовић 
предметни професори/ментори: Александар 
Милојковић, Марко Николић, Миланка Васић, 
Милан Брзаковић 
(Рад је освојио златно признање (Gold Mentions) 
на студентском конкурсу у Асизију у Италији) 
 

 
  
 
 
ПУБЛИКАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ 
      
 НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ 
ПА 1 Изградња студентских домова у Србији 

почетком 21. века, монографија 
Аутори: Никола Цекић и Миомир Васов 
 
Дугогодишњи рад аутора на теми студентских 
домова резултирао је сериозним делом које 
представља незаобилазни угаони камен поменуте 
области. Поред теоретског доприноса ово штиво 
може послужити и као литература за практични 
рад у савладавању конкретних пројектантских 
задатака. 
 
 
 

   У Нишу, 30.9.2018.  
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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се данас дала преуредити и користити у нове 
сврхе. То се пре свега односи на Партијско поље 
надомак Нирнберга које би, без свастика и са 
другачијим заставама, добило сасвим другу, 
сасвим нову димензију и било би врло погодно 
место за, рецимо, велике позоришне и оперске 
представе, техно, рок и оперске концерте и 
сличне манифестације. На тај начин историјске 
грешке човечанства би биле упечатљиве и сваком 
читљиве, а исправљале би се саме по себи. Никада 
не треба заборавити да грађевине донекле саме 
себи одређују (историјски) пут уз промишљену 
активност људи који их користе; уосталом, као и 
сва уметничка дела која се после свог настанка 
запуте у самостални живот. 

Шперов животни пут завршио се у 
Лондону 1. септембра 1980. године. Иза њега нису 
остала преживела архитектонска дела али је 
његова архитектура била цењена и проучавана у 
периоду друге половине XX века као архитектура 
диктаторског периода из које је било могуће 
читати саму срж диктатуре. Тако је архитектура, 
као можда никада у историји човечанства, постала 
предмет пажње и сједињења са својим 
друштвеним окружењем. Та појава, радикално 
приказана у време нацизма, касније се 
проширила и на остала друштвена уређења; 
модернизам је био потенциран од разноликих 
друштава, било као систем у коме се са 
идеолошког становишта посматра улога 
градитељства, било као конкретан пример 
тоталитаризма. На пример, у неким земљама као 
што су Румунија или Албанија, архитектура се 
развијала величајући њихове властодршце. 
Слична ситуација, мада мањег обима и мање  
очигледна, била је у и у крутој модернистичкој 
архитектури педесетих и шездесетих година XX 
века, када је модернизам постао државни стил 
који је уништавао и запостављао локалне 
традиције и затечене урбане матрице бројних 
европских градова и насеља. Архитектура 
Алберта Шпера остаће упамћена као врхунац 
уједињења друштвеног поретка и градитељства. 
Каснија тумачења, не могавши се ослободити 
идеолошког набоја, нису на прави начин 
посматрала појаву какву, без сумње, представља 
Шпер и његово градитељство. Било је потребно је 
да прође много времена да би се увидела веза 
његове архитектуре са немачким градитељством 
XIX века, првенствено Шинкелом и архитектима 
његовог круга. Увек је посматрана као саставни 
део немачке ратне машине која је тежила 
поробљавању и освајању других народа и 
њихових територија.“              

            (из закључка) 
 

 

 
 
УРБАНА ТРАДИЦИЈА НИША  
У ПЛАНСКИМ ПРИКАЗИМА 
 
Аутор и дизајн: Мр Михаило Медведев, арх. 
Издавач:  Друштво архитеката Ниша, 2019. 
 

Публикација представља проширени и 
допуњени материјал који је наш колега мр 
Михаило Медведев већ презентирао у форми 
календара за 2009.г., тада у издању ЈП Завода за 
урбанизам Ниш. Издавач ове монографије је сада 
Друштво архитеката Ниша, а штампу је 
финансирао Секретаријат за културу и 
информисање града Ниша. Монографија је 
издата у оквиру „Године културе памћења“ и 
обележавања 140 година урбаног планирања 
Ниша. 

Аутор је систематизовао и представио 
најпре историјску грађу из постојеће литературе, 
што се односи на период од XV века до 1878.г. То 
су старе аустријске карте, гравире, фотографије 
старог Ниша итд. Други део обрађује 
урбанизацију Ниша после ослобођења од Турака, 
одн. од првог правог регулационог плана инж. 
Франца Винтера, до урбанистичких планова 
разних датума и аутора, у међуратном периоду. 
Трећи део представља преглед генералних 
урбанистичких планова од 1953.г. до данас. За 
грађу је коришћена документација Завода за 
урбанизам Ниш, основаног 1959.г.  

„...После сјаја римског Наиса у III и IV 
веку, рушења, разарања и делимичног поновног 
обнављања у VI веку, његова чврста урбана 
структура и разгранат комунални систем, 
градитељска традиција и култура грађења неће 
нестати...Данашњи Ниш треба да буде поносан на 
своје древне урбане почетке и да настоји да својим 
урбаним развојем и архитектуром оствари ниво 
достојан своје вишемиленијске, градитељске 
традиције... „        (из увода) 
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ИСТОРИЈА СРПСКЕ УМЕТНОСТИ 
XVIII – XXI ВЕК 
HISTORY of SERBIAN ART    XVIII – XXI CENTURY 
 
Аутор:  Слободан Малдини 
Ликовни уредник и дизајнер:  
Софија Ланцош Малдини 
Издавач: Књига комерц, Београд, 2018. 
 

«Историја српске уметности од XVIII до 
XXI века Слободана Малдинија је водич кроз 
нашу културну прошлост. Током десетогодишњег 
рада аутора прикупљено је и читаоцима 
презентовано јединствено документовано 
сведочанство о богатој културној прошлости 
Србије. На 848 страна ове књиге налази се 270 
тематских поглавља о развоју српске уметности у 
протекла три столећа уз одабрану фото-
документацију од преко 3.500 фотографија 
уметничких дела. Представљене су биографије и 
подаци о стваралаштву око 2.500 ликовних 
уметника, архитеката и других личности који су 
оставили значајан траг у српској култури. 
Описани су и релевантни историјски догађаји од 
утицаја на развој српске ликовне уметности. 
Свеобухватна и фактографски поуздана, књига је 
комлексан и исцрпан извор општег знања о 
српској уметности и култури. 

Коначни утицаји ове књиге на нашу 
културу су немерљиви, јер ће она имати велики 
удео у развоју свести садашњих и будућих 
поколења о богатом уметничком наслеђу, 
традицији, историји и култури». 
______________________________________________ 
https://www.youtube.com/watch?v=y1kyj9bKlNw 

 
 
АРХИТЕКТУРА И ТОТАЛИТАРИЗМИ 
20. ВЕКА             Архитекта Алберт Шпер 
 
Аутор: Владимир Митровић 
Ликовно обликовање: Душица Кнежевић 
Издавач: ОРИОНАРТ, Београд, 2018. 
 

„Данас се намеће питање – колико је 
Шпер допринео томе да режим, коме је савесно 
служио, и Хитлер, од кога је добијао главне 
наруџбине, постану најбезобзирнији и 
најкрвавији у историји човечанства? Питање би се 
могло формулисати и на другачији начин – 
колико један уметник или архитекта, свесно или 
не, може бити политички искоришћен, односно, 
да ли уметност као таква може бити чинилац 
диктатуре упоредо са, рецимо, цензуром или 
полицијским апаратом. Шперова уметничка 
делатност традиционалног архитекте нам даје 
одговор на сва ова питања. Иако никада није 
успео ући у историју архитектуре на начин на 
који је то желео, Алберт Шпер ће остати упамћен 
баш по радикализму одговора на ова питања. 
Готово сва његова дела, да су сачувана, била би, 
поред осталог, споменици грешака историје и 
људског рода. Међутим, гледајући са 
архитектонског и уметничког становишта, она би 
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ИЗЛОЖБЕ ИЗ ПРОГРАМА  
ДАНА АРХИТЕКТУРЕ 2018. 
 

НАГРАДЕ И КОНКУРСИ – БИНА 2018. 
Галерија ДАН, Ниш  09.10.- 14.10.2018. 
   

 
 
Изложба: годишње награде за архитектуру и 
архитектонски и урбанистички конкурси у 
периоду мај 2017- април 2018. 
Организатор: Друштво архитеката Београда 
(ДАБ) и Удружење архитеката Србије (УАС) 
Продукција: БИНА 
 
Изложбе Годишње награде за архитектуру и 
Архитектонски и урбанистички конкурси стални 
су  програмски  сегмент  Београдске  интернацио - 
налне недеље архитектуре. Прва приказује 
годишње награде за архитектуру које додељује 
више институција за реализоване објекте. Друга 
нам пружа увид у награђене конкурсне пројекте у 
организацији и/или сарадњи са струковним 
удружењима Друштвом архитеката Београда и 
Удружењем архитеката Србије. 
- Годишња награда за архитектуру Удружења 

архитеката Србије за најуспешније дело из 
области архитектуре за 2016.г. (награда 
„Алексеј Бркић“) 

- Награда „Ранко Радовић“ 
- Велика награда архитектуре Удружења 

архитеката Србије за животно дело за 2017.г. 
- Награде 40. Салона архитектуре у Београду 
- Награда града Београда за архитектуру и 

урбанизам за 2017.г. 
- Конкурси  Друштва архитеката Београда 
- Конкурси Удружења архитеката Србије 
 

100 ОБЈЕКАТА  
АРХИТЕКТОНСКОГ ВОДИЧА НИША 
Галерија ДАН, Ниш  16.10.- 21.10.2018. 
 

ПРОМОЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ВОДИЧА  
Академик проф. Бранислав Митровић 
Проф.др Александар Кековић 
 

  
АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ НИША је продукт 
вишегодишњег рада тима аутора Друштва 
архитеката Ниша. У овом периоду ауторски тим 
је најпре одредио временски период који Водич 
треба да обухвати, а то је Ниш од ослобођења од 
Турака па све до данашњих дана. Извршена је 
поделе на четири периода - изложбе и то: 
- Прва изложба у овоме низу премијерно је приказана 

на 12. Данима архитектуре Ниша октобра 2011. у 
Галерији ДАН, под називом 50 ОБЈЕКАТА ЗА 50 
ГОДИНА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША. Тим 
поводом је приказано 50 објеката који су настали у 
периоду од 1878. до 1930.г.  

- Друга је изложба 50 ОБЈЕКАТА МОДЕРНЕ НИША и 
одржана је крајем априла 2012. у Галерији ДАН, у 
оквиру манифестације „Ноћ Музеја“. На овој 
изложби је приказано 50 најрепрезентативнијих 
јавних и стамбених објеката ране и касне Модерне 
који су настали у периоду од 1930 – 1970.г.  

- Трећа изложба под називом 50 ОБЈЕКАТА 
АРХИТЕКТУРЕ НИША 1970-1990. је представила 50 
објеката који су настали у најдинамичнијем 
градитељском периоду Ниша. Ова изложба је 
премијерно приказана октобра 2012.г. у оквиру 13-
тих Дана архитектуре Ниша. 

- Последња у овом низу је изложба 50 ОБЈЕКАТА  
АРХИТЕКТУРЕ НИША 1990-2012. на којој је било 
приказано 50 објеката изведених у задњој декади 20-
тог века и првим  годинама трећег миленијума, а 
приказана је у фебруару 2013. у Галерији ДАН. 

- Селекциона изложба од 200 радова одржана је у мају 
2013. у Галерији ДАН у оквиру манифестације „Ноћ 
Музеја“. Након селекције 100 радова који су одабрани 
за Архитектонски водич Ниша, одржана је изложба 
под називом 100 - АРХИТЕКТУРА НИША КРОЗ 
ВРЕМЕ која је одржана у мају 2014. г. у оквиру 
међународне манифестације „Ноћ Музеја“. 

ТЕМА БРОЈА                                                                                    АРХИТЕКТ  63 - 64  АПРИЛ  2019 

 

8 

 

 

Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     



10 39

ГАЛЕРИЈА ДАН                                                                                 АРХИТЕКТ  63 - 64  АПРИЛ  2019 

 

10 

 

УРБАНА ТРАДИЦИЈА НИША У 
ПЛАНСКИМ ПРИКАЗИМА 

 

 
 
 

Након промоције монографије „Урбана 
традиција Ниша у планским приказима“ на 
нишком Универзитету 26.2.2019.г., у галерији 
ДАН је истог дана отворена изложба под истим 
називом. То је проширени и допуњени материјал 
који је наш колега мр Михаило Медведев већ 
презентирао у форми календара за 2009.г., тада у 
издању Завода за урбанизам Ниш. Издавач ове 
монографије је сада Друштво архитеката Ниша, а 
штампу је финансирао Секретаријат за културу и 
информисање града Ниша. Монографија је 
издата у оквиру „Године културе памћења“ и 
обележавања 140 година урбаног планирања 
Ниша. 

Аутор је систематизовао и представио 
најпре историјску грађу из постојеће литературе, 
што се односи на период од преисторије до 1878.г. 
Други период обрађује урбанизацију Ниша после 
ослобођења, одн. од првог правог регулационог 
плана инж. Франца Винтера до најновијих 
генералних планова. За грађу је коришћена 
документација Завода за урбанизам Ниш и лична 
архива аутора.  

12. КЛУБСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА  
Удружења фото-аматера „Сува планина“  
и 
8. ИЗЛОЖБА УДРУЖЕЊА ЕСПЕРАНТИСТА 
„Миле Величковић“         12 – 31.12.2019. 

  
 

   
 
 

„Дванаест година за редом се не 
посустаје у раду, омасовљењу удружења и 
побољшању квалитета изложених радова. 
Излагачи су сигурно имали великих 
потешкоћа да одаберу само по три 
фотографије које ће их представити 
љубитељима фотографске уметности. Ништа 
лакше није ни Радулу Перишићу (ове године 
је „домаћин“ клубске изложбе) чији је задатак 
да из гомиле својих награђиваних радова 
итдвоји тридесетак за показивање. Али како 
се „на муци познају јунаци“ то се храбро и 
одлучивало. Организациони одбор изложбе 
је само подсетио чланове на обавезе при крају 
календарске године. Захваљујући разумевању 
Друштва архитеката Ниша и дугогодишњој 
сарадњи, прелепа Галерија ДАН ће бити 
„гнездо“ за излагаче и посетиоце до краја 
године. 

Сарадња и повезаност чланова 
удружења је следећа вредност која се види и 
осећа у овим тешким временима. Само нека 
се тако настави. 

Своје радове за ову изложбу су 
послали и чланови из иностранствакао и 
аутори – гости и имају се чиме и похвалити. 

Надамо се да ће УФА „Сува планина“ 
истрајати и наредних година у напорима да 
одржи континуитет и квалитет изложбе.“ 

          (из каталога)  
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АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ 100 НИШ 
 
Едиција Архитектура града  књига V 
 
Издавач: Друштво архитеката Ниша 
      Ниш, 2018. 
 
Аутори: Бранимир Ћирић, Зоран Чемерикић, 
Миодраг Медар, Жарко Клисаревић, Сима 
Гушић, Јелена Илић, др Александар Кековић 
 
Рецензије: Акад. проф. Бранислав Митровић 
Проф.др Дијана Милашиновић Марић 
 
Српски / енглески 

 
 

 „...Аутори се у предговору питају: Желели 
смо да овом публикацијом презентујемо и поставимо град 
Ниш на културну мапу Србије и овог дела Европе. Да ли 
смо успели? Мишљења сам да су аутори заиста 
успели; сматрам да је ова публикација од великог 
значаја за културно разумевање и уопште 
освешћивање како самог Ниша, тако и Србије и 
региона у односу на представљено архитектонско 
насеђе.  

Лично, читаjући ову књигу, имао сам 
посебно задовољство у поновном откривању 
архитектуре Ниша, а посебан ужитак ми је 
причинило то што књига даје један нови  филтер за 
посматрање сваког појединачног објекта у контексту 
целокупног градитељског наслеђа Ниша.   

Сматрам да, ако jе ова књига и само подлога 
или увод у боље културно и архитектонско 
разумевање и вредновање архитектуре и наслеђа ове 
средине,  већ тада овај водич, као сажета архива, има 
немерљив значај, посебно у контексту нових 
генерација младих архитеката, како Ниша, тако и 
целе Србије...“ 

 

        (Из рецензије акад. проф. Б. Митровића) 
 
 
 

„...Публикација Архитектонски водич 100 
Ниш, плод дугогодишњег рада групе архитеката 
који се баве истраживањем и популаризацијом 
архитектуре Ниша и околине, представља изузетан 
допринос разумевању једне од најважнијих људских 
активности: обликовању простора.  Архитектура 
која представља одраз свеколиког друштвено-
политичког, технолошког, историјског и  
културолошког нивоа средине свакако је важно 
питање које, тек истражено, даје праве одговоре на 
упите савремености.  

На српском културном простору 
Архитектонски водич 100 Ниш представља једну од 
веома ретких публикација (уз Водич кроз модерну 
архитектуру Београда,  објављен 2002.)  која се бави 
популаризацијом архитектуре у форми Водича. Ова 
публикација је и више од водича јер садржином и 
концепцијом даје обухватан приказ градограђења 
Ниша кроз историју и то формом која је уједно и 
стручна и едукативна те представља изванредно 
битан допринос грађењу културолошке свести о 
простору у коме живимо. Такође, овим Водичем град 
Ниш се уписује у мапу важних регионалних 
средишта Србије и Европе потврђујући тезу чувеног 
архитекте Елиала Саринена да се управо 
препознавањем и истраживањем сопствене баштине, 
те њеним одговарајућим чувањем, а што се овим 
водичем постиже, поставља основа за грађење 
стручног и колективног  културолошког амбијента 
за фундаментално важну надоградњу простора у 
коме живимо.  

 

       (Из рецензије проф.др Д. Милашиновић Марић) 
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ИЗЛОЖБА на ГАФ-у 
«ИВАН АНТИЋ – АРХИТЕКТОНИЧНО» 
 

У оквиру манифестације 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША, Друштво архитеката 
Ниша у суорганизацији са Инжењерском 
комором Србије - Регионални центар Ниш, 
организовали су, четврту по реду, Изложбу 
радова Академика проф. Ивана Антића. Аутори 
су проф.др Дијана Милашиновић Марић и др 
Игор Марић. Ово је реприза изложбе постављене 
премијерно у оквиру 13. београдске БИНЕ. 

Архитектонски опус Ивана Антића 
(Београд, 1923-2005.), професора београдског 
Архитектонског факултета, редовног члана 
САНУ, члана Крунског савета, једног од 
најзначајнијих српских градитеља, чије су 
грађевине стваране у временском распону од 
готово педесет година, представља у обликовном 
конструктивном и садржинском смислу, готово 
оваплоћење идеала доба у којем је стварао. Његов 
обиман и награђиван опус садржи бројна 
реализована и пројектована архитектонска дела, 
међу којима су ремек-дела српске архитектуре. 
Ова изложба одржана је у Холу Грађевинско- 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
од 12. до 16. децембра 2018.г. У оквиру програма 
отварања, посетиоцима су се обратили аутори ове 
изложбе. 

Одлуком Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије, манифестација 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША  уврштена је у Програм 
обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова ИКС из  
Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2018. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«...Крајњи резултат, кућа – дело, у опусу 
архитекте Ивана Антића није само функционална форма 
нити стандардизовано и уобичајено решење, него 
оригиналан и непоновљив архитектонски склоп високих 
уметничких конотација, чија конструктивна и 
пројектантска логика дубоко произилази из саме бити и 
задатка архитектуре да задовољи потребе човека у 
практичном, техничком, естетском и духовном смислу...» 
                                                   (из каталога изложбе) 

 

 

 
Музеј у Шумарицама, Крагујевац                (фото: каталог) 
(са Иванком Распоповић) 
 

 
Спортски центар 25.Мај у Београду (фото: politika.rs) 
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Марко Стојановић, ист.ум. 
 

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ 2018: 
НОВИ САД И НИШ 

ЗАСЕНИЛИ БЕОГРАД 
 

За разлику од београдског Салона 
архитектуре, новосадска и нишка смотра својим 
селекцијама показале су своју вредност и 
атрактивност, самим тим што подједнако 
привлаче пажњу како домаћих тако и иностраних 
учесника. 

У Новом Саду се недавно завршио Салон 
архитектуре, док у Нишу до краја октобра траје 
архитектонски Тријенале. Обе манифестације 
приказале су одличну смотру стручних радова, 
како из Србије тако и из региона, а по пројектима 
који су добили награде, можемо слободно рећи да 
су обе манифестације у доброј мери засениле 
београдски Салон архитектуре. Без обзира да ли 
су у питању реализације, неизведена решења или 
ентеријери, у Новом Саду и Нишу је било веома 
узбудљиво ових дана. 

Иако је београдски Салон архитектуре 
централна стручна манифестација, са традицијом 
дугом преко 40 година, која по правилу сваке 
године угости најзначајније пројекте из целе 
државе, овај пут се догодило да су новосадска и 
нишка смотра постигле запаженије резултате. Да 
ли је могуће да се у Београду све мање пројектују 
ауторска решења, или су изостале пријаве 
архитеката из унутрашњости, или је жири 
једноставно морао да награди изведбе јавних 
објеката, или… Јако пуно недоумица и питања, а 
када се погледа резултат, београдске колеге нису 
баш одушевљене. 

Гран при београдског Салона однео је 
пројекат реконструкције и доградње Музеја 
савремене уметности у Београду, архитекте 
Дејана Тодоровића, у категорији изведене 
архитектуре награду је понео пословно-трговачки 
и хотелски центар Рајићева, архитеката Милана и 
Владимира Лојанице, у категорији госта салона 
(иностранства) победила је изведба хотела у Црној 
Гори, архитекте Бранислава Митровића, док је у 
категорији ентеријера победила реализација 
штанда за Сајам књига – 4 земље 1 језик, 
архитеката Бојане Марковић и Давида Билобрка. 

Не кажемо да ова дела не заслужују 
награде и да су лоша, али некако не делује 
убедљиво да прву награду једне изложбе понесе 
реконструкција заштићеног објекта – колико год 
она маестрално била изведена – или за 
архитектуру објекат чија реализација траје већ 18 
година. Овом приликом се нећемо бавити 
признањима  и  похвалама,  али  ако  прелистате  

 
 
каталог београдског Салона видећете да су у тим 
категоријама осванула изведена решења која су 
врло лако могла да освоје једну од главних 
награда, јер су иновативнија и оригиналнија него 
нека од наведених решења. Али, нису јавни 
објекти, па је вероватно и одлука жирија била у 
складу са овом чињеницом. 

 

 
Музеј савремене уметности у Београду          

(фото: Реља Иванић) 
 

 
Пословно-трговачки и хотелски центар, ул. 
Рајићева, Београд 
 

 
Хотел у Црној Гори 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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ИЗЛОЖБА на ГАФ-у 
«ИВАН АНТИЋ – АРХИТЕКТОНИЧНО» 
 

У оквиру манифестације 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША, Друштво архитеката 
Ниша у суорганизацији са Инжењерском 
комором Србије - Регионални центар Ниш, 
организовали су, четврту по реду, Изложбу 
радова Академика проф. Ивана Антића. Аутори 
су проф.др Дијана Милашиновић Марић и др 
Игор Марић. Ово је реприза изложбе постављене 
премијерно у оквиру 13. београдске БИНЕ. 

Архитектонски опус Ивана Антића 
(Београд, 1923-2005.), професора београдског 
Архитектонског факултета, редовног члана 
САНУ, члана Крунског савета, једног од 
најзначајнијих српских градитеља, чије су 
грађевине стваране у временском распону од 
готово педесет година, представља у обликовном 
конструктивном и садржинском смислу, готово 
оваплоћење идеала доба у којем је стварао. Његов 
обиман и награђиван опус садржи бројна 
реализована и пројектована архитектонска дела, 
међу којима су ремек-дела српске архитектуре. 
Ова изложба одржана је у Холу Грађевинско- 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
од 12. до 16. децембра 2018.г. У оквиру програма 
отварања, посетиоцима су се обратили аутори ове 
изложбе. 

Одлуком Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије, манифестација 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША  уврштена је у Програм 
обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова ИКС из  
Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2018. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«...Крајњи резултат, кућа – дело, у опусу 
архитекте Ивана Антића није само функционална форма 
нити стандардизовано и уобичајено решење, него 
оригиналан и непоновљив архитектонски склоп високих 
уметничких конотација, чија конструктивна и 
пројектантска логика дубоко произилази из саме бити и 
задатка архитектуре да задовољи потребе човека у 
практичном, техничком, естетском и духовном смислу...» 
                                                   (из каталога изложбе) 

 

 

 
Музеј у Шумарицама, Крагујевац                (фото: каталог) 
(са Иванком Распоповић) 
 

 
Спортски центар 25.Мај у Београду (фото: politika.rs) 
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Штанд «4 земље 1 језик», Сајам књига у Београду 
 

 
 
 
 
Новосадски салон 

 
Да би добили бољу селекцију, Новосађани 

су променили пропозиције смотре, дозволивши 
да инострана решења равноправно конкуришу за 
неку од награда. Нешто слично као на 
Балканском архитектонском Бијеналу, приспела 
су решења из региона, а видна је доминација 
хрватских и словеначких колега. Награђени 
радови су веома занимљиви и показују у ком 
правцу би и наша сцена могла да се даље развија. 

У категорији изведене архитектуре 
награду је освојио пројекат цркве Св. Јанеза Боска 
у Марибору, групе ДАНС архитекти. У 
категорији урбанизма награду је понело решење 
Трг испод дворца и игралиште „Заморц“, 
пројектног бироа Равникар Потокар из Словеније. 
Награду за најбољи ентеријер однео је пројекат 
Garderoba Concept Store, тима БИРО из Загреба. У 
категорији публикација награду је освојила 
монографија под називом Eternal Architect. The 
Life and Art of Jože Plečnik. 

 
 

 
Награда за архитектуру, Црква Св. Јанеза Боска 

 
Црква Св. Јанеза Боска у Марибору 
 

 
Трг испод дворца и игралиште „Заморц“ 
 

 
Garderoba Concept Store 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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ИЗЛОЖБА на ГАФ-у 
«ИВАН АНТИЋ – АРХИТЕКТОНИЧНО» 
 

У оквиру манифестације 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША, Друштво архитеката 
Ниша у суорганизацији са Инжењерском 
комором Србије - Регионални центар Ниш, 
организовали су, четврту по реду, Изложбу 
радова Академика проф. Ивана Антића. Аутори 
су проф.др Дијана Милашиновић Марић и др 
Игор Марић. Ово је реприза изложбе постављене 
премијерно у оквиру 13. београдске БИНЕ. 

Архитектонски опус Ивана Антића 
(Београд, 1923-2005.), професора београдског 
Архитектонског факултета, редовног члана 
САНУ, члана Крунског савета, једног од 
најзначајнијих српских градитеља, чије су 
грађевине стваране у временском распону од 
готово педесет година, представља у обликовном 
конструктивном и садржинском смислу, готово 
оваплоћење идеала доба у којем је стварао. Његов 
обиман и награђиван опус садржи бројна 
реализована и пројектована архитектонска дела, 
међу којима су ремек-дела српске архитектуре. 
Ова изложба одржана је у Холу Грађевинско- 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
од 12. до 16. децембра 2018.г. У оквиру програма 
отварања, посетиоцима су се обратили аутори ове 
изложбе. 

Одлуком Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије, манифестација 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША  уврштена је у Програм 
обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова ИКС из  
Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2018. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«...Крајњи резултат, кућа – дело, у опусу 
архитекте Ивана Антића није само функционална форма 
нити стандардизовано и уобичајено решење, него 
оригиналан и непоновљив архитектонски склоп високих 
уметничких конотација, чија конструктивна и 
пројектантска логика дубоко произилази из саме бити и 
задатка архитектуре да задовољи потребе човека у 
практичном, техничком, естетском и духовном смислу...» 
                                                   (из каталога изложбе) 

 

 

 
Музеј у Шумарицама, Крагујевац                (фото: каталог) 
(са Иванком Распоповић) 
 

 
Спортски центар 25.Мај у Београду (фото: politika.rs) 
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Урбино поседује и многобројне  цркве: 

San Francesco, San Domenico, са чувеним рељефом 
Luce dalla Robie из 1449.г., San Agostino, San 
Giovanni Battista...Урбинска катедрала префињене 
лепоте је на централној позицији. На темељима 
старије грађевине из 1066.г. подигнута је и  
обновљена у време Федерика да Монтефелтра од 
1474. до 1488.г., под руководством Франциска ди 
Ђорђо Мартинија, као тробродна базилика. 
Пошто је Урбино на средње трусном подручју 
после земљотреса из 1789.г. и 1801.г. сачувана је 
само сакристија. Касније радови су поверени 
архитекти Mucio Odi из Урбина који је осмислио 
објекат са октогоналном куполом.  Потом је 
радове преузео, због оштећења, Guzzepe Valadier 
који је обнавља у неокласицистичком маниру. 
Испред фасаде се налази седам кипова светаца, а 
један је Св. Cresvell, заштитник Урбина. 
Унутрашњост је украшена многим сликама и 
скулптурама. Интересантно је украшен део 
прелаза са квадратне на октогоналну основу: 
једноставно, води вам поглед ка узвишеном. 

 Град Урбино краси и један оригинални 
египатски обелиск и, верујте, има побратимске 
односе са више градова од којих је један и Казањ, а 
постоје записи да су га посетили Толстој и Максим 
Горки. Братимљење су иницирали руски 
студенти показујући своју цркву свих вера. 

 
КОМПЛЕКС НА БРДУ У ОКОЛИНИ  
 
Глобализација полако али неумитно 

потискује баштину и уводи неку врсту 
унификације архитектуре, што ме је навело да за 
локално ново у околини Урбина изаберем овај 
пример из часописа Arch Daily.  Фотографије  
сведоче о поновном рађању древног руралног 
заселка лоцираног на врху једног од највиших 
брда у околини Урбина. 

Неколико зграда је на древним остацима  
средњовековних комуна, а повезне су на нивоу 
хипогенума, тј подземно, као и храмови некада. 
Систем неколико јединица постављен је на 
црвеној бетонској платформи, где сваки део 
умногоме потсећа на изворну баштину области 
Марке којој припада Урбино. Видљиви део зграда 
остварује  вековни дијалог између њих , околине и 
историјске стратификације над визурама високо 
цењеног пејзажа, на древним остацима чије су све 
предности искоришћене и стављене у функцију 
на савремен начин.  

Куће су, иако разуђене, јединствена 
стамбена целина. Структуре у каменој и дрвеној 
љусци нуде се крајолику као чисти, дискретни и 

 
 
 

тихи артефакти, који враћају  афинитет и 
идентитет руралној културној матрици места.  
Рекла бих - избалансиран пример верног 
интерпретирања типично формалне  
архитектонске композиције у материјалу, дизајну 
и ентеријерима, а ипак,  изузетан узлет ка 
савремености. Лепота сваке модернизације је овде 
доведена до перфекције, јер ништа није видљиво 
споља из околине над којом доминира. 

Простор је у унутрашњости, и поред 
бетонске конструкције, преплављен  природном 
светлошћу. Све је осмишљено да се одиграва на 
више нивоа. На најнижем се налазе прилази 
колима и смештај у великој гаражи. Ту су и 
биоскопска сала, изложбене галерије, у простору 
којим су спојени анекси теретане и спа центри. Из 
подрума се стиже у срце главне зграде са 
погледом на базен и  задивљујућу брежуљкасту 
околину. Класично, ту су и дневни боравак, 
трпезарија, кухиња и радни студио. На спрату је 
апартмански простор и собе са сопственим 
хигијенским чвором. 

Намештај је рађен од ораховине, баш за тај 
простор којим се остварује ред и 
функционалност, а вешто прикривају услужни 
детаљи. У трећој јединици која је на вештачком 
брду смештене су винотеке, роштиљ, као и  
складишта.  
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Modernist Mystic/Večni arhitekt. Življenje in delo 
Jožeta Plečnika, modernističnega mistika      
аутор Noah Charney 
 

Као што се види, апсолутна је победа 
словеначких колега, али и хрватских, који су 
имали пар признања и похвала. Одлична решења 
која се ретко виђају на домаћој сцени. Да ли се то 
на новосадску смотру нису у довољној мери 
одазвали локални аутори, пре свега из Војводине, 
или су њихова дела остала у сенци странаца, тек, 
резултати новосадског салона дају нам овакву 
слику струке. 
 

Нишки салон 
 
Нишлије су остале доследне концепту 

локалне смотре, која је ове године пријатно 
изненадила публику. Било да су у питању 
награђени или радови који су добили 
признање/похвалу, селекција на нишком 
Тријеналу је одлична. Награду за најбољу 
реализацију освојио је пројекат Бранковић 
Mountain Resort на Старој планини, нишког 
бироа АЛТЕРНО. Награду за најбољи 
нереализовани пројекат понело је решење 
архитеката Саше Буђевца и Миљане Игњатовић, 
док је награду за најбољи ентеријер отишло још 
једном архитекти Буђевцу, овај пут Андреји у 
сарадњи са колегом Душаном Коцићем. У 
категорији студентских радова, награду је освојио 
пројекат Немање Ранђеловића, на тему стамбене 
зграде са становима за студенте, док је у 
категорији публикација награду освојила 
монографија Изградња студентских домова у 
Србији почетком 21. века, аутора др Николе 
Цекића и др Миомира Васова. 

Поново, жао нам је што се у овом прегледу 
не можемо бавити и другим приспелим радовима, 
али секција изведених пројеката је имала још 
неколико веома јаких конкурената за главно 
одличје, што само говори да Ниш већ увелико 
показује да иде у корак са временом регионалне 
или европске сцене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трка за квадратима у престоници 
 
Шта нам највише говоре ови резултати? 

Да су новосадска и нишка смотра својим 
селекцијама показале своју вредност и 
атрактивност, самим тим што подједнако 
привлаче пажњу како домаћих тако и иностраних 
учесника. Да су награђени радови у неким 
случајевима показали већу зрелост него 
награђени радови београдског Салона, који по 
неком правилу предњачи у квалитету изложених 
и награђених радова. Да београдске колеге под 
хитно морају да покажу, бар првонаграђене 
радове обеју изложби, својим инвеститорима, како 
би исти престали с поручивањем и инсистирањем 
на монотоним, превазиђеним и до крајње мере 
комерцијалним решењима, јер по овоме испада да 
се у Београду готово и не пројектује ауторска 
архитектура, већ да престоница предњачи 
искључиво по површини квадрата који се граде. 

Ово исто важи и за градске и/или 
републичке челнике, који би коначно могли да 
крену у реализације јавних објеката, на пример 
музеја и других културних институција, за које су 
одржани многобројни конкурси, а на којима је 
између осталог победило и решење тог истог 
Владимира Лојанице, а које је далеко 
инвентивније од његовог садашњег награђеног 
пројекта. 

Велики је допринос то што смо после 10 до 
15 година коначно отворили врата од два 
најзначајнија уметничка музеја, али морамо што 
пре са реконструкција кренути у реализације 
нових објеката, јер по слици коју сада имамо, у 
Београду се јавни пројекти не изводе већ 
годинама, што доста говори о стању духа једног 
друштва, то јест, окружења у којем стварају наше 
архитекте. 
_______________________________________________ 
(преузето са портала https://www.gradnja.rs уз 
дозволу аутора текста. Из прилога су изостављене 
слике награђених објеката са Тријенала 
архитектуре Ниша, с обзиром да је то дато у 
прилогу на стр. 3-7) 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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ИЗЛОЖБА на ГАФ-у 
«ИВАН АНТИЋ – АРХИТЕКТОНИЧНО» 
 

У оквиру манифестације 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША, Друштво архитеката 
Ниша у суорганизацији са Инжењерском 
комором Србије - Регионални центар Ниш, 
организовали су, четврту по реду, Изложбу 
радова Академика проф. Ивана Антића. Аутори 
су проф.др Дијана Милашиновић Марић и др 
Игор Марић. Ово је реприза изложбе постављене 
премијерно у оквиру 13. београдске БИНЕ. 

Архитектонски опус Ивана Антића 
(Београд, 1923-2005.), професора београдског 
Архитектонског факултета, редовног члана 
САНУ, члана Крунског савета, једног од 
најзначајнијих српских градитеља, чије су 
грађевине стваране у временском распону од 
готово педесет година, представља у обликовном 
конструктивном и садржинском смислу, готово 
оваплоћење идеала доба у којем је стварао. Његов 
обиман и награђиван опус садржи бројна 
реализована и пројектована архитектонска дела, 
међу којима су ремек-дела српске архитектуре. 
Ова изложба одржана је у Холу Грађевинско- 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
од 12. до 16. децембра 2018.г. У оквиру програма 
отварања, посетиоцима су се обратили аутори ове 
изложбе. 

Одлуком Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије, манифестација 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША  уврштена је у Програм 
обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова ИКС из  
Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2018. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«...Крајњи резултат, кућа – дело, у опусу 
архитекте Ивана Антића није само функционална форма 
нити стандардизовано и уобичајено решење, него 
оригиналан и непоновљив архитектонски склоп високих 
уметничких конотација, чија конструктивна и 
пројектантска логика дубоко произилази из саме бити и 
задатка архитектуре да задовољи потребе човека у 
практичном, техничком, естетском и духовном смислу...» 
                                                   (из каталога изложбе) 

 

 

 
Музеј у Шумарицама, Крагујевац                (фото: каталог) 
(са Иванком Распоповић) 
 

 
Спортски центар 25.Мај у Београду (фото: politika.rs) 
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ПРИЗЕМЉЕ 
 Кроз широк улазни хол обухваћен 

сводом, испод надстрешнице са луковима, 
стижете до Дворишта части, у којем је евидентна 
просторна јасноћа, симбол  архитекте Лучана 
Лаурана. Његов дизајн, са витким стубовима, 
луковима, сводовима и аркадама, и поред 
каснијих интервенција многих архитеката, остао 
је ненарушен. Након одласка Лаурана из Урбина 
1472.г. остатак је довршен под надзором 
Франческа ди Ђорђо Мартинија, интервенцијом  
на првом спрату отвореним погледом на 
двориште. Двориште части остаје пример за 
јединство и стилску кохерентност. Такође 
подразумева и сав простор за натпис изнад 
лукова, у славу Федерика да Монтефелтра, као 
великог лидера у рату и милостивог господара у 
миру.  

У оквиру приземља је била и чувена 
библиотека, једина у епохи,  са много 
хуманистичких наслова, а и потоњи власници су 
допунили библиотечки фонд. Наравно да је и 
домаћин, војвода Федерико да Монтефелтро, 
сарађујући са књижаром из Фиренце Веспазианом 
Бистичијем, нешто куповао, а нешто позајмљивао, 
па користио преписиваче и кописте. Они су 
радили у Скрипторијуму у Урбину,  па је она 
имала 1760 манускрипта.  Врло вешт папа 
Alessandro VII Chigi је откупио библиотечки фонд 
и ставио га под патронат католичке цркве и тако 
спречио коришћење исте  под називом “Фондо 
Урбинале“. Тиме је постигао дупли ефекат, 
некоришћење, осим ако папа не одобри, али и 
заштиту од пљачки и пропадања. 

 

 
            Споменик Рафаелу      (фото: Almotto) 

СТУДИОЛО  
To је кабинет Федерика да Монтефелтра, 

са филигранском дрвеном облогом са 
интарзијама у префињеној жутој и сепија нијанси.  
Сасвим горе су низови фризова са портретима 
најпознатијих личности. Било их је 28, али у 
ратним вихорима је Наполеонова војска однела 
половину која је данас у Лувру, а надокнађене су 
солидним копијама. Прикази су у перспективи, па 
као да су тродимензионални; нешто ниже су 
приказани музички инструменти. 

  На изради панела радили су, веровали 
или не, Ботичели, веома млад Donato Bramante, 
Baccio Pontelli итд., са веома сложеним 
конструкцијама перспективе геометријских 
објеката, изазивајући сталну размену података 
између реалности и фикције, варајући ваш мозак 
тако да губите осећај реалности о величини 
простора у коме сте. Данас је то својеврсна 
изложба и вајарских радова. Доњи део изгледа као 
тезга са изложеним музичким инструментима.  
Иза је имитација решетки са отвореним и 
затвореним вратима и изложеним жезлом и мачем 
правде. А још увек се откривају нове тајне 
преграде. 

Поменула бих неке личности са панела 
фриза: Платона, Аристотела, Птоломеја, 
Цицерона, Соломона, Еуклида… На западној 
страни прозора су Хипократ, Данте, Петрарка 
итд. Осим војводске палате, градњу су пратиле 
изградње вила за удобан живот, од којих су 
познате Pallazzo Albanni, Pallazzo Passiones,  
Pallazzo Odasi… 

 
 

 
       Египатски обелиск  (фото: интернет) 
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КОНКУРС 
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВИШЕНАМЕНСКОГ ОБЈЕКТА ЗА 

ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ У НИШУ 
 

 
На основу Правилника о начину и 

поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко-архитектонског конкурса 
(,,Службени гласник РС“ бр. 31/2015 од 
01.04.2015. год. ступио на снагу 02.04.2015. 
год.) донесена је 
 

ОДЛУКА 
жирија по двостепеном конкурсу за 
израду идејног решења за изградњу 
вишенаменског објекта за потребе 
културе у Нишу (Јавна набавка број 404-
2/32У-2018-28) 
 
Расписивач – наручилац конкурса:  
Канцеларија за локални економски 
развој и пројекте Града Ниша 
Спроводилац конкурса: 
Друштво архитеката Ниша, улица 
Генерала Милојка Лешјанина 52, 18000 
Ниш 
 
До предвиђеног рока приспело је 10 
конкурсних радова. Жири је радио у 
пуном саставу. На другом састанку 
одржаног дана 16.1.19 од 11,30 до 20,40, 
Жири је донео следеће одлуке, како следе: 
 
Прва награда у износу од нето 650.000,00 
дин. додељена је раду под шифром 20905 
(радна шифра 6)  
Аутори: Александар Славиковић, диа и 
     Дејан  Милетић, диа 

 
Друга награда у износу од нето 350.000,00 
дин. додељена је раду под шифром 01016 
(радна шифра 5)  
Аутори: Драган Марчетић, диа 
     Милан Максимовић, диа 
Сарадник 3Д: Игор Писарић, студ.МАСА 

Трећа награда у износу од нето 270.000,00 
дин. додељена је раду под шифром 61084 
(радна шифра 8)  
Аутори:  Даница Станковић, диа 
      Александра Костић, диа 
      Александра Цветановић, диа 
      Војислав Николић, диа 
      Миомир Васов, диа 
      Марика Илић, диа и 
      Стефан Стефановски, апс.арх. 
 
Такође, Жири је донео одлуку о 
обештећењу четири рада и то:  
 
10101 (радна шифра 7)   
Аутори: Марјан Петровић, диа 
      Милица Стојковић, апс.арх. 
      Александар Кековић, диа 
      Милан Танић, диа 
      Славиша Кондић, диа 
      Александра Ћурчић, диа 
      Даница Томић, диа     и 
      Милица Митић, диа 
 
19182 (радна шифра 1), 
Аутори: Милена Миленковић, диа-МА 
     Сања Ђурђевић, диа.-МА и  
     Катарина Шкрбић, диа-МА 
 
34689 (радна шифра 3),  
Аутори: Драгана Лазић, диа 
     Милена Сантрач, диа 
     Александра Николић, диа 
 
28051 (радна шифра 10)  

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И 
АРХИТЕКТУРА АД 

Аутор:  Матеја Мрмак, диа  
Коаутор: Милош Савић, диа 
Сарадник: Јелена Николић 
 
Информација о месту и датуму отварања 
изложбе ће се накнадно објавити на 
интернет порталу сајтoва на којима је 
објављен распис конкурса: 
www.ni.rs; www.investnis.rs; 
www.zurbnis.rs; www.u-a-s.rs; 
www.dan.org.rs   
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     Арх. Светлана Литовски 
 
УРБИНО – МОЈА ПРВА             
ФАСЦИНАЦИЈА АРХИТЕКТУРОМ (2) 

 
У 1631.г., након смрти Франческа Марије 

II дела Ровере, последњег војводе од Урбина, 
Војводство је прешло у руке папске државе и од 
тада је зграда прошла кроз спори процес 
пљачкања и деградације. Посебно, ложа на Cortile 
del Pascuino, Висећи врт, собе, па чак и две 
капелице, итд. Коначно, 1912.г., Galleria Nazionale 
delle Marche је основана унутар Palazzo Ducale, с 
обзиром на преклапање читавог архитектонског 
комплекса. 

 Декорације у тим апартманима, са 
оригиналним дизајном, израдио је вајар Федерико 
Брандини (хералдички симбол и мото љубитеља 
врлина). Први спрат назван “Нобиле” подељен је 
на пет станова са тридесетак соба. Они су 
намењени отменим гостима које сам већ поменула 
(краљ Енглеске, папа Климент XI итд). На 
западној страни су били војводски простори за 
живот са породицом. Ту је и најважнија 
просторија очувана до данас, обложена дрвеном 
декорацијом са интарзијама, у жутој и сепији, са 
детаљима који су задржали своју лепоту. Отуда се 
стиже у просторе за државничке послове, а за 
послове администрације војводства  одређени су 
најсевернији апартмани.  

Први спрат или спрат “Нобиле” је срце и 
дамар зграде. Јоле простор, који се састоји од 
седам соба распоређених на источној страни 
равни, био је први боравак Федерика да 
Монтефелтра и ту су биле дворане, спаваће собе и 
можда гардероба. То је најстарије крило зграде 
која је уређена, у ствари, под руководством 'Фра 
Карневале' и особља радионице Maso di 
Bartolomeo.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Стан је реновиран средином петнаестог 
века и украшен од вајара John Michael Fiezole, 
рекао је грчки извор (1418 - после 1452.) и Pascuino 
Da Montepulciano. Стан дугује своје име 
легендарном Јоле, са каријатидама украшеног 
камина; био je једини који је насељавала 
“dall'amatissima” - Федерикова  жена, грофица 
Battista Sforza, умрла 1472.г. 

Guest House има пет соба, које су такође 
намењене за пријем високих личности. 
Најбогатије украшена соба, соба за краља 
Енглеске, остала је позната због тога што је у XVIII 
веку ту боравио  британски краљ Џејмс II Стјуарт, 
а домаћин је би Папа Клемент XI Урбињанин. 

Војводин стан на западној страни зграде,  
реално, саграђен је крајем шездесетих година XV  
века и састоји се од неколико лепо уређених 
дворана, намењених  да се манифестује моћ 
војводе. Део овог блока је изузетна просторија 
Studiolo dо Federico, чији су зидови обложени 
изузетним дрвеним панелима са много скривених 
простора. 

 Из војводских просторија ћете ући у срце 
дворског живота: праве конференцијске сале. Ове 
собе укључују салу Degli Angeli, велики салон са 
атмосфером Параде, огромну Throne Room, 
посвећену судским лицима, образованим за 
дискусије које трају током ноћи, до доношења 
финалне одлуке, као што је подсетио Baldassare 
Castiglione. На крају, простор војводске 
администрације заузима екстремно северни део 
палате, најстарији од целог комплекса, првобитно 
под називом    "Castellare", чија је обнова поверена  
Франческу ди Ђорђо Мартинију. 
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Жири: 
1. проф. Горан Војводић, диa, 
представник УАС-а, председник Жирија 
2.    Никола Лечић, диa, представник 
наручиоца - расписивача Конкурса, 
градски урбаниста, заменик председника 
Жирија  
3. Михајло Здравковић, представник 
наручиоца - расписивача Конкурса, члан 
Градског већа града Ниша, члан Жирија  
4. БранимирЋирић, диa, председник 
ДАН, представник спроводиоца 
Конкурса, члан Жирија  
5. проф. др  Љиљана Василевска, 
диа, ГАФ Ниш, чланица Жирија  
6. Саша Буђевац, диа, члан Жирија  
7. Миодраг Медар, диа, представник 
ДАН, члан Жирија  

 
У Нишу, 24.01.2019.г. 

  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА 
 

Прва награда 20905 (радна шифра 6) 
 

Ауторски став осликава савремене тежње у 
архитектури при пројектовању објеката 
културе. Понуђено решење на децентан 
начин, кроз сведену форму и 
материјализацију, наглашавањем улазне 
партије-хола и јавних површина, потом 
простора аудиторијума и сцене засебним 
волуменом, објекат намеће окружењу и чини 
доминатом у просторном оквиру. Додатни 
квалитет представаља формирање јавног 
простора који амфитеатралном формом 
омогућава развој разноликих активности, чак 
и у режимима и ритму када објекат није 
доступан корисницима. Просторни, 
функционални и обликовни квалитет овог 
рада се очитава формирањем додатних 
вишенаменских садржаја и алтернативне 
сцене чиме доминатни моноволумен над 
базисом композиције објекта не представља 
само знаковну вредност. Ентеријер објекта је 
пројектован у складу са сведеним 
архитектонским изразом, где је уз примену 
савремених материјала и пажљиво 
акцентовање кључних елемената у оквиру 
функционалних целина понуђен амбијент 
високог квалитета. 

 
Друга награда  01016 (радна шифра 5) 
 

Појавношћу у просторном контексту објекат 
доминира волуменом, превасходно дужином 
и архитектонским изразом кроз обликовање 
фасаде. Динамичност фасаде, кроз ритам и 
обликовање основних елемената, доприноси 
формирању снажног утиска о објекту и буди 
велика очекивања при уласку у унутрашњи 
простор. Функционално објекат има јасну 
прерасподелу програма, прецизну схему 
кретања, али и делимично деградиран 
главни приступ - улаз на спратној етажи 
недостатком адекватног пратећег садржаја. 
Ентеријер, доминантно кроз примену 
материјала, али и ритмовање елемента 
облоге, користи мотиве који се појављују у 
анвелопи. Предлог уређења унутрашњег 
простора, уз увођење спонтаних 
геометријских облика (галерија), као и 
обликовање аудиторијума, оставља снажан 
утисак, ипак донекле пренаглашен. 
 

Трећа награда  61084 (радна шифра 8)  
 

Решењем је понуђен концепт којим се 
потенцира прерасподела простора и садржаја 
кроз три основна кубуса – приступа на нивоу 
партера и заједничког волумена над њима. 
Идентитет објекта се испољава поред 
сведеног обликовања и једнообразне 
материјализације, увођењем овалног 
волумена у централној зони – чине га 
простор аудиторијума и сцене, нажалост 
недовољно сагледивим у односу на читаву 
композицију. Понуђено партерно решење на 
врло афирмативан начин доприноси 
свеукупној естетици објекта. Увођењем нове 
обликовне вредности, променом 
материјализације спољашњег дела поменутог 
волумена, не постиже се предпостављени 
ефекат – континуалност форме. Корисници 
простора је могу сагледати једино у 
приступној зони објекта, док је у 
унутрашњости овај мотив у великој мери 
занемарен. Ентеријер објекта нуди пријатне 
амбијенте уз савремено обликовање 
аудиторијума и простора за окупљање. 
Додатни квалитет простору даје позиција и 
форма пристпуног степеништа са 
припадајућим проширењима као могуће 
место окупљања и излагања. 
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Железничка станица Хицинг (Hitzing) 
 

 
Железничка станица Карлсплац (Karlsplatz) 
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Прва награда 20905 
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Када се крећете од локације до локације, 
трагајући за сецесијским примерима, неминовно 
се користите градском железницом. Зачетник  
овог беспрекорног функционалог система је Ото 
Вагнер, пројектујући око 40 км. подземне трасе. 
Осим овог врсног инжењерског објекта, 
пројектовао је и неколико станичних зграда. 
Антологијски  примери сецесијске инвентивности  
су станице Карлсплац и Хицинг. На станици 
Карлсплац,  над једноставном  основом, 
поткровни и  кровни завршеци се истичу 
геометријским арабескама и чипкастом оградом. 
Она друга је помпезнија, са центром композиције 
у кубичном завршетку.  

Изостављајући многе друге Вагнерове 
примере,  изузетан утисак оставља Поштанска 
штедионица из зрелог доба Ота Вагнера, где нас 
он директно уводи у свет модерне архитектуре. 
То је монументална зграда, са сасвим 
једноставном фасадом обложеном каменим 
плочама, што се разликује од дотадашње праксе 
облагања каменим масивом. Нагласак је на 
централном улазном ризалиту, где је главни улаз 
наткривен сведеном  структуралном стакленом 
надстрешницом  и металним кровним венцем. 
Ентеријер је прочишћен готово једним тонским 
валером, сачињен од стакла, метала и керамике. 
Укупни  утисак је истоветан са ововременом  хај-
тек архитектуром. Заиста проницљиво 
предсказање.  

Опус Ото Вагнера толико је велики и 
значајан за укупни развој архитектуре да се његов 
приступ може вишеструко ставити  у контекст 
савремених идеја. Једна од чињеница које су 
допринеле његовој снажној стваралачкој личности 
је суштинско спајање духа архитекте - уметника и 
архитекте - инжењера. Данас је то више него 
актуелно, јер су многи градови на вештачком 
дисању, а објекти просечни, јер су архитекти у 
заблуди да их инжењерство одваја од њихове 
перцепције уметности, те су пројектовање 
виталних  функција градова и грађевина 
препустили  утилитарним техничким струкама. 
Ови су пак, за узврат преузели улогу „креатора“ 
простора, стварајући комплекс код архитеката да 
је креација омеђена само и искључиво техничким 
карактеристикама, али  на начин како они 
инжењерски разумеју просторну композицију. 
Ото Вагнер је ту заблуду превазишао спајањем те 
две личности, због  чега је успешно спојио  
филозофију архитектуре, њен развој и уметничку 
инспирацију, са разумевањем конструкције,  
примењеног материјала, урбанизма, саобраћаја. И 
превагу није однела нити једна дисциплина, 
напротив, створио је изузетно хомогена 
архитектонска и просторна решења.  
_________________________________________________________________________________________ 

(фотографије у тексту: Сима Гушић, интернет) 

 
Комплекс Мајолика  
 

 
Поштанска штедионица 
 

 
Поштанска штедионица – детаљ завршног венца 
 

 
Поштанска штедионица – ентеријер 
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Друга награда  01016 
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Чињеница је да су многи од њих остали 
нереализовани, што га је узнемиравало, али не и 
поколебало у његовој интелектуалној мисији. Тек 
се на овој  изложби види колика је то била 
ерупција идеја. На цртежима, перспективама, 
макетама,  које се могу посматрати као изузетна 
сликарска и вајарска дела, постаје јасно зашто је 
он почетком 20. века постао најславнији живи 
архитекта. Живећи и радећи за империјални Беч, 
његов таленат, радиност и  архитектонске 
амбиције биле су реалне, тако да је без комплекса  
нудио решења за  читаве градске четврти, уличне 
проспекте, болничке комплексе, подземну 
железницу, мостове. 

И нешто лично о Вагнеровом опусу. 
Потпун утисак се стиче када сте у могућности да 
после  „описмењавања“ на изложби,  обиђете 
објекте у граду. То смо урадили Мија Живковић и 
потписник ових редова са својим супругама. Као 
знатижељни студенти, трагали смо од објекта до 
објекта бечке сецесије и  уверавали се да је она 
изузетна  појава на прелазу два историјска 
времена, а не века. На неколико примера који су 
се по нама издвојили је, пре свега,  Вила Вагнер 
коју је он саградио у предграђу Беча 1888. године, 
за себе и своју породицу. Инспирисана је 
ренесансним Паладијевим стилом, али са врло 
маштовитом компилацијом детаља. Осим 
израженог, сасвим новог архитектонског 
функционалног склопа,  овде је провокативан  и 
ентеријер, обзиром да је Вагнер њему посвећивао 
подједнаку пажњу, бавећи се  архитектуром  као 
тоталним дизајном. У њему је у потпуности 
дочарана суштина сецесије, у којој се до крајњих 
граница препознатљивости, моделира одређена 
композиција. Утилитарна архитектура постаје 
апстрактно сликарско платно, а тумачење сцене 
индивидулни утисак посматрача.  
  За разлику од  слободно стојеће просторне 
композиције Виле Вагнер, друга импресија је 
Вагнеров  ансамбл од  три   стамбена објекта у 
центру Беча, изграђена на урбаној класичној 
матрици града.  То  су куће на улици. Вагнер је 
намеравао да је претвори у сјајан булевар, који би 
се формирао  од централног Карлсплаца до 
дворца Шенбрун. Најупечаљивија зграда је 
Мајолика, обложена цветним орнаментима од 
керамике мајолике, према ауторству његовог 
ученика Алиаса Лудвига. До ње је други објекат у 
низу са спектакуларним угаоним решењем, чије је 
златне украсе дизајнирао Отмар Шимковић, који 
ће радити и мотиве на Цркви св. Леополда. Ови 
објекти су пример коначног Вагнеровог раскида 
са историцизмом, што се од овога тренутка 
рефлектује на нове будуће објекте. Ту је пре свега 
болнички комплекс Штајнхоф, данас се зове 
именом Ота Вагнера, у коме је он пројектовао 

надалеко познату Цркву св. Леополда. Болнички 
комплекс,  изграђен на периферији Беча, 
намењен је психијатрији и плућним болесницима. 
Када се нађете у њему, остајете затечени дубином 
интелектуалног прегнућа, којим је створено дело 
са вишеструким порукама: архитектонским, 
теолошким, филозофским. Као да је Вагнер дао 
себи обавезу  да архитектуром помогне излечењу 
људске душе. У томе су својим врхунским 
остварењима помогли Коломан Мозер - 
витражима и Отмар Шимовић - скулпурама 
анђела, чији се мотиви налазе на новчаници од 50 
аустријских евра.  
 
 

 
Црква св. Леополда у болничком комплексу 
 

 
Црква св. Леополда – детаљ фасаде 
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бива у истраживачким експериментима,  сецесија 
се на различитим тачкама појављује као ауторска 
архитектура са различитом праксом, која живи 
паралелно са историцизмом.  Тако се међу 
појединцима истичу Антонио Гауди, који  у 
Барселони вајарском експресијом гради 
апстрактне пластичне елементе (Каза Мила), 
Виктор Хорта у Белгији експериментише на 
нивоу фасаде зиданим и стакленим  површинама 
(Кућа Салвај). Насупрот томе Мекинтош у 
Глазгову изоставља у потпуности орнамент, па 
елеганцију форме постиже композицијом чистих 
кубуса и  наизменичном променом пуних и 
прозорских платна (Уметничка школа).  
 

Бечка сецесија - југендстил,  у европским 
размерама је  најобимнија продукција  и са 
највише појединачних квалитетних остварења. 
Водећа личност - родоначелник тог покрета и 
светски признати архитекта је Ото Вагнер, што се 
у потпуности потврђује и документује овом 
изложбом. Васпитаван је на Академији лепих 
уметности у Бечу (1861-1863.), али је претходно 
1857.г.  завршио Техничку високу  школу у Бечу и 
1859.г. Акедемију грађевинарства у Берлину, те је 
тако његово  полицентрично  образовање у 
многоме  определило и његову креативну 
личност. То се одражава на способност да 
реализује, како најинтимније грађевине типа 
градских субурбаних вила (вила Вагнер),  
стамбених (Мајоликахаус),   јавних грађевина 
(Поштанска штедионица), до макро плана за 
уређење Беча и инжењерских  објеката, попут  
бечке градске железнице, устава и мостова  на 
дунавским каналима.   

 
Вила Вагнер 

 

У почетку  је његова пројектантска 
концепција заснована  на слободној   ауторској  
интерпретацији  ренесансних  узора, са 
употребом и експериментисањем новим 
материјалима и конструкцијом. Када се зарони 
дубље у експонате изложбе који илуструју овај 
период, очигледно је да је преко ових сазнања, 
али и у креативној интеракцији са окружењем, он  
ослободио  свој дух, изнедривши  нови југенд 
стил. У том оквиру настају маштовити примери 
бечке сецесије, врхунске комбинације материјала 
(челик, мајолика, боја)  и занатске обраде, 
стварајући трепераве и чипкасте површи са 
врцавим   детаљима,  који се још више истичу у 
историцистичком окружењу Беча.  При томе, 
естетика није сама себи циљ, јер он паралелно са 
овим итекако инсистира на функционалности 
архитектуре, истичући њену социјалу димензију.  
Ту се не зауставља његова енергија, већ ће круна 
његовог ангажмана бити поверена му реализација 
бечке градске железнице. Овде ће он, осим 
инжењерског умећа, речником сецесије изградити 
бајковите станичне зграде, које итекако одударају 
од наших суморних представа андерграунд 
конструкција. Ото Вагнер своју креативну  мисао 
стално води узлазном линијом, која је у завршној 
фази  директан увод у модерну архитектуру. 

Ото Вагнер је паралелно са својом 
пројектантском праксом био професор на Бечкој 
Академији, где је своја предавања назвао науком 
модерне архитектуре. Образовао је многе познате 
архитекте модернисте, попут Плечника, 
Хофмана, Олбриха  и друге. Његов пројектантски 
биро био је изузетно продуктиван. Много 
пројеката је остало иза њега и његовог бироа. 
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Арх. Сима Гушић 

 
ОТО ВАГНЕР  
АРХИТЕКТА ВЕЛЕГРАДА 
 
Беч је прошле године у периоду од 

15.марта до 7.октобра приредио велику 
манифестацију  посвећену свом, али и светски 
великом архитекти Ото Вагнеру. Непосредни 
повод је стогодишњица његове смрти,  којом 
приликом је у Музеју града Беча (Wien Museum) 
приређена  свеобухватна изложба "Ото Вагнер - 
архитекта велеграда", која документује живот, рад 
и богато уметничко стваралаштво најзначајнијег 
аустријског архитекте, на прелазу из 19. у 20. век. 
Он је поставио камен темељац бечкој сецесији, 
која је средишња тачка на путу од архитектуре 
историцизма до модерне. Експонате чине цртежи, 
модели, нацрти, пројекти намештаја, 
фотографије, уља на платну,  као и лични   
предмети славног архитекте,  који је својим 
визионарским радом допринео на посебан начин 
развитку  и изгледу аустријске метрополе. И више 
од тога, он је инспирисао и подучавао многе 
средњоевропске архитекте,  тако да су се његове 
идеје прошириле на шири простор.   

Аутори изложбе Музеја, који је уједно и 
највећи власник Вагнерове документације, 
потрудили су се да овом приликом изложе 
документе  новооткривених  грађевина, нацрте, 
студије, који се први пут приказују јавности, као и 
уметничко, културно и политичко окружење 
живота и рада славног бечког архитекте.  Укупан 
утисак је да  овај приказ Вагнерове заоставштине 
не превазилази само стандардни омаж неком 
аутору, већ представља важан историјско-научни 
приказ једног преломног европског периода, у 
коме је Вагнер једна од кључних личности и 
утемељивач  модерне архитектуре.  Изложба је 
пропраћена обимним каталогом-студијом. Осим 
главне презентације у Музеју града Беча, 
занимљива је и стална поставка у Вагнеровом 
павиљону, објекту који је он пројектовао за метро 
станицу на Карлплацу, а у коме  су такође 
презентовани подаци о његовом животу и раду.   
             Ото Вагнер припада великим ствараоцима, 
који благовремено препознају    изазове своје 
епохе и у њу  упрегну сву своју стваралачку 
енергију, чиме  је трајно обележе и вредносно 
унапреде. Прелаз између 19. и 20. века 
карактеристичан је  по снажном напретку науке и 
индустријске производње, који се неминовно 
преносе и на грађење градова и објеката. Нови 
материјали, пре свега челик и бетон пружају нове 
могућности,  што  је  посебан изазов за малобројне  

 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс Мајолика 
 

 
Комплекс Мајолика – детаљ фасаде 
___________________________________________________________ 
градитеље - истраживаче. То их подстиче да 
приступе  новим идејама, користећи се, како 
новим материјалима, тако и унапређењем 
уметничког заната,  утирући пут радикалној 
промени градитељске праксе. Из  тога  ће  у  прво 
време настати сецесија, која се још назива  
одредницама:   југендстил, арт нуво, модерн стил, 
стил либерти и слично. Тај  прелазни период,  
правећи отклон од историцизма,  за релативно 
кратко време изродиће пуристичку   архитектуру, 
коју карактеришу једноставни  и јасни  естетички 
елементи,  чији је врх   интернационални стил,  
који се протеже до данашњих дана. Али на самом 
почетку,  на том прелазу векова, како то обично 
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нивелете тла која ће свакако утицати на боље 
сагледавање бедема и разумевање некадашњег 
простора и поспешити квалитетнију презентацију 
истих. Простор пијаце, који је такође обухваћен 
предлогом као и савременим уређењем, налази се 
на коти у приближној висини бедема. На овом 
простору извршила би се и пренамена садржаја из 
пијачног простора у археолошко - парковски 
простор. Простор турског утврђења је истражен у 
веома малој мери, због чега се предлаже и 
програм систематских археолошких истраживања 
овог недовољно истраженог простора. 
Предвиђено је спуштање коте пијаце на нешто 
нижу коту терена у циљу уједначеног нивелисања 
простора и стварања услова за касније 
формирање археолошког парка. Спуштањем коте 
пијаце, поред истраживања, има за циљ и 
откривање унутрашњег лица западног и северног 
бедема који до сада није био видљив (сл. 4). 
Нивелисање терена потребно је обавити уз надзор 
археолога као и било који други радови који се 
раде у заштићеној зони целог локалитета и 
простора који обухвата новоформирани 
просторни план подручја посебне намене. 
Неопходно је нагласити да је приликом 
нивелисања, уколико се наиђе на било које 
покретне или непокретне налазе ранијих 
историјских епоха, потребно адекватно 
заштитити и презентовати.  

Формирањем археолошког простора унутар 
тврђаве је предлогом дато као привремено 
решење док се не јави потреба за организовањем 
већих систематских истраживања којим би се у 
потпуности истражио простор турске тврђаве и 
урадио предлог за његово презентовање. Исто 
тако, тим истраживањима би се допунила 
документација која сада садржи непотпуне 
податке. Због тога, док се не створе услови за 
покретање нових истраживања поред мањих 
истраживања (нивелисањем) предлаже се 
археолошки парк у коме би био заступљен већи 
степен ниског и високог зеленила са мањим 
кореним системом, монтажним дрвеним подом 
као и шљунковитим приступним стазама (без 
бетонских подлога) којим би се олакшала будућа 
археолошка истраживања. 

 

 

Сл. 4              Пресек кроз простор турске тврђаве 

Након конзервирања бедема, створили су се 
услови за уређење простора око бедема који 
заједно чине целокупно нову структуру (сл. 3). 
Простор између новопројектоване улице и 
конзервираних бедема треба у поду одвојити 
шљунком у коме су постављене подне расвете, на 
одрећеним растојањима дуж бедема, онако како је 
планирано предлогом. Мешовита улица се са 
археолошким парковским простором спаја преко 
приступне рампе (која је позиционирана на 
северном бедему) која даље води посетиоце до 
информационог пулта и даље стазом од дрвеног 
пода правцем пружања поред сада откривених 
лица бедема. На благо узвишеном археолошком 
парку формиран је простор са разиграним 
позицијама седења, који би имао функцију 
вршења едукативних и образовних активности у 
виду часова на отвореном за ђаке и за разгледања 
и упознавања Беле Паланке и околине за туристе, 
заједно са информационим таблама које су 
позициониране унутар њега. На крају пешачке 
стазе унутар археолошког парка, посетиоци се 
даље воде дуж правца бедема, где је лице 
унутрашњег западног бедема било видљиво на 
отприлике половини укупне дужине бедема. С 
обзиром да је могући приступ уређеном 
археолошком парку и са ове унутрашње стране 
бедема, планиран је још један информациони 
пулт како би се поспешило брже и ефикасније 
ширење историјске слике настанка данашње Беле 
Паланке и заокружила његова намена. На овај 
начин је формирана складна функција и 
коришћење простора са свим разрађеним 
приступима планираних предлогом. Цео 
унутрашњи, као и спољашњи простор, уз бедеме 
је испраћен подним расветама. На тај начин 
скреће се пажња и на сам простор унутар бедема 
који такође има одређену вредност у очувању 
амбијента.                                                        
Новопројектовани археолошки парк је могуће 
повезати са околним постојећим парковским 
просторима (парк поред Општинског суда и 
парковским простором у склопу цркве Св. 
Вазнесења Богородице) тако да заједно креирају 
простор који садржи све адекватне мере и услове 
заштите и могуће га је предложити за уграђивање 
у просторне и урбанистичке планове. 
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ДаНС - Друштво архитеката Новог Сада организовало је 21. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ НОВИ САД, чије је 
отварање одржано 29. септембра 2018. у Галерији Мацут на првом спрату Спенса у Новом Саду. На 
изложби Салона приказано је око 140 радова из 8 категорија: архитектура, урбанизам, ентеријер, 
конкурсни радови, студентски радови, публикације, дигитални простор и експеримент у архитектури. 
На отварању су проглашени победници и додељене награде и признања у свим категоријама. 
Жири Салона су чинили: Дејан Тодоровић (добитник Велике награде на овогодишњем Салону 
архитектуре Београд), Срђан Јовановић Weiss (CUNY Spitzer архитектонски факултет, Њујорк), Мика 
Цимолини (Музеј за архитектуру и дизајн, Љубљана), Ана Мрђа (Архитектонски факултет Загреб) и 
Јасмин Сирчо (Дани архитектуре Сарајево). Манифестација је подржана од стране Града Новог Сада-
Градске управе за културу и Инжењерске коморе Србије. 
 

 
Удружење архитеката Србије је доделило ВЕЛИКУ НАГРАДУ АРХИТЕКТУРЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО за 
2017. годину МИЛОРАДУ Х. ЈЕВТИЋУ,  архитекти. Свечаност доделе награде је одржана у Сали  Дома 
инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а/III, 30.10.2018. 
 

  
XIII НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП “О ЕМИЛИЈАНУ ЈОСИМОВИЋУ”  одржан је 25. октобра 2018.г. у  
Београду, у сали Савеза инжењера и техничара Србије. Скуп је посвећен  Емилијану Јосимовићу, 
поводом 150 година од оснивања “Техничарске дружине” 1868., г. чији је наследник данашњи Савез 
инжењера и техничара Србије (СИТС). Основни циљ скупа је да се изнесу новији резултати 
истраживања живота и дела Емилијана Јосимовића, од оних истраживача који су се том материјом 
бавили.  
Емилијан Јосимовић је један од великих људи 19. века у Србији. Од њега почиње веома много ствари у 
Србији, од којих су неке релативно познате, а неке скоро заборављене. Био је у дужем периоду времена 
био скоро потпуно заборављен, умро је у Соко Бањи 1897.г. У стручну јавност вратио га је професор 
Бранко Максимовић 1967.г., тј. на годишњицу објављивања његове књиге о регулацији Београда у 
Шанцу. После тога, значајни истраживачи прошлости Београда бавили су се његовим животом и 
делом. Ипак, о Емилијану Јосимовићу још увек не знамо довољно, и мислимо да његово дело није у 
целости проучено.                                                       (из флајера ) 
 

 
НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ ЂОРЂЕ ТАБАКОВИЋ 2018: МИЛЕНИЈА И ДАРКО МАРУШИЋ 
Изложба добитника Награде за архитектуру „Ђорђе Табаковић“ за 2018. годину,  архитеката и брачног 
пара Миленије и Дарка Марушића отворена је 15. децембра 2018.г. у Галерији Мацут на новосадском 
Спенсу, у организацији Друштва архитеката Новог Сада, а под покровитељством Града Новог Сада и 
Инжењерске коморе Србије.  
Награда архитектуре Ђорђе Табаковић, најзначајније признање за архитектонско стваралаштво које 
додељује Друштво архитеката Новог Сада, установљена је 1994. године и знак је признања једном од 
пионира наше модерне архитектуре, истакнутом градитељу Новог Сада и Војводине, архитекти Ђорђу 
Табаковићу (1897-1971). 
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Мр Маре Јанакова Грујић, ист.ум. 
 

        МУЗЕЈ ИЛУЗИЈА У БЕОГРАДУ 
 

Музеј илузија у Београду, отворен 
средином прошле године, унео је у српску 
музеолошку праксу одавно потребно освежење и 
иновације, прокламујући забаву као равноправан 
концепт учењу у оваквим институцијама. 
Отворен је као шести музеј те врсте у свету, након 
Загреба, Задра, Љубљане, Беча и Омана, а након 
Београда, овакви музеји су наставили да се 
отварају у Дубаију, Куала Лумпуру, Берлину, 
Атини, Њујорку и другим светскм престоницама. 
 

Транзиција музеја 
 

Још у прошлом веку неки од водећих 
светских музеолога најавили су да ће музеји у 
најскоријој будућности морати да избришу 
разлику између »образовања« и »забаве« као две 
до тада одвојене функције музеја. Данас, после 
неколико деценија, ова визија је званично 
прихваћена, али још увек се утемељује у пракси. 
 

Поред методологије музејске праксе, 
важан аспект осавремењавања музеја десио се и на 
пољу дизајна, односно архитектуре. Наиме, 
некадашњи тип »музеја - складишта«, који није 
имао потребу за изгледом префињенијим од 
обичног изложбеног магацина са задовољеним 
техничко - технолошким утилитарним музеолош- 
ким критеријумима (осветљење, температура, 
влажност ваздуха), данас је замењен музејском 
зградом која поседује такву архитектуру која је 
атракција сама по себи. 
 

Становиште да музеји не могу више 
постојати само у смислу одржавања класичне 
традиције - сакупљања, чувања и излагања 
»високе« уметности и наслеђа у време »нове 
музеологије«, замењено је рефлексијом 
нераздвојиве људске склоности према 
радозналости, комбиноване са жељом према 
комуникацији и забави. 
 

Нови музеј данашњице 
 

Музеји у свету данас показују плуралност 
и разноликост институционалног устројства. 
Распон се креће од националних музеја са 
универзално - енциклопедијским ставом, до 
малих провинцијалних музеја на тему локалне 
историјске баштине, од великих јавних музеја до 
најразноликијих малих приватних музеја. Током 
историје музеј се као институција мењао. Но, до 
нашег доба музеји су дефинитивно преживели, и 
у данашњем свету масовног путовања, енормне 
слободе, све савршенијег образовања, увећане све-  

 
 

 
 
сти о природној средини, музеји играју изузетно 
важну друштвену улогу.  
 

У доба телевизије, филма, реклама и 
интернета, класична стална музејска поставка 
делује сиромашно, неинвентивно, или чак 
досадно. Зато, облици контакта и комуникације са 
публиком морају бити разноврсни, стални и 
прилагођени модерном времену. Поставка се 
оживљава разноликим медијима. Музеји данас се, 
дакле, боре за своју публику, тако што проналазе 
нове начине да осете и задовоље интересовања и 
потребе заједнице. Тако се дешава промена улоге 
музеја у образовању и друштву, и то понајвише у 
смеру увођења концепта забаве. 
 

Музеј илузија – нови доживљај у 
Београду 

 
Музеј у нашем добу представља 

својеврсни метод комуникације, протока 
информација и искуства преко визуелних 
симбола поставке/изложбе и тродимензионалних 
појава односно обраћања водича. Иако су 
последњих деценија САД постале лидер у развоју 
најразличитијих форми и оријентација музеја, 
»Музеј илузија« у Београду долази нам као 
тенденција из Европе. 
 

Музеј се налази у срцу Београда – у 
Нушићевој улици, у модерном здању које је 
саграђено пре неколико деценија. Пројекат 
адаптације потписао је архитекта Свен Франц, док 
су идејни творци целог концепта Роко Живковић 
и Томислав Памуковић. За 2Д дизајн био је 
задужен дизајнер Драган Вејновић. 
 

Простор музеја заузима три нивоа. 
Експонати су постављени на различите начине: 
окачени на зиду или на таваници, односно 
постављени слободно у простору. Постоје и они 
знатно сложенијег типа, као што су вортекс тунел, 
различите »собе« (криве, обрнуте, са огледалима 
и др.), као и збирка холограма. 
 

Још откако је отворен, музеј, са својих 400 
м2 изложбеног простора, постао је један од 
најпопуларнијих градских дестинација. Било да 
су у питању организоване посете школа, 
туристичке дестинације, породичне посете, или 
независне мање групе, музеј пружа атрактиван 
доживљај сусрета са науком и њеним 
феноменима кроз потпуно савремен »модус 
вивенди«. 
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поклапају четвороугаоне куле старијег утврђења 
док округле, једнако турске, поклапају 
полигоналне. Познате три грађевинске фазе нису 
у потпуности данас видљиве на бедемима и 
кулама због слабе очуваности и мале видљивости. 
Данас је у највећој мери видљива турска фаза 
градње која је такође лоше очувана, док су остале 
фазе слабо видљиве или се налазе под земљом. 

 Последњи конзерваторско-рестаураторски 
радови на бедемима вршени су осамдесетих 
година прошлог века. Од ових радова на 
бедемима прошло је готово 30 година, без икаквог 
одржавања, и они су доведени у веома лоше 
стање. Данас сачувани материјални остаци нису у 
довољној мери заштићени, самим тим и 
презентовани. У циљу решавања ових проблема 
предлаже се уређење простора око бедема, где се 
данас налази паркинг простор као и пијаца 
унутар утврђења. Предлогом је обухваћен 
новоформирани простор који треба визуелно 
нагласити бедемима, где би њихова улога била 
примарна и обезбедила несметано и сигурно 
кретање по њему, у складу са важећим прописима 
када су у питању културна добра, као и са 
потребама савремене Беле Паланке.  

КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
ОСТАТАКА БЕДЕМА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА У 
БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ 

 Фортификациони систем турске тврђаве 
преноси историјску слику одиграних догађаја на 
овим просторима. Идеја ревитализације простора 
око бедема, поред њихове заштите, има за циљ и 
потребу за преношењем односно презентовањем 
ове битне историјске слике посетиоцима Беле 
Паланке у циљу развоја културног туризма. 
Међутим, затечени амбијент није одговарао 
мерама и условима заштите оваквих простора и 
целина из разлога што Просторни план Беле 
Паланке не садржи мере заштите везане за 
очуване бедеме, што се јасно види и на затеченом 
стању. Потреба за просторним уређењем овог 
дела утврђења је велика и захвата већу површину 
око бедема у циљу његове потпуније и ефикасније 
заштите. Стварањем новог амбијента створили би 
се услови, поред очувања некадашњег античког 
наслеђа, и за наставак археолошких истраживања 
која су данашњим урбанистичким решењем 
онемогућена.  

С обзиром да се локалитет налази у језгру 
савременог града, његову заштиту, очување и 
ревитализацију треба обезбедити кроз 
урбанистичке планове (сл. 2).  Због тога, наведени 
проблеми као и постизање жељених циљева обез - 

 

Сл. 2  Тренутно стање уређености простора 
некадашње турске тврђаве 

 

 
Сл. 3  Предложено стање уређености простора 

некадашње турске тврђаве 
 
бедиће се израдом Просторног плана подручја 
посебне намене за територију некадашње турске 
тврђаве (сл. 3). Предлог просторног плана 
обухватао би решења за наведене проблеме као 
што је укидање паркинг простора уз бедеме који 
онемогућује њихову видљивост. Ово је прва мера 
заштите и ревитализације простора непосредно 
поред градских зидина и има двојаку функцију: 
стварање прегледног простора са отвореним 
визурама према „старом граду” као и нови 
савремени простор који би истовремено постао и 
препознатљив симбол овог места. Лоше стање 
приступне улице уз бедеме, чији степен 
преоптерећености није велики, потребно је 
препројектовати у мешовиту улицу (у предлогу је 
назначена као калдрмско поплочана улица) која је 
намењена моторном саобраћају и пешацима. 
Приликом препројектовања стамбене улице у 
мешовиту, предлогом је обухваћено и спуштање 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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Надежда Ракоција, миа-конзерватор 

О БЕЛОПАЛАНАЧКОЈ ТВРЂАВИ - 
ПРЕДЛОГ ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 
 На само 35 км од Ниша, у оближњој Белој 
Паланци, откривени су остаци античког града 
Ремезијана (Remesiana). Саграђена од Римљана у 
II веку, ремезијанска тврђава је кроз векове 
опстала као византијска и српска, а затим и као 
турска тврђава. Место на коме лежи данашња 
Бела Паланка познато је као насеље из времена 
цара Трајана под називом "Respublica 
Ulpianorum". Почетком II века забележена је под 
именом Romesiana, а у IV веку као Remesiana. 
Античка Ремезијана постепено, због новонасталих 
прилика у Царству, прелази у византијску 
Румисијану. Име је мењано током времена у 
складу са хронологијом развоја насеља, па је овог 
пута средњовизантијска Ремезијана, сада под 
именом Мокро, утврђено и добро организовано 
насеље у коме је столовао епископ. На овом месту 
у XV веку ствара се српско насеље под именом 
Извор. Нажалост, мало се зна о овом значајном 
делу прошлости Беле Паланке. Највише података 
сачувано је за град који је саграђен за време турске 
окупације. Године 1638., срећемо је под именом 
Мустафа - пашина Паланка (Муса - Пашина 
Паланка) или Ак - Паланка (Бела Паланка), чији 
су материјални остаци данас највидљивији. 
Извори бележе да је турска тврђава зидана од 
римских рушевина и да је градио везир Мустафа-
Паша у XVIII веку, по коме је и добила назив. Ова 
тврђава је била четири пута мања од римске и 
заузимала је њен северозападни угао утврђења 
испод које је пролазио римски војни пут. Након 
ослобођења од Турака 1877. године, на крају 
хронолошке лествице развоја града, настаје 
данашња Бела Паланка, која је задржала турски 
назив.  

 Од многобројних археолошких налаза 
који су откривени на овом простору, посебно 
треба нагласити делимично откривене остатке 
бедема утврђења позициониране у самом центру 
Беле Паланке. На бедемима се познају најмање 
три грађевинске фазе: римска, рановизантијска, 
можда и средњовизан -тијска и турска 
градитељска делатност. Откривањем првих већих 
грађевинских објеката испод савремене Беле 
Паланке, јавила се потреба за урбанистичком 
анализом града. Првим археолошким 
истраживањима прикупљени су подаци о 
просторном контексту града на основу којих је 
начињен топографски план. Својим брањеним 
простором, око 25 ха, спада у ред мањих 

касноантичких утврђења. Кроз насеље пролази 
један од најзначајнијих Балканских путева, 
Цариградска цеста (Via Militaris) која повезује 
западну Европу, преко Сердике (Serdica), са 
Константинопољем (Constantinopolis) и припада 
урбаној схеми Ремезијане, у континуитету до 
данашње Беле Паланке, као потез друма Ниш-
Пирот (сл.1).  

 

Сл. 1 Основа римског утврђења Ремезијане 
 

Пресек између градских улица и 
бедемских платна завршавао се градским 
капијама. Претпоставља се да је на сваком бедему 
постојала по једна капија која је фланкирана 
шестоугаоним кулама. Због недовољне 
очуваности античког града, постоје различите 
претпоставке око броја кула које је могла да има. 
Једно од разматрања јесте да је Ремезијана имала 
20 кула. Фортификација која је данас видљива има 
укупно пет кула, две на северној, две на западној 
страни и једну угаону (северозападну) кулу. 
Сагледавање развоја града, поред грађевинских 
фаза, олакшано је захваљујући различитим 
типовима истурених кула на бедемима. 
Правоугаоне и шестоугаоне, које припадају 
старијим фазама утврђења (римска и византијска) 
и куле округлог и полукружног облика које 
припадају најмлађој турској фази. Старије 
утврђење је трапезоидног облика са 
четвороугаоним кулама на бедемским платнима и 
полигоналним кулама на угловима. Присутне 
полигоналне куле су споља шестостране а 
изнутра округле основе. Полукружне турске, 
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        Музеј илузија – нови постулати музеологије 
 

        Визуелни метод музејске поставке, познат као 
преносник већег броја чињеница за мање време 
но што се то очекује од речи, написаних или 
изговорених, преовладава у Музеју илузија, а сами 
експонати, њихова »реалност« и доступност, 
изазивају јаку емоционалну привлачност, 
сензитивност, а тиме и могућност асимиловања 
информација и импресија. 
 

Поред саопштавања чињеница, музеј нуди 
могућности да исте изазове на активну 
кооперацију у процесу учења, као и да стимулише 
процесе посматрања, логичког мишљења, 
одговорности и имагинације. Пажљиво одабрана 
збирка експоната у музеју (преко 70) може бити 
гледана или искоришћена као сцена за учење, 
активности, комуникацију, забаву, као и за 
бележење свих ових тренутака фотоапаратом. Уз 
то, замишљено је да се експонати током времена 
мењају тј. иновирају. 
 

У мезеологији давно најављена »смрт 
музејског водича« (»Death of the Curator«) заиста се 
десила – у Музеју илузија улога водича припада 
свакоме, интерактивност између простора, 
експоната и посетиоца је на највишем нивоу, а 
потенцирање (уместо класичне забране)  
фотографисања забележено је и на поду, 
визуелним симболима. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (фотографије: www.muzejiluzija.rs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нова реалност у музеју 
 

Већ само гесло музеја »Ако слика говори 
више од хиљаду речи, илузија говори више од 
милион њих«, саопштава нам идеју 
превазилажења класичног музеја у циљу стварања 
једне нове реалности, како у унутрашњем свету 
посетиоца, тако и изван њега, Живи свет илузија, 
који овај музеј пружа, осмишљен је тенденциозно 
како би пољуљао поверење у чула посетилаца и 
намењен је свим генерацијама, од најмлађих до 
најстаријих. 
 

С обзиром да чуло вида човеку пружа око 
90% информација о спољашњем свету, концепт 
музеја базира се на феноменима физике и оптике, 
и у свом отелотворењу прати развитак 
психологије перцепције. Посетиоцима се поред 
чула вида, омогућује да експонате доживе и чулом 
додира, слуха и мириса, где год је то могуће.  

Иновације у односу на класичан музеј се 
не постижу само у интеракцији експонат-
посетилац, већ и у самом дизајну простора. 
Сугестивне боје и оп-арт ефекти зидова, 
минимализам простора који садржи само 
потребно и довољно за осмишљени музејски 
програм, промишљен пропорцијски и 
перспективни систем простора,  представљају 
главне стожере овог иновативног музејског 
дизајна. 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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АЛЕКСАНДАР СЛАВИКОВИЋ, арх. 
Проф. ДЕЈАН МИЛЕТИЋ, арх. 
 

``... КОНКУРСИ УВЕК ПРЕДСТАВЉАЈУ 
ПОСЕБАН ИЗАЗОВ И НАЈБОЉИ 
НАЧИН ДА СЕ ДОЂЕ ДО АДЕКВАТНОГ 
РЕШЕЊА....“ 
 

Повод за овај разговор је недавно завршен 
Конкурс за израду идејног решења за изградњу 
вишенаменског објекта за потребе културе у 
Нишу, на коме је прву награду освојио тим 
београдских архитеката. Аутори награђеног рада 
су се љубазно одазвали нашем позиву да одговоре 
на неколико питања, а приказ свих награђених 
радова је у прилогу на страни 14 овог броја.  
 
„Архитект“: Реците нам, најпре, какви су Ваши 
утисци о нашем граду, општи и стручни? Да ли 
сте и раније долазили у Ниш и колико су ти 
утисци помогли у сагледавању контекста за рад 
на овом пројекту?  
 
А.С, Д.М.: За град који постоји тако дуго, који 
траје вековима уназад, очекивано је присутна 
слојевитост, која представља сама по себи 
својеврсни изазов.  Контекст је за нас врло 
важан и готово увек утиче у доброј мери на 
концепт и пројектантску стратегију. 
 
„Архитект“: Какав је ваш коментар самог 
Конкурса, његова тема, локација, проблематика 
јавних објеката ове врсте, конкретних 
програмских захтева?  
 
А.С, Д.М.: Стиче се утисак да је објекат овакве 
намене потребан граду Нишу. Вишенаменски 
карактер и преплитање функција су наметнули 
решење које је у складу са  савременим 
тенденцијама у архитектури. Очекујемо да ће 
будући објекат представљати место окупљања и 
реперно место за сам град. Концепт смо 
поставили тако да центар отворимо ка споља и 
да отвореним јавним просторима сјединимо 
будућу структуру са градом. Приступни трг, 
сцена, са својим гледалиштем на отвореном, као 
и на сличан начин активиран простор крова, 
настао је као потреба да се одговори на 
савремене тенденције и оствари одређени 
облик комуникације са градом, који омогућава 
сталну промену јавног простора. Овакав 
приступ промовише могућност формирања 
отвореног простора као споне између простора 
културе и јавног простора града. Повезивањем 
затворене структуре са дефинисаним 
отвореним простором формира се специфичан, 
препознатљив однос са окружењем.   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Александар Славиковић         Дејан Милетић     
                        
          
„Архитект“: Имате ли нека ранија искуства у 
пројектовању објеката овакве намене? Читаоце ће 
вероватно интересовати Ваше референцне листе. 
Вама препуштамо избор за приказ у нашем 
гласнику, уколико то желите. 
 
А.С, Д.М.: Иза нас стоји вишегодишње искуство, 
како у учешћима на конкурсима, тако и у 
реализацији објеката. На конкурсима у Србији 
и иностранству добијено је више од 25 награда и 
признања. Поред конкурса ту је и већи број 
реализованих објеката и објеката у фази 
реализације (више од сто хиљада квадратних 
метара површине под објекатима различитих 
намена). 
 
„Архитект“: Да ли се слажете са општом 
констатацијом да су конкурси најбољи начин да 
се дође до правог решења за конкретан задатак? 
Да ли је у Београду ситуација таква да се ово 
потврђује, или се до решења долази другим, 
административним тј. политичким путевима, или 
пак утицајем крупног бизниса?  
 
А.С, Д.М.: За архитекте конкурси увек 
представљају посебан изазов и најбољи начин 
да се дође до адекватног решења. Кроз наша 
струковна удружења смо се увек борили да 
институција конкурса  добије своје заслужено 
место. Међународна пракса показује да се кроз 
конкурсе долази до најквалитетнијих решења. 
За јавне објекте би конкурси требало да буду 
обавезни, као и за приватне инвестиције које 
утичу на развој и слику града. У Београду је 
слична ситуација.  
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„Архитект“: Како коментаришете друге 
конкурсне радове? Вероватно се слажете са 
општим утиском да жирију није било лако да дође 
до одлуке, с обзиром на уједначен квалитет рада 
учесника, нарочито у другом степену Конкурса.  
 
А.С, Д.М.: Били смо у прилици да видимо 
радове из другог степена Конкурса, уочљив је 
висок квалитет радова.  
 
„Архитект“: Какве су савремене тенденције у 
архитектури у региону и свету? Да ли у Србији 
има вредних остварења која равноправно стоје уз 
светску праксу? 
 
А.С, Д.М.: Отворен је простор за различите 
приступе и мишљења, што је потенцијално 
добро за архитектуру, али наравно, само у 
случају да преовладава логика. Архитектура је 
увек везана за опште друштвено и економско 
стање, тако да очекујемо да се са развојем и 
напретком друштва развија и архитектура. 
Земље региона су можда и најбољи пример за 
претходну констатацију. У таквим условима 
продукција српских архитеката је на солидном 
нивоу са  врхунским дометима у појединачним 
случајевима. 
 
„Архитект“: Какво је Ваше мишљење о нашем 
гласнику „Архитект“? Имате ли неку сугестију, 
примедбу? Предлажемо Вам да погледате наш сајт 
www.dan.org.rs  на коме су представљене и друге 
активности Друштва архитеката Ниша.  
 
А.С., Д.М.: У Србији је уочљив недостатак 
архитектонске стручне критике која би 
креативно анализирала кретања у српској и 
светској архитектури, у том контексту часописи 
и гласници као што је „Архитект“ заузимају 
значајно место  и треба их подржати. Наравно, 
потребно је окренути се и промоцији струке 
кроз савремене медије, друштвене мреже исл. 
 
„Архитект“: Захваљујемо се и желимо Вам успех у 
даљем раду, уопште и у вези разраде Вашег 
награђеног пројекта. Надамо се да он неће 
претрпети велике измене у односу на почетну 
идеју и да ће до реализације доћи током ове 
године.  
        Разговор водио Уредник 
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АЛЕКСАНДАР СЛАВИКОВИЋ, арх. 
Проф. ДЕЈАН МИЛЕТИЋ, арх. 
 

``... КОНКУРСИ УВЕК ПРЕДСТАВЉАЈУ 
ПОСЕБАН ИЗАЗОВ И НАЈБОЉИ 
НАЧИН ДА СЕ ДОЂЕ ДО АДЕКВАТНОГ 
РЕШЕЊА....“ 
 

Повод за овај разговор је недавно завршен 
Конкурс за израду идејног решења за изградњу 
вишенаменског објекта за потребе културе у 
Нишу, на коме је прву награду освојио тим 
београдских архитеката. Аутори награђеног рада 
су се љубазно одазвали нашем позиву да одговоре 
на неколико питања, а приказ свих награђених 
радова је у прилогу на страни 14 овог броја.  
 
„Архитект“: Реците нам, најпре, какви су Ваши 
утисци о нашем граду, општи и стручни? Да ли 
сте и раније долазили у Ниш и колико су ти 
утисци помогли у сагледавању контекста за рад 
на овом пројекту?  
 
А.С, Д.М.: За град који постоји тако дуго, који 
траје вековима уназад, очекивано је присутна 
слојевитост, која представља сама по себи 
својеврсни изазов.  Контекст је за нас врло 
важан и готово увек утиче у доброј мери на 
концепт и пројектантску стратегију. 
 
„Архитект“: Какав је ваш коментар самог 
Конкурса, његова тема, локација, проблематика 
јавних објеката ове врсте, конкретних 
програмских захтева?  
 
А.С, Д.М.: Стиче се утисак да је објекат овакве 
намене потребан граду Нишу. Вишенаменски 
карактер и преплитање функција су наметнули 
решење које је у складу са  савременим 
тенденцијама у архитектури. Очекујемо да ће 
будући објекат представљати место окупљања и 
реперно место за сам град. Концепт смо 
поставили тако да центар отворимо ка споља и 
да отвореним јавним просторима сјединимо 
будућу структуру са градом. Приступни трг, 
сцена, са својим гледалиштем на отвореном, као 
и на сличан начин активиран простор крова, 
настао је као потреба да се одговори на 
савремене тенденције и оствари одређени 
облик комуникације са градом, који омогућава 
сталну промену јавног простора. Овакав 
приступ промовише могућност формирања 
отвореног простора као споне између простора 
културе и јавног простора града. Повезивањем 
затворене структуре са дефинисаним 
отвореним простором формира се специфичан, 
препознатљив однос са окружењем.   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Александар Славиковић         Дејан Милетић     
                        
          
„Архитект“: Имате ли нека ранија искуства у 
пројектовању објеката овакве намене? Читаоце ће 
вероватно интересовати Ваше референцне листе. 
Вама препуштамо избор за приказ у нашем 
гласнику, уколико то желите. 
 
А.С, Д.М.: Иза нас стоји вишегодишње искуство, 
како у учешћима на конкурсима, тако и у 
реализацији објеката. На конкурсима у Србији 
и иностранству добијено је више од 25 награда и 
признања. Поред конкурса ту је и већи број 
реализованих објеката и објеката у фази 
реализације (више од сто хиљада квадратних 
метара површине под објекатима различитих 
намена). 
 
„Архитект“: Да ли се слажете са општом 
констатацијом да су конкурси најбољи начин да 
се дође до правог решења за конкретан задатак? 
Да ли је у Београду ситуација таква да се ово 
потврђује, или се до решења долази другим, 
административним тј. политичким путевима, или 
пак утицајем крупног бизниса?  
 
А.С, Д.М.: За архитекте конкурси увек 
представљају посебан изазов и најбољи начин 
да се дође до адекватног решења. Кроз наша 
струковна удружења смо се увек борили да 
институција конкурса  добије своје заслужено 
место. Међународна пракса показује да се кроз 
конкурсе долази до најквалитетнијих решења. 
За јавне објекте би конкурси требало да буду 
обавезни, као и за приватне инвестиције које 
утичу на развој и слику града. У Београду је 
слична ситуација.  
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„Архитект“: Како коментаришете друге 
конкурсне радове? Вероватно се слажете са 
општим утиском да жирију није било лако да дође 
до одлуке, с обзиром на уједначен квалитет рада 
учесника, нарочито у другом степену Конкурса.  
 
А.С, Д.М.: Били смо у прилици да видимо 
радове из другог степена Конкурса, уочљив је 
висок квалитет радова.  
 
„Архитект“: Какве су савремене тенденције у 
архитектури у региону и свету? Да ли у Србији 
има вредних остварења која равноправно стоје уз 
светску праксу? 
 
А.С, Д.М.: Отворен је простор за различите 
приступе и мишљења, што је потенцијално 
добро за архитектуру, али наравно, само у 
случају да преовладава логика. Архитектура је 
увек везана за опште друштвено и економско 
стање, тако да очекујемо да се са развојем и 
напретком друштва развија и архитектура. 
Земље региона су можда и најбољи пример за 
претходну констатацију. У таквим условима 
продукција српских архитеката је на солидном 
нивоу са  врхунским дометима у појединачним 
случајевима. 
 
„Архитект“: Какво је Ваше мишљење о нашем 
гласнику „Архитект“? Имате ли неку сугестију, 
примедбу? Предлажемо Вам да погледате наш сајт 
www.dan.org.rs  на коме су представљене и друге 
активности Друштва архитеката Ниша.  
 
А.С., Д.М.: У Србији је уочљив недостатак 
архитектонске стручне критике која би 
креативно анализирала кретања у српској и 
светској архитектури, у том контексту часописи 
и гласници као што је „Архитект“ заузимају 
значајно место  и треба их подржати. Наравно, 
потребно је окренути се и промоцији струке 
кроз савремене медије, друштвене мреже исл. 
 
„Архитект“: Захваљујемо се и желимо Вам успех у 
даљем раду, уопште и у вези разраде Вашег 
награђеног пројекта. Надамо се да он неће 
претрпети велике измене у односу на почетну 
идеју и да ће до реализације доћи током ове 
године.  
        Разговор водио Уредник 
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Надежда Ракоција, миа-конзерватор 

О БЕЛОПАЛАНАЧКОЈ ТВРЂАВИ - 
ПРЕДЛОГ ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 
 На само 35 км од Ниша, у оближњој Белој 
Паланци, откривени су остаци античког града 
Ремезијана (Remesiana). Саграђена од Римљана у 
II веку, ремезијанска тврђава је кроз векове 
опстала као византијска и српска, а затим и као 
турска тврђава. Место на коме лежи данашња 
Бела Паланка познато је као насеље из времена 
цара Трајана под називом "Respublica 
Ulpianorum". Почетком II века забележена је под 
именом Romesiana, а у IV веку као Remesiana. 
Античка Ремезијана постепено, због новонасталих 
прилика у Царству, прелази у византијску 
Румисијану. Име је мењано током времена у 
складу са хронологијом развоја насеља, па је овог 
пута средњовизантијска Ремезијана, сада под 
именом Мокро, утврђено и добро организовано 
насеље у коме је столовао епископ. На овом месту 
у XV веку ствара се српско насеље под именом 
Извор. Нажалост, мало се зна о овом значајном 
делу прошлости Беле Паланке. Највише података 
сачувано је за град који је саграђен за време турске 
окупације. Године 1638., срећемо је под именом 
Мустафа - пашина Паланка (Муса - Пашина 
Паланка) или Ак - Паланка (Бела Паланка), чији 
су материјални остаци данас највидљивији. 
Извори бележе да је турска тврђава зидана од 
римских рушевина и да је градио везир Мустафа-
Паша у XVIII веку, по коме је и добила назив. Ова 
тврђава је била четири пута мања од римске и 
заузимала је њен северозападни угао утврђења 
испод које је пролазио римски војни пут. Након 
ослобођења од Турака 1877. године, на крају 
хронолошке лествице развоја града, настаје 
данашња Бела Паланка, која је задржала турски 
назив.  

 Од многобројних археолошких налаза 
који су откривени на овом простору, посебно 
треба нагласити делимично откривене остатке 
бедема утврђења позициониране у самом центру 
Беле Паланке. На бедемима се познају најмање 
три грађевинске фазе: римска, рановизантијска, 
можда и средњовизан -тијска и турска 
градитељска делатност. Откривањем првих већих 
грађевинских објеката испод савремене Беле 
Паланке, јавила се потреба за урбанистичком 
анализом града. Првим археолошким 
истраживањима прикупљени су подаци о 
просторном контексту града на основу којих је 
начињен топографски план. Својим брањеним 
простором, око 25 ха, спада у ред мањих 

касноантичких утврђења. Кроз насеље пролази 
један од најзначајнијих Балканских путева, 
Цариградска цеста (Via Militaris) која повезује 
западну Европу, преко Сердике (Serdica), са 
Константинопољем (Constantinopolis) и припада 
урбаној схеми Ремезијане, у континуитету до 
данашње Беле Паланке, као потез друма Ниш-
Пирот (сл.1).  

 

Сл. 1 Основа римског утврђења Ремезијане 
 

Пресек између градских улица и 
бедемских платна завршавао се градским 
капијама. Претпоставља се да је на сваком бедему 
постојала по једна капија која је фланкирана 
шестоугаоним кулама. Због недовољне 
очуваности античког града, постоје различите 
претпоставке око броја кула које је могла да има. 
Једно од разматрања јесте да је Ремезијана имала 
20 кула. Фортификација која је данас видљива има 
укупно пет кула, две на северној, две на западној 
страни и једну угаону (северозападну) кулу. 
Сагледавање развоја града, поред грађевинских 
фаза, олакшано је захваљујући различитим 
типовима истурених кула на бедемима. 
Правоугаоне и шестоугаоне, које припадају 
старијим фазама утврђења (римска и византијска) 
и куле округлог и полукружног облика које 
припадају најмлађој турској фази. Старије 
утврђење је трапезоидног облика са 
четвороугаоним кулама на бедемским платнима и 
полигоналним кулама на угловима. Присутне 
полигоналне куле су споља шестостране а 
изнутра округле основе. Полукружне турске, 
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        Музеј илузија – нови постулати музеологије 
 

        Визуелни метод музејске поставке, познат као 
преносник већег броја чињеница за мање време 
но што се то очекује од речи, написаних или 
изговорених, преовладава у Музеју илузија, а сами 
експонати, њихова »реалност« и доступност, 
изазивају јаку емоционалну привлачност, 
сензитивност, а тиме и могућност асимиловања 
информација и импресија. 
 

Поред саопштавања чињеница, музеј нуди 
могућности да исте изазове на активну 
кооперацију у процесу учења, као и да стимулише 
процесе посматрања, логичког мишљења, 
одговорности и имагинације. Пажљиво одабрана 
збирка експоната у музеју (преко 70) може бити 
гледана или искоришћена као сцена за учење, 
активности, комуникацију, забаву, као и за 
бележење свих ових тренутака фотоапаратом. Уз 
то, замишљено је да се експонати током времена 
мењају тј. иновирају. 
 

У мезеологији давно најављена »смрт 
музејског водича« (»Death of the Curator«) заиста се 
десила – у Музеју илузија улога водича припада 
свакоме, интерактивност између простора, 
експоната и посетиоца је на највишем нивоу, а 
потенцирање (уместо класичне забране)  
фотографисања забележено је и на поду, 
визуелним симболима. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (фотографије: www.muzejiluzija.rs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нова реалност у музеју 
 

Већ само гесло музеја »Ако слика говори 
више од хиљаду речи, илузија говори више од 
милион њих«, саопштава нам идеју 
превазилажења класичног музеја у циљу стварања 
једне нове реалности, како у унутрашњем свету 
посетиоца, тако и изван њега, Живи свет илузија, 
који овај музеј пружа, осмишљен је тенденциозно 
како би пољуљао поверење у чула посетилаца и 
намењен је свим генерацијама, од најмлађих до 
најстаријих. 
 

С обзиром да чуло вида човеку пружа око 
90% информација о спољашњем свету, концепт 
музеја базира се на феноменима физике и оптике, 
и у свом отелотворењу прати развитак 
психологије перцепције. Посетиоцима се поред 
чула вида, омогућује да експонате доживе и чулом 
додира, слуха и мириса, где год је то могуће.  

Иновације у односу на класичан музеј се 
не постижу само у интеракцији експонат-
посетилац, већ и у самом дизајну простора. 
Сугестивне боје и оп-арт ефекти зидова, 
минимализам простора који садржи само 
потребно и довољно за осмишљени музејски 
програм, промишљен пропорцијски и 
перспективни систем простора,  представљају 
главне стожере овог иновативног музејског 
дизајна. 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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Мр Маре Јанакова Грујић, ист.ум. 
 

        МУЗЕЈ ИЛУЗИЈА У БЕОГРАДУ 
 

Музеј илузија у Београду, отворен 
средином прошле године, унео је у српску 
музеолошку праксу одавно потребно освежење и 
иновације, прокламујући забаву као равноправан 
концепт учењу у оваквим институцијама. 
Отворен је као шести музеј те врсте у свету, након 
Загреба, Задра, Љубљане, Беча и Омана, а након 
Београда, овакви музеји су наставили да се 
отварају у Дубаију, Куала Лумпуру, Берлину, 
Атини, Њујорку и другим светскм престоницама. 
 

Транзиција музеја 
 

Још у прошлом веку неки од водећих 
светских музеолога најавили су да ће музеји у 
најскоријој будућности морати да избришу 
разлику између »образовања« и »забаве« као две 
до тада одвојене функције музеја. Данас, после 
неколико деценија, ова визија је званично 
прихваћена, али још увек се утемељује у пракси. 
 

Поред методологије музејске праксе, 
важан аспект осавремењавања музеја десио се и на 
пољу дизајна, односно архитектуре. Наиме, 
некадашњи тип »музеја - складишта«, који није 
имао потребу за изгледом префињенијим од 
обичног изложбеног магацина са задовољеним 
техничко - технолошким утилитарним музеолош- 
ким критеријумима (осветљење, температура, 
влажност ваздуха), данас је замењен музејском 
зградом која поседује такву архитектуру која је 
атракција сама по себи. 
 

Становиште да музеји не могу више 
постојати само у смислу одржавања класичне 
традиције - сакупљања, чувања и излагања 
»високе« уметности и наслеђа у време »нове 
музеологије«, замењено је рефлексијом 
нераздвојиве људске склоности према 
радозналости, комбиноване са жељом према 
комуникацији и забави. 
 

Нови музеј данашњице 
 

Музеји у свету данас показују плуралност 
и разноликост институционалног устројства. 
Распон се креће од националних музеја са 
универзално - енциклопедијским ставом, до 
малих провинцијалних музеја на тему локалне 
историјске баштине, од великих јавних музеја до 
најразноликијих малих приватних музеја. Током 
историје музеј се као институција мењао. Но, до 
нашег доба музеји су дефинитивно преживели, и 
у данашњем свету масовног путовања, енормне 
слободе, све савршенијег образовања, увећане све-  

 
 

 
 
сти о природној средини, музеји играју изузетно 
важну друштвену улогу.  
 

У доба телевизије, филма, реклама и 
интернета, класична стална музејска поставка 
делује сиромашно, неинвентивно, или чак 
досадно. Зато, облици контакта и комуникације са 
публиком морају бити разноврсни, стални и 
прилагођени модерном времену. Поставка се 
оживљава разноликим медијима. Музеји данас се, 
дакле, боре за своју публику, тако што проналазе 
нове начине да осете и задовоље интересовања и 
потребе заједнице. Тако се дешава промена улоге 
музеја у образовању и друштву, и то понајвише у 
смеру увођења концепта забаве. 
 

Музеј илузија – нови доживљај у 
Београду 

 
Музеј у нашем добу представља 

својеврсни метод комуникације, протока 
информација и искуства преко визуелних 
симбола поставке/изложбе и тродимензионалних 
појава односно обраћања водича. Иако су 
последњих деценија САД постале лидер у развоју 
најразличитијих форми и оријентација музеја, 
»Музеј илузија« у Београду долази нам као 
тенденција из Европе. 
 

Музеј се налази у срцу Београда – у 
Нушићевој улици, у модерном здању које је 
саграђено пре неколико деценија. Пројекат 
адаптације потписао је архитекта Свен Франц, док 
су идејни творци целог концепта Роко Живковић 
и Томислав Памуковић. За 2Д дизајн био је 
задужен дизајнер Драган Вејновић. 
 

Простор музеја заузима три нивоа. 
Експонати су постављени на различите начине: 
окачени на зиду или на таваници, односно 
постављени слободно у простору. Постоје и они 
знатно сложенијег типа, као што су вортекс тунел, 
различите »собе« (криве, обрнуте, са огледалима 
и др.), као и збирка холограма. 
 

Још откако је отворен, музеј, са својих 400 
м2 изложбеног простора, постао је један од 
најпопуларнијих градских дестинација. Било да 
су у питању организоване посете школа, 
туристичке дестинације, породичне посете, или 
независне мање групе, музеј пружа атрактиван 
доживљај сусрета са науком и њеним 
феноменима кроз потпуно савремен »модус 
вивенди«. 
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поклапају четвороугаоне куле старијег утврђења 
док округле, једнако турске, поклапају 
полигоналне. Познате три грађевинске фазе нису 
у потпуности данас видљиве на бедемима и 
кулама због слабе очуваности и мале видљивости. 
Данас је у највећој мери видљива турска фаза 
градње која је такође лоше очувана, док су остале 
фазе слабо видљиве или се налазе под земљом. 

 Последњи конзерваторско-рестаураторски 
радови на бедемима вршени су осамдесетих 
година прошлог века. Од ових радова на 
бедемима прошло је готово 30 година, без икаквог 
одржавања, и они су доведени у веома лоше 
стање. Данас сачувани материјални остаци нису у 
довољној мери заштићени, самим тим и 
презентовани. У циљу решавања ових проблема 
предлаже се уређење простора око бедема, где се 
данас налази паркинг простор као и пијаца 
унутар утврђења. Предлогом је обухваћен 
новоформирани простор који треба визуелно 
нагласити бедемима, где би њихова улога била 
примарна и обезбедила несметано и сигурно 
кретање по њему, у складу са важећим прописима 
када су у питању културна добра, као и са 
потребама савремене Беле Паланке.  

КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
ОСТАТАКА БЕДЕМА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА У 
БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ 

 Фортификациони систем турске тврђаве 
преноси историјску слику одиграних догађаја на 
овим просторима. Идеја ревитализације простора 
око бедема, поред њихове заштите, има за циљ и 
потребу за преношењем односно презентовањем 
ове битне историјске слике посетиоцима Беле 
Паланке у циљу развоја културног туризма. 
Међутим, затечени амбијент није одговарао 
мерама и условима заштите оваквих простора и 
целина из разлога што Просторни план Беле 
Паланке не садржи мере заштите везане за 
очуване бедеме, што се јасно види и на затеченом 
стању. Потреба за просторним уређењем овог 
дела утврђења је велика и захвата већу површину 
око бедема у циљу његове потпуније и ефикасније 
заштите. Стварањем новог амбијента створили би 
се услови, поред очувања некадашњег античког 
наслеђа, и за наставак археолошких истраживања 
која су данашњим урбанистичким решењем 
онемогућена.  

С обзиром да се локалитет налази у језгру 
савременог града, његову заштиту, очување и 
ревитализацију треба обезбедити кроз 
урбанистичке планове (сл. 2).  Због тога, наведени 
проблеми као и постизање жељених циљева обез - 

 

Сл. 2  Тренутно стање уређености простора 
некадашње турске тврђаве 

 

 
Сл. 3  Предложено стање уређености простора 

некадашње турске тврђаве 
 
бедиће се израдом Просторног плана подручја 
посебне намене за територију некадашње турске 
тврђаве (сл. 3). Предлог просторног плана 
обухватао би решења за наведене проблеме као 
што је укидање паркинг простора уз бедеме који 
онемогућује њихову видљивост. Ово је прва мера 
заштите и ревитализације простора непосредно 
поред градских зидина и има двојаку функцију: 
стварање прегледног простора са отвореним 
визурама према „старом граду” као и нови 
савремени простор који би истовремено постао и 
препознатљив симбол овог места. Лоше стање 
приступне улице уз бедеме, чији степен 
преоптерећености није велики, потребно је 
препројектовати у мешовиту улицу (у предлогу је 
назначена као калдрмско поплочана улица) која је 
намењена моторном саобраћају и пешацима. 
Приликом препројектовања стамбене улице у 
мешовиту, предлогом је обухваћено и спуштање 
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нивелете тла која ће свакако утицати на боље 
сагледавање бедема и разумевање некадашњег 
простора и поспешити квалитетнију презентацију 
истих. Простор пијаце, који је такође обухваћен 
предлогом као и савременим уређењем, налази се 
на коти у приближној висини бедема. На овом 
простору извршила би се и пренамена садржаја из 
пијачног простора у археолошко - парковски 
простор. Простор турског утврђења је истражен у 
веома малој мери, због чега се предлаже и 
програм систематских археолошких истраживања 
овог недовољно истраженог простора. 
Предвиђено је спуштање коте пијаце на нешто 
нижу коту терена у циљу уједначеног нивелисања 
простора и стварања услова за касније 
формирање археолошког парка. Спуштањем коте 
пијаце, поред истраживања, има за циљ и 
откривање унутрашњег лица западног и северног 
бедема који до сада није био видљив (сл. 4). 
Нивелисање терена потребно је обавити уз надзор 
археолога као и било који други радови који се 
раде у заштићеној зони целог локалитета и 
простора који обухвата новоформирани 
просторни план подручја посебне намене. 
Неопходно је нагласити да је приликом 
нивелисања, уколико се наиђе на било које 
покретне или непокретне налазе ранијих 
историјских епоха, потребно адекватно 
заштитити и презентовати.  

Формирањем археолошког простора унутар 
тврђаве је предлогом дато као привремено 
решење док се не јави потреба за организовањем 
већих систематских истраживања којим би се у 
потпуности истражио простор турске тврђаве и 
урадио предлог за његово презентовање. Исто 
тако, тим истраживањима би се допунила 
документација која сада садржи непотпуне 
податке. Због тога, док се не створе услови за 
покретање нових истраживања поред мањих 
истраживања (нивелисањем) предлаже се 
археолошки парк у коме би био заступљен већи 
степен ниског и високог зеленила са мањим 
кореним системом, монтажним дрвеним подом 
као и шљунковитим приступним стазама (без 
бетонских подлога) којим би се олакшала будућа 
археолошка истраживања. 

 

 

Сл. 4              Пресек кроз простор турске тврђаве 

Након конзервирања бедема, створили су се 
услови за уређење простора око бедема који 
заједно чине целокупно нову структуру (сл. 3). 
Простор између новопројектоване улице и 
конзервираних бедема треба у поду одвојити 
шљунком у коме су постављене подне расвете, на 
одрећеним растојањима дуж бедема, онако како је 
планирано предлогом. Мешовита улица се са 
археолошким парковским простором спаја преко 
приступне рампе (која је позиционирана на 
северном бедему) која даље води посетиоце до 
информационог пулта и даље стазом од дрвеног 
пода правцем пружања поред сада откривених 
лица бедема. На благо узвишеном археолошком 
парку формиран је простор са разиграним 
позицијама седења, који би имао функцију 
вршења едукативних и образовних активности у 
виду часова на отвореном за ђаке и за разгледања 
и упознавања Беле Паланке и околине за туристе, 
заједно са информационим таблама које су 
позициониране унутар њега. На крају пешачке 
стазе унутар археолошког парка, посетиоци се 
даље воде дуж правца бедема, где је лице 
унутрашњег западног бедема било видљиво на 
отприлике половини укупне дужине бедема. С 
обзиром да је могући приступ уређеном 
археолошком парку и са ове унутрашње стране 
бедема, планиран је још један информациони 
пулт како би се поспешило брже и ефикасније 
ширење историјске слике настанка данашње Беле 
Паланке и заокружила његова намена. На овај 
начин је формирана складна функција и 
коришћење простора са свим разрађеним 
приступима планираних предлогом. Цео 
унутрашњи, као и спољашњи простор, уз бедеме 
је испраћен подним расветама. На тај начин 
скреће се пажња и на сам простор унутар бедема 
који такође има одређену вредност у очувању 
амбијента.                                                        
Новопројектовани археолошки парк је могуће 
повезати са околним постојећим парковским 
просторима (парк поред Општинског суда и 
парковским простором у склопу цркве Св. 
Вазнесења Богородице) тако да заједно креирају 
простор који садржи све адекватне мере и услове 
заштите и могуће га је предложити за уграђивање 
у просторне и урбанистичке планове. 
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ДаНС - Друштво архитеката Новог Сада организовало је 21. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ НОВИ САД, чије је 
отварање одржано 29. септембра 2018. у Галерији Мацут на првом спрату Спенса у Новом Саду. На 
изложби Салона приказано је око 140 радова из 8 категорија: архитектура, урбанизам, ентеријер, 
конкурсни радови, студентски радови, публикације, дигитални простор и експеримент у архитектури. 
На отварању су проглашени победници и додељене награде и признања у свим категоријама. 
Жири Салона су чинили: Дејан Тодоровић (добитник Велике награде на овогодишњем Салону 
архитектуре Београд), Срђан Јовановић Weiss (CUNY Spitzer архитектонски факултет, Њујорк), Мика 
Цимолини (Музеј за архитектуру и дизајн, Љубљана), Ана Мрђа (Архитектонски факултет Загреб) и 
Јасмин Сирчо (Дани архитектуре Сарајево). Манифестација је подржана од стране Града Новог Сада-
Градске управе за културу и Инжењерске коморе Србије. 
 

 
Удружење архитеката Србије је доделило ВЕЛИКУ НАГРАДУ АРХИТЕКТУРЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО за 
2017. годину МИЛОРАДУ Х. ЈЕВТИЋУ,  архитекти. Свечаност доделе награде је одржана у Сали  Дома 
инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а/III, 30.10.2018. 
 

  
XIII НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП “О ЕМИЛИЈАНУ ЈОСИМОВИЋУ”  одржан је 25. октобра 2018.г. у  
Београду, у сали Савеза инжењера и техничара Србије. Скуп је посвећен  Емилијану Јосимовићу, 
поводом 150 година од оснивања “Техничарске дружине” 1868., г. чији је наследник данашњи Савез 
инжењера и техничара Србије (СИТС). Основни циљ скупа је да се изнесу новији резултати 
истраживања живота и дела Емилијана Јосимовића, од оних истраживача који су се том материјом 
бавили.  
Емилијан Јосимовић је један од великих људи 19. века у Србији. Од њега почиње веома много ствари у 
Србији, од којих су неке релативно познате, а неке скоро заборављене. Био је у дужем периоду времена 
био скоро потпуно заборављен, умро је у Соко Бањи 1897.г. У стручну јавност вратио га је професор 
Бранко Максимовић 1967.г., тј. на годишњицу објављивања његове књиге о регулацији Београда у 
Шанцу. После тога, значајни истраживачи прошлости Београда бавили су се његовим животом и 
делом. Ипак, о Емилијану Јосимовићу још увек не знамо довољно, и мислимо да његово дело није у 
целости проучено.                                                       (из флајера ) 
 

 
НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ ЂОРЂЕ ТАБАКОВИЋ 2018: МИЛЕНИЈА И ДАРКО МАРУШИЋ 
Изложба добитника Награде за архитектуру „Ђорђе Табаковић“ за 2018. годину,  архитеката и брачног 
пара Миленије и Дарка Марушића отворена је 15. децембра 2018.г. у Галерији Мацут на новосадском 
Спенсу, у организацији Друштва архитеката Новог Сада, а под покровитељством Града Новог Сада и 
Инжењерске коморе Србије.  
Награда архитектуре Ђорђе Табаковић, најзначајније признање за архитектонско стваралаштво које 
додељује Друштво архитеката Новог Сада, установљена је 1994. године и знак је признања једном од 
пионира наше модерне архитектуре, истакнутом градитељу Новог Сада и Војводине, архитекти Ђорђу 
Табаковићу (1897-1971). 
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Арх. Сима Гушић 

 
ОТО ВАГНЕР  
АРХИТЕКТА ВЕЛЕГРАДА 
 
Беч је прошле године у периоду од 

15.марта до 7.октобра приредио велику 
манифестацију  посвећену свом, али и светски 
великом архитекти Ото Вагнеру. Непосредни 
повод је стогодишњица његове смрти,  којом 
приликом је у Музеју града Беча (Wien Museum) 
приређена  свеобухватна изложба "Ото Вагнер - 
архитекта велеграда", која документује живот, рад 
и богато уметничко стваралаштво најзначајнијег 
аустријског архитекте, на прелазу из 19. у 20. век. 
Он је поставио камен темељац бечкој сецесији, 
која је средишња тачка на путу од архитектуре 
историцизма до модерне. Експонате чине цртежи, 
модели, нацрти, пројекти намештаја, 
фотографије, уља на платну,  као и лични   
предмети славног архитекте,  који је својим 
визионарским радом допринео на посебан начин 
развитку  и изгледу аустријске метрополе. И више 
од тога, он је инспирисао и подучавао многе 
средњоевропске архитекте,  тако да су се његове 
идеје прошириле на шири простор.   

Аутори изложбе Музеја, који је уједно и 
највећи власник Вагнерове документације, 
потрудили су се да овом приликом изложе 
документе  новооткривених  грађевина, нацрте, 
студије, који се први пут приказују јавности, као и 
уметничко, културно и политичко окружење 
живота и рада славног бечког архитекте.  Укупан 
утисак је да  овај приказ Вагнерове заоставштине 
не превазилази само стандардни омаж неком 
аутору, већ представља важан историјско-научни 
приказ једног преломног европског периода, у 
коме је Вагнер једна од кључних личности и 
утемељивач  модерне архитектуре.  Изложба је 
пропраћена обимним каталогом-студијом. Осим 
главне презентације у Музеју града Беча, 
занимљива је и стална поставка у Вагнеровом 
павиљону, објекту који је он пројектовао за метро 
станицу на Карлплацу, а у коме  су такође 
презентовани подаци о његовом животу и раду.   
             Ото Вагнер припада великим ствараоцима, 
који благовремено препознају    изазове своје 
епохе и у њу  упрегну сву своју стваралачку 
енергију, чиме  је трајно обележе и вредносно 
унапреде. Прелаз између 19. и 20. века 
карактеристичан је  по снажном напретку науке и 
индустријске производње, који се неминовно 
преносе и на грађење градова и објеката. Нови 
материјали, пре свега челик и бетон пружају нове 
могућности,  што  је  посебан изазов за малобројне  

 
 
 
 
 
 
 

 
Комплекс Мајолика 
 

 
Комплекс Мајолика – детаљ фасаде 
___________________________________________________________ 
градитеље - истраживаче. То их подстиче да 
приступе  новим идејама, користећи се, како 
новим материјалима, тако и унапређењем 
уметничког заната,  утирући пут радикалној 
промени градитељске праксе. Из  тога  ће  у  прво 
време настати сецесија, која се још назива  
одредницама:   југендстил, арт нуво, модерн стил, 
стил либерти и слично. Тај  прелазни период,  
правећи отклон од историцизма,  за релативно 
кратко време изродиће пуристичку   архитектуру, 
коју карактеришу једноставни  и јасни  естетички 
елементи,  чији је врх   интернационални стил,  
који се протеже до данашњих дана. Али на самом 
почетку,  на том прелазу векова, како то обично 
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бива у истраживачким експериментима,  сецесија 
се на различитим тачкама појављује као ауторска 
архитектура са различитом праксом, која живи 
паралелно са историцизмом.  Тако се међу 
појединцима истичу Антонио Гауди, који  у 
Барселони вајарском експресијом гради 
апстрактне пластичне елементе (Каза Мила), 
Виктор Хорта у Белгији експериментише на 
нивоу фасаде зиданим и стакленим  површинама 
(Кућа Салвај). Насупрот томе Мекинтош у 
Глазгову изоставља у потпуности орнамент, па 
елеганцију форме постиже композицијом чистих 
кубуса и  наизменичном променом пуних и 
прозорских платна (Уметничка школа).  
 

Бечка сецесија - југендстил,  у европским 
размерама је  најобимнија продукција  и са 
највише појединачних квалитетних остварења. 
Водећа личност - родоначелник тог покрета и 
светски признати архитекта је Ото Вагнер, што се 
у потпуности потврђује и документује овом 
изложбом. Васпитаван је на Академији лепих 
уметности у Бечу (1861-1863.), али је претходно 
1857.г.  завршио Техничку високу  школу у Бечу и 
1859.г. Акедемију грађевинарства у Берлину, те је 
тако његово  полицентрично  образовање у 
многоме  определило и његову креативну 
личност. То се одражава на способност да 
реализује, како најинтимније грађевине типа 
градских субурбаних вила (вила Вагнер),  
стамбених (Мајоликахаус),   јавних грађевина 
(Поштанска штедионица), до макро плана за 
уређење Беча и инжењерских  објеката, попут  
бечке градске железнице, устава и мостова  на 
дунавским каналима.   

 
Вила Вагнер 

 

У почетку  је његова пројектантска 
концепција заснована  на слободној   ауторској  
интерпретацији  ренесансних  узора, са 
употребом и експериментисањем новим 
материјалима и конструкцијом. Када се зарони 
дубље у експонате изложбе који илуструју овај 
период, очигледно је да је преко ових сазнања, 
али и у креативној интеракцији са окружењем, он  
ослободио  свој дух, изнедривши  нови југенд 
стил. У том оквиру настају маштовити примери 
бечке сецесије, врхунске комбинације материјала 
(челик, мајолика, боја)  и занатске обраде, 
стварајући трепераве и чипкасте површи са 
врцавим   детаљима,  који се још више истичу у 
историцистичком окружењу Беча.  При томе, 
естетика није сама себи циљ, јер он паралелно са 
овим итекако инсистира на функционалности 
архитектуре, истичући њену социјалу димензију.  
Ту се не зауставља његова енергија, већ ће круна 
његовог ангажмана бити поверена му реализација 
бечке градске железнице. Овде ће он, осим 
инжењерског умећа, речником сецесије изградити 
бајковите станичне зграде, које итекако одударају 
од наших суморних представа андерграунд 
конструкција. Ото Вагнер своју креативну  мисао 
стално води узлазном линијом, која је у завршној 
фази  директан увод у модерну архитектуру. 

Ото Вагнер је паралелно са својом 
пројектантском праксом био професор на Бечкој 
Академији, где је своја предавања назвао науком 
модерне архитектуре. Образовао је многе познате 
архитекте модернисте, попут Плечника, 
Хофмана, Олбриха  и друге. Његов пројектантски 
биро био је изузетно продуктиван. Много 
пројеката је остало иза њега и његовог бироа. 
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Чињеница је да су многи од њих остали 
нереализовани, што га је узнемиравало, али не и 
поколебало у његовој интелектуалној мисији. Тек 
се на овој  изложби види колика је то била 
ерупција идеја. На цртежима, перспективама, 
макетама,  које се могу посматрати као изузетна 
сликарска и вајарска дела, постаје јасно зашто је 
он почетком 20. века постао најславнији живи 
архитекта. Живећи и радећи за империјални Беч, 
његов таленат, радиност и  архитектонске 
амбиције биле су реалне, тако да је без комплекса  
нудио решења за  читаве градске четврти, уличне 
проспекте, болничке комплексе, подземну 
железницу, мостове. 

И нешто лично о Вагнеровом опусу. 
Потпун утисак се стиче када сте у могућности да 
после  „описмењавања“ на изложби,  обиђете 
објекте у граду. То смо урадили Мија Живковић и 
потписник ових редова са својим супругама. Као 
знатижељни студенти, трагали смо од објекта до 
објекта бечке сецесије и  уверавали се да је она 
изузетна  појава на прелазу два историјска 
времена, а не века. На неколико примера који су 
се по нама издвојили је, пре свега,  Вила Вагнер 
коју је он саградио у предграђу Беча 1888. године, 
за себе и своју породицу. Инспирисана је 
ренесансним Паладијевим стилом, али са врло 
маштовитом компилацијом детаља. Осим 
израженог, сасвим новог архитектонског 
функционалног склопа,  овде је провокативан  и 
ентеријер, обзиром да је Вагнер њему посвећивао 
подједнаку пажњу, бавећи се  архитектуром  као 
тоталним дизајном. У њему је у потпуности 
дочарана суштина сецесије, у којој се до крајњих 
граница препознатљивости, моделира одређена 
композиција. Утилитарна архитектура постаје 
апстрактно сликарско платно, а тумачење сцене 
индивидулни утисак посматрача.  
  За разлику од  слободно стојеће просторне 
композиције Виле Вагнер, друга импресија је 
Вагнеров  ансамбл од  три   стамбена објекта у 
центру Беча, изграђена на урбаној класичној 
матрици града.  То  су куће на улици. Вагнер је 
намеравао да је претвори у сјајан булевар, који би 
се формирао  од централног Карлсплаца до 
дворца Шенбрун. Најупечаљивија зграда је 
Мајолика, обложена цветним орнаментима од 
керамике мајолике, према ауторству његовог 
ученика Алиаса Лудвига. До ње је други објекат у 
низу са спектакуларним угаоним решењем, чије је 
златне украсе дизајнирао Отмар Шимковић, који 
ће радити и мотиве на Цркви св. Леополда. Ови 
објекти су пример коначног Вагнеровог раскида 
са историцизмом, што се од овога тренутка 
рефлектује на нове будуће објекте. Ту је пре свега 
болнички комплекс Штајнхоф, данас се зове 
именом Ота Вагнера, у коме је он пројектовао 

надалеко познату Цркву св. Леополда. Болнички 
комплекс,  изграђен на периферији Беча, 
намењен је психијатрији и плућним болесницима. 
Када се нађете у њему, остајете затечени дубином 
интелектуалног прегнућа, којим је створено дело 
са вишеструким порукама: архитектонским, 
теолошким, филозофским. Као да је Вагнер дао 
себи обавезу  да архитектуром помогне излечењу 
људске душе. У томе су својим врхунским 
остварењима помогли Коломан Мозер - 
витражима и Отмар Шимовић - скулпурама 
анђела, чији се мотиви налазе на новчаници од 50 
аустријских евра.  
 
 

 
Црква св. Леополда у болничком комплексу 
 

 
Црква св. Леополда – детаљ фасаде 
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Када се крећете од локације до локације, 
трагајући за сецесијским примерима, неминовно 
се користите градском железницом. Зачетник  
овог беспрекорног функционалог система је Ото 
Вагнер, пројектујући око 40 км. подземне трасе. 
Осим овог врсног инжењерског објекта, 
пројектовао је и неколико станичних зграда. 
Антологијски  примери сецесијске инвентивности  
су станице Карлсплац и Хицинг. На станици 
Карлсплац,  над једноставном  основом, 
поткровни и  кровни завршеци се истичу 
геометријским арабескама и чипкастом оградом. 
Она друга је помпезнија, са центром композиције 
у кубичном завршетку.  

Изостављајући многе друге Вагнерове 
примере,  изузетан утисак оставља Поштанска 
штедионица из зрелог доба Ота Вагнера, где нас 
он директно уводи у свет модерне архитектуре. 
То је монументална зграда, са сасвим 
једноставном фасадом обложеном каменим 
плочама, што се разликује од дотадашње праксе 
облагања каменим масивом. Нагласак је на 
централном улазном ризалиту, где је главни улаз 
наткривен сведеном  структуралном стакленом 
надстрешницом  и металним кровним венцем. 
Ентеријер је прочишћен готово једним тонским 
валером, сачињен од стакла, метала и керамике. 
Укупни  утисак је истоветан са ововременом  хај-
тек архитектуром. Заиста проницљиво 
предсказање.  

Опус Ото Вагнера толико је велики и 
значајан за укупни развој архитектуре да се његов 
приступ може вишеструко ставити  у контекст 
савремених идеја. Једна од чињеница које су 
допринеле његовој снажној стваралачкој личности 
је суштинско спајање духа архитекте - уметника и 
архитекте - инжењера. Данас је то више него 
актуелно, јер су многи градови на вештачком 
дисању, а објекти просечни, јер су архитекти у 
заблуди да их инжењерство одваја од њихове 
перцепције уметности, те су пројектовање 
виталних  функција градова и грађевина 
препустили  утилитарним техничким струкама. 
Ови су пак, за узврат преузели улогу „креатора“ 
простора, стварајући комплекс код архитеката да 
је креација омеђена само и искључиво техничким 
карактеристикама, али  на начин како они 
инжењерски разумеју просторну композицију. 
Ото Вагнер је ту заблуду превазишао спајањем те 
две личности, због  чега је успешно спојио  
филозофију архитектуре, њен развој и уметничку 
инспирацију, са разумевањем конструкције,  
примењеног материјала, урбанизма, саобраћаја. И 
превагу није однела нити једна дисциплина, 
напротив, створио је изузетно хомогена 
архитектонска и просторна решења.  
_________________________________________________________________________________________ 

(фотографије у тексту: Сима Гушић, интернет) 

 
Комплекс Мајолика  
 

 
Поштанска штедионица 
 

 
Поштанска штедионица – детаљ завршног венца 
 

 
Поштанска штедионица – ентеријер 
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Друга награда  01016 
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Железничка станица Хицинг (Hitzing) 
 

 
Железничка станица Карлсплац (Karlsplatz) 
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Прва награда 20905 
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     Арх. Светлана Литовски 
 
УРБИНО – МОЈА ПРВА             
ФАСЦИНАЦИЈА АРХИТЕКТУРОМ (2) 

 
У 1631.г., након смрти Франческа Марије 

II дела Ровере, последњег војводе од Урбина, 
Војводство је прешло у руке папске државе и од 
тада је зграда прошла кроз спори процес 
пљачкања и деградације. Посебно, ложа на Cortile 
del Pascuino, Висећи врт, собе, па чак и две 
капелице, итд. Коначно, 1912.г., Galleria Nazionale 
delle Marche је основана унутар Palazzo Ducale, с 
обзиром на преклапање читавог архитектонског 
комплекса. 

 Декорације у тим апартманима, са 
оригиналним дизајном, израдио је вајар Федерико 
Брандини (хералдички симбол и мото љубитеља 
врлина). Први спрат назван “Нобиле” подељен је 
на пет станова са тридесетак соба. Они су 
намењени отменим гостима које сам већ поменула 
(краљ Енглеске, папа Климент XI итд). На 
западној страни су били војводски простори за 
живот са породицом. Ту је и најважнија 
просторија очувана до данас, обложена дрвеном 
декорацијом са интарзијама, у жутој и сепији, са 
детаљима који су задржали своју лепоту. Отуда се 
стиже у просторе за државничке послове, а за 
послове администрације војводства  одређени су 
најсевернији апартмани.  

Први спрат или спрат “Нобиле” је срце и 
дамар зграде. Јоле простор, који се састоји од 
седам соба распоређених на источној страни 
равни, био је први боравак Федерика да 
Монтефелтра и ту су биле дворане, спаваће собе и 
можда гардероба. То је најстарије крило зграде 
која је уређена, у ствари, под руководством 'Фра 
Карневале' и особља радионице Maso di 
Bartolomeo.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Стан је реновиран средином петнаестог 
века и украшен од вајара John Michael Fiezole, 
рекао је грчки извор (1418 - после 1452.) и Pascuino 
Da Montepulciano. Стан дугује своје име 
легендарном Јоле, са каријатидама украшеног 
камина; био je једини који је насељавала 
“dall'amatissima” - Федерикова  жена, грофица 
Battista Sforza, умрла 1472.г. 

Guest House има пет соба, које су такође 
намењене за пријем високих личности. 
Најбогатије украшена соба, соба за краља 
Енглеске, остала је позната због тога што је у XVIII 
веку ту боравио  британски краљ Џејмс II Стјуарт, 
а домаћин је би Папа Клемент XI Урбињанин. 

Војводин стан на западној страни зграде,  
реално, саграђен је крајем шездесетих година XV  
века и састоји се од неколико лепо уређених 
дворана, намењених  да се манифестује моћ 
војводе. Део овог блока је изузетна просторија 
Studiolo dо Federico, чији су зидови обложени 
изузетним дрвеним панелима са много скривених 
простора. 

 Из војводских просторија ћете ући у срце 
дворског живота: праве конференцијске сале. Ове 
собе укључују салу Degli Angeli, велики салон са 
атмосфером Параде, огромну Throne Room, 
посвећену судским лицима, образованим за 
дискусије које трају током ноћи, до доношења 
финалне одлуке, као што је подсетио Baldassare 
Castiglione. На крају, простор војводске 
администрације заузима екстремно северни део 
палате, најстарији од целог комплекса, првобитно 
под називом    "Castellare", чија је обнова поверена  
Франческу ди Ђорђо Мартинију. 
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Жири: 
1. проф. Горан Војводић, диa, 
представник УАС-а, председник Жирија 
2.    Никола Лечић, диa, представник 
наручиоца - расписивача Конкурса, 
градски урбаниста, заменик председника 
Жирија  
3. Михајло Здравковић, представник 
наручиоца - расписивача Конкурса, члан 
Градског већа града Ниша, члан Жирија  
4. БранимирЋирић, диa, председник 
ДАН, представник спроводиоца 
Конкурса, члан Жирија  
5. проф. др  Љиљана Василевска, 
диа, ГАФ Ниш, чланица Жирија  
6. Саша Буђевац, диа, члан Жирија  
7. Миодраг Медар, диа, представник 
ДАН, члан Жирија  

 
У Нишу, 24.01.2019.г. 

  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА 
 

Прва награда 20905 (радна шифра 6) 
 

Ауторски став осликава савремене тежње у 
архитектури при пројектовању објеката 
културе. Понуђено решење на децентан 
начин, кроз сведену форму и 
материјализацију, наглашавањем улазне 
партије-хола и јавних површина, потом 
простора аудиторијума и сцене засебним 
волуменом, објекат намеће окружењу и чини 
доминатом у просторном оквиру. Додатни 
квалитет представаља формирање јавног 
простора који амфитеатралном формом 
омогућава развој разноликих активности, чак 
и у режимима и ритму када објекат није 
доступан корисницима. Просторни, 
функционални и обликовни квалитет овог 
рада се очитава формирањем додатних 
вишенаменских садржаја и алтернативне 
сцене чиме доминатни моноволумен над 
базисом композиције објекта не представља 
само знаковну вредност. Ентеријер објекта је 
пројектован у складу са сведеним 
архитектонским изразом, где је уз примену 
савремених материјала и пажљиво 
акцентовање кључних елемената у оквиру 
функционалних целина понуђен амбијент 
високог квалитета. 

 
Друга награда  01016 (радна шифра 5) 
 

Појавношћу у просторном контексту објекат 
доминира волуменом, превасходно дужином 
и архитектонским изразом кроз обликовање 
фасаде. Динамичност фасаде, кроз ритам и 
обликовање основних елемената, доприноси 
формирању снажног утиска о објекту и буди 
велика очекивања при уласку у унутрашњи 
простор. Функционално објекат има јасну 
прерасподелу програма, прецизну схему 
кретања, али и делимично деградиран 
главни приступ - улаз на спратној етажи 
недостатком адекватног пратећег садржаја. 
Ентеријер, доминантно кроз примену 
материјала, али и ритмовање елемента 
облоге, користи мотиве који се појављују у 
анвелопи. Предлог уређења унутрашњег 
простора, уз увођење спонтаних 
геометријских облика (галерија), као и 
обликовање аудиторијума, оставља снажан 
утисак, ипак донекле пренаглашен. 
 

Трећа награда  61084 (радна шифра 8)  
 

Решењем је понуђен концепт којим се 
потенцира прерасподела простора и садржаја 
кроз три основна кубуса – приступа на нивоу 
партера и заједничког волумена над њима. 
Идентитет објекта се испољава поред 
сведеног обликовања и једнообразне 
материјализације, увођењем овалног 
волумена у централној зони – чине га 
простор аудиторијума и сцене, нажалост 
недовољно сагледивим у односу на читаву 
композицију. Понуђено партерно решење на 
врло афирмативан начин доприноси 
свеукупној естетици објекта. Увођењем нове 
обликовне вредности, променом 
материјализације спољашњег дела поменутог 
волумена, не постиже се предпостављени 
ефекат – континуалност форме. Корисници 
простора је могу сагледати једино у 
приступној зони објекта, док је у 
унутрашњости овај мотив у великој мери 
занемарен. Ентеријер објекта нуди пријатне 
амбијенте уз савремено обликовање 
аудиторијума и простора за окупљање. 
Додатни квалитет простору даје позиција и 
форма пристпуног степеништа са 
припадајућим проширењима као могуће 
место окупљања и излагања. 
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ПРИЗЕМЉЕ 
 Кроз широк улазни хол обухваћен 

сводом, испод надстрешнице са луковима, 
стижете до Дворишта части, у којем је евидентна 
просторна јасноћа, симбол  архитекте Лучана 
Лаурана. Његов дизајн, са витким стубовима, 
луковима, сводовима и аркадама, и поред 
каснијих интервенција многих архитеката, остао 
је ненарушен. Након одласка Лаурана из Урбина 
1472.г. остатак је довршен под надзором 
Франческа ди Ђорђо Мартинија, интервенцијом  
на првом спрату отвореним погледом на 
двориште. Двориште части остаје пример за 
јединство и стилску кохерентност. Такође 
подразумева и сав простор за натпис изнад 
лукова, у славу Федерика да Монтефелтра, као 
великог лидера у рату и милостивог господара у 
миру.  

У оквиру приземља је била и чувена 
библиотека, једина у епохи,  са много 
хуманистичких наслова, а и потоњи власници су 
допунили библиотечки фонд. Наравно да је и 
домаћин, војвода Федерико да Монтефелтро, 
сарађујући са књижаром из Фиренце Веспазианом 
Бистичијем, нешто куповао, а нешто позајмљивао, 
па користио преписиваче и кописте. Они су 
радили у Скрипторијуму у Урбину,  па је она 
имала 1760 манускрипта.  Врло вешт папа 
Alessandro VII Chigi је откупио библиотечки фонд 
и ставио га под патронат католичке цркве и тако 
спречио коришћење исте  под називом “Фондо 
Урбинале“. Тиме је постигао дупли ефекат, 
некоришћење, осим ако папа не одобри, али и 
заштиту од пљачки и пропадања. 

 

 
            Споменик Рафаелу      (фото: Almotto) 

СТУДИОЛО  
To је кабинет Федерика да Монтефелтра, 

са филигранском дрвеном облогом са 
интарзијама у префињеној жутој и сепија нијанси.  
Сасвим горе су низови фризова са портретима 
најпознатијих личности. Било их је 28, али у 
ратним вихорима је Наполеонова војска однела 
половину која је данас у Лувру, а надокнађене су 
солидним копијама. Прикази су у перспективи, па 
као да су тродимензионални; нешто ниже су 
приказани музички инструменти. 

  На изради панела радили су, веровали 
или не, Ботичели, веома млад Donato Bramante, 
Baccio Pontelli итд., са веома сложеним 
конструкцијама перспективе геометријских 
објеката, изазивајући сталну размену података 
између реалности и фикције, варајући ваш мозак 
тако да губите осећај реалности о величини 
простора у коме сте. Данас је то својеврсна 
изложба и вајарских радова. Доњи део изгледа као 
тезга са изложеним музичким инструментима.  
Иза је имитација решетки са отвореним и 
затвореним вратима и изложеним жезлом и мачем 
правде. А још увек се откривају нове тајне 
преграде. 

Поменула бих неке личности са панела 
фриза: Платона, Аристотела, Птоломеја, 
Цицерона, Соломона, Еуклида… На западној 
страни прозора су Хипократ, Данте, Петрарка 
итд. Осим војводске палате, градњу су пратиле 
изградње вила за удобан живот, од којих су 
познате Pallazzo Albanni, Pallazzo Passiones,  
Pallazzo Odasi… 

 
 

 
       Египатски обелиск  (фото: интернет) 
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КОНКУРС 
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВИШЕНАМЕНСКОГ ОБЈЕКТА ЗА 

ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ У НИШУ 
 

 
На основу Правилника о начину и 

поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко-архитектонског конкурса 
(,,Службени гласник РС“ бр. 31/2015 од 
01.04.2015. год. ступио на снагу 02.04.2015. 
год.) донесена је 
 

ОДЛУКА 
жирија по двостепеном конкурсу за 
израду идејног решења за изградњу 
вишенаменског објекта за потребе 
културе у Нишу (Јавна набавка број 404-
2/32У-2018-28) 
 
Расписивач – наручилац конкурса:  
Канцеларија за локални економски 
развој и пројекте Града Ниша 
Спроводилац конкурса: 
Друштво архитеката Ниша, улица 
Генерала Милојка Лешјанина 52, 18000 
Ниш 
 
До предвиђеног рока приспело је 10 
конкурсних радова. Жири је радио у 
пуном саставу. На другом састанку 
одржаног дана 16.1.19 од 11,30 до 20,40, 
Жири је донео следеће одлуке, како следе: 
 
Прва награда у износу од нето 650.000,00 
дин. додељена је раду под шифром 20905 
(радна шифра 6)  
Аутори: Александар Славиковић, диа и 
     Дејан  Милетић, диа 

 
Друга награда у износу од нето 350.000,00 
дин. додељена је раду под шифром 01016 
(радна шифра 5)  
Аутори: Драган Марчетић, диа 
     Милан Максимовић, диа 
Сарадник 3Д: Игор Писарић, студ.МАСА 

Трећа награда у износу од нето 270.000,00 
дин. додељена је раду под шифром 61084 
(радна шифра 8)  
Аутори:  Даница Станковић, диа 
      Александра Костић, диа 
      Александра Цветановић, диа 
      Војислав Николић, диа 
      Миомир Васов, диа 
      Марика Илић, диа и 
      Стефан Стефановски, апс.арх. 
 
Такође, Жири је донео одлуку о 
обештећењу четири рада и то:  
 
10101 (радна шифра 7)   
Аутори: Марјан Петровић, диа 
      Милица Стојковић, апс.арх. 
      Александар Кековић, диа 
      Милан Танић, диа 
      Славиша Кондић, диа 
      Александра Ћурчић, диа 
      Даница Томић, диа     и 
      Милица Митић, диа 
 
19182 (радна шифра 1), 
Аутори: Милена Миленковић, диа-МА 
     Сања Ђурђевић, диа.-МА и  
     Катарина Шкрбић, диа-МА 
 
34689 (радна шифра 3),  
Аутори: Драгана Лазић, диа 
     Милена Сантрач, диа 
     Александра Николић, диа 
 
28051 (радна шифра 10)  

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И 
АРХИТЕКТУРА АД 

Аутор:  Матеја Мрмак, диа  
Коаутор: Милош Савић, диа 
Сарадник: Јелена Николић 
 
Информација о месту и датуму отварања 
изложбе ће се накнадно објавити на 
интернет порталу сајтoва на којима је 
објављен распис конкурса: 
www.ni.rs; www.investnis.rs; 
www.zurbnis.rs; www.u-a-s.rs; 
www.dan.org.rs   
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Урбино поседује и многобројне  цркве: 

San Francesco, San Domenico, са чувеним рељефом 
Luce dalla Robie из 1449.г., San Agostino, San 
Giovanni Battista...Урбинска катедрала префињене 
лепоте је на централној позицији. На темељима 
старије грађевине из 1066.г. подигнута је и  
обновљена у време Федерика да Монтефелтра од 
1474. до 1488.г., под руководством Франциска ди 
Ђорђо Мартинија, као тробродна базилика. 
Пошто је Урбино на средње трусном подручју 
после земљотреса из 1789.г. и 1801.г. сачувана је 
само сакристија. Касније радови су поверени 
архитекти Mucio Odi из Урбина који је осмислио 
објекат са октогоналном куполом.  Потом је 
радове преузео, због оштећења, Guzzepe Valadier 
који је обнавља у неокласицистичком маниру. 
Испред фасаде се налази седам кипова светаца, а 
један је Св. Cresvell, заштитник Урбина. 
Унутрашњост је украшена многим сликама и 
скулптурама. Интересантно је украшен део 
прелаза са квадратне на октогоналну основу: 
једноставно, води вам поглед ка узвишеном. 

 Град Урбино краси и један оригинални 
египатски обелиск и, верујте, има побратимске 
односе са више градова од којих је један и Казањ, а 
постоје записи да су га посетили Толстој и Максим 
Горки. Братимљење су иницирали руски 
студенти показујући своју цркву свих вера. 

 
КОМПЛЕКС НА БРДУ У ОКОЛИНИ  
 
Глобализација полако али неумитно 

потискује баштину и уводи неку врсту 
унификације архитектуре, што ме је навело да за 
локално ново у околини Урбина изаберем овај 
пример из часописа Arch Daily.  Фотографије  
сведоче о поновном рађању древног руралног 
заселка лоцираног на врху једног од највиших 
брда у околини Урбина. 

Неколико зграда је на древним остацима  
средњовековних комуна, а повезне су на нивоу 
хипогенума, тј подземно, као и храмови некада. 
Систем неколико јединица постављен је на 
црвеној бетонској платформи, где сваки део 
умногоме потсећа на изворну баштину области 
Марке којој припада Урбино. Видљиви део зграда 
остварује  вековни дијалог између њих , околине и 
историјске стратификације над визурама високо 
цењеног пејзажа, на древним остацима чије су све 
предности искоришћене и стављене у функцију 
на савремен начин.  

Куће су, иако разуђене, јединствена 
стамбена целина. Структуре у каменој и дрвеној 
љусци нуде се крајолику као чисти, дискретни и 

 
 
 

тихи артефакти, који враћају  афинитет и 
идентитет руралној културној матрици места.  
Рекла бих - избалансиран пример верног 
интерпретирања типично формалне  
архитектонске композиције у материјалу, дизајну 
и ентеријерима, а ипак,  изузетан узлет ка 
савремености. Лепота сваке модернизације је овде 
доведена до перфекције, јер ништа није видљиво 
споља из околине над којом доминира. 

Простор је у унутрашњости, и поред 
бетонске конструкције, преплављен  природном 
светлошћу. Све је осмишљено да се одиграва на 
више нивоа. На најнижем се налазе прилази 
колима и смештај у великој гаражи. Ту су и 
биоскопска сала, изложбене галерије, у простору 
којим су спојени анекси теретане и спа центри. Из 
подрума се стиже у срце главне зграде са 
погледом на базен и  задивљујућу брежуљкасту 
околину. Класично, ту су и дневни боравак, 
трпезарија, кухиња и радни студио. На спрату је 
апартмански простор и собе са сопственим 
хигијенским чвором. 

Намештај је рађен од ораховине, баш за тај 
простор којим се остварује ред и 
функционалност, а вешто прикривају услужни 
детаљи. У трећој јединици која је на вештачком 
брду смештене су винотеке, роштиљ, као и  
складишта.  
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Modernist Mystic/Večni arhitekt. Življenje in delo 
Jožeta Plečnika, modernističnega mistika      
аутор Noah Charney 
 

Као што се види, апсолутна је победа 
словеначких колега, али и хрватских, који су 
имали пар признања и похвала. Одлична решења 
која се ретко виђају на домаћој сцени. Да ли се то 
на новосадску смотру нису у довољној мери 
одазвали локални аутори, пре свега из Војводине, 
или су њихова дела остала у сенци странаца, тек, 
резултати новосадског салона дају нам овакву 
слику струке. 
 

Нишки салон 
 
Нишлије су остале доследне концепту 

локалне смотре, која је ове године пријатно 
изненадила публику. Било да су у питању 
награђени или радови који су добили 
признање/похвалу, селекција на нишком 
Тријеналу је одлична. Награду за најбољу 
реализацију освојио је пројекат Бранковић 
Mountain Resort на Старој планини, нишког 
бироа АЛТЕРНО. Награду за најбољи 
нереализовани пројекат понело је решење 
архитеката Саше Буђевца и Миљане Игњатовић, 
док је награду за најбољи ентеријер отишло још 
једном архитекти Буђевцу, овај пут Андреји у 
сарадњи са колегом Душаном Коцићем. У 
категорији студентских радова, награду је освојио 
пројекат Немање Ранђеловића, на тему стамбене 
зграде са становима за студенте, док је у 
категорији публикација награду освојила 
монографија Изградња студентских домова у 
Србији почетком 21. века, аутора др Николе 
Цекића и др Миомира Васова. 

Поново, жао нам је што се у овом прегледу 
не можемо бавити и другим приспелим радовима, 
али секција изведених пројеката је имала још 
неколико веома јаких конкурената за главно 
одличје, што само говори да Ниш већ увелико 
показује да иде у корак са временом регионалне 
или европске сцене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трка за квадратима у престоници 
 
Шта нам највише говоре ови резултати? 

Да су новосадска и нишка смотра својим 
селекцијама показале своју вредност и 
атрактивност, самим тим што подједнако 
привлаче пажњу како домаћих тако и иностраних 
учесника. Да су награђени радови у неким 
случајевима показали већу зрелост него 
награђени радови београдског Салона, који по 
неком правилу предњачи у квалитету изложених 
и награђених радова. Да београдске колеге под 
хитно морају да покажу, бар првонаграђене 
радове обеју изложби, својим инвеститорима, како 
би исти престали с поручивањем и инсистирањем 
на монотоним, превазиђеним и до крајње мере 
комерцијалним решењима, јер по овоме испада да 
се у Београду готово и не пројектује ауторска 
архитектура, већ да престоница предњачи 
искључиво по површини квадрата који се граде. 

Ово исто важи и за градске и/или 
републичке челнике, који би коначно могли да 
крену у реализације јавних објеката, на пример 
музеја и других културних институција, за које су 
одржани многобројни конкурси, а на којима је 
између осталог победило и решење тог истог 
Владимира Лојанице, а које је далеко 
инвентивније од његовог садашњег награђеног 
пројекта. 

Велики је допринос то што смо после 10 до 
15 година коначно отворили врата од два 
најзначајнија уметничка музеја, али морамо што 
пре са реконструкција кренути у реализације 
нових објеката, јер по слици коју сада имамо, у 
Београду се јавни пројекти не изводе већ 
годинама, што доста говори о стању духа једног 
друштва, то јест, окружења у којем стварају наше 
архитекте. 
_______________________________________________ 
(преузето са портала https://www.gradnja.rs уз 
дозволу аутора текста. Из прилога су изостављене 
слике награђених објеката са Тријенала 
архитектуре Ниша, с обзиром да је то дато у 
прилогу на стр. 3-7) 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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ИЗЛОЖБА на ГАФ-у 
«ИВАН АНТИЋ – АРХИТЕКТОНИЧНО» 
 

У оквиру манифестације 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША, Друштво архитеката 
Ниша у суорганизацији са Инжењерском 
комором Србије - Регионални центар Ниш, 
организовали су, четврту по реду, Изложбу 
радова Академика проф. Ивана Антића. Аутори 
су проф.др Дијана Милашиновић Марић и др 
Игор Марић. Ово је реприза изложбе постављене 
премијерно у оквиру 13. београдске БИНЕ. 

Архитектонски опус Ивана Антића 
(Београд, 1923-2005.), професора београдског 
Архитектонског факултета, редовног члана 
САНУ, члана Крунског савета, једног од 
најзначајнијих српских градитеља, чије су 
грађевине стваране у временском распону од 
готово педесет година, представља у обликовном 
конструктивном и садржинском смислу, готово 
оваплоћење идеала доба у којем је стварао. Његов 
обиман и награђиван опус садржи бројна 
реализована и пројектована архитектонска дела, 
међу којима су ремек-дела српске архитектуре. 
Ова изложба одржана је у Холу Грађевинско- 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
од 12. до 16. децембра 2018.г. У оквиру програма 
отварања, посетиоцима су се обратили аутори ове 
изложбе. 

Одлуком Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије, манифестација 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША  уврштена је у Програм 
обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова ИКС из  
Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2018. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«...Крајњи резултат, кућа – дело, у опусу 
архитекте Ивана Антића није само функционална форма 
нити стандардизовано и уобичајено решење, него 
оригиналан и непоновљив архитектонски склоп високих 
уметничких конотација, чија конструктивна и 
пројектантска логика дубоко произилази из саме бити и 
задатка архитектуре да задовољи потребе човека у 
практичном, техничком, естетском и духовном смислу...» 
                                                   (из каталога изложбе) 

 

 

 
Музеј у Шумарицама, Крагујевац                (фото: каталог) 
(са Иванком Распоповић) 
 

 
Спортски центар 25.Мај у Београду (фото: politika.rs) 
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Штанд «4 земље 1 језик», Сајам књига у Београду 
 

 
 
 
 
Новосадски салон 

 
Да би добили бољу селекцију, Новосађани 

су променили пропозиције смотре, дозволивши 
да инострана решења равноправно конкуришу за 
неку од награда. Нешто слично као на 
Балканском архитектонском Бијеналу, приспела 
су решења из региона, а видна је доминација 
хрватских и словеначких колега. Награђени 
радови су веома занимљиви и показују у ком 
правцу би и наша сцена могла да се даље развија. 

У категорији изведене архитектуре 
награду је освојио пројекат цркве Св. Јанеза Боска 
у Марибору, групе ДАНС архитекти. У 
категорији урбанизма награду је понело решење 
Трг испод дворца и игралиште „Заморц“, 
пројектног бироа Равникар Потокар из Словеније. 
Награду за најбољи ентеријер однео је пројекат 
Garderoba Concept Store, тима БИРО из Загреба. У 
категорији публикација награду је освојила 
монографија под називом Eternal Architect. The 
Life and Art of Jože Plečnik. 

 
 

 
Награда за архитектуру, Црква Св. Јанеза Боска 

 
Црква Св. Јанеза Боска у Марибору 
 

 
Трг испод дворца и игралиште „Заморц“ 
 

 
Garderoba Concept Store 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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ИЗЛОЖБА на ГАФ-у 
«ИВАН АНТИЋ – АРХИТЕКТОНИЧНО» 
 

У оквиру манифестације 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША, Друштво архитеката 
Ниша у суорганизацији са Инжењерском 
комором Србије - Регионални центар Ниш, 
организовали су, четврту по реду, Изложбу 
радова Академика проф. Ивана Антића. Аутори 
су проф.др Дијана Милашиновић Марић и др 
Игор Марић. Ово је реприза изложбе постављене 
премијерно у оквиру 13. београдске БИНЕ. 

Архитектонски опус Ивана Антића 
(Београд, 1923-2005.), професора београдског 
Архитектонског факултета, редовног члана 
САНУ, члана Крунског савета, једног од 
најзначајнијих српских градитеља, чије су 
грађевине стваране у временском распону од 
готово педесет година, представља у обликовном 
конструктивном и садржинском смислу, готово 
оваплоћење идеала доба у којем је стварао. Његов 
обиман и награђиван опус садржи бројна 
реализована и пројектована архитектонска дела, 
међу којима су ремек-дела српске архитектуре. 
Ова изложба одржана је у Холу Грађевинско- 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
од 12. до 16. децембра 2018.г. У оквиру програма 
отварања, посетиоцима су се обратили аутори ове 
изложбе. 

Одлуком Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије, манифестација 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША  уврштена је у Програм 
обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова ИКС из  
Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2018. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«...Крајњи резултат, кућа – дело, у опусу 
архитекте Ивана Антића није само функционална форма 
нити стандардизовано и уобичајено решење, него 
оригиналан и непоновљив архитектонски склоп високих 
уметничких конотација, чија конструктивна и 
пројектантска логика дубоко произилази из саме бити и 
задатка архитектуре да задовољи потребе човека у 
практичном, техничком, естетском и духовном смислу...» 
                                                   (из каталога изложбе) 

 

 

 
Музеј у Шумарицама, Крагујевац                (фото: каталог) 
(са Иванком Распоповић) 
 

 
Спортски центар 25.Мај у Београду (фото: politika.rs) 
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ИЗЛОЖБА на ГАФ-у 
«ИВАН АНТИЋ – АРХИТЕКТОНИЧНО» 
 

У оквиру манифестације 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША, Друштво архитеката 
Ниша у суорганизацији са Инжењерском 
комором Србије - Регионални центар Ниш, 
организовали су, четврту по реду, Изложбу 
радова Академика проф. Ивана Антића. Аутори 
су проф.др Дијана Милашиновић Марић и др 
Игор Марић. Ово је реприза изложбе постављене 
премијерно у оквиру 13. београдске БИНЕ. 

Архитектонски опус Ивана Антића 
(Београд, 1923-2005.), професора београдског 
Архитектонског факултета, редовног члана 
САНУ, члана Крунског савета, једног од 
најзначајнијих српских градитеља, чије су 
грађевине стваране у временском распону од 
готово педесет година, представља у обликовном 
конструктивном и садржинском смислу, готово 
оваплоћење идеала доба у којем је стварао. Његов 
обиман и награђиван опус садржи бројна 
реализована и пројектована архитектонска дела, 
међу којима су ремек-дела српске архитектуре. 
Ова изложба одржана је у Холу Грађевинско- 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
од 12. до 16. децембра 2018.г. У оквиру програма 
отварања, посетиоцима су се обратили аутори ове 
изложбе. 

Одлуком Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије, манифестација 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША  уврштена је у Програм 
обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова ИКС из  
Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2018. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«...Крајњи резултат, кућа – дело, у опусу 
архитекте Ивана Антића није само функционална форма 
нити стандардизовано и уобичајено решење, него 
оригиналан и непоновљив архитектонски склоп високих 
уметничких конотација, чија конструктивна и 
пројектантска логика дубоко произилази из саме бити и 
задатка архитектуре да задовољи потребе човека у 
практичном, техничком, естетском и духовном смислу...» 
                                                   (из каталога изложбе) 

 

 

 
Музеј у Шумарицама, Крагујевац                (фото: каталог) 
(са Иванком Распоповић) 
 

 
Спортски центар 25.Мај у Београду (фото: politika.rs) 
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Марко Стојановић, ист.ум. 
 

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ 2018: 
НОВИ САД И НИШ 

ЗАСЕНИЛИ БЕОГРАД 
 

За разлику од београдског Салона 
архитектуре, новосадска и нишка смотра својим 
селекцијама показале су своју вредност и 
атрактивност, самим тим што подједнако 
привлаче пажњу како домаћих тако и иностраних 
учесника. 

У Новом Саду се недавно завршио Салон 
архитектуре, док у Нишу до краја октобра траје 
архитектонски Тријенале. Обе манифестације 
приказале су одличну смотру стручних радова, 
како из Србије тако и из региона, а по пројектима 
који су добили награде, можемо слободно рећи да 
су обе манифестације у доброј мери засениле 
београдски Салон архитектуре. Без обзира да ли 
су у питању реализације, неизведена решења или 
ентеријери, у Новом Саду и Нишу је било веома 
узбудљиво ових дана. 

Иако је београдски Салон архитектуре 
централна стручна манифестација, са традицијом 
дугом преко 40 година, која по правилу сваке 
године угости најзначајније пројекте из целе 
државе, овај пут се догодило да су новосадска и 
нишка смотра постигле запаженије резултате. Да 
ли је могуће да се у Београду све мање пројектују 
ауторска решења, или су изостале пријаве 
архитеката из унутрашњости, или је жири 
једноставно морао да награди изведбе јавних 
објеката, или… Јако пуно недоумица и питања, а 
када се погледа резултат, београдске колеге нису 
баш одушевљене. 

Гран при београдског Салона однео је 
пројекат реконструкције и доградње Музеја 
савремене уметности у Београду, архитекте 
Дејана Тодоровића, у категорији изведене 
архитектуре награду је понео пословно-трговачки 
и хотелски центар Рајићева, архитеката Милана и 
Владимира Лојанице, у категорији госта салона 
(иностранства) победила је изведба хотела у Црној 
Гори, архитекте Бранислава Митровића, док је у 
категорији ентеријера победила реализација 
штанда за Сајам књига – 4 земље 1 језик, 
архитеката Бојане Марковић и Давида Билобрка. 

Не кажемо да ова дела не заслужују 
награде и да су лоша, али некако не делује 
убедљиво да прву награду једне изложбе понесе 
реконструкција заштићеног објекта – колико год 
она маестрално била изведена – или за 
архитектуру објекат чија реализација траје већ 18 
година. Овом приликом се нећемо бавити 
признањима  и  похвалама,  али  ако  прелистате  

 
 
каталог београдског Салона видећете да су у тим 
категоријама осванула изведена решења која су 
врло лако могла да освоје једну од главних 
награда, јер су иновативнија и оригиналнија него 
нека од наведених решења. Али, нису јавни 
објекти, па је вероватно и одлука жирија била у 
складу са овом чињеницом. 

 

 
Музеј савремене уметности у Београду          

(фото: Реља Иванић) 
 

 
Пословно-трговачки и хотелски центар, ул. 
Рајићева, Београд 
 

 
Хотел у Црној Гори 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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ИЗЛОЖБА на ГАФ-у 
«ИВАН АНТИЋ – АРХИТЕКТОНИЧНО» 
 

У оквиру манифестације 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША, Друштво архитеката 
Ниша у суорганизацији са Инжењерском 
комором Србије - Регионални центар Ниш, 
организовали су, четврту по реду, Изложбу 
радова Академика проф. Ивана Антића. Аутори 
су проф.др Дијана Милашиновић Марић и др 
Игор Марић. Ово је реприза изложбе постављене 
премијерно у оквиру 13. београдске БИНЕ. 

Архитектонски опус Ивана Антића 
(Београд, 1923-2005.), професора београдског 
Архитектонског факултета, редовног члана 
САНУ, члана Крунског савета, једног од 
најзначајнијих српских градитеља, чије су 
грађевине стваране у временском распону од 
готово педесет година, представља у обликовном 
конструктивном и садржинском смислу, готово 
оваплоћење идеала доба у којем је стварао. Његов 
обиман и награђиван опус садржи бројна 
реализована и пројектована архитектонска дела, 
међу којима су ремек-дела српске архитектуре. 
Ова изложба одржана је у Холу Грађевинско- 
архитектонског факултета Универзитета у Нишу 
од 12. до 16. децембра 2018.г. У оквиру програма 
отварања, посетиоцима су се обратили аутори ове 
изложбе. 

Одлуком Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије, манифестација 19. ДАНИ 
АРХИТЕКТУРЕ НИША  уврштена је у Програм 
обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова ИКС из  
Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2018. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«...Крајњи резултат, кућа – дело, у опусу 
архитекте Ивана Антића није само функционална форма 
нити стандардизовано и уобичајено решење, него 
оригиналан и непоновљив архитектонски склоп високих 
уметничких конотација, чија конструктивна и 
пројектантска логика дубоко произилази из саме бити и 
задатка архитектуре да задовољи потребе човека у 
практичном, техничком, естетском и духовном смислу...» 
                                                   (из каталога изложбе) 

 

 

 
Музеј у Шумарицама, Крагујевац                (фото: каталог) 
(са Иванком Распоповић) 
 

 
Спортски центар 25.Мај у Београду (фото: politika.rs) 
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УРБАНА ТРАДИЦИЈА НИША У 
ПЛАНСКИМ ПРИКАЗИМА 

 

 
 
 

Након промоције монографије „Урбана 
традиција Ниша у планским приказима“ на 
нишком Универзитету 26.2.2019.г., у галерији 
ДАН је истог дана отворена изложба под истим 
називом. То је проширени и допуњени материјал 
који је наш колега мр Михаило Медведев већ 
презентирао у форми календара за 2009.г., тада у 
издању Завода за урбанизам Ниш. Издавач ове 
монографије је сада Друштво архитеката Ниша, а 
штампу је финансирао Секретаријат за културу и 
информисање града Ниша. Монографија је 
издата у оквиру „Године културе памћења“ и 
обележавања 140 година урбаног планирања 
Ниша. 

Аутор је систематизовао и представио 
најпре историјску грађу из постојеће литературе, 
што се односи на период од преисторије до 1878.г. 
Други период обрађује урбанизацију Ниша после 
ослобођења, одн. од првог правог регулационог 
плана инж. Франца Винтера до најновијих 
генералних планова. За грађу је коришћена 
документација Завода за урбанизам Ниш и лична 
архива аутора.  

12. КЛУБСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА  
Удружења фото-аматера „Сува планина“  
и 
8. ИЗЛОЖБА УДРУЖЕЊА ЕСПЕРАНТИСТА 
„Миле Величковић“         12 – 31.12.2019. 

  
 

   
 
 

„Дванаест година за редом се не 
посустаје у раду, омасовљењу удружења и 
побољшању квалитета изложених радова. 
Излагачи су сигурно имали великих 
потешкоћа да одаберу само по три 
фотографије које ће их представити 
љубитељима фотографске уметности. Ништа 
лакше није ни Радулу Перишићу (ове године 
је „домаћин“ клубске изложбе) чији је задатак 
да из гомиле својих награђиваних радова 
итдвоји тридесетак за показивање. Али како 
се „на муци познају јунаци“ то се храбро и 
одлучивало. Организациони одбор изложбе 
је само подсетио чланове на обавезе при крају 
календарске године. Захваљујући разумевању 
Друштва архитеката Ниша и дугогодишњој 
сарадњи, прелепа Галерија ДАН ће бити 
„гнездо“ за излагаче и посетиоце до краја 
године. 

Сарадња и повезаност чланова 
удружења је следећа вредност која се види и 
осећа у овим тешким временима. Само нека 
се тако настави. 

Своје радове за ову изложбу су 
послали и чланови из иностранствакао и 
аутори – гости и имају се чиме и похвалити. 

Надамо се да ће УФА „Сува планина“ 
истрајати и наредних година у напорима да 
одржи континуитет и квалитет изложбе.“ 

          (из каталога)  
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АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ 100 НИШ 
 
Едиција Архитектура града  књига V 
 
Издавач: Друштво архитеката Ниша 
      Ниш, 2018. 
 
Аутори: Бранимир Ћирић, Зоран Чемерикић, 
Миодраг Медар, Жарко Клисаревић, Сима 
Гушић, Јелена Илић, др Александар Кековић 
 
Рецензије: Акад. проф. Бранислав Митровић 
Проф.др Дијана Милашиновић Марић 
 
Српски / енглески 

 
 

 „...Аутори се у предговору питају: Желели 
смо да овом публикацијом презентујемо и поставимо град 
Ниш на културну мапу Србије и овог дела Европе. Да ли 
смо успели? Мишљења сам да су аутори заиста 
успели; сматрам да је ова публикација од великог 
значаја за културно разумевање и уопште 
освешћивање како самог Ниша, тако и Србије и 
региона у односу на представљено архитектонско 
насеђе.  

Лично, читаjући ову књигу, имао сам 
посебно задовољство у поновном откривању 
архитектуре Ниша, а посебан ужитак ми је 
причинило то што књига даје један нови  филтер за 
посматрање сваког појединачног објекта у контексту 
целокупног градитељског наслеђа Ниша.   

Сматрам да, ако jе ова књига и само подлога 
или увод у боље културно и архитектонско 
разумевање и вредновање архитектуре и наслеђа ове 
средине,  већ тада овај водич, као сажета архива, има 
немерљив значај, посебно у контексту нових 
генерација младих архитеката, како Ниша, тако и 
целе Србије...“ 

 

        (Из рецензије акад. проф. Б. Митровића) 
 
 
 

„...Публикација Архитектонски водич 100 
Ниш, плод дугогодишњег рада групе архитеката 
који се баве истраживањем и популаризацијом 
архитектуре Ниша и околине, представља изузетан 
допринос разумевању једне од најважнијих људских 
активности: обликовању простора.  Архитектура 
која представља одраз свеколиког друштвено-
политичког, технолошког, историјског и  
културолошког нивоа средине свакако је важно 
питање које, тек истражено, даје праве одговоре на 
упите савремености.  

На српском културном простору 
Архитектонски водич 100 Ниш представља једну од 
веома ретких публикација (уз Водич кроз модерну 
архитектуру Београда,  објављен 2002.)  која се бави 
популаризацијом архитектуре у форми Водича. Ова 
публикација је и више од водича јер садржином и 
концепцијом даје обухватан приказ градограђења 
Ниша кроз историју и то формом која је уједно и 
стручна и едукативна те представља изванредно 
битан допринос грађењу културолошке свести о 
простору у коме живимо. Такође, овим Водичем град 
Ниш се уписује у мапу важних регионалних 
средишта Србије и Европе потврђујући тезу чувеног 
архитекте Елиала Саринена да се управо 
препознавањем и истраживањем сопствене баштине, 
те њеним одговарајућим чувањем, а што се овим 
водичем постиже, поставља основа за грађење 
стручног и колективног  културолошког амбијента 
за фундаментално важну надоградњу простора у 
коме живимо.  

 

       (Из рецензије проф.др Д. Милашиновић Марић) 
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ИСТОРИЈА СРПСКЕ УМЕТНОСТИ 
XVIII – XXI ВЕК 
HISTORY of SERBIAN ART    XVIII – XXI CENTURY 
 
Аутор:  Слободан Малдини 
Ликовни уредник и дизајнер:  
Софија Ланцош Малдини 
Издавач: Књига комерц, Београд, 2018. 
 

«Историја српске уметности од XVIII до 
XXI века Слободана Малдинија је водич кроз 
нашу културну прошлост. Током десетогодишњег 
рада аутора прикупљено је и читаоцима 
презентовано јединствено документовано 
сведочанство о богатој културној прошлости 
Србије. На 848 страна ове књиге налази се 270 
тематских поглавља о развоју српске уметности у 
протекла три столећа уз одабрану фото-
документацију од преко 3.500 фотографија 
уметничких дела. Представљене су биографије и 
подаци о стваралаштву око 2.500 ликовних 
уметника, архитеката и других личности који су 
оставили значајан траг у српској култури. 
Описани су и релевантни историјски догађаји од 
утицаја на развој српске ликовне уметности. 
Свеобухватна и фактографски поуздана, књига је 
комлексан и исцрпан извор општег знања о 
српској уметности и култури. 

Коначни утицаји ове књиге на нашу 
културу су немерљиви, јер ће она имати велики 
удео у развоју свести садашњих и будућих 
поколења о богатом уметничком наслеђу, 
традицији, историји и култури». 
______________________________________________ 
https://www.youtube.com/watch?v=y1kyj9bKlNw 

 
 
АРХИТЕКТУРА И ТОТАЛИТАРИЗМИ 
20. ВЕКА             Архитекта Алберт Шпер 
 
Аутор: Владимир Митровић 
Ликовно обликовање: Душица Кнежевић 
Издавач: ОРИОНАРТ, Београд, 2018. 
 

„Данас се намеће питање – колико је 
Шпер допринео томе да режим, коме је савесно 
служио, и Хитлер, од кога је добијао главне 
наруџбине, постану најбезобзирнији и 
најкрвавији у историји човечанства? Питање би се 
могло формулисати и на другачији начин – 
колико један уметник или архитекта, свесно или 
не, може бити политички искоришћен, односно, 
да ли уметност као таква може бити чинилац 
диктатуре упоредо са, рецимо, цензуром или 
полицијским апаратом. Шперова уметничка 
делатност традиционалног архитекте нам даје 
одговор на сва ова питања. Иако никада није 
успео ући у историју архитектуре на начин на 
који је то желео, Алберт Шпер ће остати упамћен 
баш по радикализму одговора на ова питања. 
Готово сва његова дела, да су сачувана, била би, 
поред осталог, споменици грешака историје и 
људског рода. Међутим, гледајући са 
архитектонског и уметничког становишта, она би 
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ИЗЛОЖБЕ ИЗ ПРОГРАМА  
ДАНА АРХИТЕКТУРЕ 2018. 
 

НАГРАДЕ И КОНКУРСИ – БИНА 2018. 
Галерија ДАН, Ниш  09.10.- 14.10.2018. 
   

 
 
Изложба: годишње награде за архитектуру и 
архитектонски и урбанистички конкурси у 
периоду мај 2017- април 2018. 
Организатор: Друштво архитеката Београда 
(ДАБ) и Удружење архитеката Србије (УАС) 
Продукција: БИНА 
 
Изложбе Годишње награде за архитектуру и 
Архитектонски и урбанистички конкурси стални 
су  програмски  сегмент  Београдске  интернацио - 
налне недеље архитектуре. Прва приказује 
годишње награде за архитектуру које додељује 
више институција за реализоване објекте. Друга 
нам пружа увид у награђене конкурсне пројекте у 
организацији и/или сарадњи са струковним 
удружењима Друштвом архитеката Београда и 
Удружењем архитеката Србије. 
- Годишња награда за архитектуру Удружења 

архитеката Србије за најуспешније дело из 
области архитектуре за 2016.г. (награда 
„Алексеј Бркић“) 

- Награда „Ранко Радовић“ 
- Велика награда архитектуре Удружења 

архитеката Србије за животно дело за 2017.г. 
- Награде 40. Салона архитектуре у Београду 
- Награда града Београда за архитектуру и 

урбанизам за 2017.г. 
- Конкурси  Друштва архитеката Београда 
- Конкурси Удружења архитеката Србије 
 

100 ОБЈЕКАТА  
АРХИТЕКТОНСКОГ ВОДИЧА НИША 
Галерија ДАН, Ниш  16.10.- 21.10.2018. 
 

ПРОМОЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ВОДИЧА  
Академик проф. Бранислав Митровић 
Проф.др Александар Кековић 
 

  
АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ НИША је продукт 
вишегодишњег рада тима аутора Друштва 
архитеката Ниша. У овом периоду ауторски тим 
је најпре одредио временски период који Водич 
треба да обухвати, а то је Ниш од ослобођења од 
Турака па све до данашњих дана. Извршена је 
поделе на четири периода - изложбе и то: 
- Прва изложба у овоме низу премијерно је приказана 

на 12. Данима архитектуре Ниша октобра 2011. у 
Галерији ДАН, под називом 50 ОБЈЕКАТА ЗА 50 
ГОДИНА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША. Тим 
поводом је приказано 50 објеката који су настали у 
периоду од 1878. до 1930.г.  

- Друга је изложба 50 ОБЈЕКАТА МОДЕРНЕ НИША и 
одржана је крајем априла 2012. у Галерији ДАН, у 
оквиру манифестације „Ноћ Музеја“. На овој 
изложби је приказано 50 најрепрезентативнијих 
јавних и стамбених објеката ране и касне Модерне 
који су настали у периоду од 1930 – 1970.г.  

- Трећа изложба под називом 50 ОБЈЕКАТА 
АРХИТЕКТУРЕ НИША 1970-1990. је представила 50 
објеката који су настали у најдинамичнијем 
градитељском периоду Ниша. Ова изложба је 
премијерно приказана октобра 2012.г. у оквиру 13-
тих Дана архитектуре Ниша. 

- Последња у овом низу је изложба 50 ОБЈЕКАТА  
АРХИТЕКТУРЕ НИША 1990-2012. на којој је било 
приказано 50 објеката изведених у задњој декади 20-
тог века и првим  годинама трећег миленијума, а 
приказана је у фебруару 2013. у Галерији ДАН. 

- Селекциона изложба од 200 радова одржана је у мају 
2013. у Галерији ДАН у оквиру манифестације „Ноћ 
Музеја“. Након селекције 100 радова који су одабрани 
за Архитектонски водич Ниша, одржана је изложба 
под називом 100 - АРХИТЕКТУРА НИША КРОЗ 
ВРЕМЕ која је одржана у мају 2014. г. у оквиру 
међународне манифестације „Ноћ Музеја“. 
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се данас дала преуредити и користити у нове 
сврхе. То се пре свега односи на Партијско поље 
надомак Нирнберга које би, без свастика и са 
другачијим заставама, добило сасвим другу, 
сасвим нову димензију и било би врло погодно 
место за, рецимо, велике позоришне и оперске 
представе, техно, рок и оперске концерте и 
сличне манифестације. На тај начин историјске 
грешке човечанства би биле упечатљиве и сваком 
читљиве, а исправљале би се саме по себи. Никада 
не треба заборавити да грађевине донекле саме 
себи одређују (историјски) пут уз промишљену 
активност људи који их користе; уосталом, као и 
сва уметничка дела која се после свог настанка 
запуте у самостални живот. 

Шперов животни пут завршио се у 
Лондону 1. септембра 1980. године. Иза њега нису 
остала преживела архитектонска дела али је 
његова архитектура била цењена и проучавана у 
периоду друге половине XX века као архитектура 
диктаторског периода из које је било могуће 
читати саму срж диктатуре. Тако је архитектура, 
као можда никада у историји човечанства, постала 
предмет пажње и сједињења са својим 
друштвеним окружењем. Та појава, радикално 
приказана у време нацизма, касније се 
проширила и на остала друштвена уређења; 
модернизам је био потенциран од разноликих 
друштава, било као систем у коме се са 
идеолошког становишта посматра улога 
градитељства, било као конкретан пример 
тоталитаризма. На пример, у неким земљама као 
што су Румунија или Албанија, архитектура се 
развијала величајући њихове властодршце. 
Слична ситуација, мада мањег обима и мање  
очигледна, била је у и у крутој модернистичкој 
архитектури педесетих и шездесетих година XX 
века, када је модернизам постао државни стил 
који је уништавао и запостављао локалне 
традиције и затечене урбане матрице бројних 
европских градова и насеља. Архитектура 
Алберта Шпера остаће упамћена као врхунац 
уједињења друштвеног поретка и градитељства. 
Каснија тумачења, не могавши се ослободити 
идеолошког набоја, нису на прави начин 
посматрала појаву какву, без сумње, представља 
Шпер и његово градитељство. Било је потребно је 
да прође много времена да би се увидела веза 
његове архитектуре са немачким градитељством 
XIX века, првенствено Шинкелом и архитектима 
његовог круга. Увек је посматрана као саставни 
део немачке ратне машине која је тежила 
поробљавању и освајању других народа и 
њихових територија.“              

            (из закључка) 
 

 

 
 
УРБАНА ТРАДИЦИЈА НИША  
У ПЛАНСКИМ ПРИКАЗИМА 
 
Аутор и дизајн: Мр Михаило Медведев, арх. 
Издавач:  Друштво архитеката Ниша, 2019. 
 

Публикација представља проширени и 
допуњени материјал који је наш колега мр 
Михаило Медведев већ презентирао у форми 
календара за 2009.г., тада у издању ЈП Завода за 
урбанизам Ниш. Издавач ове монографије је сада 
Друштво архитеката Ниша, а штампу је 
финансирао Секретаријат за културу и 
информисање града Ниша. Монографија је 
издата у оквиру „Године културе памћења“ и 
обележавања 140 година урбаног планирања 
Ниша. 

Аутор је систематизовао и представио 
најпре историјску грађу из постојеће литературе, 
што се односи на период од XV века до 1878.г. То 
су старе аустријске карте, гравире, фотографије 
старог Ниша итд. Други део обрађује 
урбанизацију Ниша после ослобођења од Турака, 
одн. од првог правог регулационог плана инж. 
Франца Винтера, до урбанистичких планова 
разних датума и аутора, у међуратном периоду. 
Трећи део представља преглед генералних 
урбанистичких планова од 1953.г. до данас. За 
грађу је коришћена документација Завода за 
урбанизам Ниш, основаног 1959.г.  

„...После сјаја римског Наиса у III и IV 
веку, рушења, разарања и делимичног поновног 
обнављања у VI веку, његова чврста урбана 
структура и разгранат комунални систем, 
градитељска традиција и култура грађења неће 
нестати...Данашњи Ниш треба да буде поносан на 
своје древне урбане почетке и да настоји да својим 
урбаним развојем и архитектуром оствари ниво 
достојан своје вишемиленијске, градитељске 
традиције... „        (из увода) 
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Председник ДАН арх. Бранимир Ћирић 
 

 

Публика у сали Официрског дома 
 
 

 

Жири Тријенала са награђеним учесницима 
 

 

Додела награда и признања 
 

 

Студенткиње Факултета уметности у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (фотографије: Небојша Станковић)     
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 ИЗГРАДЊА 
Издавач: Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и урбанизма Србије  

Кнеза Милоша 7а/II, 11000 Београд, тел. 011/3243-563, E/mail: izgradnja@sezampro.rs,  
www.ingkomora.rs 

 
 
 

 

 
ИЗГРАДЊА бр. 4-6, април-јун  2018. (125 страна, црно-бело) 

 
Бранко Бојовић,  дипл. инж. арх.: О јубилејима, инжењерству, забораву...; др Катарина Јевтић-Новаковић, дипл. инж. арх., 
Марија Дивац, маст. Инж. арх. Стр. Докт. студија: Емилијанова рукописна баштина (оригиналан научни рад); проф. Др 
Михаило Малетин, дипл. Инж. грађ.: Путоградња по Емилијану Јосимовићу – подсећања и поуке (прегледни рад); др Злата 
Вуксановић-Мацура, дипл. инж. арх.: Инжењер и кнез: модернизација и европеизација Београда (прегледни рад); доц. Др 
Драгана Ћоровић, дипл. инж. арх.: План Емилијана Јосимовића у контексту трансформација урбаног пејсажа Београда у 
деветнаестом веку (оригиналан научни рад); др Игор Марић, дипл. инж. арх.: Природно и стваено, физичко и метафизичко у 
интелектуалној  мисли Емилијана Јосимовића (прегледни рад); мр Светлана Димитријевић-Марковић, дипл. инж. арх.: 
Безвременост једне књиге – ново читање Јосимовићеве књиге о грађанској архитектури (прегледни рад); др Ранка Гајић, 
дипл. инж. арх.: „Кроз урбанитет освестити интегритет“ – лекција коју (још) нисмо научили (прегледни рад); Бранко Бојовић, 
дипл. инж. арх.: Београд између Емилијана Јосимовића и Стевана Зарића (стручни рад); О Емилијану Јосимовићу из 
ранијих бројева часописа „Изградња“; Огледнице професора Емилијана, Од вароши до метрополе – у сусрет 150-
годишњици плана Емилијана Јосмовића; Вести и саопштења: VIII конгрес Савремене индустрије глинених производа Србије 
са међународним учешћем. 

 АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ 
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије,  

Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3207-303 
E-mail: pucarmila@iaus.ac.rs, www.iaus.ac.rs 

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 
 

 

 
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ бр. 47, јун 2018. г. (84 стране, у боји): 

 
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Милена Милинковић: Часопис Архитектура и урбанизам - библиометријска 
анализа / Arhitektura i urbanizam journal - bibliometric analysis (oригиналaн научни рад); Тања Бајић, Божидар Манић: 
Становање у мешовитој својини: урбанистички аспекти и искуство новије стамбене праксе у Србији (oригиналaн научни 
рад): Наташа Чолић и Ратка Чолић: Дијалошки и јавни простор: партиципативни приступ урбаном дизајну (прегледни рад); 
Дамјана Лојаничић: Идентификација и класификација браунфилд локација на територији Подунавља у Србији (кратко или 
претходно саопштење) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Горан Анђелковић: Први новобеоградски подземни пешачки пролаз • 
АРХИТЕКТУРА: Nuno Bernardo Griff, Cristina de Mendonça, Paulo Albuquerque Goinhas: From conception to perception - The 
meddling of the immaterial into the body; a critical appraisal of the work of EMBAIXADA • АКТУЕЛНОСТИ: Никола Крунић, Маја 
Максин: O пројекту АТРАКТИВНИ ДУНАВ / About the “ATTRACTIVE DANUBE” project • НОВЕ КЊИГЕ: Дејан Ећимовић: 
Документа / Владимир Стевановић   (приказ књиге: Марија Зечевић); Новији аспекти планирања подручја посебне намене у 
Србији - искуства и препоруке / Небојша Стефановић, Никола Крунић, Марина Ненковић - Ризнић, Наташа Даниловић 
Христић (приказ књиге: Саша Милијић). 

 ДаНС 
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Светозара Милетића 20, Нови Сад, тел. 021/423-485 

E-mail: dans@dans.org.rs, www.dans.org.rs 

 
 
 
 
 

 

 
ДаНС  бр. 82, јун 2017.г. (око 90 страна у боји) 

 
Тема броја: ФОКУС НА МОДЕРНИЗАМ • Драгана Константиновић: Изложба Фокус на модернизам: Архитектура Новог 
Сада 1950 1970  
• Станко Гагрчин: СТАРТИТ – разговор о новом животу модернистике куће • Александар Беде: Осврт на Ђорђевиће • Маја 
Момиров: Реактивација простора Железничке станице у Новом Саду • Андреј Стреховец: Стотекс: робна кућа из 
имагинарног музеја • Јелица Јовановић: Терор топлотног комфора • Стефан Миловић: Ко ако не архитект? (арх. Светлана 
Кана Радовић) • Андреј Стреховец: Полемика на рушевини модерне мисли (предлог за реновацију Генералштаба и 
Министарства одбране у Београду • Лидија Бутковић Мићин: Пројект Мотел Трогир и заштита архитектуре послијератног 
модернизма у Хрватској • Искра Крстић: Баук модернизма кружи Јадраном • Стефан Миловић: Шарени небодер поново 
плеше Лагињином (Витић плеше) • Алекса Ђурић: Кућа Н1 • - панкерски приступ (арх. Петар и Марија Симовић) • Студио 
АУТОРИ: GIR STORE – сусрет природе, производње и дизајна • Љиљана Вукајлов: Пета деценија градића Пејтон • Милан 
Ђурић: Удружење архитеката Србије-Умреженост као колектив • Драгана Константиновић: Најаве: Фестивал културе 
простора • Игор Рајковић: Најава: Октобарх • Публикације • Табаковићева награда 2016: Душан В. Радновановић • In 
memoriam: Славко Жупански, Мирослав Грујић, Дарко Марушић. 

 

 
ДаНС  бр. 83, децембар 2017.г. (у боји) 

 
Тема броја: АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ ДАНАС • Слободан Јовић: УВОДНИК: Архитектонски конкурси данас • Гроздана 
Шишовић: Борба за конкурсе је борба за архитектуру • Диана Магдић: Натјечајне праксе у Хрватској • Елша Туркушић Јурић: 
Анализа културе конкурса у Босни и Херцеговини • Андреј Стреховец: Процеси и пракса јавних архитектонских коонкурса у 
Словенији • Јелица Јовановић: Један београдски конкурс 30 година касније • Елдин Кабаклија и Радован Радоман: Развој 
Беча кроз архитектонске конкурсе • Александар Беде: Конкус Нова места • Александар Беде, Раља Иванић (фото): Пројекат: 
Ентеријери ИТ фирми у Београду и Новом Саду: Levi9, Catena Media, Namics, Seven Bridges, Vega IT • Небојша Антешевић, 
Реља Иванић (фото): Пројекат: Архитектура заједништва. Центар месне заједнице Гошићи • Александар Беде: Дешавања: 
Фестивал културе простора + Октобарх • Владимир Савчић: Дешавања: Виртуелни град и поуке нереализованих конкурса • 
Владимир Митровић: Табаковиева награда за архитектуру 2017: Леонид Нешић • Александар Беде: Публикације: „Пешачке 
зоне у старим градским језгрима“ – Александар Станојловић. 

  
АРХИТЕКТУРА 

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

Часопис АРХИТЕКТУРА, нажалост, престао је да излази после броја 209 (септембар-октобар 2018). Бројеви 
207, 208 и 209 нису нам били доступни па их нисмо представили у овом нашем прегледу. 

 
Приредио арх. Хранислав Анђелковић 
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ПРИЗНАЊЕ ЗА КОНВЕРЗИЈУ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ  

СР 4 Идејно архитектонско решење 
конверзије индустријског комплекса фабрике 
“Лагадо центар” у пословно-стамбени комплекс; 
Аутори: Марија Николић, Ана Станковић,  

  Нађа Петров 
предметни професор/ментор: Бранко Турншек, 
Љиљана Јевремовић, Миланка Васић, Ивана 
Стефановић 
 

 
 
 
ПРИЗНАЊЕ ЗА УСПЕШНО ИНТЕГРИСАЊЕ 
АРХИТЕКТУРЕ У ПРИРОДНЕ ОКВИРЕ 
 
СР 8 Еко викендица, биоклимат. архитектура 2 
Аутори: Кристина Кожовић, Марко Илић 
предметни професор/ментор: Миомир Васов 
 

 
 
 ПРИЗНАЊЕ ЗА ЕНТЕРИЈЕР 
СР 15 Showroom 

Аутор: Николета Стевановић 
предметни професор/ментор:  
Aлександар Кековић 

            

ПРИЗНАЊЕ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈУ У 
ЗАШТИЋЕНОМ АМБИЈЕНТУ 

СР 20 Идејно решење оазе за венчање, 
Ревитализација зграда 

Аутори: Борис Ранчев, Немања Ранђеловић, 
Лазар Јовић, Лазар Пејовић 
предметни професори/ментори: Александар 
Милојковић, Марко Николић, Миланка Васић, 
Милан Брзаковић 
(Рад је освојио златно признање (Gold Mentions) 
на студентском конкурсу у Асизију у Италији) 
 

 
  
 
 
ПУБЛИКАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ 
      
 НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ 
ПА 1 Изградња студентских домова у Србији 

почетком 21. века, монографија 
Аутори: Никола Цекић и Миомир Васов 
 
Дугогодишњи рад аутора на теми студентских 
домова резултирао је сериозним делом које 
представља незаобилазни угаони камен поменуте 
области. Поред теоретског доприноса ово штиво 
може послужити и као литература за практични 
рад у савладавању конкретних пројектантских 
задатака. 
 
 
 

   У Нишу, 30.9.2018.  
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ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
ЕР 11 Ентеријер кантине за запошљене 

фабрике «Leoni», Прокупље 
Аутори: биро „Аlterno inc.“ Ђорђе Китић, 
Душан Николић, Ивана Величковић, Мирјана 
Николић, Александра Цветковић, Љиљана 
Миливојевић, Срђан Сакан, Јелена Ђоковић  
 
Овом приликом је употребљен најсавременији 
изражајни језик који  се служи мноштвом 
разнородних елемената сложених у јединствену 
композицију. Таква хетерогена целина није 
лишена хијерархије, а доминантни елемент је 
колорисани мозаик на делу пода. 
 

  
ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 

ЕР 13 Ентеријер кафића “Gastro bar 57”,  
Југ Богданова 57, Прокупље 

Аутори: KонтраСтудио / аутори: Мирољуб 
Станковић, Зоран Николић,  
Милош Ранђеловић / сарадник: Вук Ранђеловић 
  
Решење одише топлином која је саздана вештом 
комбинацијом материјала, текстура и боја. Светло 
учествује у целокупном амбијенту наглашавајући 
одређене архитектонске елементе. 
 

 

ПРИЗНАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 
ЕР 14 Ентеријер Велике сале у старој згради 

Медицинског факултета у Нишу 
  Аутор: Тома Јанић 
 
Иако подређена специфичним програмским и 
сложеним акустичким захтевима, вешта и 
прецизна интервенција резултује високим 
визуелним квалитетом. 
 

 
 
 
               СТУДЕНТСКИ РАДОВИ           . 
 

НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ 
СР 17 Идејно решење стамбене зграде са 

становима за студенте; 
Студио стамбене зграде 

Аутор: Немања Ранђеловић 
предметни професори/ментори: Бранислава 
Стоиљковић, Славиша Кондић 
 
На захтевној локацији склоп је успешно 
постављен. Обликовање прати намене простора 
уз одговарајуће искораке, који измештају објект из 
концепције „форма следи функцију“. 
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Мр. Михаило Медведев, арх. 
 

Арх. ДРАГИША ГИША БЛАГОЈЕВИЋ 
 На жалост породице и његових колега, 
пријатеља и познаника, напустио нас је Драгиша 
Гиша Благојевић, архитекта, значајан нишки 
стваралац, организатор инвестиционе изградње и 
грађевинске делатности и активни иницијатор 
низа друштвених активности. 
 Рођен је 21.02.1944.г. у Рожини, општина 
Мерошина. После осмогодишње школе завршио 
је на Архитектонском одсеку средњу Техничку 
школу „Никола Тесла“ и студије архитектуре на 
Техничком факултету у Нишу, где је дипломирао 
1968.г.  
 По одслужењу војног рока, као војни 
стипендиста, свој први посао добио је као 
поручник у Војној грађевинској дирекцији у 
Нишу, где је, више од десет година, радио на 
пројектовању, организацији изградње и вођењу 
стручног надзора на изградњи војних и војно- 
стамбених објеката за потребе ЈНА у Нишу и на 
подручју Нишке војне области. 
 У том периоду је не само напредовао у војној 
хијерархији, већ је за свој рад добио две сребрне и 
једну златну Годишњу награду као „Посебно 
признање за унапређење грађевинске мисли и 
праксе од општег значаја за ЈНА“, као и више 
новчаних награда, плакета и других признања. 
Службу у ЈНА напустио је, на лични захтев за 
демобилизацију, 1982.године у чину мајора. 
 Своју професионалну каријеру наставио је 
као директор у Пројектном бироу „ИНВЕСТ-
ПРОЈЕКТ“ у Нишу, који је успешно водио у 
периоду од 1982. до 1987.г. када екипа његових, 
тада, младих сарадника, пројектује значајне 
друштвене и приватне објекте у Нишу. У том 
периоду активно се ангажује и у раду Удружења 
пројектних организација „Унија-пројект“. 
 1987. године оснива и као директор, до 
1989.г., води представништво новосадске 
Стамбене задруге „УНИЈА“, која је водила 
изградњу објеката у Нишу. 
 Као искусног стручњака општинске  
структуре Ниша постављају га 1989.г. за секретара 
општинског Секретаријата за урбанизам и 
стамбено-комуналне делатности, у ком својству, 
као члан градске владе, учествује у креирању и 
спровођењу планирања развоја и изградње града 
Ниша. У периоду свог мандата био је и на 
функцији председника Управног одбора 
новоформиране Дирекције за изградњу Града 
Ниша.  

1991. године учествује у формирању „УРБО 
САЛОНА“ Удружења урбаниста Србије, и као  
председник Савета Салона, у два мандата, 1991. и 
1992.г. учествује у његовој афирмацији.  

 

 

      
 

 
 
1992.г. формира нишко представништво 

фирме „ИМЕЛ-ГРУП“ из Београда, и води 
иницијативу за изградњу прве вишеспратне 
гараже у Нишу, која бива прекинута економским 
тешкоћама и увођењем санкција. 

1994.г. наставља делатност формирањем 
сопствене породичне фирме за грађевинарство и 
инжењеринг „ГИМЕЛ“ д.о.о.Ниш. 

2000.г. био је биран за одборника Скупштине 
Града Ниша на којој остаје до превременог 
одласка у пензију, из здравствених разлога, 2002.г. 
 Као активни фудбалски играч у младости,  
касније је, као спортски функционер, био 
фудбалски судија и контролор, од Општинске до 
Савезне лиге.  

Један је од оснивача, „чартер члан“ и 
председник Ротари клуба „Ниш“ 2001/2002.г. и 
један од оснивача и вишегодишњи председник  
Друштва српско-руског пријатељства „Наисус“ 
Ниш од 2009. до 2016.г. 
 Био је и члан Удружења српских 
књижевника у Србији и дијаспори „Константин 
Велики“ у Нишу, а од 2000. до 2006.г. члан 
Управног одбора Православне Црквене општине 
у Нишу и члан Епархијског савета. 
 Архитекта Драгиша Благојевић, својим 
ангажовањем и деловањем у многим сферама 
развоја Ниша остаће запамћен као значајан 
Нишлија који је задужио овај град. 

Умро је у Нишу 12.10.2018.г. у 74-тој години и 
сахрањен је, у присуству великог броја 
поштовалаца, на Новом гробљу у Нишу. 
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Арх. МИХАЈЛО МИТРОВИЋ 
    (Чачак, 1922 — Београд, 2018) 
 

 
 

(фото: search.avira.com) 
 

„Дипломирао је 1948. на Архитектонском 
факултету у Београду. Био је стипендиста 
Уједињених нација у Француској и Данској 1950. 
У Урбанистичком заводу Србије, као главни 
пројектант, урадио је генералне урбанистичке 
планове за Зајечар, Трстеник, Пирот, Ниш, Бању 
Ковиљачу, Лазаревац, Врњачку Бању. Био је 
директор „Пројектбироа“ (1961-81). Године 1980. 
изабран за редовног професора на Факултету 
примењених уметности у Београду. Пројектовао 
је и једну зграду у Паризу. Један од најпознатијих 
српских архитеката у свету. 

У његова најзначајнија дела спадају: 
одмаралиште „Нарцис“ на Златибору, стационар 
ОУН у Бањи Ковиљачи, хотел „Путник“, 
„Генексове“ куле (Западна капија), храм Св. 
Василија Острошког у Београду; Врњачки циклус: 
топла вода Снежник, Слатина, Римски извор, 
Језеро; већи број стамбених зграда по Србији... 

Излагао је самостално у Музеју савремене 
уметности у Београду и Салону МСУ у Варшави, 
затим у Вроцлаву, те на колективним изложбама 
у Милану, Њујорку, Рабату, Грацу. Бавио се 
архитектонском публицистиком и критиком. У 
загребачком „Оку“ имао је своју колумну (1983-
89), писао је за НИН од 1974. до 1983. године. У 
„Политици“ је непрекидно писао колумну о 
архитектури 42 године. Аутор је књига „Новија 
архитектура Београда“, „Све је архитектура“ и 
„На крају века“. 

Добитник је Октобарске награде града 
Београда, листа „Борба“, Салона архитектуре, 
Велике награде за архитектуру САС, Седмојулске 
награде за животно дело... Био је генерални 
секретар Савеза архитеката Југославије, 
председник Савеза архитеката Србије. За 
почасног доктора Београдског универзитета 
промовисан 1999.г. За председника Академије 
архитектуре изабран је 1999. године.“ 

             (sr.wikipedia.org) 

♦ 
 Један од архитеката који су својим делом 
везани за Ниш свакако је Михајло Митровић. 
Најпре треба поменути његову урбанистичку 
делатност у поратним годинама. У стручном 
тиму формираном 1946.г. у Урбанистичком 
заводу НР Србије којим је руководио арх. Јозеф 
Кортус, један од сарадника је био и М.Митровић. 
„...Израда Генералног урбанистичког плана 
наставља се...1951/52.г. под руководством арх. 
Михајла Митровића...План је завршен и усвојен 
1953.г....а разрада настављена у периоду 1953-
55.г...“1 
 Изведени стамбени објекти М.Митровића 
значајно дефинишу послератну Модерну у 
Нишу: Обреновићева 124 (1954.), Цара Душана 80-
84 (1955.), Ген. Милојка Лешјанина 10-12 (1955-56.), 
Обреновићева 1-3, тзв. „Колонада“ (1956.), 
Обреновићева/Светозара Марковића (1956.), 
Вожда Карађорђа 4-10 (1957.), Вожда 
Карађорђа/Наде Томић (1961.)2.  
______________________________________________ 
Стамбено-пословни објект, ул. Обреновићева 124, 
Ниш (1954.)    
 

 
        (фото: З.Чемерикић) 

                                            
1 Мр М.Медведев, Урбана традиција Ниша у планским приказима, 
Друштво архитеката Ниша, Ниш 2019. 
2 З.С.Чемерикић, Савремена архитектура Ниша 1946-1966.,  
Друштво архитеката Ниша, Ниш 2010. 
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ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
АП 17 Пословна зграда у Нишу, Ниш, Србија   

Аутор: Владимир Ивановић 
Сарадници: Марта Стојановић,  
Божидар Коковић, Иван Анђушевић 

 

Тешка и захтевна локација је успешно савладана 
вештим ауторским поступком и савременим 
приступом у обликовању волумена и фасадних 
равни. 

 

 
 
 
ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 

АП 26 Вила „H”, Борска бб, Виник-Ниш 
KонтраСтудио /аутори:  
Зоран Николић,  Мирољуб Станковић,  
Неда Љубисављевић   
сарадник: Тијана Трајков 

 
Каскадни просторни склоп представља 
контрапункт локацији чиме су, уз игру подцелина 
и текстура, истакнути најбитнији потенцијали 
места – топоса. 

 

 
 

ПРИЗНАЊЕ ЗА КОНВЕРЗИЈУ, 
АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ   

АП 21 Стан у блокхаус бункеру, Ниш, Србија 
Аутори: др Бранко АЈ Турншек,  
Ана Станојевић        3Д визуализација: 
Исидора Ђорђевић,  Нинослав Ћирић   

 

Препознате су и искоришћене просторне 
особености постојеће структуре, а суптилним 
увођењем нових елемената постигнут је 
савремени архитектонски израз свеукупне 
композиције. 
 

 
 
  

 

 
    ЕНТЕРИЈЕРИ – РЕАЛИЗАЦИЈЕ   

 
 НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ 
ЕР 4 Министарство, Ниш 

Аутори: Андреја Буђевац, Душан Коцић 
 
Без уобичајених и очекиваних елемената у 
решавању данас често присутног задатка, уз 
присуство недвосмислених асоцијација на тему, 
постигнути резултат нуди пријатан амбијент за 
опуштање и уживање. Третирани простор 
представља микрокосмос одређене врсте 
хедонизма.  
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ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
АР 2 Стамбено-пословни објекат По+П+5, 

По+П+6, у ул. Војводе Танкосића бр. 16, 
Ниш 

Аутори: Предраг Денчић, Иван Танасковић  
 
Ради се о квалитетном одговору на релативно 
уобичајени задатак где утисак урбаног у овом 
случају надилази просечна решења. 
Непретенциозна композиција открива сигуран 
ауторски рукопис. 
 

 
  
 

ЈЕДНАКОВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
АР 7 Анекс дечје интерне клинике и 

хирургије , Ниш, Србија 
Аутори: Александар Стојановић,  

  Владимир Ивановић 
Сарадници: Божидар Коковић,  
Марта Стојановић, Тамара Рајк, Душан Лилић,  
Иван Анђушевић, Никола Серафимовић 
 
Сложеност локације и непосредног окружења 
савладана је промишљеним поступком који је за 
елементе решења искористио једноставну 
архитектонску синтаксу платна и отвора 
акцентираних слободним приземљем и 
фрагментарним колоритом.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ   
 

НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ 
АП 6 Project M , Ниш 

Аутори: Caша Буђевац, Миљана 
Игњатовић, консултант: Никола Лечић 

 
Цењена је храбра ауторска одлука да „празнина“ 
буде стожер просторног склопа. Затворени део 
волумена се генерише око поменутог централног 
мотива који носи и метафоричне поруке 
изражене елементима природе као симболима 
живота. Третман фасадног платна подцртава 
основни концепт и релативизује класичну поделу 
прочеља. 
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Стамбено-пословни објект П+3+Пк 
Ул. Вожда Карађорђа 4-10, Ниш (1957.) 
 

 
Фасада према улици              (фото: стара разгледница) 
 

 
Детаљ  фасаде                                   (фото: З.Чемерикић) 
 

 
Перспектива ентеријера – цртеж из пројекта 

          (фото: Историјски архив Ниш) 

 
 

♦ 
Дело Михајла Митровића добро је познато и 

презентирано у многим публикацијама. С 
обзиром на то, редакција сматра да ће за читаоце 
ван Ниша бити занимљивије да овде дамо 
неколико примера његових стамбено-пословних 
објеката из периода када је центар града добијао 
нове обрисе реконструкцијама старог језгра.  
___________________________________________________________________________________________ 

Стамбено-пословни објект П+11+Пк 
Ул. Вожда Карађорђа/Наде Томић, Ниш (1961.) 
 

 
 Јужна фасада                                           (фото: З.Чемерикић) 
 

  
Западна фасада - детаљ                      (фото: З.Чемерикић) 
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Мр Миодраг Даја Анђелковић 

 

НИШКИ ДАНИ  
арх. МИХАЈЛА МИТРОВИЋА 

 
Нико није слутио да ће Фердинанд Крен, 

зидајући по свом пројекту хотел у Чачку за 
потребе Милоша и Марије Митровић, из овога 
града истовремено „озидати“ и знатан део 
савремене историје Чачка, па и Србије. Хотел  
назван „Крен“, данас „Београд“, био је у 
власништву Милоша Митровића, оца потоњег 
чувеног српског архитекте (не само архитекте). У 
делу хотела живела је породица са петоро деце. 
Најстарији Михајло је, будући веома радознао, 
дане проводио у хотелским ходницима, а 
нарочито није избијао из биоскопа у истом 
хотелу, који га је још као дете опчинио. Филмове 
никад није гледао сам већ увек у друштву 
нераздвојних другара, Младимира-Пурише 
Ђорђевића и Александра - Цала Керковића, 
вишедеценијских другара, који ће, сваки на свој 
начин, обележити протекло време још једног 
града на сасвим другом делу Србије - града 
Ниша. 
 Чувени филмски режисер Пуриша 
Ђорђевић се у детињству занимао за фудбал, па 
се сећао да је најлепши гол виђен у Нишу 
постигао баш он, далеке 1950.г. на игралишту 
„Железничара“  поред пруге и да га је наменио 
свим нишким девојкама. 
 Други пак Митровићев друг, Цале Керковић 
ће цео радни век провести у Нишу као омиљени 
професор и „отац“ нишке кошарке, али и као лик 
у свим Пуришиним филмовима. Трећи другар о 
коме је овде реч, после Франца Винтера биће 
први Србин који ће граду Нишу „узети меру“ 
уздуж и попреко и сачинити детаљни план града. 
 Митровић  је у почетку био, као и бројни 
српски сликари, разапет између архитектуре и 
сликарства (Влада Величковић, Леонид Шејка, 
Ђорђе  Ивачковић, Љуба Поповић, Милић 
Станковић, Ђорђе Кадијевић и др.) али је ипак 
архитектура, због бројних понуда за 
пројектовање изазовних објеката, превагнула.  

Михајла Митровића сам веома касно 
упознао, већ као седог ветерана 
албертајнштајновске фризуре у Председништву 
КПЗ Србије у Нушићевој 4 у Београду, чији сам 
такође био члан, али далеко најмлађи. 
Председништво је заиста било савез стараца, али  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

веома умних. Поред Митровића су ту седели Сло-
бодан Ж. Марковић, филолог, Исак Амар, 
редитељ нишког позоришта, Иван Вучковић, 
сликар, Миле Богдановић, певач и  архитекта и 
још неколико њих. Сви смо слушали казивања  
Митровића чија је мисао била јасна, а речник 
прегледан и прихватљив, лишен туђица. Ретко 
или готово никада није говорио о архитектури.  

Мени лично познат је комплет његових 
пројектованих и реализованих дела. Такође знам 
све важне струковне награде које је добио са 
разлогом, али због позванијих од мене, дакле 
архитеката, клоним се да их коментаришем. 
Дозволио сам себи, међутим, да једном приликом 
прибележим да његово капитално дело -  
„Генекс“ куле - као сликар графичар сматрам 
извесно предизајнираним, па сам из тих разлога 
као личну пажњу његовог поштоваоца именовао 
његове пројекте стамбене архитектуре, цртане са 
мање претензија него поменуте куле. Од 
сакралних објеката издвојио бих његов храм Св. 
Василија Острошког Београду. 

Кад год бих се сетио добрих цртача у 
савременој српској архитектури пред очима су ми 
цртежи Бориса Подреке и Григорија Самојлова. 
Увек сам сматрао да уз име Николе Несторовић, 
Александра Дерока, Ранка Радовића, Николе 
Добровића, часно стоји и име Михајла 
Митровића. 

 

 
Храм Св. Василија Острошког Београду   (фото: интернет) 
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ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ 
НИШ 2018. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА  
  
Жири Тријенала архитектуре Ниш 2018. у саставу: 
 
Проф. Иван Рашковић, Архитектонски факултет 
у Београду, председник 
Арх. Зоран Чемерикић, Друштво архитеката 
Ниша, члан и 
Др Александар Милојковић, Грађевинско-
архитектонски факултет уНишу, члан 
 
донео је једногласну одлуку о додели награда и 
признања пријављеним учесницима на Тријеналу 
архитектуре, како следи: 
 
АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 
 НАГРАДА У КАТЕГОРИЈИ и уједно  

ВЕЛИКА НАГРАДА ТРИЈЕНАЛА  
АР 11 Branković Mountain Resort, Врело,  
               Стара Планина 
Аутори: Пројектни биро „Аlterno inc.“ Ђорђе 
Китић, Душан Николић,  
Ивана Величковић, Мирјана Николић, Дејан 
Кнежић 
 
 
 

 

 

 
 
Ситуација комплекса са основама приземља 

 
 
Додељује се због префињеног приступа теми, која 
укључује, како савремене кодове архитектонског 
језика у погледу просторне структуре и облика, 
тако и традиционалне и историчне конотације на 
појмове дома, топлине и заштићености. Због тога 
је награђено дело читљиво и прихватљиво 
најширем кругу корисника, што је један од 
примарних задатака архитектуре. Будући да 
архитектура улази у свачији живот без питања, 
комплекс на Старој планини у правом смислу 
речи представља архитектуру за уживање. 
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19. ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 
2018. 
 
ПРОГРАМ 
 
ИЗЛОЖБЕ: 
02.10.- 07.10.  Тријенале архитектуре – 
Ниш  2018.  
Официрски дом, Ниш 
 

09.10.- 14.10.  Награде и конкурси БИНА  
Галерија ДАН, Ниш              
 

16.10.- 21.10. Архитектонски водич 100  
Галерија ДАН, Ниш        
Промоција Архитектонског водича Ниша 
Академик проф. Бранислав Митровић 
Проф.др Александар Кековић 
 

23.10.- 28.10. 
Иван Антић - Архитектонично  
Хол Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу 
Предавање о Ивану Антићу 
Проф.др Дијана Милашиновић Марић  
Др Игор Марић 
 
ПРЕДАВАЊА: 
05.10.2018. Централне градске зоне у 
урбанистичким плановима  
Мултимедијална сала Регионалног 
центра Инжењерске коморе Србије, Ниш 
Предавач: Мр. Мирољуб Станковић, диа 
 

17.10.2018. Урбанистичко планирање, 
браунфилд локације, Електронска 
индустрија Ниш 
Мултимедијална сала Регионалног 
центра Инжењерске коморе Србије 
Предавач: Др Милица Максић, диа 
 

30.10.2018. Урбанизам, архитектура, 
централна градска зона, Трг краља 
Милана, законска регулатива 
Мултимедијална сала Регионалног 
центра Инжењерске коморе Србије, Ниш 
Предавач: Бранимир Ћирић, диа 
 

 
Плакат Дана архитектуре, дизајн Катарине Медар 
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Арх. Властимир Стојановић 
 

Арх. Велимир Стојановић Лима 
(Градиште 1935 – Београд 2005.) 

 
Арх. Велимир Стојановић Лима рођен је 

1935.г. у селу Градишту, општина Мерошина, где 
је завршио основну школу. У Нишу је завршио 
Средњу техничку школу – архитектонски одсек, 
1952.г. Након тога одлази у Сарајево код брата 
који је студент на Архитектонском факултету и 
тамо ради годину дана у пројектном бироу за 
пејзажну архитектуру. Уписује сарајевски  
Архитектонски факултет који завршава 1961.г. 

За време студија, проф. Јурај Најдхарт, 
архитекта, поверава браћи Стојановић 
реализацију идејног пројекта за светски слет 
извиђача на Палама код Сарајева. Посао су веома 
успешно завршили и добили новчану награду од 
председника БиХ Ђуре Пуцара Старог. 

По завршетку студија Лима долази у Ниш, 
где две године ради у „Ниш-пројекту“, од 1961. до 
1963. Затим одлази у Тузлу, где добија стан и 
посао у пројектантском предузећу „Тузлапројект“. 
Ту остаје до пензионисања. 

Пројектантски рад у Тузли је био веома 
успешан, јер је добијао више награда на 
југословенским конкурсима, а у Тузли је 
пројектовао значајне објекте као што су: 

- Спортски центар „Мејдан“ 
- Дом здравља 
- НЛБ  банку 
- Урбанистичко решење центра Тузле 
- Велики број стамбених објеката и 

урбанистичких решења 
Био је скроман, али талентован и вредан 

архитекта, који је својим радом изградио један 
град, успешно промовишући сарајевску школу 
архитектуре. Рат у Босни прекинуо је његов рад у 
граду који је заволео, па се након рата преселио у 
Београд. Ту је добио позив од фирме „Магдон“ да 
изради пројект „Сбербанке“, који је успешно 
завршио.  

 

 
Спортски центар „Мејдан“ у Тузли 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Стамбени објекти у Тузли 1986. 
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НЛБ  банка у Тузли 

 

  Робна кућа  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Урбанистичко решење центра Тузле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Тузланка“ 
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Поштовани читаоци, 

 
Ушли смо у двадесету годину објављивања 

нашег гласника! У време када је истрајност не 
тако честа појава, поготово у нашој средини и у 
стручној периодици, можемо да будемо поносни 
на овај мали јубилеј.  

Почели смо са „Информарх“-ом, у јулу 
2000. године, са скромних 12 страна у црно-белој 
штампи, на обичном папиру. Већ од броја 3 
гласник добија садашње име „Архитект“, а од 
двоброја 4-5 и корице у колору и повећан број 
страна. Временом, увећава се број чланова 
редакције и спољних сарадника, а самим тим и 
квалитет, обим и садржина прилога. Квалитет 
штампе и тираж расту, да би у једном моменту 
било могуће издавање броја у колору, на преко 
100 страна (бројеви 26 и 27 из 2008.г.). Од двоброја 
57/58 из 2017.г. поново смо били у могућности да 
објављујемо гласник у колор штампи, на 
уобичајених педесетак страна, два пута годишње. 
Такве су сада кадровске и финансијске 
могућности. 

Када се једном направи статистика броја 
сарадника и обрађених тема, видеће се сав значај 
и квалитет оваквог рада, који оставља трајни 
запис о свим делатностима у нашој струци, у 
Нишу, Србији и свету. Подсећамо читаоце да је 
„АРХИТЕКТ“  добио Повељу Савеза инжењера и 
техничара Србије као најбоља ИТ публикација 
Србије у 2006. години. Сви до сада издати бројеви 
се могу погледати и/или преузети у ПДФ 
формату са сајта Друштва архитеката Ниша 
www.dan.org.rs.  

У октобру прошле, 2018. године, одржани 
су 19. Дани архитектуре Ниша 2018., одн. 
Тријенале архитектуре, са уобичајеним 
програмом – такмичарски део, изложбе, 
предавања, промоције. Квалитет и квантитет 
пријављених радова и овог пута потврђује велику 
заинтересованост архитеката и студената 
архитектуре да на овој смотри покажу свој 
трогодишњи рад. Активности су организоване на 
више места у граду: радови Тријенала су 
изложени у Официрском дому, а поред наше 
галерије, значајна изложба посвећена великану 
српске архитектуре Ивану Антићу постављена је 
у холу Грађевинско-архитектонског факултета у 
Нишу. Пратећа предавања су одржана у 
просторијама нишке Регионалне канцеларије 
Инжењерске коморе Србије, која је и 
традиционални суорганизатор манифестације. 
Такође, детаљно су приказани награђени радови 
са образложењима жирија Тријенала. О свему 
томе можете више прочитати на страницама 
гласника.  

 
 
 
Наш дугогодишњи сарадник, историчар 

уметности из Београда Марко Стојановић, дао је 
своју личну оцену нашег Тријенала, упоређујући 
га са друге две сличне архитектонске смотре у 
Србији, са београдским и новосадским салоном.  

Други значајан догађај у градским 
оквирима детаљно је приказан у овом броју 
„Архитекта“: конкурс за израду идејног решења 
за изградњу вишенаменског објекта за потребе 
културе у Нишу, здања које је могло да се назове 
краће, лепше и мање административно, рецимо – 
Музичка дворана, јер му је то основна намена, 
поред других пратећих садржаја.  

Друштво архитеката Ниша је имало улогу 
спроводиоца конкурса, комплексан посао који 
подразумева израду пројектног програма, пријема 
радова и жирирање, израду каталога и 
организацију изложбе, као и све  пратеће 
организационе и  административне послове. 
Сарадник Друштву је било ЈП Завод за урбанизам 
Ниш, а наручилац - расписивач град Ниш одн. 
КЛЕПР (Канцеларија за локални економски развој 
и пројекте). У редовној рубрици «Разговор с 
поводом» на наша питања су одговорили 
добитници прве награде на конкурсу, београдски 
архитекти Александар Славиковић и проф. Дејан 
Милетић. 

Конкурс је расписан септембра 2018.г., 
проглашење победника је било у јануару а 
завршно излагање награђених радова у марту 
2019.г. На овом месту треба напоменути да 
градска администрација, до момента закључења 
овог броја гласника, још увек није испунила своје 
финансијске обавезе ни према награђеним 
ауторима ни према члановима жирија и 
известиоцима.  

У вези финансијске подршке града нашем 
«Архитекту», која је у 2017.г. била минимална, а 
потпуно изостала у 2018.г., надамо се да ће ове 
године, на редовном конкурсу Савета за културу, 
бити одобрена тражена средства. 

На крају овог уводника, скрећемо вам 
пажњу на занимљиве текстове о граду Урбину у 
Италији (други део), о Ото Вагнеру, 
најзначајнијем аустријском архитекти на прелазу 
из 19. у 20. век., као и о предлогу за 
реконструкцију тврђаве у Белој Паланци.  

У рубрици In memoriam дали смо осврт на 
живот и дело једног од најзначајнијих српских 
архитеката, Михајлу Митровићу, поред некролога 
нишким архитектима Драгиши Благојевићу и 
Велимиру Стојановићу, чије дело није довољно 
познато у Нишу.  

    Уредник 



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА
СРБИЈЕ


