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Поштовани читаоци, 
 

         Ове, двадесете године публиковања 
нашег гласника „Архитект“, пред вама је 
јесењи број који, традиционално, желимо 
да промовишемо на Данима архитектуре 
2019. крајем октобра. Надамо се да и даље 
успевамо да одржимо признати квалитет, 
садржајно и технички.  

У броју 61/62, у разговору са арх. 
Иваном Рашковићем, редовним 
професором на Архитектон-ском 
факултету у Београду, једно од питања је 
било: како он оцењује наш гласник. 
Поред похвале за континуитет у 
издавању, и сугестије да садржај треба 
постепено иновирати, рекао је духовито 
да га „Архитект“ „...у дизајнерском 
смислу подсећа на лондонски такси и да 
баш такав треба и да остане – 
непромењен, да бележи време када је 
настао, тј. да покаже дужину трајања...“. 
Ова афирмативна оцена свакако не треба 
да буде нешто „заковано“, нешто што у 
једном моменту не треба променити на 
боље, када се стекну потребни кадровски 
и финансијски услови, када се појаве нове 
снаге које ће имати нове идеје и вољу да 
замене постојећу екипу. Дотле, идемо 
даље у истом темпу. 
 Након прошлогодишњег успешног 
Тријенала, у Друштву архитеката Ниша 
је наступила осека активности, али се 
надамо да ће и овогодишњи Дани 
архитектуре са својим скромним 
програмом бити довољно занимљиви 
стручној и широј јавности. О томе ћете 
читати у пролећном броју у априлу 
2020.г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Од тема у овом броју издвајамо 
неколико интересантнијих. Најпре, 
београдски Салон архитектуре, 41. по 
реду, на коме је учествовало много 
нишких архитеката: шест реализованих 
пројеката, три конкурсна пројекта и једна 
публикација – наш „Архитектонски 
водич 100 Ниш“, који сматрамо врло 
значајним резултатом вишегодишњег 
рада седам аутора. У категорији 
Архитектура признање је добио објект 
ZUMTOBEL FACTORY, Брзи Брод, Ниш, 
арх. Предрага Милутиновића. Награде 
Нишлијама су ретке, тако да је ово 
признање за сваку похвалу аутору.  
 Један квалитетан архитектонски 
објект који је дуго био запуштен, мотел-
хотел „Наис“, добио је поново свој 
туристички значај недавно завршеном 
реконструкцијом, што је био догађај на 
републичком нивоу. Даље, дати су 
прикази архитектонских смотри у Србији 
које су протеклих година достигле висок 
садржајни ниво: БИНА и БАБ. Од 
историјских тема које су увек занимљиве, 
прочитаћете наставак текста о великим 
уметницима Ренесансе, подсећање на 
Баухаус, осврт на помало заборављеног 
београдског архитекту Бранка Пешића, 
као и резултат истраживања о мало 
познатој цркви у нишкој Тврђави.  
 Уз некрологе нашим преминулим 
колегиницама, као и нашем најпозна-
тијем теоретичару и историчару 
архитектуре др Зорану Маневићу, 
подсећамо се и великана светске 
архитектуре Френк Лојд Рајта, поводом 
60-те годишњице смрти. 

    Уредник 
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 облика оловних пречки у прозорима, Рајт није 
употребљавао друге орнаменте. Изузев неколико 
смелих истурених кровова, није се удаљавао сувише 
од уобичајених архитектонских начина грађења у 
Америци... 
 ...Већ 1901.г. се Рајт одлучио за армирани 
бетон у зградама које нису биле за 
становање...Комплексне кубичне форме ових 
грађевина, просторни развој у три димензије и 
експресивно искоришћавање нових грађевинских 
материјала и метода одиграли су следећих петнаест 
година врло значајну улогу при настављању 
интернационалног стила… 

                                                                                                            3 

 
Robie House, Чикаго, 1909. 
                                                                                         4 

 
Falling Water, кућа Едгара Кауфмана, 1936. 
 
 ...После повратка у Сједињене Државе Рајт је 
саградио почетком двадесетих година многе куће од 
готових бетонских делова у Калифорнији. 
Најзнаменитија је кућа Милард (1923.) у којој је нови 
распоред простора и нови материјал из основа 
променио његове дотадашње концепције. 
Карактеристичне су сада опорије форме, површине 
с утиснутим рељефним шарама и невидљиви равни 
кровови.... 
 ...Средином и крајем двадесетих година 
изгледало је да је Рајтов животни пут завршен. 
Сматран је као „стари мајстор“ кога је нови 
архитектонски развитак ових десет година 
престигао....Кад је Рајт средином тридесетих година 
био поново на врхунцу, двема значајним 

грађевинама доказао је, на сасвим различите начине, 
да он сада сигурно рукује армираним бетоном: 
Falling Water, кућа Едгара Кауфмана у шумама 
Пенсилваније (1936.) са својим смелим конструкци-
јама и управна зграда S.C.Johnson and Son у 
Висконсину (1936-39.) са својим слободним печур-
кастим подупирачима. То што је он скоро потпуно 
престао да примењује орнаменте као и суптилна 
примена широке скале материјала – од вертикалног 
каменог језгра од клесаника у Falling Water до 
металне углачаности прозорских трака од стаклених 
цеви на Johnson Building – показују да Рајт све више 
обраћа пажњу на материјале који су колико 
традиционални, толико и модерни. 
 Крајем тридесетих година настале су и 
„Усонијске куће“ у којих се зидови састоје од 
дашчаних слојева и чији су равни кровови од 
укрштених слојева дрвених летава. Код ових малих 
кућа, чији су трошкови изградње ванредно мали, 
доспео је Рајт до потпуно отвореног уобличавања 
основе. Он је заменио уобичајену кухињу радним 
зонама које су стамбеном простору прикључене и 
базиликално осветљене... 

                                                                                                              5 

 
Управна зграда S.C.Johnson and Son, 1936-39. 
(фото: интернет) 
_________________________________________________ 
(текст и фото Ф.Л.Рајта  преузети из „Енциклопедије 
модерне архитектуре“, Грађевинска књига, Београд, 
1970. Фото 3 и 4 преузети из „Elements of the Art of 
Architecture“, T&H, London, 1964. Фото 2, 5 интернет) 
_________________________________________________ 
Приредио З. Чемерикић 
Наставак у следећем броју 
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  НОЋ МУЗЕЈА 2019. 
 

   Изложба фотографија под називом 
      „ГАЛЕРИЈЕ  И  МУЗЕЈИ  ЛОНДОНА“ 

18 – 30. мај 2019.г. 
 

  Изложба садржи фотографије снимљене 
у 6 галерија и музеја Лондона: Британски музеј 
(British Museum), Викторија и Алберт музеј 
(Victoria & Albert  Museum), Галерија Сачи (Saatchi 
Gallery), Tејт модерна галерија (Tate Modern), 
Колекција Валас (Wallace Collection) и Поморски 
музеј у Гриничу (Maritime Museum, Greenwich). Уз 
око 140 фотографија снимљених 2011. и 2013.г. 
биће приложени и пропратни текстови на 
флајеру који су добили посетиоци.  

Изложбу је пратила промотивна продаја 
монографија „Архитектонски водич 100 Ниш“, 
„Урбана традиција Ниша у планским 
приказима“, представљање новог броја 
„Архитекта“, као и целовечерња видео-
презентација под називом „Лондон, град по мери 
човека“. Аутор фотографија и поставке изложбе је 
Зоран Чемерикић, диа. 

 

 
 

  СТУДЕНТСКИ РАДОВИ 
СА ПРЕДМЕТА УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА      
КАТЕДРА ЗА СТАНОВАЊЕ,   ГАФ         04 - 09.06.2019. 
 
           Грађевинско - архитектонски факултет Уни- 
верзитета у Нишу већ 19 година успешно  
презентује и популаризује радове студената 
архитектуре. Циљ је упознавање стручне и шире 
јавности са радом наставника, сарадника и 
студената у савладавању вештина и уметничко-
техничког креирања простора и стварања нових 
вредности  нових  генерација будућих архитеката. 
Ова врста презентације, сем наведених циљева, 
има и едукативну вредност, која се огледа у 
развијању такмичарског духа код студената, како 
би што боље урадили своје радове и заслужили 
место на изложби и евентуално освојили неку од 
награда. Изложба за циљ има и едукацију 
становништва, у циљу добијања идеја како да се  
стамбени и радни простор што квалитетније, 
функционалније, рационалније и естетски 
прихватљивије уреди. Овакве изложбе служе и да 
се схвати вредност и значај пројекта и 
пројектовања и неопходности и потребе 
ангажовања архитеката, а студентима да изложе 
свој рад на увид јавности. 

Једина студентска изложба са Грађевинско 
- архитектонског факултета, која без прекида 
траје од 2000. г. до данас, је изложба на предмету 
Унутрашња архитектура, некада под именом 
Ентеријер. На предмету Унутрашња архитектура 
I  ради се уређење стамбеног простора, а на 
предмету Унутрашња архитектура II програм је  
конципиран на урбаним ентеријерима. Ове 
године је селектовано око 200 графичких радова,  
а њих 80 је оцењено са највишом оценом 10, док ће 
15 најбољих  бити приказано на изложби и 
презентовано у препознатљивом формату 
каталога, који ће и овога пута у целости бити 
урађен у боји. Дизајн каталога и најавни плакат, 
по традицији, раде студенти учесници изложбе. 
Од презентованих радова ће, по избору 
организатора, 6 бити награђено признањима и 
пригодним књигама из области архитектуре.  
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      Aрх. Хранислав       
             Анђелковић 

 

   Арх. ЈЕЛЕНА    
       СЛОВИЋ 

(Ниш 1940 – Ниш 2019.) 
 

 
Изненада, 22.4.2019.г., преминула је наша 

драга колегиница, архитекта Јелена (Тимотије) 
Словић - Лола. Рођена је 9.6.1940. године у Нишу, 
али је ратне године провела у Блацу, где је њен отац 
имао апотеку. По завршетку рата вратила се у Ниш, 
где је завршила основну школу и гимназију. 
Матурирала је 1959.г. и исте године уписала 
Архитектонски факултет у Београду, где је 
дипломирала 1964.г. Одмах по дипломирању се 
запослила у предузећу „Грађевинар“ у Нишу, у коме 
је прешла пут од приправника, преко шефа 
градилишта, до директора Занатског погона. 

Своје прво и велико стручно искуство је 
стекла, у оперативи, на градилишту „Горча“ (угао 
ул. Победе и ул. Генерала Милојка Лешјанина). 
Стамбено - пословна зграда, којој је трајно остало 
име „Горча“, била је натпросечно стручно захтевна. 
Први пут у историји „Грађевинар“-а, због високих 
подземних вода,  изведен је темељ у облику 
херметички затвореног базена. По завршетку 
„Горче“ извела је неколико мањих објеката, а онда је 
постављена за директора Занатског погона 
предузећа. Десетак година је врло успешно обављала 
ову одговорну функцију. Не желећи да одступи од 
својих стручних и моралних критеријума, почетком 
осамдесетих година одлази из „Грађевинар“-а и 
прелази у пројектни биро фирме „Металац“ из 
Ражња. Крајем 1985. се запошљава у Д.Д. 
„Копаоник“, где остаје до одласка у пензију, 
септембра 1999.г.  

Упоредо са организационим и логистичким 
задацима које је подразумевала дугогодишња 
директорска позиција, бавила се и разрадом и 
пројектовањем детаља на многобројним објектима у 
чијој је реализацији био ангажован Занатски погон, 
од којих се, као специфичан, истиче рад на 
реконструкцији споменика на Чегру. Такође је 
пројектовала реконструкцију и доградњу 
комплетног простора Занатског погона 
„Грађевинар“-а (Булевар 12. Фебруар, сада ресторан 
„Перла“), као и рекострукције канцеларијског 
простора предс-тавништва фирме Д.Д.„Копаоник“ 
(Булевар 12. Фебруар 91). Такође је пројектовала и 
неколико породичних кућа у Нишу. Сви који су је 
знали, памтиће је као одговорног и стручног 
радника и пожртвовану мајку. 

 ФРЕНК  ЛОЈД  РАЈТ           
60  ГОДИНА  ОД  СМРТИ  ВЕЛИКАНА 

(Frank Lloyd Wright 1867-1959.) 
 
         „...Његова делатност на пољу архитектуре 
трајала је више од 60 година. Рајт се сматра највећим 
америчким архитектом и једним од тројице или 
четворице великих мајстора архитектуре XX века. 
Упркос томе његово дело било је увек предмет 
расправа и није вероватно да ће се сва спорна 
питања у будућности решити повољно по њега - 
што свакако не би било по његовој жељи.... 
 Његова ванредно дуга каријера архитекта 
дели се на различите фазе; на ону из времена 
његовог образовања, седамдесетих и осамдесетих 
година XIX века, до врхунца његовог стваралаштва у 
педесетим годинама XX века...Рајт ступа 1888.г. у 
биро Луја Саливена, највећег америчког архитекта 
оног времена, кога је Рајт називао „Драги 
маестро“...У Рајтовом самосталном стварању, које је 
почело с његовом кућом у Оук Парку (1889.)...осећа 
се ипак мање Саливенов утицај него утицај 
архитеката источне обале... 

                                                                                      2 

 
Црква Unity Church, Оук Парк, 1904.      
 
 ...1900.г. Рајт је већ достигао своју уметничку 
зрелост...када је започела серија преријских кућа. 
Њихова карактеристика била је основа X, L и T, са 
слободним кретањем између главних стамбених 
зона. Грађевине су биле ниске и хоризонтално 
постављене; низ прозора под истуреним, благо 
нагнутим крововима, при чему су улазне хале 
унесене у композицију. Осим  финих  геометријских 
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„Војвоткиња“, основа типског спрата 

 

 
Дечији вртић „Мара“ 

 

 
Стамбени објект у Софији, Бугарска, конкурс 

 

 
Спортски центар у Бору, конкурс 

 
Стамбено-пословни објект „Метохија“ 

 
 

 

 
Медицински центар у Бору, конкурс 

 
 

 

 
 

Стамбено насеље „Бубањски хероји“ 
Основа трособног стана 
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41. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ У БЕОГРАДУ 
  Музеј примењене уметности, 27.3. до 30.4.2019.г. 
 

Ове године су у селекцији жирија била 104 
рада, од 230 пријављених, а у конкуренцији за награде 
разврстано је 78 радова у 6 категорија (није било радова 
из урбанизма и архитектонске критике, а конкурсни и 
студентски радови излажу се ван категорије за награде). 
Уз представљање архитектонске делатности у Србији, 
Салону је присуствовао и један број аутора из 
иностранства, углавном из регије.  

Жири 41. Салона архитектуре је био у саставу: 
Реља Иванић, Наталија Миодраговић, Јуриј Садар, 
Дејан Тодоровић и Злата Вуксановић Мацура.  

 
Из Ниша су на Салону учествовали следећи 
пројекти / аутори: 
 
реализације 

- ЕНТЕРИЈЕР  ZUMTOBEL FACTORY OFFICE 
BUILDING, Брзи Брод, Ниш, Предраг 
Милутиновић, арх. 

- ОБЈЕКТ ZUMTOBEL FACTORY, Брзи Брод, 
Ниш, Предраг Милутиновић, арх. 

- УЛАЗНИ ХОЛ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА 
INTEGRATED MICRO/ELEKTRONICS, Нишка 
Бања, Виолета Јовановић, арх. 

- АНЕКС ДЕЧЈЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ И 
ХИРУРГИЈЕ, Ниш, архитекти Александар 
Стојановић и Владимир Ивановић 

- СТАМБЕНИ ОБЈЕКТ Ц1Б, Ниш, архитекти 
Мирољуб Станковић и Зоран Николић, 
коаутор Марта Николић, арх. 

- ЕНТЕРИЈЕР SANJELLI, Лесковац, архитекти 
Андреја Буђевац, Саша Буђевац, коаутор 
Душан Коцић, арх. 
пројекти 

- ВИШЕНАМЕНСКА ЛАМЕЛА-ДОГРАДЊА 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ,Ниш, архитекти 
Мирко Станимировић, Милан Танић, Војислав 
Николић, Милан Брзаковић, Миљана 
Игњатовић, Бисерка Јовановић, Андрија 
Чоловић 

- КОНКУРСНИ ПРОЈЕКТ ВИШЕНАМЕНСКОГ 
ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ У НИШУ, 

архитекти Марјан Петровић, Милица 
Стојковић, Александар Кековић, Милан Танић, 
Славиша Кондић, Александра Ћурчић, Даница 
Томић, Милица Митић 

- КОНКУРСНИ ПРОЈЕКТ ВИШЕНАМЕНСКОГ 
ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ У НИШУ, 
архитекти Даница Станковић, Александра 
Ранчић, Александра Цветановић, Војислав 
Николић, Миомир Васов 
публикације 

- АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ 100 НИШ, изд. 
Друштво архитеката Ниша, аутори Бранимир 
Ћирић, Зоран Чемерикић, Миодраг Медар, 
Жарко Клисаревић, Сима Гушић, Јелена Илић, 
Александар Кековић 

 
НАГРАДЕ  

- Велика награда  
GRAND PRIX 41. САЛОНА 

ЛЕТЊА КУЋА У КОТОРУ, ауторски тим  
АКВС архитектура, Анђела Карабашевић и Владислав 
Суџум   

категорија Архитектура-награда 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТ ROAMING GROUP У БЕОГРАДУ, 
аутори Горан Војводић и Јелена Ивановић Војводић 

категорија Архитектура-признање 
ОБЈЕКТ ZUMTOBEL FACTORY, Брзи Брод, Ниш, 
Предраг Милутиновић, арх. 

категорија Ентеријер-награда 
МУЗЕЈ ИНИЦИЈАТИВЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ 
ПАЛАНЦИ, аутор Александар Гушић 

категорија Ентеријер-награда 
АПАРТМАН СС У БЕОГРАДУ, аутор Сара 
Димитријевић 

категорија Публикације 
UPSCALING, TRAINING, COMMONING, ауторски тим 
STEALTH.unlimited, Ана Џокић и Marc Neelenu 

категорија Гост салона-признање 
ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР GINGEN AN DER FILS У 
НЕМАЧКОЈ, аутори Ненад Поповић и Сенка Поповић 

Урбанизам и Експеримент 
Награде нису додељене у категоријама 
  
ПРАТЕЋИ ПРОГРАМИ 
 

ГОСТ САЛОНА - Изложба  
АРХИТЕКТУРА И ИНВЕНТУРА 2016_2018 
Бијенална изложба чланова Друштва арх. Љубљане 
Предавање представника младог словеначког тима 
SVET VMES - Јуре Хроват 

 

ИЗЛОЖБЕ  
100 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА БАУХАУСА (1919-1933) 
КОНДИЦИОНАЛ 505 Изложба Департмана за 
архитектуру Факултета техничких наука Универзитета 
у Новом Саду  
 

ДОКУМЕНТА 
Реинтерпретација изложбе СЛОБОДНА ШКОЛА ЈЕ 
СЛОБОДАН ПРОСТОР- представник Србије на 16. 
Међународној изложби архитектуре Бијенала у 
Венецији 2018. 
Темат АКТИВИЗАМ У АРХИТЕКТУРИ 
 

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ 
На салону је изложено 13 студентских радова. 
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Категорија Архитектура – награда 
 

 
                   Категорија Ентеријер - награда 

 
 

 
                                                                Велика награда 

 
       Категорија Ентеријер - награда 

 

 
  Категорија Архитектура - признање                              

     

 
   Категорија Гост салона - признање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND PRIX 41. САЛОНА           . 
(фото: www.designed.rs/news/nagrade_41_salona_arhitekture) 

   IN MEMORIAM                                                                                АРХИТЕКТ 65 - 66   ОКТОБАР  2019 

 

49 

 

 
Нишка банка 

 

 
Стамбено насеље „Зона“, блок Ц 

 

 
Стамбено-пословни објект, ул. Војводе Мишића 

 
Стамбено насеље „Зизи“ у Бору 

 

 
Стамбени објекти у ул. Косте Стаменковића 

 

 

 
Породична кућа Ђурић 
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Арх. Љупка Ковачевић 
( Демир Капија 1939 –  Ниш 2019.) 

 

                 Рођена je у Демир Капији (Македонија), 3. 
10. 1939. г., од оца Лазара, инжењера, иноватора, 
уметничког фотографа, добитника 2. награде на 
Бриселском сајму иновација, и мајке Камке, 
кројачице, и чланице Кола српских сестара у 
Скопљу. Школу похађа у Скопљу где након 
завршене гимназије уписује Архитектонски 
факултет. Као девојка била је члан хора са којим je 
често путoвала по Европи и Америци.  

Након завршених студија запошљава се у 
Скопском пројектном бироу „Македонија пројект“, а 
затим упознаје свог супруга арх. Свету Ковачевића. 
У Скопљу им се 1966. год. рађа старији син Петар, 
након чега се селе за Ниш, где им се 1969. год. рађа 
млађи син Бранислав. 

У Нишу се 1969. год. запошљава у 
пројектном бироу „Архитект“ где је убрзо добила 
један од тада највећих пројектних задатака – 
пројектовање спортске хале „Чаир“. За реализацију 
тог пројекта добија Октобарску награду града Ниша. 
Године 1975. биро „Архитект“  се припаја 
„Нишпројекту“ где Љупка наставља богату 
професионалну каријеру све до пензије 1999. год. 
Била је активан члан Друштва архитеката и учесник 
свих стручних збивања у Нишу. Писала је текстове 
из области архитектонске критике за „Народне 
новине“ и „Архитект“. У пензији се посветила себи и 
породици, а највише унукама Јелени, Милици и 
Елени. 

Њени значајнији изведени објекти су: 
-  Хала „Чаир“, 1972. 
- Купалишни комплекс „Чаир“  
  (коауторство са А. Буђевцем), 1978. 
- Нишка банка, ул. Николе Пашића, 1989-1990. 
- Стамбено насеље Књажевачка - југ („Ђачко  
  острво“, 1991-2000.  
  (признање на Данима архитектуре 2000. и  
  награда на Данима архитектуре 2004.г.)  
- Стамбени објекти у Нишу: ул. Војводе Мишића    
  („Војвоткиња“), 1994-1997., ул. 7 Јула („Јулија”),    
  ул. Косте Стаменковића, ул. Устаничка, ул. Ћирила 
и Методија („Метохија“)  
- Стамбена насеља у Нишу: „Бубањски хероји“,  
  Дуваниште, Делијски Вис, „Зона“ А-Б-Ц, „Ардија“ 
(1995-2000.), „Зизи“ у Бору, куће у низу, Зајечар 
- Основна школа „Душко Радовић“ 
- дечији вртић на Булевару Немањића 
- ресторан Електронске индустрије 
- производне хале „Први мај“ у Пироту 
- многи други стамбено-пословни,  индустријски  
  и школски објекти широм Србије 
                Конкурси: 
- Медицински центар у Бору, Прва награда 
- Спортски центар у Бору, Прва награда 
- Стамбени објект у Софији    

Биографски подаци: Бранислав Ковачевић 
Фотографије: ЦД Монографија Љ. Ковачевић 
Приредио: З. Чемерикић  

 
 

Спортска хала „Чаир“ 

Купалишни комплекс „Чаир“ 

 
Стамбено насеље Књажевачка - југ 
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НАУЧНИ СКУП  
„НИШ И ВИЗАНТИЈА“  XVIII 

 
Традиционални међународни научни 

скуп „Ниш и Византија“, осамнаести по реду, 
одржан је од  3.6. до 5.6.2019.г. у свечаној сали 
Универзитета у Нишу, под називом „800 година 
аутокефалнос-ти Српске цркве (1219-2019): црква,  
политика и уметност у Византији  и 
суседним земљама”. Уводну реч је дао др Миша 
Ракоција. Након благослова Патријарха српског 
Господина Иринеја и поздравне речи 
Градоначелника Ниша г. Дарка Булатовића, 
скупу се обратио и ректор Универзитета у Нишу 
проф.др Драган Антић, а скуп је отворила др 
Весна Бикић из Београда. Зборник радова бр. 17 
представила је др Анђела Гавриловић.  

На симпозијуму су учествовали предавачи 
из Турске, Русије, Мађарске, Грчке, Црне Горе,  
Македоније, Украјине, Бугарске, Аустрије, 
Румуније, Републике Српске и Србије. Пратеће 
активности су биле: промоција Зборника радова 
бр. 17, музички програм, дискусија и разговор са 
новинарима, као и обилазак споменика културе – 
Базилике мученика, Латинске цркве у Горњем 
Матејевцу. 

            www.nisandbyzantium.org.rs  
_______________________________________ 

 

ВИЗАНТИЈСКЕ ЦРКВЕ У НИШУ 
 

         Департман за историју Филозофског 
факултета у Нишу организовао је 3. априла 2019. 
г. под овим називом  предавање др Мише 
Ракоција, историчара уметности и археолога 
(Завод за заштиту споменика културе Ниш).  
______________________________________________ 

УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКИ 
КОНКУРС ЗА 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ 
КОНГРЕСНО–САЈАМСКИ ОБЈЕКАТ 

„ЕКСПО ЦЕНТАР У НИШУ“ 
 

Град  Ниш - Канцеларија за локални 
економски развој и пројекте (КЛЕРП) објавили су 
18.06.2019. г. позив за подношење понуде за 
набавку  пружања услуга ангажовања 
спроводиоца конкурса. Друштво архитеката 
Ниша је поднело своју понуду која није 
прихваћена.  

Задатак Спроводиоца конкурса је да 
обавља све активности које се тичу организације и 
спровођења Конкурса. Спроводилац, у име и за 
рачун Наручиоца конкурса, спроводи поступак 
Конкурса по фазама, односно обавља све стручно-
административне послове у припреми, у току и 
по завршетку Конкурса, у складу са уговором који 
Наручилац и Спроводилац закључе.  

▪ 
 Град Ниш реализује пројекат „Израда 

пројекта за извођење радова за 
мултифункционални Експо центар у Нишу“, који 
је одобрен за финансирање у оквиру позива за 
подношење предлога пројекта за израду 
извођачких пројеката за економску 
инфраструктуру у оквиру програма Подршке 
Европске уније за развој општина - ЕУ ПРO. Циљ 
изградње Мултифункционалног конгресно – 
сајамског објекта „ЕКСПО центар“ је да обезбеди  
да  Ниш буде идеално погодан домаћин широког 
спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, 
састанци, емисије и спортски догађаји.  

Главна активност је израда техничке 
документације за изградњу Мултифункционалне 
дворане - ЕКСПО ЦЕНТАР НИШ на локацији 
Лозни калем кат.парцела  8805/1 К.О. Нишка 
Бања, укупне површине минимум 13.500 м2, који 
би се састојао од две потпуно одговарајуће 
области:   
-   Конгресни део објекта, укупне спратности П + 1 
и укупном оквирном површином од 5.400 м2 и  
- Мултифункционална - сајамска дворана у 
приземљу оквирне површине 8.100 м2.  
 

Као крајњи исход пројекта, очекује се да 
Град Ниш добије Пројекат за извођење радова, 
тако што ће уз помоћ стручног сарадника-
консултанта доћи до пројектног задатка за 
припрему пројектне документације, спровести 
урбанистичко-архитектонски конкурс, добити 
идејно решење са урбанистичким пројектом и 
пројекат  за грађевинску дозволу са техничком 
контролом.  
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Приредио: З. Чемерикић 
 

ХОТЕЛ „НАИС“ У НОВОМ РУХУ 
Реконструкција мотела „НАИС“  
 

Инвеститор: NAIS RESORT 
Главни пројект и ентеријер мотела „Наис“, 1982.г.:  
Миле М. Пауновић, диа 
Идејни пројект реконструкције:  
Славиша Кондић, диа 
Пројектант фасаде и ентеријера: 
УРБАН ПРО, Београд, Горан Бабић, диа  
ПЗИ – пројект за извођење: АРТ д.о.о. Врање 
Пројектант: Драган Величковић, диа 
Пројект менаџер: Ванча Димитров, диг 
Главни извођачи:  
EURO SUPPORT GROUP, Јагодина и 
БИВИДМОНТ, Ниш 
Шеф градилишта: Ненад Велаја, грађ.тех. 
Надзорни орган: Драган Гроздановић, диг 
 

 Ниш је добио још један капитални објект у 
области туризма. Мотел „Наис“ је, својевремено, 
био значајни пункт на туристичком коридору -
раскрсници путева ка истоку и југу. Својом 
атрактивном архитектуром и богатом 
туристичком понудом, а за Нишлије привлачан и 
због базена, последњих година је доспео у врло 
лоше стање.  

Нови инеститор је приступио темељитој 
реконструкцији објекта и окружења, уз доследно 
поштовање постојеће архитектуре, тако да је сада 
мотел постао хотел високе категорије, са 4 
звездице и око 10.000 м2 корисне површине. За 
само нешто више од 14 месеци, изведена је 
комплетна конструктивна и ентеријерска обнова, 
са новим инсталацијама, термички појачаном 
фасадом, са комплетном обновом кровне 
конструкције и обновом смештајног крила (80 
соба и 9 апартмана). 
 

 
 
 
 
 

 
                                                  1 

Нови садржаји су: сала за венчања (450 м2), 
конгресна сала (560 м2), ВИП блок са малом салом, 
СПА центар (са базеном, сауном, „сланом“ собом, 
турским купатилом и „ђакузи“ кадом), спорт-
кафе и цигара-бар, продавница. Подразумева се 
рецепција и холови, све потребне комуникације, 
нови лифтови и велики број санитарних чворова 
са високо квалитетном обрадом. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

2 
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Арх. Хранислав Анђелковић 
 

ДР АРХ. ЗОРАН МАНЕВИЋ 
(Скопље 1937 – Београд 2019.) 

 
После дуге болести, 4. априла 2019. 

године, преминуо је великан српске архитектуре, 
архитекта и историчар архитектуре др Зоран 
Маневић. 

Рођен је 1937. године у Скопљу, у 
тадашњој Краљевини Југославији. Његова 
породица се после Другог светског рата преселила 
у Београд, где завршава основну школу, гимназију 
и Архитектонски факултет (1961.) код професора 
Мате Бајлона. Магистрирао је 1967.г., а 
докторирао 1980.г. на Филозофском факултету, 
на Одељењу историје уметности, са темом Појава 
модерне архитектуре у Србији, код професора 
Војислава Кораћа (чланови комисије за одбрану - 
Дејан Медаковић и Лазар Трифуновић). 

Његов развојни пут је био променљив, а 
провео га је радећи у неколико стручних и 
научних институција. Најпре је био запослен у 
Институту за архитектуру и урбанизам Србије 
(ИАУС) од 1963. до 1970. године. Наредних 20 
година је провео у Градском заводу за заштиту 
споменика културе, а од 1990. до 1995. године био 
је управник Института за историју уметности на 
Филозофском факултету. Последњих пет година 
радног стажа поново је био запослен у ИАУС-у. 

Бавио се историјом и заштитом 
архитектуре, а нарочито се интересовао за 
међуратну и послератну архитектуру. Стилски 
правац у којем је постигао највише резултата била 
је међуратна Модерна, где је стручној јавности 
практично поново „открио“ дела предратних 
архитеката. Деловање Групе архитеката модерног 
правца, али и појединачни животи и дела 
архитеката попут проф. Милана Злоковића и 
Драгише Брашована, истраживачком делатношћу 
Зорана Маневића, поново су угледали светлост 
дана у његовим научним радовима, 
монографијама и изложбама. 

Залагао се за сарадњу историографа и 
пројектаната (историчара уметности и 
архитеката), то јест, за што веће присуство 
архитеката у јавности, било путем писаних 
текстова, изложби или радио и ТВ емисија. 
Заговарао је један прагматичан однос између 
архитеката и инвеститора, а као примере наводио 
предратне и послератне архитекте, који су не 
само својим знањем, већ и снагом своје личности, 
успевали да се наметну својим приватним 
инвеститорима или државним функционерима. 

Давне 1974. године је иницирао и, заједно 
са групом истомишљеника, основао Салон  

 
 

архитектуре, прву и највећу националну 
манифестацију архитеката и урбаниста у Србији, 
која и данас траје. На Салону су учествовали сви 
најзначајнији српски архитекти и архитектонски 
бирои, а у вишедеценијској историји ове изложбе 
архитеката могуће је сагледати историју српске 
архитектуре. Покретач је Велике награде 
архитектуре (1982), која је додељивана 
најзначајнијим данашњим архитектима. 

Наставивши традицију Клуба архитеката 
основаног 1923. године, основао је (1997.) нови 
Клуб архитеката, са циљем окупљања неимара и 
припадника осталих градитељских професија, 
заступања њихових интереса, проучавања 
историје архитектуре, прикупљања и чувања 
историјских артефаката на пољу архитектуре. 

Оснивач је и уредник часописа 
Архитектура, архитектонског гласила које се 
бавило озбиљном и независном архитектонском 
критиком и есејистиком и информисало читаоце 
и друштво у целини о најновијим догађањима на 
плану архитектуре. Од првог броја из 1998. године 
до данас је објављено чак 209 бројева (број 209 је 
изашао децембра 2019.) у којима се налази 
изванредна и јединствена историјска и 
документациона грађа и где је могуће пронаћи 
описе свих значајних догађања на плану српске 
архитектуре. 

Оснивач је, идејни творац и уредник 
Лексикона српских архитеката, најобимнијег 
именика српских архитеката, активних од 
почетка XIX века до данас, који је, уз извесне 
измене наслова и допуне, доживео три издања: 
Лексикон српских архитеката  19. и 20. века 
(1999),  Лексикон српских неимара (2002.) и 
Лексикон неимара (2008.). У њему је представио 
биографије и дела великог броја познатих 
стваралаца, а садржај је годинама допуњавао. 
Лексикон данас има дигиталну верзију, сајт који 
се континуално допуњује и представља 
најкомплетнију биографску документацију 
српских архитеката XIX - XXI века. 
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На улазу у ресторан је тераса са 
покретним кровом, према фонтанама и 
прилазним ауто и пешачким површинама. 
Паркинг је проширен и допуњен деловима за 
мотоцикле и камионе. Технички блок је 
проширен централном кухињом са свим 
пратећим садржајима, блоком за смештај особља. 

Треба нагласити да је постојеће високо 
зеленило сачувано у потпуности и допуниће се 
новим садницама. У плану су и нови садржаји: 
обнова постојећег базена и изградња комплетног 
аква – парка са два нова мања базена, као и 
дискотека.  

„Девастацијом објеката током транзиције 
нанети су непроцењиви губици, како на 
материјалном, тако и на културно-уметничком 
плану.  Потребно је много материјалних средстава 
личне храбрости и ризика за реконструкцију 
објекта површине 12.000м2 (паритет 200 
трособних  станова). Република Србија и Ниш, 
као "царски град", добили су хотелом визит-карту 
коју заслужују. Архитектура објекта је добила 
нову обраду, у духу савременијих материјала, док 
је ентеријер хотела, обзиром на своју другу 
намену, добио и адектватну успешну трансфор-
мацију. Присуство Председника Александра 
Вучића и  значајних привредника и политичара 
на отварању показује колики значај има хотел  за 
град  Ниш  и Србију. Пријатно је то видети!“  

(арх. М. Пауновић) 
____________________________________________ 
(фото: 2 М. Пауновић, 1,3,4,5,6,7,8: З. Чемерикић) 
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ 
ОДЛУКА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ИЗГРАДЊА 
ГОНДОЛЕ „КАЛЕМЕГДАН – УШЋЕ“. 
 

Удружење архитеката Србије и Друштво 
архитеката Београда позивају републичке и градске 
органе и институције надлежне и одговорне за 
планирање и изградњу, као и за заштиту културних 
добара да преиспитају одлуке којима се омогућава 
изградња Гондоле „Калемегдан – Ушће“ и отворе 
дискусију уз стварно учешће јавности о реализацији 
овог пројекта у складу са начелима планирања, 
уређења и коришћења простора (тачка 10), став 1. члан 
3. важећег Закона о планирању и изградњи) 

Подсећамо да је Београдска тврђава 
Непокретно културно добро од изузетног значаја за 
Републику Србију те суштински и најбитнији елемент 
идентитета града Београда, који са археолошким 
слојевима изузетних вредности, траговима различитих 
цивилизација, од кључног значаја за разумевање 
историјског и културолошког развоја српске 
престонице.  

Делећи забринутост грађана и стручне 
јавности због релативизације јавних процедура и 
примене прописа Републике Србије, као и виших 
планских аката града Београда, те планираним обимом 
и врстом интервенције у простору Београдске тврђаве и 
њеном непосредном окружењу, дужност нам је да 
укажемо да би евентуална изградња жичаре, супротно 
јасно исказаном ставу стручне јавности, изазвала 
несагледиве негативне последице по ово културно 
добро и трајни губитак за садашње и будуће грађане 
Београда и Србије.  

Апелујемо на надлежне градске и републичке 
органе да у складу са јавним интересом и владавином 
права под хитно и неодложно обуставе све активности 
на реализацији овог пројекта и на законит начин ставе 
ван снаге све одлуке, како би се отворио простор за 
стручно преиспитивање истих. Подсећамо да без 
одговарајућих експертских студија и провера није 
могуће у целости сагледати потребу, корист и утицај 
овог вида саобраћаја на овом локалитету.  

Професионалне активности чланова УАС и  
ДАБ који су ангажовани на реализацији овог пројекта 
не одражавају већинске професионалне ставове УАС и 
ДАБ. Сходно томе, УАС и ДАБ се одричу сваке 
одговорности од последица реализације пројекта 
жичаре са припадајућим зградама Гондоле 
„Калемегдан – Ушће“. Придружујемо се и подржавамо 
све досадашње напоре и иницијативе грађана и 
стручне јавности за обустављање, те стручно и јавно 
преиспитивање реализације овог пројекта. Осуђујемо 
игнорисање ових захтева и ћутање администрације 
надлежних органа чиме је практично оспорено право 
грађанима на делотворни правни лек које гарантује 
Европска конвенција о људским правима. 

Удружење архитеката Србије  
           и   Друштво архитеката Београда             25.03.2019. 

 
  

 
 
 
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ 
ПРОШИРЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ 
У ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ИСТОРИЈСКОГ ЈЕЗГРА 
БЕОГРАДА 
 

Удружење архитеката Србије и Друштво 
архитеката Београда позивају републичке и градске 
органе и институције надлежне и одговорне за 
планирање и изградњу, као и за заштиту културних 
добара, да преиспитају одлуке којима је омогућено 
проширење и изградња пешачке зоне у централном 
делу Историјског језгра Београду.. 

Подсећамо да је Историјско језгро Београда 
утврђено 2017. године одлуком Владе Републике Србије 
као просторно културно - историјско језгро на 
територији Општине Стари Град које представља 
материјално сведочанство града старог два миленијума. 
Урбани континуитет и очуваност уличне матрице, 
грађевинског фонда, садова и паркова, 
традиционалних трговачких улица, јавних простора и 
стамбених блокова заједно са нематеријалном 
баштином дугог трајања, повезаном са начином 
живота, представљају неоспорне урбанистичке и 
културне вредности, градећи значајно обележје 
политичког и друштвеног континуитета српске 
престонице. 

Делимо велику забринутост грађана и стручне 
јавности због кршења важећих прописа Републике 
Србије и виших планских аката града Београда (од 
стране представника исте владајуће коалиције која је 
пре само две године донела дијаметрално другачије 
одлуке).  

Дужност нам је да укажемо да би евентуална 
реализација идеје проширења постојеће пешачке зоне 
Кнез Михаилове улице, планираним обимом и врстом 
интервенције у простору централног дела Историјског 
језгра Београда, изазвала непотребну и несагледиву 
штету по ово културно - историјско језгро и његове 
материјалне и нематеријалне вредности, те трајни 
губитак за садашње и будуће грађане Београда и 
Србије.  

Апелујемо на надлежне градске и републичке 
органе да у складу са јавним интересом и владавином 
права под хитно и неодложно обуставе све активности 
на реализацији овог пројекта и ставе ван снаге све 
одлуке, како би се отворио простор за стручно 
преиспитивање истих уз укључивање јавности у складу 
са законом.  

Подсећамо да без одговарајућих експертских 
студија и провера, није могуће у целости сагледати 
потребу, корист и утицај овог вида саобраћаја у 
простору дела Историјског језгра Београда његовом 
непосредном окружењу.  

Посебно указујемо на неправилности 
приликом извођења радова у погледу обезбеђења 
доступности и безбедности људи и имовине, стихијској 
и ад-хок промени режима колског саобраћаја и 
недостатку способности градских власти на обавезну  
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приредио арх. Хранислав Анђелковић 

 

 

 

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

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

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 

 

 
Архитектура и Урбанизам бр. 48, 2019. г. (90 стране, у боји): 

 

УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Милена Милинковић, Ана Никовић, Јасна Петрић: Часопис Зборник радова 
(1961-1975): анализа и библиографија (oригиналaн научни рад); Тања Бајић, Божидар Манић: Становање у мешовитој 
својини: урбанистички аспекти и искуство новије стамбене праксе у Србији (oригиналaн научни рад); Вук Гарача, Милан 
Брадић, Светлана Вукосав: Стање, планирање и уређење Aлмашког краја у Новом Саду у функцији развоја туризма 
(прегледни рад); Ана Контић, Рената Јадрешин-Милић, Раде Мрљеш: Методологија интегрисаног истраживања у процесу 
дигиталне документације архитектонског наслеђа (прегледни рад); Ђорђе Алфиревић, Сања Симоновић Алфиревић: 
Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору / Design principles for achieving spatiality in living 
space (прегледни рад) • АРХИТЕКТУРА: Дијана Аџемовић Анђелковић: Реконструкција и екстензија: ОШ „Светозар 
Марковић“, Београд; Милан Ђурић: Хотел „Хилтон“: Иновативна просторна и технолошка интервенција у урбаном ткиву 
Београда • АКТУЕЛНОСТИ: Даница Јововић Продановић:  БИНА 2019 : ПОЗИТИВНО / АКТИВНО; Слађанa Милићевић: 
Дисоцијативни простор модерности: дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима ХХ и почетка ХХI века 
(награђена докторска дисертација): Милица Груичић: Контрапункт: Музичка академија, Парк Ушће, Нови Београд. Possibilium 
Harmoniae (нНаграђени мастер рад); Милан Веселиновић: Анализа потенцијала и могућности коришћења биомасе у 
енергетске сврхе на простору АП Војводине  (награђени мастер рад); Константин Петровић: Награда Ранко Радовић 2018. • 
НОВЕ КЊИГЕ:  Љубица Јелисавац-Катић, Милан Лојаница и Владимир Мако: (приказ књиге: Дијана Милашиновић Марић); 
Слободан Крњетин и Горан Миленковић (приказ књиге: Јелена Атанацковић Јеличић).. 
 

 

 

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 
 
 
 
 
 

www.dans.org.rs 

 

 
ДаНС  бр. 84, децембар 2017.г.  

 

Тема броја: РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ • Владана Путник Прица: Нови живот 
МСУ као пример за будуће обнове • Реља Иванић: Интервју: Дејан Тодоровић • Дијана Милашинови Марић и Игор Марић: 
Иван Антић - Архитектонично • Иван Петровић: Портофолио: Реконструкција и Зграда • Тамара Стричевић: Конкурс: Нова 
места 2 • Драгана Константиновић, Реља Ивани (фото): Пројекат: О архитектури и становању. Стамбено-пословна зграда 
Железничка 25, Нови Сад – Лазар Кузманов • Андреј Стреховец, Реља Иванић фото): Пројекат: Прогресивни моменти у 
Крагујевцу. Стамбена зграда Н8 – Студио Симовић • Драгана Константиновић: Наслеђе: Фокус на модернизам. Архитектура 
Новог Сада 1970-1985 • Александар Беде: Наслеђе: Спенс као мера новосадског урбанитета • Владимир Митровић: 
Наслеђе: Аграриа Нови Сад • Горан В. Анђелковић: In memoriam: Архитекта Даница Милосављевић • Срђан Јовановић 
Weiss: Дешавања: Архитектура меког социјализма и (не)документовано • Бојана Каравидић: Публикације: „Како очувати и 
користити културно наслеђе. Допринос Векова Бача“ – Славица Вујовић.. 
 

 

 

АРХИТЕКТУРА 
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд, E-mail: asa@sbb.rs 
Часопис АРХИТЕКТУРА, нажалост, престао је да излази после броја 209 (октобар-

децембар 2018). Број 207 није нам био доступан, а овде представљамо задња два броја 
(208 и 209). 

 

 

 
Архитектура бр. 208, јул-септембар 2018.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

 

Слободан Малдини: Бисери архитектуре • Асоцијација српских архитеката - Ми смо АСА •  Слободан Малдини: Жута 
архитектура (Архитектонска критика) • Слободан Малдини: Политика заборава • Слободан Малдини: Фантомске књиге 
(Архитектонска критика) • Слободан Малдини: Игре око филхармоније • Драгана Ромић Вино: Маунт павилиа – комплекс 
мешовитих функција • Живојин Кара-Пеић: Кућење и сећање – Архитекта Божидар Бата Јанковић (Божидар Бата Јанковић) • 
Архитектура је култура • Проф. др Петар Арсић: Округли сто АСА • Годишња изложба Асоцијације српских архитеката: 
Уметност архитектуре • Изложбе: Изложба професора Александра Радојевића (Ријеч Андрије Маркуша на отварању 
изложбе цртежа Александра Радојевића) • Књиге: Слободан Малдини: Историја српске уметности XVIII – XXI века. 
 

 

 
Архитектура бр. 209, октобар-децембар 2018.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

 

Слободан Малдини: Мутне воде конкурса • Слободан Малдини: Споменици српским краљвима • Слободан Малдини: 
Правила струке •  Слободан Малдини: Награда „Ранко Радовић“ • Слободан Малдини: Облакодери на Церу • Андрија 
Маркуш: Ћирибу, ћириба – обиљежја идентитетаповодом оредавања др арх. Владимира Мака одржаног у ЦАНУ • Андрија 
Маркуш: Адолф и Тито • Из бележнице арх. Миљана Радоњића • арх. Слободан Драговић: Округли сто АСА • Уесници на 
изложби „Уметност архитектуре“ Асоцијације српских архитеката • Слободан Малдини: Историја српске уметности  XVIII – 
XXI века (приказ књиге др Зоран Маневић)  • арх. Слободан Драговић: Утркивање к небу млазика чемпреса и капеле (приказ 
књиге Андрија Маркуш).. 
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ГРАДИТЕЉСТВО У 
СЛУЖБИ ДРЖАВЕ 

Делатност и остварења 
Архитектонског одељења 

Министарства грађевина у српској 
архитектури 1918-1941.г. 

 
Аутор: др Снежана Тошева, 
музејски саветник Музеја науке и 
технике у Београду 
Издавачи: Музеј науке и технике, 
Друштво конзерватора Србије, 
Београд, 2019.г. 
Рецензије: проф.др Марица Шупут, 
др Мирјана Ротер Благојевић 
 

У галерији  „Александар 
Деспић“ у Музеју науке и технике у 
Београду, 11. априла 2019.г., 
одржана је промоција књиге у којој 
су, поред ауторке, учествовале и 
проф.др Мирјана Ротер Благојевић 
и др Гордана Митровић. 
 
              „...Захваљујући дугом истра- 
живачком искуству, изврсном 
познавању проблематике српске 
архитектуре међуратног доба и 
модерном методолошком приступу, 
С.Тошева је написала књигу која је 
донела многа нова сазнања. 
Подједнако су драгоцена не само 
она која су резултирала поузданом 
„реконструкцијом“ целокупне де-
латности Архитектонског одељења 
Министарства грађевина сагледане 
и растумачене у широком друшт-
веном контексту, већ и сва она 
сазнања која употпуњавају и 
изоштравају слику о стилским 
токовима српске архитектуре 
изучаваног раздобља, а посебно о 
улози коју је у њиховом стварању 
имало Архитектонског одељења 
Министарства грађевина. Ауторка 

је чврстим аргументима показала да 
је оно било „највећи пројектантски 
биро у земљи и најквалитетнија 
установа за усавршавање архите-
ката“, закључујући, између осталог, 
да су се у њему „крили многи до 
сада непознати токови развоја 
српске архитектуре новијег доба“... 
 

(из рецензије др М. Шупут) 
 

 „Монографија је кроз јасно 
дефинисана и уређена поглавља 
посвећена: друштвеним и култур-
ним приликама у Краљевини Југо-
славији; архитектонско – урбанис-
тичком развоју Србије 1918-1941.; 
оснивању и делокругу рада 
Министарства грађевина; делатнос-
ти самог Архитектонског одељења; 
пројектовању и изградњи грађеви-
на у надлежности овог одељења; 
положају архитеката и њихове 
делатности;   здањима   пројектова - 
ним у одељењу; утицају саме 
државе на деловање одељења и 
архитектонску продукцију; утицају 
државних архитеката на главне 
токове српске међуратне архитекту- 
ре....Поред неких од најзначајнијих 
српских градитеља тога доба, 
посебно је презентиран рад жена 
архитеката и руских градитеља 
запослених у овом одељењу....  

...Очекује се да ће се 
објављивањем рукописа покренути 
научна и стручна расправа о 
проблему и предмету рада, а тиме и 
иницирати даља ужа и специфич-
нија проучавања појединих аспека-
та ове теме у оквиру стручне и 
научне јавности у Србији.  Из тог 
разлога објављивањем рукописа др 
С. Тошеве у виду монографије даће 
се значајан подстицај за даље 
продубљено истраживање сличних 
тема, посебно везаних за однос 
државе и архитектонске праксе, 
деловања појединих аутора, домете 
остварених дела и њихов значај за 
укупан развој градитељ-ства у 
Србији. Поред тога рад ће имати 
практичну примену у едукацији из 
области историје и теорије 
архитектуре на високо-школским 
установама, али и у институцијама 
културе, заводима за заштиту 
споменика културе и музејима, где 
ће се резултати остварени кроз ово 
истраживање користити у 
валоризацији и презентацији 
укупне архитектонске праксе...“ 

 

     (из рецензије др М. Р. Благојевић) 

 
 
DOPRINOS ČEŠKIH 
ARHITEKATA FORMIRANjU 
NOVIJE ARHITEKTONSKE 
SLIKE BOSNE I HERCEGOVINE 
 

Autor: doc. dr Siniša Vidaković 
Izdavači: Arhitektonsko-građevinski 
fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci 
Stavebni fakulta, České vysoké učeni 
technické v Praze 
Velvyslanectvi České republiky v Sarajevu 
Međunarodno udruženje naučnih radnika-
AIS, Banja Luka 
Česká beseda – Sdruženi Čechů mĕsta 
Banja Luka, 2012.g. 
Recenzije: prof. dr Nađa Kurtović Folić 
                   prof. dr Milenko Stanković 
 
         „...Tema rada zaslužuje pažnju, jer se 
radi o zaista veoma snažnom, ne samo 
doprinosu, već i uticaju čeških arhitekata 
na stvaranje evropske slike u arhitekturi 
Bosne i Hercegovine. Ova njihova uloga 
karakteristična je i za druge prostore u 
okruženju, koji su tada bili pod vlašću 
Austro-Ugarske monarhije, ali i za 
Kneževinu, a zatim Kraljevinu Srbiju.  
          O pojedinim češkim autorima....dosta 
se istraživalo i pisalo u literaturi od strane 
drugih autora, tako da rad nije u 
potpunosti istraživački. Ipak, dr Siniša 
Vidaković je namenski, za ovu specifičnu 
priliku, izdvojio i sistematizovao doprinose 
najvažnijih pojedinaca, napravio kratke 
analize njihovih pojedinačnih građevina, 
odredio pojedinačni uticaj u određenoj 
sredini i izveo zaključak o vrednosti 
projekata i izvedenih dela....Pokrivene su 
sve oblasti delatnosti pojedinih arhitekata, 
koji su vrlo često zauzimali značajna mesta 
u državnoj upravi, kada je reč o donošenju 
odluke iz oblasti graditeljstva u Bosni i 
Hercegovini....Neki autori su predstavljeni 
dužim, a neki kraćim tekstom. To donekle 
zavisi i od stanja istraženosti podataka, 
odnosno arhivske građe koja je sačuvana o 
njima......Ilustracije koje prate tekst su 
dobro odabrane, pružaju jasnu predstavu o 
građevinskim formama, stilskim karakte-
ristikama i stanju u kojem se pojedine 
građevine nalaze, ukoliko su očuvane do 
danas....“ 
 

  (iz recenzije prof. dr Nađe Kurtović Folić) 
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јавност у одлучивању и делотворни јавни дијалог са 
грађанима и стручном јавности по питањима од јавног 
интереса попут проширења пешачке зоне Кнез 
Михаилове улице. 

Изузетно је забрињавајућа чињеница што се 
реализација проширења пешачке зоне одвија без 
обавезујућих, јавних урбанистичко - архитектонских 
конкурса и транспарентних јавних набавки, са 
анахроним и погрешним пројектантским и техничко-
технолошким решењима која не уважавају еколошке 
захтеве одрживости нити испуњавају услове 
економичности, рационалности и квалитета за будуће 
управљање и одржавање.  

Солидарни смо са грађанима и организацијама 
у њиховим иницијативама и захтевима за обустављање 
свих планова и активности на реализацији проширења 
пешачке зоне. Осуђујемо игнорисање ових захтева и 
ћутање администрације надлежних органа чиме је 
практично оспорено право грађанима на делотворни 
правни лек које гарантује Европска конвенција о 
људским правима. 

Професионалне активности чланова УАС и  
ДАБ који су ангажовани на реализацији овог пројекта 
не одражавају већинске професионалне ставове УАС и 
ДАБ. Сходно томе, УАС и ДАБ се одричу сваке 
одговорности од последица проширење пешачке зоне 
Кнез Михаилове улице на начин и према замисли 
градских власти. 

Простор града је простор односа у којем се  
огледају и очитавају односи у друштву као и начин 
његовог настанка. Нажалост, овакво понашање 
представника власти на свим нивоима сведочи да 
живимо у друштву у коме нема дијалога о битним 
темама. Одсуство јавне расправе у сфери стварања и 
реконструкције грађеног простора пресликава се на 
реално стање и ненадокнадиву штету чији починиоци 
протоком временом не могу и не треба да буду 
амнестирани. Директивним одлукама донетим иза 
затворених врата, ма колико биле маркетиншки 
"улепшане", није могуће створити и/или 
реконструисати јавни простор града. Без учешћа 
јавности, а посебно локалне заједнице и стручне 
јавности, те уважавања статуса материјалне и 
нематеријане баштине није могуће створити 
квалитетан и пре свега егалитаран јавни простор.  

Удружење архитеката Србије 
           и   Друштво архитеката Београда             05.04.2019. 
__________________________________________________ 

Поштовани чланови УО, 
Управо смо добили информацију о решењу 

Управног суда где се: "УСВАЈА захтев тужиоца 
Регулаторног института за обновљиву енергију и 
животну средину, Београд, Кнеза Милоша 16, и 
ОДЛАЖЕ извршење решења Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије број: 351-02-00063/2019-07, РОП-
МСГИ-1317-ЦПИ-2/2019 од 01.04.2019. године, до 
доношења судске одлуке. 

Решавајући о захтеву за одлагање извршења 
оспореног решења, Управни суд је нашао да је захтев 
основан"   
Ана Главички, секретар Удружења архитеката Србије и 
Друштва архитеката Београда              
            23.04.2019. 

 
 
ИЗЛОЖБА "УМЕТНОСТ У СРБИЈИ"  
 
Изложба "Уметност у Србији" коју су заједнички 
организовали Асоцијација српских архитеката (АСА) и 
Арт Центар из Новог Сада отворена је 8. априла 2019. г. 
Изложба радова архитеката и ликовних уметника 
чланова ова два удружења је организована у простору 
културног центра дворца Еђшег у Новом Саду, у улици 
Антона Чехова бр.4 у периоду од 8. до 15. априла 2019.г.  
  Прва изложба ове врсте приређена је 2018. 
године и премијерно представљена у Новом Саду, а 
потом је пренета у више градова у Србији. На 
овогодишњој изложби учествовали су архитекти, 
дизајнери и ентеријеристи чланови АСА са својим 
најновијим пројектима, скицама, цртежима, 3Д 
анимацијама, фотографијама реализованих дела и 
оних дела чија је реализација у току. 
За учествовање на овој изложби није се плаћала 
котизација. Одабрани радови са изложбе су објављени 
на странама новог часописа "АСА".  
_____________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ 
“ЗАШТИТИМО БУДУЋНОСТ“ 

 
Колективна чланица СИТС, Удружење инжењера 
Пиротског округа, организовало је од 9 -11. маја 2019. 
године у сали Управне зграде ХЕ Пирот, Бериловац, ово 
међународно саветовање. У оквиру саветовања 10. маја 
са почетком у 18,00 часова, организовано је свечано 
отварање изложбе  
 

“150 ГОДИНА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И 
ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ -  ОД 

ТЕХНИЧАРСКЕ ДРУЖИНЕ ДО 
САВРЕМЕНОГ УДРУЖЕЊА” 

 
Изложба СИТС је гостовала од 10 до 19. маја 2019. 
године са поставком у Галерији „Чедомир Крстић“ у 
Пироту, у организацији Стручне службе СИТС-а. 
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  БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ XIV 

 

Програм овогодишње БИНЕ, која је отворена 9. маја 2019.г. у КЦБ – Галерији Артгет,  садржавао је следеће 
активности: 
ИЗЛОЖБЕ: Студијска изложба – архитектура Александра Стјепановића, Награде и конкурси 2018-2019., Нова 
традиција – савремена архитектура Јужног Тирола, Савремена данска архитектура, Студентски радови: 100 година 
Баухауса, Понеси свој пројекат, Модерни у Београду, Награда Пиранези 2018.,  
РАДИОНИЦЕ: Студентска радионица: 100 година Баухауса, Шта је факултет-КЦБ радионица за децу и одрасле, 
Позиција (место) корисника / грађанина у процесу планирања јавних простора, Пластика нема граница, БИНА 
2019 КЦБ радионица за младе 
РАЗГОВОРИ: Архитектура Александра Стјепановића - Инфраструктура друштва: становање и пратеће функције... 
Награда Пиранези, ДАБ и УАС – Отворени разговор о архитектури 
ШЕТЊЕ: Алејама Новог гробља – Војна гробља, Жене у архитектури између 1900-1960., Архитектура и сећање: 
јеврејско наслеђе у Београду, Зграда Радио Београда, Југословенска Удружена банка Хуга Ерлиха, Зграда Призад-а 
(Танјуг), Старо језгро Земуна од 14. до 20. века, Насеље Церак - Виногради 
СЕМИНАРИ: Архитекти, пројектанти, практичари, GUARDIAN: Иновације и отворени план у просторима, 
MAPEI: Откривамо МАПЕИ свет, XELLA: Еколошка градња XELLA, Минимализам у гесту: преиспитивање, 
Простор као отворени систем, EURODOM: Флорим CEDIT, ALUMIL: градимо савршенство сваки дан, Нехотична 
естетика електрицитета, случај Фингрид 
ПРЕДАВАЊА: Међудисциплинарна истраживања са материјалима, структурама и технологијама које подстичу 
иновацију и архитектонско стваралаштво, Одржива архитектура и глобални циљеви УН-а, Жене Баухауса, 
поводом 100 год. Баухауса, СРБГБЦ / Зелена-одржива градња, Копенхаген - Одржива градња града путем 
свеобухватног планирања, Прилагодљиво оживљавање јавних простора 
ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈЕ: Архитектура Александра Стјепановића, Простори продуктивности  
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: Пројекат SCCM, Градско чвориште 2, Студија случаја Београд: културна сцена 
НОЋ МУЗЕЈА: Пластика нема граница 
БИНА ИЗЛЕТ: Архитекта Александар Стјепановић – простори образовања / Нови Београд-Нови Сад, Панчево, 
приче о грађевинама и грађанима  

 

 
 

Трећи међународни конгрес ОДРЖИВА АРХИТЕКТУРА – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ са пратећим 
предавањима, изложбама и трибиниама одржаће се од 4. до 6. октобра 2019. у реномираном и атрактивном 
простору Југословенске кинотеке, у самом центру Београда. Конгрес организују Удружење ЕКОКУЛТ+, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Магазин за еко архитектуру и културу ЕКО КУЋА, у сарадњи 
са Архитектонским факултетом Универзитета у Загребу, Подгорици и Скопљу. 
 

Конгрес ОДРЖИВА АРХИТЕКТУРА – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ обухвата више сегмената: предавања 
најпознатијих светских архитеката и радионице намењене архитектима, студентима и докторантима, као и 
изложбу пројеката и реализација предавача, која ће бити отворена у холу Југословенске кинотеке од 4. до 6. 
октобра. Намењен је архитектима, студентима, дизајнерима, креативној заједници и стручњацима из 
тангенцијалних области. 
 

Предавачи на Конгресу су: Thomas Rau / RAU / Холандија, Бранислав Митровић / MITARH / Србија, Maria 
Langarita / LANGARITA – NAVARRO / Шпанија, Peter Pichler / PETER PICHLER ARCHITECTS / Италија, 
Владимир Ђуровић / VDLA / Либан, Anu Puustinen / AVANTO / Финска, Idis Turato / TURATO / Хрватска, 
Robert Klun / KLUN AMBIENTI / Словенија, Marco Lavit / ATELIER LAVIT / Француска, Bill Dunster / ZED 
FACTORY / Енглеска. 
 

У оквиру Конгреса ће бити одржане две радионице: Радионица 1: Marco Lavit оснивач архитектонског и 
дизајнерског студија „ЛАВИТ“, уврштен на листу „Rising Talent Awards“. 
Радионица 2: Robert Klun, истакнути словеначки архитекта и дизајнер, еx председник Асоцијације дизајнера 
Словеније. Оснивач компаније „KLUN AMBIENTI“ и победник конкурса за еxpo павиљон Словеније у Дубаију 
2020. године. 
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 НОВИ ЧАСОПИС „АСА“ 
 

Представљање првог броја 
часописа "АСА" одржано је у 
Културном центру Београда, ул. 
Кнеза Михаилова 6/ Трг Републике 
5, 17. јуна 2019. г. Говорили су: арх. 
Слободан Малдини, главни и 
одговорни уредник часописа, 
проф.арх. Александар Радојевић, 
арх. Драган Антонијевић, арх. 
Миљан Радоњић, арх. др Горан 
Анђелковић и арх. Ђорђе Николић 

 
ИСТОРИЈА ЧАСОПИСА 
 

Стручно удружење АСА 
(Асоцијација српских архитеката), 
под уредништвом др арх. Зорана 
Маневића, издавало је од 1. јануара 
1998. године часопис 
„Архитектура“ (пре тога је излазио 
„Билтен” у 6 бројева). У 
континуитету је објављено 209 
бројева, последњи је изашао за 
септембар - октобар 2018. године, 
када је часопис угашен.. 

Под називом „АСА”, у 2019. 
години, Асоцијација српских 
архитеката покренула је нови 
пројекат часописа, са широм 
тематиком врхунског графичког 
дизајна, у боји. Детаљније 
информације се могу погледати на 
интернету 

 
ЦИЉЕВИ ИЗДАВАЧКОГ 

ПРОЈЕКТА  
У намери да прошири своје 

ангажовање на пољу националне 
културе, пре свега на јачању свести 
о очувању културних тековина и 
развоју ликовних уметности, 
Асоцијација српских архитеката 
реализује пројекат издавања 
часописа о архитектури, ликовној 
уметности и култури уопште. Назив 
часописа “АСА” првенствено се 
односи на тематику из области 
архитектуре, урбанизма и заштите 
споменика културе, али у 

проширеном називу АСА има ново 
значење: Архитектура (лат. 
Architectura), наука (лат. Scientia), 
уметност (лат. Ars).  

Теме којима се бави 
часопис су широке: архитектура у 
њеном пуном значењу које 
укључује пре свега ову област 
посматрану као уметност и 
архитекте као уметнике, а затим и 
друге примењене уметности 
укључујући: примењено 
сликарство, вајарство, индустријски 
и графички дизајн, уметничку 
фотографију, сценографију, 
костимографију, али и области 
уметничке индустријске 
производње намештаја, као и 
производњу уметнички 
применљивих материјала: дрвета, 
керамике, стакла, метала, текстила, 
историју архитектуре и уметности 
и др. 

 
САДРЖАЈ ЧАСОПИСА 
  

Часопис “АСА” садржи 
приказе савремене ликовне 
уметности у Србији, са акцентом на 
догађања на пољу архитектуре, 
дизајна, па и градитељства, 
посматране из угла савремених 
стваралаца историчара уметности и 
ликовних и архитектонских 
критичара. Као такав, он је 
незаобилазан за широку публику 
читалаца, али и за уже стручне 
групе архитеката, урбаниста, 
ентеријериста, дизајнера, 
графичара, индустријских 
дизајнера, самосталних 
примењених уметника свих области 
и профила, ликовних и 
архитектонских критичара и 
љубитеља добре уметности и 
архитектуре. 

 
ПРОГРАМСКА ШЕМА 

ЧАСОПИСА  
У програмској матрици 

часописа налазе се тематске целине: 
критике, представљање нових 
пројеката, великана српске 
уметности, анализе догађаја и 
достигнућа у земљи и 
иностранству, интервјуи са 
познатим личностима у земљи и 
изван ње, догађаји који су 
обележили наше време. У часопису 
су објављени архитектонски 
пројекти заједно са делима осталих 
ликовних уметника, прикази 
архитектонских и других 

уметничких конкурса са 
награђеним радовима, дате су 
анализе критичара и историчара, 
прегледи догађања – изложби, 
објављених нових књига на плану 
уметности и архитектуре. Такође, 
ту су објављени текстови познатих 
личности, скице из њихових радних 
блокова, заједно са цитатима из 
познатих књига великана 
уметности. 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 
 

Часопис садржи следеће 
тематске целине: 
• уводну реч уредника 
• панораму догађаја 
• текстове на пољу архитектонске и 
ликовне критике 
• текстове и албуме из историје 
уметности и архитектуре 
• приказе округлих столова, дебата 
и других стручних разговора 
•представљање нових архитектонс-
ких пројеката 
• представљање нових пројеката у 
осталим областима примењених 
уметности 
•приказе недавно одржаних 
уметничких изложби 
• пројекте нових ентеријера 
• нове пројекте у области 
индустријског и графичког дизајна, 
производње намештаја 
• приказе радова уметничких 
фотографа 
• представљање недавно одржаних 
изложби на плану ликовних 
уметности 
• представљање нових конкурса на 
пољу архитектуре, урбанизма, 
споменичке уметности и др. 
• текстове из области теорије 
уметности и архитектуре 
• представљање награђених радова 
архитеката и осталих ликовних 
уметника 
• представљање нових технологија 
које се примењују у уметностима и 
архитектури 
• прикази нових књига из области 
архитектуре и ликовних уметности 
и др. 
 

ДИНАМИКА ИЗЛАЖЕЊА 
 

Предвиђено је тромесечно 
издавање часописа “АСА”, одн. 
биће објављена укупно четири 
броја у 2019. г. Ова динамика 
излажења биће настављена и 2020. г.  
 
e-mail:  asa.asocijacija@gmail.com, 
www.asa.org.rs 
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Школска 2011/12. година 
 

989. Бјелић С. Игор 
990. Николић Војислав 
991. Станковић Невена 
992. Стјаковић Владимир 
993. Трајковић Милица 
994. Миланковић Анкица 
995. Станковић Милош 
996. Танић Милена 
997. Рачић Биљаана 
998. Дрезга Катарина 
999. Вучковић Ивана 
1000. Видановић Адриана 
1001. Јовановић Тамара 
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1006. Јовановић З. Марија 
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1008. Иванвић Н. Ивана 
1009. Николић Н. Ана 
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1039. Стојановић Н. Милан 
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 КРИТИЧКО ДЕКОДИРАЊЕ     
БАЛКАНСКИ  
АРХИТЕКТОНСКИ  БИЈЕНАЛЕ  2019 
  

Тема овогодишњег БАБ-а је Декодирање 
Балкана, а као увертира и најава догађаја одржана је 
манифестација „БАБ – Досадашња искуства“. 
Овогодишњи Балкански архитектонски бијенале је 
организационо и институционално подржан од 
стране Фондације Саша Марчета. Одржаће се у 
новембру, у велелепном здању биоскопа „Балкан“, 
који пролази кроз фазу потпуне реконструкције по 
пројекту др Дијане Аџемовић Анђелковић, др 
Владимира Анђелковића и Александра Богојевића. 

Као увертира и најава догађаја, у суботу 20. 
јула, у биоскопу „Балкан“, одржана су предавања 
досадашњих награђених аутора и дискусија под 
називом „БАБ – Досадашња искуства“. Испред 
Фондације Саша Марчета публици се обратила 
Ксенија Дуњић, помоћник директора, која је указала 
да је то млада непрофитна организација која је 
основана са циљем да својим деловањем допринесе 
развоју и популаризацији културе, науке и 
уметности. Новим концептом биоскопа „Балкан“, 
фондација ће представљати подршку и динамичну 
везу између уметника, едукатора, урбаниста, медија, 
компанија и најшире јавности, а у циљу 
промовисања културно - уметничких догађаја. 

 
Пријава и учешће на БАБ-у  
 
Као и сваке године, пријава и учешће на 

Балканском архитектонском бијеналу могући су у 
три категорије: урбанизам и архитектура, намештај 
и дизајн, те научно - истраживачка конференција. 
Пријаве и питања могу се доставити-поставити 
путем е-маил адреса:  
architecture@bab.rs, design@bab.rs,  conference@bab.rs. 
 

Историчар уметности Марко Стојановић, 
директор БАБ-а, у свом излагању сажео је искуства 
са претходних архитектонских стручно -изложбених 
сусрета, упућујући на богат програм БАБ-а 2019. 
Кроз ракурс рефлексивне праксе, Марко је указао на 
прогрес и постепено напредовање Бијенала од 
његових најранијих дана до овогодишњег догађаја 
који су подржали најреферентнији професионални 
ауторитети и институције културе у земљи и 
региону. 

Архитекта др Соња Радовић Јеловац, 
председница жирија БАБ 2019, одржала је 
инспиративно предавање о најсвежијим пројектима 
вишеструко награђиваног црногорског Synthesis 
Студија. Кроз типологију вишепородичног 
становања, елитних породичних вила и планинских  

 
ризорта, Соња декодира обрасце прогресивних 
настојења развоја црногорске савремене 
архитектуре, базираних на критичком проматрању 
локалних и интернационалних утицаја, 
традиционалних материјала и савремених техника 
градње. 

Архитекте др Дијана Аџемовић Анђелковић 
и др Владимир Анђелковић, чланови жирија БАБ 
2019, су кроз пројекат реконструкције биоскопа 
„Балкан“ и кроз пројекат породичне куће у Новом 
Саду приказали крајње домете критичког 
промишљања односа историје и савремености, 
променљивог и наслеђеног, провинцијалног и 
прогресивног. Кроз пројекат реконструкције 
биоскопа „Балкан“, Дијана и Владимир су 
приказали различите појавне могућности просторне 
мултифункционалности. Кроз пројекат породичне 
куће у Новом Саду архитекте су показале да 
карактер и идентитет простора леже, пре свега, у 
материјалу и детаљу, што се у домаћој 
архитектонској пракси често занемарује. 

 
Декодирање Балкана - Критички регионализам 
 

Тема овогодишњег БАБ-а је Декодирање 
Балкана, концепт који је осмислила Др Татјана 
Мрђеновић, комесар БАБ-а, односно разлагање и 
расклапање образаца интерпретација концепције 
критичког регионализма на начин како га је 
успоставио Кенет Фремптон, а преузео и разрадио 
Ранко Радовић. Критички регионализам је 
стваралачки приступ који тежи да се супростави 
недостатку смисла и значења рутинске 
архитектонске праксе, с једне стране, те силама 
глобалног капитала и генеричког 
интернационализма, с друге. У том смислу, 
регионализам се не тумачи као реактуелизација 
симбола националних идентитета и разних 
историцизама, већ као реакција савременог 
креативног духа на наслеђено стање материјалних 
ствари, а у форми диверзификације образаца 
решавања устаљених проблема у свакодневној 
архитектонској пракси. 

 
Црна Гора – земља домаћин 
 
БАБ 2019 доноси један значајан новитет. Од 

ове године, Балкански архитектонски бијенале 
имаће своју земљу - домаћина. Под руководством 
амбасадорке др Соње Радовић Јеловац, архитекте, 
дизајнери и истраживачи из Црне Горе ове године у 
Београду имаће посебно место и значај на смотри 
најкреативнијих идеја и реализација. Ако сматрате 
да се својом праксом одупирете недостатку смисла и 
значења, онда управо ваш пројекат очекујемо да 
видимо у биоскопу „Балкан“. 
__________________________________________________ 
 (www.gradnja.rs/kriticko-dekodiranje-balkanski-
arhitektonski-bijenale-2019) 
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       Владимир Митровић 
 

      Арх. ЛАЗАРУ КУЗМАНОВУ 
НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ     

 ‘’ЂОРЂЕ ТАБАКОВИЋ’’ за 2019.г. 
 

Архитекта Лазар Кузманов је овогодишњи 
добитник Награде за архитектуру ‘’Ђорђе 
Табаковић’’, која се по двадесет пети пут додељује 
као највише струковно признање за целокупно 
архитектонско стваралаштво и значајан допринос 
унапређењу архитектонске струке. Веће Награде за 
архитектуру ‘’Ђорђе Табаковић’’, састављено од 
претходних добитника, једногласно се одлучило да 
ове године награда припадне арх. Кузманову за 
висок креативни домет његових дела, за стручну и 
научну делатност и публицистику, за рад у 
стручним организацијама, ангажовање у настави на 
Департману за архитектуру и урбанизам Факултета 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, и 
посебно, за константну ангажованост на бранику 
Архитектуре и Културе уопште. 

Не може да се не наведе да је, као 
Покрајински секретар,  први, сигурно и једини на 
овим просторима, Секретаријат за архитектуру, 
урбанизам и градитељство назвао правим именом. 
Посебно треба истаћи да су деведесетих година 
прошлог века и на почетку новог миленијума 
његови објекти, било да их је радио сам или у 
коауторству, извршили једну посебну мисију. Они су 
у поплави објеката формалне, декадентне 
Постмодерне повратили „ново-стари“ дух градској 
стамбеној архитектури. Увођењем прочишћених 
ликовних елемената сложених у простудиране 
вишебојне целине, вратили су архитектуру у једну 
од њене три основне компоненте – у уметност. При 
томе треба имати у виду да борба са новим 
инвеститорима није могла бити лака.  

Познавање протекле и праћење савремене 
светске архитектуре интерпретира се на својствен 
начин, нема директног преузимања облика, нема 
рутине. Преузима се, могло би се рећи, мисао и 
асоцијација која се не додаје накнадно, већ се 
уграђује у сам концепт објекта чинећи га посебним и 
препознатљивим. Добијање ове награде у најбољим 
годинама живота и креативне снаге значи и поруку 
да аутор досадашње високе домете у архитектури и 
даље следи и да их надграђује, као и препоруку да 
лепота фасадног омотача стамбене зграде треба увек 
да подразумева и добро простудирану организацију 
стана. 

Поводом доделе награде, Друштво 
архитеката Новог Сада ће, у сарадњи са Музејом 
савремене уметности Војводине, у простору музеја у 
Дунавској 37, организовати ретроспективну изложбу 
(1-17. новембар 2019.) на којој ће бити представљено 
преко тридесет изведених дела арх. Кузманова, као и 
већи број пројеката и конкурсних радова. Изложбу 
ће пратити и репрезентативни каталог. 

 
Лазар Кузманов (Тител, 1968.) је  

дипломирао на Архитектонском факултету у 
Београду у класи проф. Светислава Личине (1995.) а 
потом и магистрирао на истом факултету (2008.). 
Каријеру је започео у Заводу за урбанизам Нови Сад 
(1995-2001.). У периоду 1997-2002. у ауторском пару 
са арх. Иљом Микитишиним осваја запажена 
признања на архитектонским и урбанистичким 
конкурсима. Од 2004. води сопствени пројектни 
биро Кузманов & Партнерс са сарадницима арх. 
Миљаном Цвијетићем и Драганом Константиновић. 
Већ са првим изведеним објектима најављује нови 
естетски приступ пројектовању стамбених објеката, 
наглашене пластичности и истанчане ликовности. У 
каснијем самосталном раду пројектује више 
стамбених и пословних објеката у Новом Саду, где је 
направио искорак из устаљене домаће градитељске 
праксе. Дела му се одликују смелим обликовним 
приступом, елегантним композиционим решењима 
и преданом раду на детаљима.  

Члан је Инжењерске коморе, Друштва 
архитеката Новог Сада (ДаНС) и Удружења 
примењених уметника и дизајнера Војводине 
(УПИДИВ). У периоду 2000-2004.г. обављао је 
дужност Покрајинског секретара за архитектуру, 
урбанизам и градитељство АП Војводине. Између 
1996-2012.г. учествује у настави на Департману за 
архитектуру и урбанизам Факултета техничких 
наука Универзитета у Новом Саду. Био је 
председник Друштва архитеката Новог Сада и 
главни и одговорни уредник часописа ДаНС (2005-
2008.г.). Учествовао је на преко педесет изложби и 
салона архитектуре у земљи и иностранству. 
Добитник је бројних награда и струковних 
признања. 

 

 
Стамбени објекат у ул. Васе Стајића, Нови Сад, 2011. 
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Приредио др арх. Хранислав Анђелковић 
 

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА 
 
Настављамо са 
објављивањем 
имена дипломи-
раних архитека 
та на Архитек-
тонском одсеку 
Грађевинско-
архитектонског 
факултета у Ни 
шу који је отво- 

рен 1995. године (последњи пут смо имена новодипло-
мираних архитеката новог Одсека објавили у броју 
59/60 нашег часописа у априлу 2018). 

До 2008. године, студијским програмом су биле 
предвиђене петогодишње студије (дипл. инж. арх.). У 
складу са Болоњском декларацијом, 2008. године су 
уведена два степена студија: први степен, три године 
(бачелор, инж. арх.) и други степен, две године (мастер, 
дипл. инж. арх.). 2011. године долази до измена – први 
степен траје четири године, а други једну годину. 2014. 
године се уводе петогодишње (тзв. интегрисане) студије 
(мастер, дипл. инж. арх.). 

Наш преглед дипломираних архитеката доноси 
само имена дипломираних инжењера архитектуре. 
Најпре настављамо списак дипломираних архитеката 
који су студирали по програмима пре примене 
Болоњске декларације, а затим списак оних који су 
студирали по програмима усклађеним са Болоњском 
декларацијом (мастер). За ову другу групу немамо 
ближе податке – сем имена имамо само годину 
дипломирања. 

Ради комплетнијег увида, редни број показује 
укупан број дипломираних од јуна 2000. године када је 
дипломирао први студент новоотвореног 
Архитектонског одсека. Овом броју архитеката треба 
додати и број 302, оних дипломираних који су уписали 
архитектуру у периоду 1960 -1967. (овај списак је 
објављен у броју 41-42 нашег часописа).Техничком 
грешком, у ранијем списку је поновљен један редни 
број, због чега је сада редни број повећан за један. 
 
Дипломирани архитекти који су студирали по 

програмима пре примене Болоњске 
декларације 

 

943. Здравковић М. Јовица  
Пројектовање стамбених зграда 
3.11.2016. 

944. Динчић С. Милица 
Пројектовање стамбених зграда 
16.11.2016. 

945. Панић З. Ивана 
Урбанизам 
8.12.2016. 

946. Ристић Ђ. Милун 
Пројектовање привредних зграда 
10.7.2017. 

947. Ђурђевић М. Драгана 
Пројектовање друштвених зграда 
12.1.2018. 

948. Јоцић М. Никола 
Пројектовање друштвених зграда 
3.7.2018. 

949. Марковић Б. Томислав 
Пројектовање стамбених зграда 
13.7.2018. 
 

Дипломирани архитекти који су 
студирали по програмима усклађеним 

са Болоњском декларацијом 
 

Због недостатка ближих података о датуму одбране 
дипломског, редни број, у оквиру школске године, не 

прати хронолошки ред дипломирања. 
 

Школска 2009/10. година 
 

950. Митић Б. Кристина 
951. Бисерчић Д. Марко 
952. Бисерчић Д. Јадранка 
953. Џуџевић З. Русмир 
954. Петровић З. Никола 
955. Симић Д. Немања 
956. Дачић Д. Милош 

 
Школска 2010/11. година 

 

957. Гавриловић Љ. Далибор 
958. Ружић Л. Милена 
959. Врећић В. Светлана 
960. Петковић В. Сузана 
961. Цоловић З. Ана 
962. Михајловић Н. Пеђа 
963. Манојловић Д. Ана 
964. Илић Р. Младен 
965. Николић З. Дарко 
966. Вељковић М. Јована 
967. Коцић Љ. Сања 
968. Милић К. Милена 
969. Марјановић С. Слађана 
970. Гачић М. Маријана 
971. Јовановић М. Владимир 
972. Николић М. Иван 
973. Ранђеловић Ј. Јулијана 
974. Новковић С. Милош 
975. Манчић С. Јелена 
976. Нешић Р. Александар 
977. Филиповић Т. Милена 
978. Поповић Б. Милутин 
979. Врачар В. Милош 
980. Рајковић Н. Сенка 
981. Коцић Б. Душан 
982. Алексић А. Милан 
983. Мидић Б. Бобана 
984. Савић С. Марко 
985. Стојковић Р. Марко 
986. Милошевић Р. Вук 
987. Саздановић С. Милан 
988. Пејић Ч. Петар 
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 КРИТИЧКО ДЕКОДИРАЊЕ     
БАЛКАНСКИ  
АРХИТЕКТОНСКИ  БИЈЕНАЛЕ  2019 
  

Тема овогодишњег БАБ-а је Декодирање 
Балкана, а као увертира и најава догађаја одржана је 
манифестација „БАБ – Досадашња искуства“. 
Овогодишњи Балкански архитектонски бијенале је 
организационо и институционално подржан од 
стране Фондације Саша Марчета. Одржаће се у 
новембру, у велелепном здању биоскопа „Балкан“, 
који пролази кроз фазу потпуне реконструкције по 
пројекту др Дијане Аџемовић Анђелковић, др 
Владимира Анђелковића и Александра Богојевића. 

Као увертира и најава догађаја, у суботу 20. 
јула, у биоскопу „Балкан“, одржана су предавања 
досадашњих награђених аутора и дискусија под 
називом „БАБ – Досадашња искуства“. Испред 
Фондације Саша Марчета публици се обратила 
Ксенија Дуњић, помоћник директора, која је указала 
да је то млада непрофитна организација која је 
основана са циљем да својим деловањем допринесе 
развоју и популаризацији културе, науке и 
уметности. Новим концептом биоскопа „Балкан“, 
фондација ће представљати подршку и динамичну 
везу између уметника, едукатора, урбаниста, медија, 
компанија и најшире јавности, а у циљу 
промовисања културно - уметничких догађаја. 

 
Пријава и учешће на БАБ-у  
 
Као и сваке године, пријава и учешће на 

Балканском архитектонском бијеналу могући су у 
три категорије: урбанизам и архитектура, намештај 
и дизајн, те научно - истраживачка конференција. 
Пријаве и питања могу се доставити-поставити 
путем е-маил адреса:  
architecture@bab.rs, design@bab.rs,  conference@bab.rs. 
 

Историчар уметности Марко Стојановић, 
директор БАБ-а, у свом излагању сажео је искуства 
са претходних архитектонских стручно -изложбених 
сусрета, упућујући на богат програм БАБ-а 2019. 
Кроз ракурс рефлексивне праксе, Марко је указао на 
прогрес и постепено напредовање Бијенала од 
његових најранијих дана до овогодишњег догађаја 
који су подржали најреферентнији професионални 
ауторитети и институције културе у земљи и 
региону. 

Архитекта др Соња Радовић Јеловац, 
председница жирија БАБ 2019, одржала је 
инспиративно предавање о најсвежијим пројектима 
вишеструко награђиваног црногорског Synthesis 
Студија. Кроз типологију вишепородичног 
становања, елитних породичних вила и планинских  

 
ризорта, Соња декодира обрасце прогресивних 
настојења развоја црногорске савремене 
архитектуре, базираних на критичком проматрању 
локалних и интернационалних утицаја, 
традиционалних материјала и савремених техника 
градње. 

Архитекте др Дијана Аџемовић Анђелковић 
и др Владимир Анђелковић, чланови жирија БАБ 
2019, су кроз пројекат реконструкције биоскопа 
„Балкан“ и кроз пројекат породичне куће у Новом 
Саду приказали крајње домете критичког 
промишљања односа историје и савремености, 
променљивог и наслеђеног, провинцијалног и 
прогресивног. Кроз пројекат реконструкције 
биоскопа „Балкан“, Дијана и Владимир су 
приказали различите појавне могућности просторне 
мултифункционалности. Кроз пројекат породичне 
куће у Новом Саду архитекте су показале да 
карактер и идентитет простора леже, пре свега, у 
материјалу и детаљу, што се у домаћој 
архитектонској пракси често занемарује. 

 
Декодирање Балкана - Критички регионализам 
 

Тема овогодишњег БАБ-а је Декодирање 
Балкана, концепт који је осмислила Др Татјана 
Мрђеновић, комесар БАБ-а, односно разлагање и 
расклапање образаца интерпретација концепције 
критичког регионализма на начин како га је 
успоставио Кенет Фремптон, а преузео и разрадио 
Ранко Радовић. Критички регионализам је 
стваралачки приступ који тежи да се супростави 
недостатку смисла и значења рутинске 
архитектонске праксе, с једне стране, те силама 
глобалног капитала и генеричког 
интернационализма, с друге. У том смислу, 
регионализам се не тумачи као реактуелизација 
симбола националних идентитета и разних 
историцизама, већ као реакција савременог 
креативног духа на наслеђено стање материјалних 
ствари, а у форми диверзификације образаца 
решавања устаљених проблема у свакодневној 
архитектонској пракси. 

 
Црна Гора – земља домаћин 
 
БАБ 2019 доноси један значајан новитет. Од 

ове године, Балкански архитектонски бијенале 
имаће своју земљу - домаћина. Под руководством 
амбасадорке др Соње Радовић Јеловац, архитекте, 
дизајнери и истраживачи из Црне Горе ове године у 
Београду имаће посебно место и значај на смотри 
најкреативнијих идеја и реализација. Ако сматрате 
да се својом праксом одупирете недостатку смисла и 
значења, онда управо ваш пројекат очекујемо да 
видимо у биоскопу „Балкан“. 
__________________________________________________ 
 (www.gradnja.rs/kriticko-dekodiranje-balkanski-
arhitektonski-bijenale-2019) 
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САВРЕМЕНА ДАНСКА 
АРХИТЕКТУРА 
 

Отварање изложбе и предавање, уз 
пројекцију филма „Велика 
архитектура на малој планети“  
одржано је 17. маја 2019.г. на 
Грађевинско - архитектонском фа- 
култету у Нишу. Предавач је био г. 
Јакоб Мацен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
СТАНОВАЊА -  
КОНЦЕПТ И ПРОЦЕС 
 

Предавање - отворени час одржао је 
Проф. Бранислав Митровић  29. 
маја 2019.г. на Грађевинско-
архитектонском факултету у Нишу. 
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ИЗЛОЖБА РАДОВА СА 
КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ 
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ВИШЕНАМЕНСКОГ 
ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ 
У НИШУ 

 
 Народни музеј Топлице је, у сарадњи са 
Друштвом архитеката Ниша, организовао   
изложбу радова са Конкурса за израду идејног 
решења за изградњу вишенаменског објекта за 
потребе културе у Нишу, који је завршен у 
јануару ове године. Изложба је постављена у 
Галерији «Божа Илић» у Прокупљу и отворена је 
5. септембра 2019.г. 
 Награђени радови су представљени са по 
4 паноа, обештећени радови са по три а остали са 
по два паноа. Са управом Музеја договорено је да 
се сарадња настави у том смислу и да се у 
Прокупљу организују и друге изложбе: радови са 
Тријенала архитектуре Ниша 2018.г., изложба 
фотографија објеката који су изабрани за 
Архитектонски водич Ниша и др. 
 
 
 

 
Галерија «Божа Илић» у Прокупљу 

 
 
 
ИЗЛОЖБА „УМЕТНОСТ ДАНАС“ 
Хол Народне банке Србије у Београду, Немањина 17 
 

Аутор и кустос изложбе: Слободан Малдини 
Пратећи програм изложбе: 
-      Драган Антонијевић:  
„Пројектовање и обнова сакралних објеката“ 
-      Катарина Радуловић и Саша Стојановић: 
„Уметност Саше Стојановића“ 
-      Катарина Радуловић и Миодраг Табачки:  
„Дело Миодрага Табачког“ 
 

 
 

 
▪ 

Слободан Малдини, у  сарадњи са 
Асоцијацијом српских архитеката (АСА) и Удружењем 
ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије (УЛУПУДС) и Српским Арт Центром 
из Новог Сада расписује Конкурс за учешће у књизи - 
антологији српске савремене архитектуре, ликовних и 
примењених уметности под називом    

 

АТЛАС ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА 2 
 

  Књига ће бити објављена до краја 2019. године, 
по узору на познату раније објављену књигу "Атлас 
ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије - 21. век". У књизи ће бити приказана 
нова уметничка продукција најистакнутијих 
представника савремене сцене ликовне, примењене 
уметности и архитектуре Србије.          . 
 

https://maldinislobodan.wixsite.com/atlas-umetnika 
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА  
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

Привремена управа и избори 
 
Дана 30.04.2019. године ступио је на снагу 

Закон о изменама и допунама Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 31/2019). 
Одредбама наведеног Закона које се односе на рад 
Инжењерске коморе Србије извршиће се 
реорганизација Коморе, као и избори за све органе и 
тела Коморе. 

Комора ће радити по новој огранизационој 
структури, у складу са Законом. Избори за све 
органе управе у Комори ће се од сада вршити од 
регионалних центара према централи, односно 
директно одоздо према горе, за разлику од 
досадашње праксе. Сваки члан Коморе ће бити у 
прилици да бира и да буде биран. Ви припадате 
матичној секцији архитеката регионалног центра 
Ниш.  Избори ће бити расписани у законском року. 
Очекујемо велики одзив у максималном могућем 
броју. 

Комора ће у континуитету штитити опште и 
појединачне интересе у свим областима 
регулисаним Законом о планирању и изградњи, у 
земљи и иностранству, са фокусом на чланове, 
обезбеђујући њихов статус и права кроз максималну 
оријентисаност ка тржишту, уз услуге осигурања од 
професионалне одговорности, едукације, посете 
сајмовима, семинарима, организације научно - 
стручних и других скупова, као и повољне услове за 
учешће на свим таквим скуповима. 

Из разлога не поступања у складу са 
Законом као и непоштовања општих аката Коморе, 
на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи 
("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10, 
99/14, 47/18, 30/18 и 31/19 - др. закон), самосталног 
члана 18. Закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
31/2019), Проф. др Зорана Михајловић, 
потпредседница Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
донела је Решење о образовању Привремене 
управе за управљање радом Инжењерске коморе 
Србије. 

Привремену управу чине шест 
представника министарства надлежног за послове 
грађевинарства. За руководиоца Привремене управе 
именован је мр Зоран Илић, дипл. инж. маш, 
помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, а за чланове су именовани Јованка 
Атанацковић, помоћница министарке 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Зоран Павловић, в.д. помоћник министарке 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Маја 
Матија Ристић, в.д. секретара Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Ђорђе Милић, помоћник министарке  
 

 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. технологије. 

Задаци Привремене управе су да: 
▪ у року од три дана од дана ступања на снагу 
Закона, донесе и објави у "Службеном гласнику 
Републике Србије" Статут Коморе - Објављено; 
до избора нових органа, управља радом Коморе; 
▪ у року од 30 дана од објављивања Статута Коморе у 
"Службеном гласнику Републике Србије": 
▪ у циљу ефикаснијег рада и боље територијалне 
покривености, постојеће Регионалне центре 
реорганизује сада у 10 регионалних центара и 
то: Регионални центар Суботица, Регионални 
центар Нови Сад, Регионални центар Београд, 
Регионални центар Пожаревац, Регионални 
центар Ваљево, Регионални центар Чачак, 
Регионални центар Крагујевац, Регионални 
центар Краљево, Регионални центар Бор и 
Регионални центар Ниш; 
▪ именује привремене регионалне одборе свих 
регионалних центара; 
▪ распише изборе за представнике Скупштине и 
представнике извршних одбора матичних секција, 
и 
▪ све регистроване чланове Коморе распореди по 
матичним секцијама свих регионалних центара и 
то: Матична секција архитеката, Матична секција 
инжењера грађевинске струке, Матична секција 
инжењера електро струке, Матична секција 
инжењера машинске струке, Матична секција 
инжењера осталих техничких струка и Матична 
секција просторних планера. 

Решење о образовању Привремене управе за 
управљање радом Инжењерске коморе Србије, број: 
119-01-00721/2019-01 од 10. маја 2019. године можете 
преузети са следећег линка: 
http://www.ingkomora.rs/vesti/download/20190510_
Resenje_o_obrazovanju_PU.pdf 

Текст Закона о изменама и допунама Закона 
о планирању и изградњи можете погледати на  
следећем линку: 
http://www.ingkomora.rs/vesti/download/20190429_
Zakon.pdf 

На основу чл. 162–166, а у вези са 
самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре донело је Статут Инжењерске 
коморе Србије. Статут је објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 32/2019 од 3.5.2019. године, а 
ступио је на снагу 4.5.2019. године. Статут 
Инжењерске коморе Србије можете преузети са 
следећег линка: 
http://www.ingkomora.rs/vesti/download/20190504_
Statut_IKS.pdf 

С поштовањем, 
Инжењерска комора Србије 
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склоњена код папе Барбијерија а потомци су је 
изложили тридесетих година прошлог века.  

Вазари помиње баш то дело у 
„Животима“, као и утицај на Рафаела и 
Брамантеа. Зато му се признаје да је први прави 
историчар уметности јер је повезао живот 
уметника и његов рад. 

У Урбино из Фиренце доводи да раде 
Луку дела Рабиа и Мазо де Бартоломеа. Једна од 
слика идеалног града је  изложена у Балтимору, 
његова варијанта поред оне  Албертија и Пиера 
дела Франческа. Све три су горе обједињено 
приказане.  Придружићу и прелепу интарзију из 
студиола Федерика да Монтефелтра, чувеног  
Ботичелија са делимичним приказом „Идеалног 
града“ у перспективи. 

Јасно је да смо овде архитектонски 
забележили време финансијског и културног 
процвата у средњој Италији, са новим стилским 
језиком у архитектури.  Богаћењем су настали  
погодни услови за оживљавање најбољег из 
антике, али на нов начин, потискивањем 
трансцеденталног и мистичног. Архитекте су 
ослобођене у раду, цени се индивидуалност, 
поштују их и коначно им се признаје звање. 

Ренесанса се односи на целокупну 
културу тога времена, а хуманизам на научно 
духовни садржај тог раздобља. Поштовањем 
уметника и  њиховим широким образовањем 
створио се и култ генија. 

 

 
Ботичели, интарзија у Студиолу Федерика да 

Монтефелтра са преспективом идеалног града 

 
Фра Карневале, Представљање Девице у храму 

Око 1467. 

 
Фра Карневале, „Рођење девице“ 

______________________________________________ 
(извори: интернет 

Wikipedia, Enciklopedia Britanica) 
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Пјеро дела Франческа  
(Piero della Francesca, 1415-1492.) 

 

Сликар, вајар, декоратер, писац. Учио је 
перспективу од Паола Учела и Мазичиа. Радио за 
дворове у Урбину, Ферари, Арецу и за Малетесте. 
Oставио је писана знања у трактатима о 
математици (геометрија и аритметика) и у делу 
„Prospectiva pingendi“ о ваздушној перспективи и 
бојама инспирисан делом De pitura Албертија, о 
перспективи слике. То је једини и први писани 
трактат пре 1500.г. о перспективи. 

Слика „Бичевање Христа“ у сталној је 
поставци у Националној галерији у Урбину. 
Енигматична слика са сложеном конотацијом и 
композицијом и загонетном иконографијом. Ради 
се о уљу и темпери на плочи (58,4 81,5 см) слатко 
названом “највећа мала слика на свету“. Све је ту 
чудесно: тема је бичевање Христово, а три фигуре 
са стране у првом плану неутрално разговарају. 
Да будем искрена, има толико тумачења ове слике 
да одустајем од тога, све су варијанте некако 
могуће. 

Са аспекта архитектуре ово је једна од 
првих слика са стручном применом линеарне 
перспективе. Флагелација приказује реалистично 
архитектонски објект што је део теме овог текста. 
Поглед на под и подцртане греде освајају дубину, 
стубови су антички са малом стопом, канелурама 
и коринтским капителом на које се наслањају 
архитравни носачи и касетирана таваница једног 
сегмента. Са наше десне стране види се кров 
прекривен ћерамидом и део, вероватно, звоника. 
А у дубини плаво небо и зеленило. 

Приказ стубова и комплетан утисак је да је 
људско тело основна мерна јединица. Слику је 
наручио Федерико да Монтефелтро, задовољан 
портретима њега и вољене супруге.  Сенчење је 
малтене изостало. 

 

 
Federico da Montefeltro са супругом 

 
Идеални град: забуна настаје јер се у то 

време  уметници нису потписивали на својим 
делима. Били су плаћени, ту су становали и 
живели, а власник онога што је урађено је био 
Федерико да Монтефелтро). То је први променио 
Ботичели јер је потписивао своје радове у 
развијеној ренесанси. 

  
Флагелација - Бичевање Христа 

 

 
Идеални град, Лучијано Лаурана, Фра Карневале, 

Франческо ди Ђорђо Мартини 
 

   Fra Carnevale  
(Bartolomeo di Giovanni Caradini, Урбино 1420 – 1484.) 
 

Као рођени Урбињанин уживао је велико 
поверење војводе и био је послат у Фиренцу да 
учи код Филипа Липија и да апсорбује новости у 
области ренесансе. Забележио је учења 
просторних сугесија о перспективи Брунелескија, 
Донатела и Албертија, уједно лобирајући за свог 
господара и пријатеља. У Фиренци је ангажовао 
тада већ афирмисане архитекте уметнике за рад у 
Урбину. Вазари помиње да су Браманте и 
Рафаело учили  на делима Фра Карневалеа. 

На првој веома познатој слици он 
архитектонски обрађује део палате Урбина са 
широким сценским погледом, натуралистичким 
детаљима и јасним бојама. Ради се о предворју 
болнице и очигледно је да је акценат на 
архитектури. Признајем - једна дивна екстерна 
сцена, скоро невероватна. Растављени скупови 
фигура, драперије одеће мајсторски изведене.  
Ово је део олтарске слике из храма Санта Марија 
дела Бела у Урбину, која je у бурним временима 
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22.11.2018.  
 

КУЛА У ПИЗИ ЈЕ ПОЧЕЛА 
ДА СЕ...ИСПРАВЉА 
 
Стручњаци Универзитета у Пизи објавили 

су да се за последњих 25 година кула у Пизи 
исправила. «За то време, кула је била затворена, 
од 1993. до 2001.г., и ми смо извели низ радова који 
су омогућили исправљање за четири сантиметра» 
изјавила је Матилда Меучи. Нагиб куле у Пизи се 
објашњава тиме што је слој песка и глине на коме 
она стоји мекши на јужној страни. «У овом 
моменту годишња колебања куле не прелазе 0,5 
милиметра и при томе је грађевина апсолутно 
стабилна и налази се у много бољем стању него 
што се раније сматрало» истакла је Нунцианте 
Скуеља, доценткиња кетедре геотехнике 
Универзитета у Пизи. Раније је постојао израз 
«Право као кула у Пизи». Могуће је да ће ускоро 
једна од најпознатијих «падајућих» кула у свету 
заиста изменити свој изглед. 
 

 

30.11.2018. 
 

      ПОЗНАТ РЕЗУЛТАТ СВЕТСКОГ    
      ФЕСТИВАЛА АРХИТЕКТУРЕ У      
      АМСТЕРДАМУ 
 
       У финалу је учествовало шест архитектонских 
пројеката руских аутора, међу осталим и Велика 
спортска арена комплекса «Лужники» и парк 
«Зарјадје». Данас су проглашени победници. У 
категорији „Култура“ најбољи је пројект МУЗЕЈА 
БЛОКАДЕ ЛЕЊИНГРАДА архитектонског бироа 
„Студио 44“. Површина музејског комплекса је 
скоро 25 000 м2. Објект је подељен на тематске 
блокове: „Пут живота“, „Покушаји пробоја 
блокаде“, „Операција Искра“, „Скидање блокаде 
и послератна обнова града“. Пројект Музеја 
блокаде Лењинграда је проглашен у великој 
конкуренцији од 200 номинованих пројеката и 
добио је честитке од водећих светских архитеката. 
 

 
24.12.2018. 
 

      НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ  
      НА ОБНАВЉАЊУ ЗАМКА  
      CRAC DES SHEVALIER   
      У СИРИЈИ 
 
        Ова тврђава се помиње почетком XI века у 
арапским хроникама, када је у њој био гарнизон 
Курда. Касније су замак освојили Крсташи, а 
затим је припао реду «Хоспителијера». Налази се 
на 15 км од границе између Сирије и Либана. 
Када је у земљи 2013.г. почео грађански рат, 
тврђаву је заузела војска и користила је као штаб.  

После ослобађања замка почели су 
рестаурациони радови. Успела је реконструкција 
порушене куле и део фресака. У радовима су 
учествовали специјалисти из неколико земаља, 
али због недостатка финансијских средстава 
процес се одвија крајње успорено. Иако се Крак д 
Шеваље налази на списку светског наслеђа 
УНЕСКО, ова организација нерадо додељује 
помоћ из разлога што је регион необезбеђен и 
могу се обновити војна дејства. 
 «Имам добре новости од нашег менаџера 
у Дамаску. Следеће године ће нам доделити 
велику суму новца за обнављање најоштећенијих 
делова здања. Надамо се да ће се овај важан 
историјски објект сачувати и да ће му се вратити 
првобитни изглед» изјавио је заменик генералног 
директора Главне управе старина и музеја Сирије 
Хазим Хана. 
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19.01.2019. 
  

РИО ДЕ ЖАНЕИРО ПОСТАЈЕ 
СВЕТСКА ПРЕСТОНИЦА 
АРХИТЕКТУРЕ У 2020.г. 

 
 Град ће бити први носилац ове титуле, 
каже се у изјави постављеној на сајту УНЕСКО-а. 
Свечана церемонија проглашења одржана је у 
Паризу. У складу са саопштењем УНЕСКО-а, у 
Рио де Жанеиру ће се такође једном годишње 
одржавати  Светски конгрес УИА. Град ће у 
својству прве светске престонице  архитектуре 
бити место спровођења акција посвећених теми 
«Сви светови – само један свет». Учесници 
конгреса разматраће питања која се тичу 
урбанизма, архитектуре, културе, транспорта и 
грађевинарства. 
 

 
 
 
06.03.2019. 
 

ЈАПАНСКИ АРХИТЕКТА  
АРАТА ИСОЗАКИ ДОБИТНИК ЈЕ 
ПРИЗКЕРОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2019.г. 
 

По речима организатора, Исозаки је једну 
од најпрестижнијих светских награда за 
архитектуру добио за „визију света која је 
одредила његово време и омогућила дијалог 
између Истока и Запада“. 

Међу његовим најпознатијим радовима су 
Музеј савремене уметности у Лос Анђелесу, 
спортска арена Palau Sant Jordi у Барселони, арена 
Pala Alpitour в Торину, облакодер Allianz Tower у 
Милану. Прицкерова награда, коју сматрају 
аналогном Нобеловој награди за област 
архитектуре, постоји од 1979.г. Лауреат добија 
бронзану медаљу, сертификат и новчани износ од 
100.000 долара. 
 _____________________________________________ 
Фотографије и текст преузети са http://tvkultura.ru 
Превео и приредио З.Чемерикић 
 

 
 

 
Арата Исозаки (1931.)                  Фото: http://tvkultura.ru 
 

 
Allianz Tower у Милану, 2014. 
Photo courtesy of Alessandra Chemollo 
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Новина која се приписује Албертију је и 
рашчлањавање фасаде хармоничним низом 
пиластера код палате Ручелај (1446 – 1451). Ти 
скоро лажни стубови  ипак показују да је познавао 
и применио сва три стила: јонски, дорски и 
коринтски, а и јаке архитраве и лукове изнад 
прозора. То су касније копирали многи други, па  
и чувени Паладио. 

У раду на цркви Сан Андреа у Мантови 
(1470.), задатку са ограничењем, нова црква је на 
старој основи раније базилике. У плану се виде 
односи величина. На фасади као декорацију 
користи класичне елементе: њему омиљени 
Константинов тријумфални лук, колосалне 
стубове, архитраве и забат. Звоник је остао од 
претходне цркве. Алберти је за стара здања 
правио ренесансну декорацију фасада. На овај 
начин је са готике прешао у ренесансу, а и више 
црквених прочеља је улепшао на сличан начин. 

 

 
Сант’ Андреа, Мантова, подужни пресек и основа  
 

 
Данашњи изглед цркве Сант’ Андреа у Мантови 

Интересантни историски испад  направио 
је када је текст Витрувија „Десет књига о 
архитектури“ (De architecture libri decem)  следио 
и као расправу написао своју верзију (De re 
edificatoria) исказавши кроз доктрине мишљење о 
математичком склопу, пропорцијама, вези објекта 
и околине, утицају локације, о месту, распореду, и 
великим прозорским отворима, зидовима, крову. 
На једној изложби у Риму посвећеној Албертију 
изложено је 34 слика, 22 цртежа и 50 скулптура и 
рељефа. 

 

Лучиано Лаурана (Luciano Laurana, 1429-1479.) 
 

Био је један од бројних помоћника Јурија 
Далматинца на градњи катедрале у Шибенику. 
Године 1465. боравио је у Мантови, где је под 
покровитељством Албертија радио на цркви Сан 
Себастиано, па потом прелазе у Урбино где 
Лаурана постаје протомајстор са називом 
„архитект“ а надзорник радова је Алберти. 
Радили су на једном од најамбициознијих и 
најуспешнијих пројеката тога времена. Верује се 
да је са  Албертијем промислио улазну фасаду 
савршених пропорција и двориште у најлепшем 
маниру ренесансе,  доњег дела у колонадама са 
аркадама које носе горњу етажу, са великим 
прозорима између коринтских пиластера. Oва 
тaкo складна лепота увелико је утицала на рођаке 
Брамантеа и Рафаела који су ту стасали. Затим су 
радили на Напуљском двору као војни стручњаци 
па се поново се враћају у област Марке. Ту  раде 
утврђења у Риминију,  Сенигалији (la Rocca) и 
Пезару. 

 

 
Катедрала Tempio Malatestiano, Римини, око 1450. 

 

У Риминију, за породицу Малетеста, 
Алберти је храбро закорачио према класичној 
реинтерпретацији црквеног прочеља готике, 
промишљеном адаптацијом – коришћењем  Кон-
стантиновог славолука, а бочне стране подсећају 
на римске вијадукте. Нажалост, у много тога је 
одступљено од пројекта и остало незавршено. 
Више пута сам посетила ту цркву ван служби  и 
схватила да увек несвесно заплачем од лепоте 
унутрашњих украса које је радио у мермеру Пјеро 
дела Франческа.. 
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МАЛИ ИСТОРИЈСКИ ОКВИР 
 

Цитирала бих Умберта Ека: „...Данас у 
Италији живе потомци Келтских и Лигуријских 
племена, на северу пре Римљана оставили су 
потомке Илири и Етрурци, а у средњој  Италска 
племена, на југу Грци, а и многобројни потомци 
освајача Гота, Лонгобарда, Нормана, а ратовима су је 
пустошили и пљачкали Французи, Аустријанци, 
Шпанци, Албанци...“ 

Узимајући у обзир ово, свака регија има 
специфичности у обичајима, архитектури, језику, 
исхрани, па наравно, откривајући те разлике 
упознајемо и душу етноса. 
  Пошто пишем о значајним архитектама у 
време препорода, ово већ указује на могући 
историјски оквир. У градовима се формира нови 
друштвени слој грађанства са израженом свешћу о 
уметности и књижевности: путници мистрали и 
трубадури као мас - медији тога времена. 

Архитекте, иако привржени појединим 
градовима и истакнутим подвижницима, зачуђујуће 
су се кретали, заузимајући значајније позиције и 
ширили уметничке ренесансне идеје и филозофију. 
Све то није остало инкапсулирано у  Италији, већ се 
проширило по читавој Европи већ од петнаестог 
века. Под утицај стваралачке експанзије пале су 
Немачка, Низоземска, Шпанија, Енглеска, Пољска 
итд.  Прихваћене новости у архитектури, сликарству 
и скулптури, модификоване су и прилагођене према 
локалним околностима. 

Како се ренесанса признаје временски од 
половине четрнаестог до краја шеснаестог века, 
изненађујуће је да се у сталном ратовању и 
страшним епидемијама колере ипак дешава такава 
промена и процват. Италија је тада имала три веће 
области и војводства око значајнијих градова. Област 
око Напуља и Ређиокалабрију, Папску и Миланску 
регију. Значајнији градови су Фиренца, а чувене 
луке Венеција и Ђенова, и свака је ратовала са 
околином. То је сада Италија коју ми познајемо, а 
тада није била јединствена, већ подељена на многа 
политичка подручја.   

Једно од тих војводстава било  је и оно у 
Урбину. Под снажном управом Федерика да 
Монтефелтра, великог ратника лојалног само новцу, 
познатог да није губио битке, а згрнутим богатством 
од силних војних кампања улагао је, слично већини 
у мирним периодима, у урбану и архитектонску 
обнову Урбина. Урбино је корак по корак 
трансформисао од цитаделе, помоћу тада 
најпознатијих и најспособнијих архитеката, у 
ренесансно удобно средиште са неслућеним 
уметничким капиталом. Своју тврђаву је ојачао по 
плановима Леонарда и у миру је претворио у палату, 
град. Изузетне луцидности, помало и из елитизма, 
он је прибављао најуспешније за поједине потребе и 
области и био им домаћин.  

 

Леон Батиста Алберти  
(Leon Battista Alberti, Ђенова 1404 – 1472.) 

 

   Један од чувених полимата, необично 
учених људи у многим областима. Радио је у 
Урбину као надзорник радова са Лучианом 
Лаурана: улаз, степениште, прозоре окренуте 
прелепом дворишту, а поред чувене библиотеке 
изложено је 70 камених формела (фриз ратне 
уметности) војводе, и скулптуре по дизајну 
Роберта Валтурија и Франческа ди Ђорђо 
Мартинија. 

Био је сликар, вајар, литерата, надарени 
оргуљаш, спортиста, правник, сарађивао са 
картографима, занимао се за астрономију и 
астрологију, један од првих чувених криптолога. 
Омислио је специјални шифарски код и око своје 
четрдесете године се потпуно посветио 
архитектури. Најранији је пример свестраног 
уметника ренесансе названог  “homo univerzale“. 
Волео је савршену симетрију, вешто се бавио 
теоријом планирања и перспективом...  Један 
његов пројект је у сталној поставци  у Урбину по 
коме је направљено много копија, а везују за њега 
и Рафаелово име јер је рођени Урбињанин.                     
  Идеални град Албертија чудесно лепа 
визија која би и данас засјала лепотом, 
удобношћу, пропорцијама и наравно 
перспективним приказом. Чистоћом и дизајном 
потврђује вредност уметничке баштине Урбина. 
Све указује да је градић Урбино доживео 
прекрасне ренесансне тренутке на свим пољима. 
У њему су живели, радили и измислили нови 
архитектонски језик Алберти, Луциано Лаурана, 
Франческо ди Ђорђо Мартини, Леонардо да 
Винчи, Рафаело, Фра Карневале, Лука Сињорели, 
Перуђино, Браманте, Паоло Учело, Мазаћо, 
Ботичели, Ел Греко...  
 

 
Алберти, палата Ручелај, Фиренца (1446 – 1451.) 
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Хотел, Tsukaba Center Building, 1983.  
Photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto 
 

 
MOCA – Музеј савремене уметности, Лос Анђелес, 1986.  
Photo of Hisao Suzuki   ▲  ► 

                     
 
 
 
 

 
Нара, Јапан, Nara Centennial Hall (1999.)  
Photo Hisao Suzuki, www.architectmagazine.com 
 

 
Доха, Катар, Qatar National Convention Centre (2011.)  
Photo Hisao Suzuki, www.architectmagazine.com 
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Галиција, Шпанија, Domus—Interactive museum of Man 
(1995.) Arata Isozaki, Hon. FAIA, and César Portela 
Photo Hisao Suzuki, www.architectmagazine.com 
 

 
Барселона, Шпанија, Palau Sant Jordi (1990.)  
Arata Isozaki & Associates 
Photo Hisao Suzuki, www.architectmagazine.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Музеј керамике у парку Мино, Гифу, Јапан 
Photo Hisao Suzuki, https://edition.cnn.com/style/article 
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Ђото, део фреске „Опомена“ са распећа 

Сан Демијано, базилика Св. Фрање 
 

 
Santa Maria del Fiore, врата на баптистерију 

 

 
Santa Maria del Fiore, звоник 

 
    
 
 
 

У Фиренци, мост Каририа и градске 
зидине...Ђотов концепт простора је чудесно нови 
начин сликања са илузионистичким приказима 
реконструкције тродимензионалног простора на 
дводимензионалнoj површини и са интуитивно 
оствареном перспективом. Оно што је урадио у 
капели Скровењи је значајно утицало на историју 
европског сликарства, са дивним хроматским 
сјајем, природном изражајношћу лица, 
флуидношћу линија... 

Неки Ђота славе и називају оцем 
ренесансе, други оспоравају, а многи су га 
дословце следили, нарочито природно 
представљање фигура људи, чак и гестикулације 
и емоције. Вазари је рекао „...да је Ђото успоставио 
везу између природе и уметности...“.  Ђотов 
звоник уз предњу страну цркве Санта Марија дел 
Фијоре висок је 84 метра, квадратне је основе, 
украшен мермерним медаљонима и скулпурама, 
апсолутно уклопљен са црквом и баптистеријем. 

Радови на овој прелепој катедрали по 
пројекту Арнолфа ди Камбио, трајали су око 170 
година, а украшавање фасаде скоро 300 година. 
Спектакуларног је спољашњег изгледа украшеног 
белим, ружичастим и зеленим мермером, а то је 
био и први важнији архитектонски посао Леон 
Батиста Албертија.  За ову фасаду комплекса 
Микеланђело је рекао „...да је његова невеста у 
белом...“.  

Не може се изоставити помињање 
Брунелескија и његове генијалне иновативне 
идеје за засвођење простора богомоље,  преласком 
са осмоугаоне на куполу висине 114 метра, 
пречника 46 метара и тежином од 37 тона, са 4 
милиона опека и оригиналним решењем зидања 
опеком по узору на локално мајсторство. 

 Трећи део композиције је баптистериј - 
старија осмоугаона грађевина реконструисана 
тако да се савршено уклапа у комплекс са 
украсним вратима у бакру које је Микеланђело 
назвао „капијама раја“, а најлепша су она Лоренца 
Гилбертија у високом и плитком рељефу и са 
потретима; има их више. На овој богомољи 
радили су и оставили печат Ђото, Алберти, 
Мазачо, Гилберти и многи други. Алберти је 
радећи учио од Брунелескија; један цитат: 
„...Пропорције, односи свих величина између 
битних димензија једне грађевине који се могу 
изразити целим бројевима су тајна добре 
архитектуре“ је прихватио и упоређујући са 
музичком хармонијом уврстио у своју књигу.  
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Арх. Светлана Литовски 
 

УРБИНО -  ПОЗНАТИ У 
СЛИКАРСТВУ, СКУЛПТУРИ И 
АРХИТЕКТУРИ, ЗВАНИ  
“TИТАНИ“       (3) 
 
При писању текста о Урбину сусрела сам 

се са познатим личностима описаним у 
Вазаријевој књизи  „Животи“ (VITE). Он је у тој 
књизи описао животе славних сликара, вајара и 
архитеката. Интересантно да нико од њих није 
само сликар, ретко само вајар, а већина су и 
архитекте, веома успешне, да им дела још постоје 
упркос прохујалим вековима, ратовима, трусном 
подручју.  Вазаријева књига описује преко 150 
славних, а ја сам, осим мањих одступања, 
изабрала оне који су радили за Урбинске војводе. 
Изузетак ће пре свега бити Ђото, јер баш тако сам 
и дошла на идеју о тексту, листајући по ко зна 
који пут књигу о њему.    

 
Ђото ди Бондоне (Giotto di Bondone, 1267-1337.) 

 
Радо бих закључила да Ђото на неки 

начин финализира период готике и отвара 
широко врата зачетку ренесансе. Са својим 
учитељем Чимабуе су осликали фреске у цркви 
Св. Фрање у Асизију, затим је радио у Риму, па у 
Падови фреске у капели Скровењи 1305, па се 
вратио у Фиренцу, у Напуљ 1328.г. и Милано. 
Вративши се у Фиренцу добија катедру, а уједно 
постаје градски архитекта и надзорник за 
изградњу катедрале Санта Мариа дел Фиоре. У 
позним годинама је добио ту част да пројектује 
звоник уз цркву у Фиренци.   

 

 
Ђото, „Изгон ђавола из Ареца“, фрагмент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиренца: Катедрала Santa Maria del Fiore 

Arnolfo di Cambio, XIII век 
Баптистерија San Giovanni и звоник 

 
 

 
Santa Maria del Fiore, Купола, Filippo Brunelleschi 

 
Santa Maria del Fiore, Детаљ трифоре са звоника и  

поглед на звоник, део крова  и баптистериј 
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Арх. Зоран Чемерикић 

НЕПОЗНАТА ЦРКВА  
У НИШКОЈ ТВРЂАВИ 

 
ФОТОГРАФИЈА КАО ИЗВОР ИСТРАЖИВАЊА 
 

Непобитни доказ у истраживањима су 
свакако фотографије, одн. старе разгледнице, које 
често откривају нове чињенице, или потврђују 
одн. оспоравају до тада важеће ставове у 
историографији. Из њих сазнајемо о времену 
изградње објекта, намени, детаљима фасаде, 
фазама евентуалне  доградње и сл. О објектима 
који су предмет анализе сазнајемо, наравно, и уз 
помоћ друге документације – сачуваних 
пројеката,  текстуалних  и усмених података итд. 
Снимци понекад имају забележен датум на 
полеђини, а старе разгледнице су често са 
датумом и неким текстом који је исписао 
пошиљалац преко слике. У збиркама старих 
разгледница Ниша има доста оних са натписом на 
немачком језику, издатих у време окупација током 
светских ратова, са измењеним називима улица, са 
окупаторским војницима и техником или 
снимљених поред порушених објеката. Ти подаци 
непобитно одређују временско - просторне 
елементе који су нам потребни. 

 
НЕПОЗНАТИ ОБЈЕКТ У ТВРЂАВИ – 
ВРЕМЕНСКО ДЕФИНИСАЊЕ 
 
У даљем тексту покушаћемо да временски 

и просторно дефинишемо непознати објект у 
Тврђави (сл. 1), одн. унутар бедема или на њему, 
на основу пет фотографија са његовом јасном 
сликом у позадини, као и на основу анализе 
геодетског плана – снимка из 1930.г.1. Многи 
објекти у Тврђави, која је била у надлежности 
војних власти, рушени су у годинама после 1878.г., 
све до 1950. или 1951.г. када је Тврђава2 припала 
граду Нишу и почела да се користи у цивилне 
сврхе. 

На слици 2 је снимак – разгледница из 
прве или друге деценије 20. века, а судећи по 
тексту на немачком испод слике3, у промету је 
била за време окупације 1915-1918.г. Друга фото- 

 

                                                           

1 Издање Геодетске управе НРС, катастарски премер из 1930. 
и допунски премер из 1953-55. 
2 Више о Тврђави у „Архитекту“, бр.35/36 и 41/42, као и у 
другој бројној литератури 
3 „Тврђава и мост преко Нишаве, Ниш – снимак пре почетка 
рата“ 

 
Сл. 1  Диспозиција објекта у Тврђави 

 
графија, слика 3, снимљена је са зида изнад 
Стамбол-капије, и на њој се јасно види да на 
бедему и у том делу Тврђаве источно од капије 
нема ничега што личи на објект који ћемо у 
даљем тексту звати „торањ“. Руком исписан текст 
са десне стране снимка је на немачком4. Дакле, он 
је изграђен после 1918.г. Приземни објект са белом 
фасадом вероватно је магацин који је приликом 
експлозије 1945. или 1946.г. разорио велики део 
тврђавског зида, а вероватно и објект чији 
идентитет утврђујемо. Отвор у зиду је дуго година 
после Другог светског рата био затворен 
бодљикавом жицом; зид је реконструисан око 
1958.г. током изградње Летње позорнице (сл. 8). 

 

 
Сл. 2   Стара разгледница. На силуети тврђавског 
југоисточног зида нема никаквог објекта.        
 

                                                           

4 „Тврђава .... Ниш, 1916.“ 
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Сл. 3   Стара разгледница           
    

 
     Сл. 4  Степениште на левој обали са торњем     
                     

На две наредне фотографије снимљене 
1941.г. појављује се торањ, који као да стоји на 
круни бедема. На првој (сл. 4) су официри војске 
Краљевине Југославије, и она је снимљена свакако 
пре априлског рата 1941.г. Официри седе на 
степеницама којима се са кеја код градског парка 
силазило на леву обалу реке5. Из тога следи да је 
торањ био изграђен између два рата. Када, не 
знамо. На другој фотографији (сл. 5) коју су, по 

                                                           

5 Степенице су уклоњене око 1976.г. приликом 
реконструкције – изградње данашњег кеја. 

неким подацима, снимили Немци током зиме 
1941-42.г. торањ се види из другог угла, али са, 
отприлике, исте раздаљине. Фотограф је стајао на 
левој обали близу моста, а Нишава је сва под 
ледом. Слика 6 је снимљена после Другог светског 
рата, приликом обнове гвозденог тврђавског 
моста6. Торањ се види у позадини, као и разорени 
део тврђавског зида. Оса снимка иде од места 
снимања, вероватно терасе или прозора угаоне 
зграде на Кеју кола српских сестара, пролази 
поред трансформатора и сече торањ под 
приближним углом од 450.  На снимку – слици 12 
оса је у обрнутом смеру, са бедема према мосту и 
згради са које је снимљена слика 6. 

 

 
Сл. 5  Снимак са леве обале           
 

 
Сл. 6  Снимак са угаоне зграде на Кеју леве обале   
                             

            
Детаљ  слике 5                           Детаљ  слике 6   
                                                           

6  Стари лучни челични мост замењен је новим 1961.г. 
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Арх. Слободан Малдини 
 
КРАЈ BAUHAUS-а? 
  
Свет слави стогодишњицу оснивања 

Баухауса, најпознатије школе за уметност, 
архитектуру и дизајн. Основана је 1919. у Вајмару 
у Немачкој, а њен први директор био је отац 
модерне архитектуре Валтер Гропијус. Школа је 
начинила покушај спајања уметности и занатства, 
примењених у савременом друштву. Иако је 
извршила велики утицај у Европи и изван ње и 
окупила многе авангардне уметнике и архитекте, 
била је активна у Немачкој само 14 година. У ери 
надолазећег нацизма изведен је 1933. полицијски 
претрес просторија Баухауса током којег су 
пронађени "субверзивни материјали", због чега је 
ова образовна установа заворена. Убрзо су и њени 
професори емигрирали из Немачке. 

  
Сто година касније, и даље су 

супротстављени ставови историчара уметности о 
утицају и делу Баухауса. Ова икона модернизма 
контроверзна је од самог настанка, а полемике се 
нису стишале до данас. Међутим, ништа друго 
није проширило идеје Баухауса, као што су то 
чиниле ове конфронтације. Кроз њих су виђени 
јасни проблеми модернистичког програма - 
постало је очигледно да не постоји једна врста 
модернизма, као што није било једног Баухауса. 
Штавише, постојали су различити, котрадиктор-
ни, па чак и опозициони покрети и позиције - 
"баухауси". 

  
Али, нестабилност, чак и нејасноћа 

програма ове јединствене школе, помогли су у 
ширењу њеног утицаја. За нешто више од само 
две деценије, Баухаус је постао синоним за 
модерност у дизајну, симбол прогресивног доба 
широм света. Нацисти су сматрали да је Баухаус, 
заједно са атоналном музиком и експресио-
нистичком сликом, још један пример бољшевичке 
завере, коју су желели да елиминишу. Нису 
погрешили у интуицији основног радикализма 
садржаног у срцу пројекта Баухаус. Јер, 
уједињавање свих његових вишеструких 
тенденција и импулса био је покушај да се 
уметност и архитектура искористе као друштвена 
регенерација радничке класе у свету. 

  
Формални крај Баухауса као школе само је 

убрзао рађање Баухауса као трајног мита, са 
итерацијама које су креирали и наставили њени 
бивши ученици и наставници. Оно што је 
вероватно била само једна мања епизода у 
историји модернизма, постао је покрет  

 
 
 
 
 

 
Амблем школе Баухаус                      (фото: интернет) 
 
препознатљиве естетике. У ретроспективи, 
представници Баухауса развили су концепт 
дизајна са толиком количином значења, да је 
преплавио свет. Послератне државе широм 
планете експериментисале су облицима 
пројектовања, урбаног планирања, до саме 
економије, оживљавајући друштво кроз дизајн. 

  
Баухаус је поново ексхумиран, усред 

нових околности. Али, данас смо суочени са 
економском кризом, стамбеним проблемима; 
плутократија је на власти, крајња десница у првом 
политичком плану, бесни глобални рат, често 
вођен под окриљем САД; Европа и Америка 
суочене су са мигрантском кризом. Свет је данас 
препознатљив по зидовима међу државама, 
бодљикавој жици и изненадним препородом 
нацизма, као у време Баухауса. 

 

 
Зграда у Десауу, Валтер Гропијус   (фото: интернет) 
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Сл. 16. Fei и Chris Precht - „Farmhous“.  
Продавнице у приземљу. 
 

Основна стамбена јединица ∆ форме изграђена 
је од ламелираног дрвета. Сваки од зидова модула има 
три слоја: унутрашњи (инсталациони), средњи 
(конструктивни и термоизолациони) и спољашњи 
(водоотпорни) који садржи све елементе везане за врт и 
наводњавање. Зависно од потреба, породица може да 
изгради свој стамбени простор користећи један или 
више модула.  

Узгајање култура у вртовима било би 
организовано кроз приватне и јавне баште, за које би се 
користили простори између модула у обрнутој, V 
форми. У приземљу је предвиђен простор у коме се могу 
излагати и продавати баштенски производи. За чување 
вишка производа обезбеђене су посебне расхладне 
просторије.  

У подрумској етажи смештени су боксови за 
рециклирање отпада, чиме би се обезбедило ђубриво за 
нове засаде. Мада је пројекат „Farmhous“ још увек у фази 
концепта, аутори сматрају да је све ближи реализацији. 

Еco friendly архитектура је тренд који се шири, 
мада, још увек, не довољно брзо – готово спорадично. За 
доношење одлука о реализацији  Еco пројеката, 
државним органима је неопходно потребна подршка 
добро информисане и едуковане јавности о значају 
оздрављења градова. 

 
 
 
 
 

 
Сл. 17. Школски врт, Robert Simon School, Manhattan. 
 

 
Сл. 18. Арх. Vo Trong Nghia: Предшколска установа са 
баштом на крову, где деца, током специјалних часова,  
уче да узгајају храну (Вијетнам). 
 

Посебно битну улогу, у процесу едукације, 
добијају школе (Сл. 17). Наставно-васпитни програми 
имају незаменљиву улогу у прихватању и ширењу Еco 
friendly идеје о животу са природом. 

 
Еco friendly архитектура – синергија савремене 

архитектуре и високог квалитета живота је свакако 
будућност, али и тешко достижан циљ. Наши болесни 
градови нас опомињу да борба за тај циљ не сме бити 
изгубљена.  

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(Извор података: Интернет) 
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Сл. 7   Део бедема са нишама у зиду 
 

 
Сл. 8    Аеро-снимак зидина и Летње позорнице 

 
На слици 7,  аеро-фотографији начињеној 

у правцу југа, према граду, види се тај део Тврђаве 
и унутрашњи простор након експлозије и 
рушења зидина. Истовремено постојање торња и 
рушевина зидина (сл. 6) након експлозије упућује 
на претпоставку да је торањ и, евентуално, доњи 
део целог објекта, био доста оштећен, али не и 
срушен, па је то учињено касније.  
 

НЕПОЗНАТИ ОБЈЕКТ У ТВРЂАВИ – 
ПРОСТОРНО  ДЕФИНИСАЊЕ 
 
Приближно лоцирање објекта је 

начињено геометријском и садржајном анализом 
геодетског плана тог дела Тврђаве и реке и 
правцем снимања постојећих фотографија (сл. 9). 
Увидом на терену закључено је да се торањ 
налазио или на унутрашњем делу земљане круне 
тврђавског бедема („гласије“), уз калкан изнад тзв. 
Потерне капије, на прелому југоисточног и 
источног тврђавског зида или у унутрашњости 
Тврђаве, непосредно уз унутрашњу раван зида – 
бедема, уз прелом јужно од Капије. 
 У току истраживања дошло се до нових 
података, одн. јаснијих фотографија које 
прецизније дефинишу објект и место на коме је 
стајао. Варијанту да је торањ био део веће 

грађевине која је стајала на терену иза бедема одн. 
у унутрашњости Тврђаве, у углу прелома, 
демантује фотографија 10 снимљена скоро са 
истог места као слика 3. Дакле, торањ је стајао на 
месту садашњег темеља на круни бедема, уз 
унутрашњу ивицу зида. На детаљу геодетског 
снимка (сл. 9) виде се два нивоа земљаног насипа, 
што потврђују и фотографије (сл.3 и сл.7). Такође, 
објект на доњем нивоу затворио би и капију и 
нишу у зиду на прелому унутрашње равни. 
 

   Сл. 9  Геодетски план дела Тврђаве и реке са 
диспозицијом објеката 

 

 
 

Детаљ слике 9 – постојећи темељи торња са 
приближним димензијама основе торња. И у варијанти 
са корпусом цркве на доњој коти, објект је у 
непосредној близини 
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Сл. 10   Фотографија је снимљена скоро са исте позиције 
као сл. 3. 
 

 
Сл. 11  Снимак према мосту и центру града 
 

 
           Детаљ сл. 11 
 

Чудно је да црква (звоник) није снимљена 
у целини, одн. такав снимак није сачуван, а нису 
пронађени ни ближи подаци у архивама о другим 
детаљима изградње, неки цртеж, опис 
конструкције и унутрашњости итд. 

Још један коментар слике 10: одмах уз 
торањ са десне стране, у даљини се нејасно види 
двоспратни стамбени објект у Пантелејској улици 
у Јагодин-мали, са бројем 32. Он је изграђен 1935.г. 
што нам говори о томе да је црква свакако 
изграђена раније. Такође, на слици 14 сасвим 
лево, види се хотел «Парк», али то је већ 1937. 
година. 
 

 
 

 Сл. 12    Оса снимања слике 6, у обрнутом смеру. У 
првом плану су остаци неког мањег објекта – 
правоугаони темељ и зид од опеке, као и бетонски 
калкан изнад Потерне капије На другом крају је угаони 
објект на Кеју кола српских сестара. 
                                                  

 
 

Сл. 13  Остаци квадратног зида торња од опеке, са 
бетонском темељном подлогом. Около су дрвене греде, 
вероватно остаци конструкције крова. Иза је троугласти 
бетонски калкан над Потерном капијом.                   
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Кина, као једна од земаља, које се свакодневно 

боре са проблемима својих пренасељених, болесних 
урбаних подручја, прихватила је улогу активног учешћа 
у оздрављењу животне средине (Сл. 13). 
 

 
Сл. 13. Stefano Boeri – нови „зелени“ град, Liuzhou, Кина. 
 

Северно од постојећег града Liuzhou, Кина већ 
гради први зелени град на свету - The Liuzhou Forest 
City, по пројекту „зеленог“ архитекте визионара Stefano 
Boeriа. Град, у коме ће живети 30.000 становника, требало 
би да буде изграђен до 2020.г. Све зграде: станови, 
административне зграде, хотели, болнице, школе... биће 
покривене вегетацијом. 40.000 стабала и преко 1.000 
различитих врста биљака апсорбоваће аерозагађиваће и 
производити кисеоник. Бујна вегетација обезбедиће 
станишта за многобројне аутохтоне врсте флоре и 
фауне. Користећи обновљиве изворе енергије (соларну и 
геотермалну) The Liuzhou Forest City ће бити први град 
на свету потпуно енергетски независан. 

Урбана средина, данас озбиљно укључена у 
решавање проблема аерозагађења, већ у скоријој 
будућности може да очекује нови, чак драстичнији, 
проблем – проблем обезбеђења хране изазван 
перманентним миграцијама из села у градове. 
Климатске промене: глобално загревање, суше, 
поплаве... подстичући миграционе токове, истовремено 
озбиљно угрожавају одрживост постојећег ланца 
производње и дистрибуције хране. 

Аустријске архитекте Fei i  Chris Precht, кроз свој 
пројекат „Farmhous“ разрадиле су систем модуларног 
становања, који омогућава станарима производњу хране 
за своје потребе, али и за потребе локалне заједнице. 
Објашњавајући основни концепт пројекта, Chris Precht је 
подвукао: „Мислим да смо изгубили физичку и 
менталну везу са природом и овај пројекат би могао 
бити катализатор за поновно повезивање са животним 
циклусом окружења“ (Сл. 14, 15, 16). 

 
 
 
 
 

 
Сл. 14. Fei и Chris Precht - „Farmhous“ 
 

 
Сл. 15. Fei и Chris Precht - „Farmhous“.  
Баштенска јединица 
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2014. године Милано је добио два примера еко-
архитектуре, две стамбене куле Bosco Verticale – 
„вертикалне шуме“. Архитекта Stefano Boeri  успео је, са 
својим сарадницима Studiа Boer, да реализује нови модел 
за одрживу стамбену зграду, која живи у складу са 
прокламованом политиком озелењавања и 
натурализације урбаних подручја (Сл. 10). 
 

 
Сл. 10. Stefano Boeri – Bosco Verticale, Милано. 
 

„Вертикалне шуме“, са више од 800 стабала 
листопадног и зимзеленог дрвећа, 4.500 грмова и 15.000 
разних украсних и цветних биљака, у знатној мери су 
укључене у регенерацију непосредног окружења. 

Данас све већи број градова и држава прихвата 
модел „вертикалне шуме“. У изградњи стамбених 
насеља, а посебно у категорији социјалних станова, 
Албанија је такође једна од земаља која је прихватила 
визију архитекте Boeriја (Сл. 11). 

Нови стамбени блок у Тирани имаће 21 спрат и 
105 станова. На терасама новог торња биће засађено 145 
стабала и 3.200 грмова. Због медитеранске климе, за 
„вертикалну шуму“, одабрана је флора типична за ово 
поднебље. Уз грмље јарких зелених боја, биће засађени 
мирисни цветни аранжмани у наглашено жутој и 
љубичастој боји. 

2020. године, у пустињи у близини Каира, на 
захтев председника Египта Abdela Fatcha El Sisija, почеће 

изградња главног државног административног центра у 
коме ће бити смештене владине канцеларије и стране 
амбасаде (Сл. 12). 

За пројекат је ангажован Boeri Studiо, а сама 
архитектура пратиће идеју “вертикалне шуме“. Три 
кубуса – коцке димензија 30х30 метара, биће озелењене 
са 350 стабала (врста отпорних на постојеће климатске 
услове), 14.000 грмова и преко 100 врста биљне флоре. 

 

 
Сл. 11. Stefano Boeri – „вертикална шума“, Тирана 
 

 
 Сл. 12.  Stefano Boeri – нови Државни административни 
центар, Каиро 

ИСТОРИОГРАФИЈА                                                                         АРХИТЕКТ  65 - 66  ОКТОБАР  2019 

 

23 

 

 
 

Сл. 14   Потерна капија са стубовима, гредом и 
калканом од бетона, израђено вероватно после 1918.г. 
Торањ се ослањао на калкан својом западном фасадом 
(зид од опеке са друге стране калкана, сл. 13). 
 

 
 

 Сл. 15  Унутрашњи простор између зидина и Летње 
позорнице са Потерном капијом, данашње стање 

 НАМЕНА И ФОРМА ОБЈЕКТА 
 

Претпоставка је да се ради о малој цркви-
капели изграђеној за потребе војске која је у то 
време била стационирана у Тврђави7. 
Свештеници нису припадали нишкој Епархији 
већ војсци, одн. били су у државној служби. На 
основу података добијених  од оца - ђакона 
Далибора Мидића, који је већ писао о томе8, црква 
је била изграђена између 1919 и 1926.г. 

Архитектонска форма торња се, на основу 
постојећих фотографија, може дефинисати као 
упрошћен облик нео-барокног звоника какав се 
често може наћи на црквама у Србији изграђеним 
у првој половини 19. века, нпр. на Топчидерској 
цркви9 у Београду (профилисано завршно кубе са 
крстом и торањ – звоник са по једним издуженим 
прозором на свакој страни). Заправо, на слици 11 
види се још један прозор, али према тврђавском 
зиду, што је чудно, осим ако то није био улаз са 
бедема. Завршно кубе торња цркава из тог 
периода има много различитих варијанти које су 
комбинације «јастука», закривљених купа и 
пирамида итд. Исцрпни преглед црквене 
архитектуре у Србији у првој половини 19. века 
може се наћи код Б. Несторовића. Он разликује 
три групе објеката по форми корпуса цркве и 
торња, али ми овде не можемо анализирати 
евентуални доњи корпус цркве јер немамо 
никакав податак о њој сем приложених снимака 
торња. 

Иако смо одбацили варијанту да је 
положај цркве са торњем био са унутрашње 
стране зидина, претпоставићемо форму главног 
корпуса цркве, у случају да је ова варијанта ипак 
тачна. Објект је био сасвим сведених димензија, с 
обзиром на његов положај уз саму зидину. На 
слици 10 назире се нешто што би могло да буде 
његова квадратна основа. Ако је торањ 
приближних димензија 1,50 х 1,50 м, корпус цркве 
би могао бити шири за по 1,5 м максимално, што 

                                                           

7 У тзв. “војне“ цркве спада црква манастира Св. Петке 
Иверице код Островице у Сићевачкој клисури и Богородична 
црква „Ружица“ у београдској тврђави Калемегдан. 
8 „...Не зна се коме је храм био посвећен нити када је тачно 
подигнут. Претпоставља се само, на основу сачуваних 
фотографија, да је изграђена између 1919. и 1926. године. 
Наиме, на фотографији унутрашњости тврђаве из 1919. 
године (ратни албум Моравске војно - инспекционе области), 
нема овог храма, док се на једној разгледници послатој 1926. 
године овај храм види. Црква је највероватније разорена 
експлозијом војног магација 50-их година XX века....“ (Д. 
Мидић). Текст Д. Мидића у целини обухвата и Сахат-кулу у 
Тврђави. 
9 Грађена је под руководством Хаџи – Николе Живковића као 
придворна Кнежева црква 
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чини основу са димензијама око 5,0 х 5,0 м. Нешто 
већих димензија је Топчидерска црква приказана 
овде као сличан узор. На Топчидеру у Београду 
биле су стациониране неке мање војне јединице и 
станови за официре, тако да је могуће да су војне 
власти наручиле израду пројекта за цркву у 
Нишкој тврђави по узору на Топчидерску. 

На приложеном геодетском снимку, осим 
поменутог постојећег темеља на круни бедема,  
нема назнака било каквог објекта или његовог 
темеља у унутрашњости, на месту где би он, по 
одбаченој варијанти, могао да буде. Може бити да 
је снимак из 1930.г. на коме је објект, евентуално, 
постојао, на допунском премеру из 1953-55.г. 
прерађен. Али знајући да се геодетски снимци не 
мењају брзо, ова претпоставка се одбацује, 
поготову што смо као вероватну усвојили  
варијанту да је постојао само торањ на бедему. То 
нас води ка следећој претпоставци: улазни део 
Потерне капије је могао да служи као приступ 
торњу, међутим, увидом на лицу места не може се 
констатовати постојање било каквог ранијег 
отвора у своду капије.  

Обе варијанте су могуће, јер је тешко са 
сигурношћу утврдити истину на основу 
постојећих података. У сваком случају, веома је 
чудно да се на целом расположивом простору у 
Тврђави црква (или само торањ) поставила на овај 
начин и на оваквом месту. Можемо да сматрамо за 
чудну и чињеницу да се од 1878.г., тек у трећој 
деценији 20. века, приступило изградњи 
православног верског објекта. Мање је чудно што 
се, у послератно време, након поменуте 
експлозије и рушења свега унаоколо, црква није 
обновила.  
 

 
      Сл.16  Топчидерска црква, 1836.г. 

 
                Сл.17  Црква у Жабарима, звоник 
 
 На крају, још неколико питања: да ли је торањ 
цркве имао звоно, а ако јесте, шта је било с њим? И како 
то да о објекту нема никаквог трага у архивама? Остаје 
још да се све провери у војном архиву Министарства 
одбране РС одн. у Војном музеју у Београду. 
_____________________________________________ 
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- Архитект бр. 35/36, 41/42, гласник Друштва 
архитеката Ниша, 2012-2013.г. 

- Тврђаве и остаци утврђених градова, ЈП 
Београдска тврђава, Београд 2008. 

- Архитектонски водич 100 Ниш, Друштво 
архитеката Ниша, 2018. 

- Нишка тврђава, Народни музеј у Нишу, 1958. 
- Несторовић Богдан,  Архитектура Србије у 

XIX веку, Art Press, Београд, 2006. 
 

Фотографије: 
- Сл. 1: Информациони пулт у Тврђави 
- Сл. 2, 5, 7 и 8: фото-колекција Судимац 
- Сл. 3, 10 и 11: фото-колекција Ћирић 
- Сл. 4 и 6: фото-колекција Ненад Босанац 
- Сл. 12, 13, 14, 15 и 17: снимио З. Чемерикић 
- Сл. 9: Геодетски план НРС - делови 
- Сл. 16: Класицизам код Срба - каталог грађеви- 
- нарства, Просвета Београд, 1967. 
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од 300, предвиђено је обавезно озелењавање. С обзиром 
да су овим законом обухваћене и старе зграде, за њихово 
преуређење обезбеђена је и јавна финансијска подршка. 
Оваквом политиком Копенхаген је прихватио врло 
амбициозну обавезу да до 2025. г. постане град без 
загађења угљендиоксидом. 

Поред бројних позитивних карактеристика 
„зелени кровови“ су имали и значајну улогу у промени 
филозофије о урбаном простору. Њихова улога утицала 
је на појаву једног новог правца ECO friendly 
архитектуре, новог, иновативног дизајна у чије је основе 
уграђена оживљена, дуго игнорисана, биофилија, 
исконска потреба човека за усаглашеном повезаношћу са 
природом у физичком и, значајно важном, менталном 
нивоу. 

Реалност чињенице да је досадашњи приступ 
урбо - архитектонском планирању и пројектовању у 
доброј мери допринео деградацији животне средине и 
отуђењу од природе, плејада младих архитеката 
прихватила је есо-концепт, мењајући футуристичким, а 
истовремено реалним идејама, постојећу архитектонску 
граматику. 

2017. године свет архитектуре добио је у центру 
града Taipei (Tajwan) еколошку, резиденцијалну 
стамбену кулу Agora Garden Tower, харизматичног 
дизајна, за чији је пројекат, 2010. године, белгиски 
архитект Vincent Callebaut добио прву награду на 
међународном конкурсу (Сл. 7, 8). 
 

 
Сл. 7.          Agora Garden Tower (Tajwan) 
 

 
Сл. 8.        Vincent Callebaut - Agora Garden Tower (Tajwan)   
          Кровна натстрешница са фотонапонским ћелијама 

Композиција куле, инспирисана структуром 
двоструке спирале DNK, промовише еколошку 
филозофију извора живота и симбиозе између човека и 
природе. На фасадним равнима и пространим терасама 
засађено је 23.000 стабала разног дрвећа и жбунова, а 
станарима је остављена могућност да, по личном избору, 
могу да гаје воће, поврће, цвеће, лековито или 
ароматично биље... 

Овако бујна вегетација, поред примарне 
еколошке улоге (апсорпција загађивача из ваздуха, 
смањење концентрације угљендиоксида, производња 
кисеоника...) и улоге термоизолатора, има и значајну 
естетску улогу. Мењајући своје боје кроз годишња доба, 
оставља снажан визуелни утисак да цео објекат живи 
животом природе. У дизајн жардињера интегрисана су 
бројна еколошка гнезда, која треба да обезбеде почетак 
враћања птица у ове просторе. 

Висок степен самоодрживости постигнут је 
коришћењем обновљивих извора енергије за загревање, 
хлађење и гајење биљака. По систему циркуларне 
економије Cradle to Cradle (ништа се не губи – све се 
трансформише) укључено је рециклирање органског 
отпада, искоришћене воде, кишнице, компоста... 

Понуђеним новим начином живота у стамбеном 
простору, по мишљењу јавности, пројекат Agora Garden 
Tower се бори за поновну натурализацију ekopolisa. 

2018. године, у Sao Paolu (Brazil), по пројекту 
француског архитекте Jean Nouvela, завршена је градња 
(отварање је предвиђено за 2020. годину) хотелско-
стамбене куле Torre Rosewood у мирном простору, 
непосредно уз парк  Matarazzo, ван буке и хаотичног 
пулса градске метрополе (Сл 9). 

 

Сл. 9. Jean Nouvel – хотелско-стамбена кула Torre 
Rosewood, Sao Paolо (Brazil)  
 

Близина парка Matarazzo и његова бујна 
вегетација, у којој доминирају стабла смокава и 
магнолија, утицала је на еко-концепцију пројекта и жељу 
пројектанта да оствари несвакидашњи спој архитектуре 
куле Rosewood и зелене оазе парка Matarazzo. 

Наглашена еколошка идеја пројекта 
реализована је и кроз максималну примену природних 
материјала. За конструктивне елементе коришћено је 
жилаво, црвено и дуготрајно пернамбук дрво, 
карактеристично за традиционалну дрвену градњу у 
Бразилу. 
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биљака у животни радни простор, којих се деценијама 
одрицала урбана средина у корист бетона и асфалта, 
- значајну улогу „зелени кровови“ имају у развоју урбане 
пољопривреде. Карактеристична за неразвијена 
подручја (Азија, Африка, Јужна Америка), урбана 
пољопривреда, настала као последица високог процента 
незапослености становништва и ниског животног 
стандарда, све се чешће, у развијеним земљама,  „сели“ 
на површине кровова. Овај тренд, вишеструко 
позитиван (производња хране „надохват руке“, 
производња за личне потребе, уштеда у транспорту...) 
значајна је притом чињеница да данас већ више од пола 
светске популације живи у градовима (сл. 4, 5, 6) 
 

 
  Сл. 2.   Зелени кров, екстензивна варијанта  

            (не  захтевају посебно одржавање). 

 
  Сл. 3.  Зелени кров, интензивна варијанта  
             (висока вегетација – потребно стално одржавање).    
              Сајамски центар, Сарагоса, Шпанија 
 

 
 Сл. 4.  Урбана фарма на крову новог павиљона париског     
             сајма (14.000 m2), на којој ће се од 2020. године   
             гајити воће и поврће за потребе локалних ресто-  
             рана и околног становништва. 

 
Сл. 5. Први виноград на њујоркшим крововима 
(Бруклин). 
 

Колико озбиљно треба схватити значај „зелених 
кровова“, доказ су озакоњене одлуке о обавези њихове 
примене, донете у многим срединама. 2015. г. Француска 
је донела закон, по коме све зграде у  комерцијалним 
зонама морају бити бар делимично покривене 
вегетацијом. 

 
Сл. 6. Зелени кров ресторана у Ванкуверу (снимљено 
брање јабука). За потребе ресторана, на крову се гаје 
воће, поврће, зачинско биља и мед 
 

Следећи позитивна искуства Торонта, Денвера, 
Сан Франциска и Портланда у примени зелених 
кровова, Њујорк је донео закон по коме сваки објекат на 
крову мора имати биљке, соларне панеле или мини 
турбине на ветар. Овим законом је, до 2030. године, 
предвиђено смањење загађења ваздуха еквивалентно 
загађењу које производи милион аутомобила. 

У Европи, Немачка има водећу улогу у примени 
зелених кровова и бележи резултат од преко 12% 
зелених кровних површина. У Данској, новом урбаном 
политиком, на свим крововима који имају нагиб мањи 
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Марко Стојановић, ист. ум. 
 

БРАНКО ПЕШИЋ – БЕСПРАВНО 
ЗАПОСТАВЉЕНИ АРХИТЕКТА 
 
   Као што сте могли да запазите, постоје 
архитекти које су својим животом и делом колико-
толико остали упамћени у историји нашег 
друштва, а постоје и они који су стицајем 
околности временом запостављени, иако су својим 
делима оставили значајни траг на урбаном ткиву 
једног или више градова. Један од оних који 
спадају у другу категорију је и архитекта Бранко 
Пешић. 
   Прво што пада на памет је чињеница да је 
он целога живота био у сенци свог много 
познатијег имењака и презимењака. Наиме,  
родио се у Земуну 1921.г., само годину дана пре 
рођења, такође у Земуну, оног другог Бранка 
Пешића, једног од најпознатијих градоначелника 
града Београда. 
    Сплетом околности, градоначелник је по 
природи свог посла, али и своје харизматичне и 
динамичне личности, покупио славу једног од 
двојице најзначајнијих градоначелника града 
Београда (поред њега ту је и предратни 
градоначелник Влада Илић), за чијих мандата је у 
Београду изграђено највише објеката и комплекса, 
по којима је престоница и даље препознатљива. 
Самим тим, на позорници заслужних грађана 
нашег друштва није било места за два Бранка 
Пешића, па је по природи ствари архитекта морао 
да буде у сенци. Међутим, ни то није дуго трајало, 
нарочито када су почела да се остварују нека од 
његових најзначајнијих дела. 
   Архитекта Пешић студије архитектуре 
започиње пре рата 1939. године, а довршава их 
1947. године. Одмах након студија се запошљава у 
Дирекцији за изградњу Новог Београда, где остаје 
све до 1951. године, када добија посао на 
Грађевинском факултету, где до пензионисања 
1986. године као професор предаје на предмету 
Зградарство. Радио је као хонорарни асистент на 
Архитектонском факултету, а свој предмет 
предаје више година на техничким факултетима 
у Новом Саду, Нишу, Зрењанину и Подгорици.  
   Реализовао је 117 архитектонских објеката, 
од којих је 27 цркава и других сакралних и 
пратећих објеката. Његов успон креће те пресудне 
1974. године, када се стицајем околности завршава 
други мандат његовог имењака и презимењака 
градоначелника, али и довршава први прави 
београдски облакодер виши од 100 метара, Палата 
„Београд“, која ускоро добија надимак 
„Београђанка“. Црни, монолитни објекат, у то 
време изграђен по најсавременијим 
технологијама, почиње да бива критикован,најпре 

 
 
 
 
 
 

 
Арх. Бранко Пешић (1921-2006.) 
 
од струке (љубоморних колега), а затим и од 
мањег дела јавности због свог изгледа, тј. боје, која 
је у супротности са називом града (бео, бели). 
Упркос овим критикама, „Београђанка“ се 
позиционирала као један од најзначајнијих 
мотива града, а појављује се и као заштитни знак 
једне од најпознатијих радио-емисија – „Београде 
добро јутро“, коју је са великим успехом водио 
наш познати писац, афористичар и новинар 
Душко Радовић. 
   Због свог инжењерског знања, али у 
извесној мери и политичких веза, архитекта 
Пешић добија свој други значајни пројекат, а то је 
довршетак изградње Храма Св. Саве у Београду. 
Изградња је трајала пуне две деценије (1984 – 
2004.), а Пешићев допринос огледао се у томе што 
је предложио да се одустане од изградње носећих 
зидова у опеци (постојећи зидови Храма су били 
изграђени у том материјалу у висини од око 12 
метара), већ да се пређе на савремену армирано-
бетонску конструкцију. Наравно, најделикатнији 
сегмент изградње било је подизање куполе Храма, 
тешке 4.000 тона, које је трајало 40 дана 
(симболично) и довршено је 26. јуна 1989. године. 
Ова техника монтаже уз помоћ 16 хидрауличних 
преса у то време се примењивала искључиво у 
САД и СССР. Наравно да су ту главну улогу 
одиграли грађевинци-статичари, али сваки потез 
се одвијао под будним оком архитекте Пешића. 
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Људи блиски цркви су му тада замерали 

што је тај посао добио иако пре тога није 
пројектовао/извео ни један сакрални објекат (!), 
као и да је преотео посао нашем најзначајнијем 
пројектанту црквених објеката – архитекти 
Предрагу Ристићу. Није ово био први пут у 
историји да је неки архитекта добио посао преко 
политичких веза и протекције, али у овом случају 
одабир је био оправдан јер је изградња Храма 
била пре свега питање инжењерског знања и 
техничких иновација, пошто се по питању 
архитектонске форме није много одступало од 
пројекта који су потписали архитекте Александар 
Дероко и Богдан Несторовић. 
   Посао на Храму Св. Саве отворио му је 
врата за пројектовање многих других сакралних 
објеката, међу којима се издваја црква Св. Петке 
на Чукаричкој Падини, која је изграђена после 
смрти архитекте Пешића. Протојереј цркве Св. 
Петке је Пешићев пројекат запазио на изложби 
жирираних радова на конкурсу за новобеоградску 
цркву Св. Димитрија, где овај пројекат није 
освојио ни једну награду. Како је сам архитекта 
Пешић касније испричао, ово је била нека врста 
Божије воље, јер је као дечак, шетајући 
Београдском тврђавом, поред цркава Ружице и Св. 
Петке, која је тих година (1937.) зидана по 
пројекту архитекте Момира Коруновића, маштао 
да и он сам постане архитекта и пројектује храм 
који би био посвећен Св. Петки. Сан тадашњег 
средњошколца обистинио се скоро шест деценија 
касније. 
   Иако из наведеног можемо запазити да се 
архитекта Пешић пре свега истакао као инжењер-
конструктивац и да није толико био посвећен 
архитектури кроз њену форму и филозофски 
концепт, награде и ангажмани на конкурсима, 
стручним жиријима и удружењима говоре 
супротно. Од 28 конкурса на којима је учествовао, 
архитекта Пешић је на чак 20 освојио неку од 
награда, а често је и сам био у жиријима на јавним 
и позивним конкурсима. Такође, поред архитекте 
Милана Палишашког, истицао се и по 
пројектовању југословенских павиљона на 
многим међународним сајмовима (Њујорк, 
Москва, Париз и Лозана), али и учешћу у раду 
секције архитектуре УЛУПУДС-а, као њен 
председник читавих 14 година, а читавог 
удружења 4 године. Био је и председник Савета 
редакција часописа „Савремени материјали“ и 
„Архитектура и урбанизам“. Да ли на основу свих 
наведених чињеница, архитекту Пешића и даље 
можемо сврстати искључиво у архитекте-
конструктивце или је његово умеће 
превазилазило ове оквире? 

 
 

 

 
Палата „Београд“, 1969 – 1974. 
 

 
Храм Св. Саве у Београду, подизање куполе 1989.г. 
 
_____________________________________________ 
         (Текст и фотографије: www.gradnja.rs) 

АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ                                                                   АРХИТЕКТ 65 - 66  ОКТОБАР  2019 

 

27 
 

Aрх. Мирјана Анђелковић 
 

ECO  FRIENDLY  АРХИТЕКТУРА 
 
19. април 2019. Њујорк 
Извештај Уједињених нација о биодиверзитету 
 

Према наводима у извештају око 1.000.000, од 8.000.000 
врста биљака, инсеката и животиња је пред ризиком од 
изумирања, а многи чак у року од само неколико 
деценија. Овај извештај објављен је 6 месеци након што 
је Међународни панел о климатским променама УН 
упозорио да свет има мање од 12 година да избегне ниво 
глобалног загревања, које би имало катастрофалне 
последице. 
 

10. мај 2019. 
Светски дан птица и дрвећа 
На овај дан милиони људи широм планете, преко својих 
удружења за заштиту природе, шаљу апел за спас. 
Данас, развијене државе покушавају да исправе грешка 
из XIX и XX века, али се ипак, још увек, бројним 
активностима уништавају природна станишта, 
извори хране и гнездилшта. Број врста птица у 
стаништима је све мањи, а многе врсте флоре и фауне 
нестају.  
 

7. април 2019. 
Светски дан здравља 
Према последњем извештају Светске здравствене 
организације, резултати бројних истраживања 
показују да живот и рад у нездравом окружењу, посебно 
при високом степену загађености ваздуха, има за 
последицу 6-7 милиона (у Србији 5-6 хиљада) смртних 
случајева годишње, што је више од броја смртних 
случајева које изазивају ХИВ и маларија заједно. 
 
22. јануар 2019. Давос 
Светски економски форум 
Чувени природњак David Attenborough шаље поруку: 
„Рај више није опција, уништили смо планету, веза 
човека са природом готово је изгубљена... Време је да 
природа добије третман, са великом дозом 
пошштовања, јер је природа извор чуда и наша 
будућност је у њој... Оно што урадимо наредних 
неколико година дубоко ће утицати на наредних 
неколико хиљада година. Никада нисмо били моћнији. 
Можемо са великом лакоћом да уништимо све или да...“ 
 
...или да се са максималном одговорношћу укључимо у 
исправљање грешака проузрокованих глобалном 
деструкцијом животног простора. Озбиљност истине о 
болесном ткиву пренасељених урбаних простора захтева 
решење, које ће моћи, релативно брзо, лако применљиво 
и без превисоких материјалних улагања, започети 
процес „оздрављења“. 

Идеја за решење је оријентисана ка концепту 
оживљавања „зелених кровова“, готово заборављеног, 
градитељског садржаја, који је кроз више векова, у 
различитим варијантама, био присутан у архитектури 
Асирије, Вавилона, Грчке, Рима, скандинавских земаља 
(Сл. 1). 
 

 
Сл. 1. Традиционална архитектура зелених кровова 
(Фарска острва, Данска) 
 

Концепт „зелених кровова“ данас је прилагођен 
потребама садашњег урбано -артифицијелног животног 
простора, дубоко девастираног безобзирним односом 
човека према природи. Подаци из истраживања говоре 
да је примена „зелених кровова“ растући тренд у 
градовима широм света. Разлог за то су бројни 
позитивни ефекти у термичком, естетском, еколошком и 
социолошком погледу: 
- стварају здравију микроклиму у непосредном 
окружењу, прихватајући атмосферску воду, потребну за 
раст вегетације, а истовремено, њеним испарењем, 
постижу ефекат хлађења у топлијим месецима, док се у 
зимским условима јављају као заштита и помоћ у 
смањењу утрошка енергије за грејање, 
- кроз раст биљака редукују проценат угљендиоксида 
(СО2) у ваздуху, а повећавају концентрацију кисеоника 
(О), апсорбују и везују за подлогу најчешће загађујуће 
материје: угљенмоноксид (СО), сумпордиоксид (SO2), 
азотдиоксид (NO2), честице прашине, чађи и тешких 
метала.  
- имају значајну улогу у редукцији буке, 
- екстензивне варијанте (ниска вегетација),                                      

које дозвољавају кретање, а нарочито интензивне 
варијанте представљају додатни животни простор, 
оазе за одмор, рекреацију, спорт... као и места за 
обнављање погубљених суседских контаката (кроз 
заједничку бригу о одржавању (Сл. 2, 3) 

- за одржавање великих кровних површина (интензивна 
варијанта) неопходно је ангажовање професионалних 
мултидисциплинарних тимова, што ствара бројне 
могућности за отварање нових радних места, 
- у условима максимално угроженог биодиверзитета, 
„зелени кровови“ су све значајнији као простори за 
враћање станишта птицама и аутохтоним врстама 
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Људи блиски цркви су му тада замерали 

што је тај посао добио иако пре тога није 
пројектовао/извео ни један сакрални објекат (!), 
као и да је преотео посао нашем најзначајнијем 
пројектанту црквених објеката – архитекти 
Предрагу Ристићу. Није ово био први пут у 
историји да је неки архитекта добио посао преко 
политичких веза и протекције, али у овом случају 
одабир је био оправдан јер је изградња Храма 
била пре свега питање инжењерског знања и 
техничких иновација, пошто се по питању 
архитектонске форме није много одступало од 
пројекта који су потписали архитекте Александар 
Дероко и Богдан Несторовић. 
   Посао на Храму Св. Саве отворио му је 
врата за пројектовање многих других сакралних 
објеката, међу којима се издваја црква Св. Петке 
на Чукаричкој Падини, која је изграђена после 
смрти архитекте Пешића. Протојереј цркве Св. 
Петке је Пешићев пројекат запазио на изложби 
жирираних радова на конкурсу за новобеоградску 
цркву Св. Димитрија, где овај пројекат није 
освојио ни једну награду. Како је сам архитекта 
Пешић касније испричао, ово је била нека врста 
Божије воље, јер је као дечак, шетајући 
Београдском тврђавом, поред цркава Ружице и Св. 
Петке, која је тих година (1937.) зидана по 
пројекту архитекте Момира Коруновића, маштао 
да и он сам постане архитекта и пројектује храм 
који би био посвећен Св. Петки. Сан тадашњег 
средњошколца обистинио се скоро шест деценија 
касније. 
   Иако из наведеног можемо запазити да се 
архитекта Пешић пре свега истакао као инжењер-
конструктивац и да није толико био посвећен 
архитектури кроз њену форму и филозофски 
концепт, награде и ангажмани на конкурсима, 
стручним жиријима и удружењима говоре 
супротно. Од 28 конкурса на којима је учествовао, 
архитекта Пешић је на чак 20 освојио неку од 
награда, а често је и сам био у жиријима на јавним 
и позивним конкурсима. Такође, поред архитекте 
Милана Палишашког, истицао се и по 
пројектовању југословенских павиљона на 
многим међународним сајмовима (Њујорк, 
Москва, Париз и Лозана), али и учешћу у раду 
секције архитектуре УЛУПУДС-а, као њен 
председник читавих 14 година, а читавог 
удружења 4 године. Био је и председник Савета 
редакција часописа „Савремени материјали“ и 
„Архитектура и урбанизам“. Да ли на основу свих 
наведених чињеница, архитекту Пешића и даље 
можемо сврстати искључиво у архитекте-
конструктивце или је његово умеће 
превазилазило ове оквире? 

 
 

 

 
Палата „Београд“, 1969 – 1974. 
 

 
Храм Св. Саве у Београду, подизање куполе 1989.г. 
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Aрх. Мирјана Анђелковић 
 

ECO  FRIENDLY  АРХИТЕКТУРА 
 
19. април 2019. Њујорк 
Извештај Уједињених нација о биодиверзитету 
 

Према наводима у извештају око 1.000.000, од 8.000.000 
врста биљака, инсеката и животиња је пред ризиком од 
изумирања, а многи чак у року од само неколико 
деценија. Овај извештај објављен је 6 месеци након што 
је Међународни панел о климатским променама УН 
упозорио да свет има мање од 12 година да избегне ниво 
глобалног загревања, које би имало катастрофалне 
последице. 
 

10. мај 2019. 
Светски дан птица и дрвећа 
На овај дан милиони људи широм планете, преко својих 
удружења за заштиту природе, шаљу апел за спас. 
Данас, развијене државе покушавају да исправе грешка 
из XIX и XX века, али се ипак, још увек, бројним 
активностима уништавају природна станишта, 
извори хране и гнездилшта. Број врста птица у 
стаништима је све мањи, а многе врсте флоре и фауне 
нестају.  
 

7. април 2019. 
Светски дан здравља 
Према последњем извештају Светске здравствене 
организације, резултати бројних истраживања 
показују да живот и рад у нездравом окружењу, посебно 
при високом степену загађености ваздуха, има за 
последицу 6-7 милиона (у Србији 5-6 хиљада) смртних 
случајева годишње, што је више од броја смртних 
случајева које изазивају ХИВ и маларија заједно. 
 
22. јануар 2019. Давос 
Светски економски форум 
Чувени природњак David Attenborough шаље поруку: 
„Рај више није опција, уништили смо планету, веза 
човека са природом готово је изгубљена... Време је да 
природа добије третман, са великом дозом 
пошштовања, јер је природа извор чуда и наша 
будућност је у њој... Оно што урадимо наредних 
неколико година дубоко ће утицати на наредних 
неколико хиљада година. Никада нисмо били моћнији. 
Можемо са великом лакоћом да уништимо све или да...“ 
 
...или да се са максималном одговорношћу укључимо у 
исправљање грешака проузрокованих глобалном 
деструкцијом животног простора. Озбиљност истине о 
болесном ткиву пренасељених урбаних простора захтева 
решење, које ће моћи, релативно брзо, лако применљиво 
и без превисоких материјалних улагања, започети 
процес „оздрављења“. 

Идеја за решење је оријентисана ка концепту 
оживљавања „зелених кровова“, готово заборављеног, 
градитељског садржаја, који је кроз више векова, у 
различитим варијантама, био присутан у архитектури 
Асирије, Вавилона, Грчке, Рима, скандинавских земаља 
(Сл. 1). 
 

 
Сл. 1. Традиционална архитектура зелених кровова 
(Фарска острва, Данска) 
 

Концепт „зелених кровова“ данас је прилагођен 
потребама садашњег урбано -артифицијелног животног 
простора, дубоко девастираног безобзирним односом 
човека према природи. Подаци из истраживања говоре 
да је примена „зелених кровова“ растући тренд у 
градовима широм света. Разлог за то су бројни 
позитивни ефекти у термичком, естетском, еколошком и 
социолошком погледу: 
- стварају здравију микроклиму у непосредном 
окружењу, прихватајући атмосферску воду, потребну за 
раст вегетације, а истовремено, њеним испарењем, 
постижу ефекат хлађења у топлијим месецима, док се у 
зимским условима јављају као заштита и помоћ у 
смањењу утрошка енергије за грејање, 
- кроз раст биљака редукују проценат угљендиоксида 
(СО2) у ваздуху, а повећавају концентрацију кисеоника 
(О), апсорбују и везују за подлогу најчешће загађујуће 
материје: угљенмоноксид (СО), сумпордиоксид (SO2), 
азотдиоксид (NO2), честице прашине, чађи и тешких 
метала.  
- имају значајну улогу у редукцији буке, 
- екстензивне варијанте (ниска вегетација),                                      

које дозвољавају кретање, а нарочито интензивне 
варијанте представљају додатни животни простор, 
оазе за одмор, рекреацију, спорт... као и места за 
обнављање погубљених суседских контаката (кроз 
заједничку бригу о одржавању (Сл. 2, 3) 

- за одржавање великих кровних површина (интензивна 
варијанта) неопходно је ангажовање професионалних 
мултидисциплинарних тимова, што ствара бројне 
могућности за отварање нових радних места, 
- у условима максимално угроженог биодиверзитета, 
„зелени кровови“ су све значајнији као простори за 
враћање станишта птицама и аутохтоним врстама 
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биљака у животни радни простор, којих се деценијама 
одрицала урбана средина у корист бетона и асфалта, 
- значајну улогу „зелени кровови“ имају у развоју урбане 
пољопривреде. Карактеристична за неразвијена 
подручја (Азија, Африка, Јужна Америка), урбана 
пољопривреда, настала као последица високог процента 
незапослености становништва и ниског животног 
стандарда, све се чешће, у развијеним земљама,  „сели“ 
на површине кровова. Овај тренд, вишеструко 
позитиван (производња хране „надохват руке“, 
производња за личне потребе, уштеда у транспорту...) 
значајна је притом чињеница да данас већ више од пола 
светске популације живи у градовима (сл. 4, 5, 6) 
 

 
  Сл. 2.   Зелени кров, екстензивна варијанта  

            (не  захтевају посебно одржавање). 

 
  Сл. 3.  Зелени кров, интензивна варијанта  
             (висока вегетација – потребно стално одржавање).    
              Сајамски центар, Сарагоса, Шпанија 
 

 
 Сл. 4.  Урбана фарма на крову новог павиљона париског     
             сајма (14.000 m2), на којој ће се од 2020. године   
             гајити воће и поврће за потребе локалних ресто-  
             рана и околног становништва. 

 
Сл. 5. Први виноград на њујоркшим крововима 
(Бруклин). 
 

Колико озбиљно треба схватити значај „зелених 
кровова“, доказ су озакоњене одлуке о обавези њихове 
примене, донете у многим срединама. 2015. г. Француска 
је донела закон, по коме све зграде у  комерцијалним 
зонама морају бити бар делимично покривене 
вегетацијом. 

 
Сл. 6. Зелени кров ресторана у Ванкуверу (снимљено 
брање јабука). За потребе ресторана, на крову се гаје 
воће, поврће, зачинско биља и мед 
 

Следећи позитивна искуства Торонта, Денвера, 
Сан Франциска и Портланда у примени зелених 
кровова, Њујорк је донео закон по коме сваки објекат на 
крову мора имати биљке, соларне панеле или мини 
турбине на ветар. Овим законом је, до 2030. године, 
предвиђено смањење загађења ваздуха еквивалентно 
загађењу које производи милион аутомобила. 

У Европи, Немачка има водећу улогу у примени 
зелених кровова и бележи резултат од преко 12% 
зелених кровних површина. У Данској, новом урбаном 
политиком, на свим крововима који имају нагиб мањи 
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Марко Стојановић, ист. ум. 
 

БРАНКО ПЕШИЋ – БЕСПРАВНО 
ЗАПОСТАВЉЕНИ АРХИТЕКТА 
 
   Као што сте могли да запазите, постоје 
архитекти које су својим животом и делом колико-
толико остали упамћени у историји нашег 
друштва, а постоје и они који су стицајем 
околности временом запостављени, иако су својим 
делима оставили значајни траг на урбаном ткиву 
једног или више градова. Један од оних који 
спадају у другу категорију је и архитекта Бранко 
Пешић. 
   Прво што пада на памет је чињеница да је 
он целога живота био у сенци свог много 
познатијег имењака и презимењака. Наиме,  
родио се у Земуну 1921.г., само годину дана пре 
рођења, такође у Земуну, оног другог Бранка 
Пешића, једног од најпознатијих градоначелника 
града Београда. 
    Сплетом околности, градоначелник је по 
природи свог посла, али и своје харизматичне и 
динамичне личности, покупио славу једног од 
двојице најзначајнијих градоначелника града 
Београда (поред њега ту је и предратни 
градоначелник Влада Илић), за чијих мандата је у 
Београду изграђено највише објеката и комплекса, 
по којима је престоница и даље препознатљива. 
Самим тим, на позорници заслужних грађана 
нашег друштва није било места за два Бранка 
Пешића, па је по природи ствари архитекта морао 
да буде у сенци. Међутим, ни то није дуго трајало, 
нарочито када су почела да се остварују нека од 
његових најзначајнијих дела. 
   Архитекта Пешић студије архитектуре 
започиње пре рата 1939. године, а довршава их 
1947. године. Одмах након студија се запошљава у 
Дирекцији за изградњу Новог Београда, где остаје 
све до 1951. године, када добија посао на 
Грађевинском факултету, где до пензионисања 
1986. године као професор предаје на предмету 
Зградарство. Радио је као хонорарни асистент на 
Архитектонском факултету, а свој предмет 
предаје више година на техничким факултетима 
у Новом Саду, Нишу, Зрењанину и Подгорици.  
   Реализовао је 117 архитектонских објеката, 
од којих је 27 цркава и других сакралних и 
пратећих објеката. Његов успон креће те пресудне 
1974. године, када се стицајем околности завршава 
други мандат његовог имењака и презимењака 
градоначелника, али и довршава први прави 
београдски облакодер виши од 100 метара, Палата 
„Београд“, која ускоро добија надимак 
„Београђанка“. Црни, монолитни објекат, у то 
време изграђен по најсавременијим 
технологијама, почиње да бива критикован,најпре 

 
 
 
 
 
 

 
Арх. Бранко Пешић (1921-2006.) 
 
од струке (љубоморних колега), а затим и од 
мањег дела јавности због свог изгледа, тј. боје, која 
је у супротности са називом града (бео, бели). 
Упркос овим критикама, „Београђанка“ се 
позиционирала као један од најзначајнијих 
мотива града, а појављује се и као заштитни знак 
једне од најпознатијих радио-емисија – „Београде 
добро јутро“, коју је са великим успехом водио 
наш познати писац, афористичар и новинар 
Душко Радовић. 
   Због свог инжењерског знања, али у 
извесној мери и политичких веза, архитекта 
Пешић добија свој други значајни пројекат, а то је 
довршетак изградње Храма Св. Саве у Београду. 
Изградња је трајала пуне две деценије (1984 – 
2004.), а Пешићев допринос огледао се у томе што 
је предложио да се одустане од изградње носећих 
зидова у опеци (постојећи зидови Храма су били 
изграђени у том материјалу у висини од око 12 
метара), већ да се пређе на савремену армирано-
бетонску конструкцију. Наравно, најделикатнији 
сегмент изградње било је подизање куполе Храма, 
тешке 4.000 тона, које је трајало 40 дана 
(симболично) и довршено је 26. јуна 1989. године. 
Ова техника монтаже уз помоћ 16 хидрауличних 
преса у то време се примењивала искључиво у 
САД и СССР. Наравно да су ту главну улогу 
одиграли грађевинци-статичари, али сваки потез 
се одвијао под будним оком архитекте Пешића. 
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чини основу са димензијама око 5,0 х 5,0 м. Нешто 
већих димензија је Топчидерска црква приказана 
овде као сличан узор. На Топчидеру у Београду 
биле су стациониране неке мање војне јединице и 
станови за официре, тако да је могуће да су војне 
власти наручиле израду пројекта за цркву у 
Нишкој тврђави по узору на Топчидерску. 

На приложеном геодетском снимку, осим 
поменутог постојећег темеља на круни бедема,  
нема назнака било каквог објекта или његовог 
темеља у унутрашњости, на месту где би он, по 
одбаченој варијанти, могао да буде. Може бити да 
је снимак из 1930.г. на коме је објект, евентуално, 
постојао, на допунском премеру из 1953-55.г. 
прерађен. Али знајући да се геодетски снимци не 
мењају брзо, ова претпоставка се одбацује, 
поготову што смо као вероватну усвојили  
варијанту да је постојао само торањ на бедему. То 
нас води ка следећој претпоставци: улазни део 
Потерне капије је могао да служи као приступ 
торњу, међутим, увидом на лицу места не може се 
констатовати постојање било каквог ранијег 
отвора у своду капије.  

Обе варијанте су могуће, јер је тешко са 
сигурношћу утврдити истину на основу 
постојећих података. У сваком случају, веома је 
чудно да се на целом расположивом простору у 
Тврђави црква (или само торањ) поставила на овај 
начин и на оваквом месту. Можемо да сматрамо за 
чудну и чињеницу да се од 1878.г., тек у трећој 
деценији 20. века, приступило изградњи 
православног верског објекта. Мање је чудно што 
се, у послератно време, након поменуте 
експлозије и рушења свега унаоколо, црква није 
обновила.  
 

 
      Сл.16  Топчидерска црква, 1836.г. 

 
                Сл.17  Црква у Жабарима, звоник 
 
 На крају, још неколико питања: да ли је торањ 
цркве имао звоно, а ако јесте, шта је било с њим? И како 
то да о објекту нема никаквог трага у архивама? Остаје 
још да се све провери у војном архиву Министарства 
одбране РС одн. у Војном музеју у Београду. 
_____________________________________________ 
Литература: 

- Енциклопедија Ниша – време, простор, 
становништво, Градина Ниш, 1995. 

- Архитект бр. 35/36, 41/42, гласник Друштва 
архитеката Ниша, 2012-2013.г. 

- Тврђаве и остаци утврђених градова, ЈП 
Београдска тврђава, Београд 2008. 

- Архитектонски водич 100 Ниш, Друштво 
архитеката Ниша, 2018. 

- Нишка тврђава, Народни музеј у Нишу, 1958. 
- Несторовић Богдан,  Архитектура Србије у 

XIX веку, Art Press, Београд, 2006. 
 

Фотографије: 
- Сл. 1: Информациони пулт у Тврђави 
- Сл. 2, 5, 7 и 8: фото-колекција Судимац 
- Сл. 3, 10 и 11: фото-колекција Ћирић 
- Сл. 4 и 6: фото-колекција Ненад Босанац 
- Сл. 12, 13, 14, 15 и 17: снимио З. Чемерикић 
- Сл. 9: Геодетски план НРС - делови 
- Сл. 16: Класицизам код Срба - каталог грађеви- 
- нарства, Просвета Београд, 1967. 
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од 300, предвиђено је обавезно озелењавање. С обзиром 
да су овим законом обухваћене и старе зграде, за њихово 
преуређење обезбеђена је и јавна финансијска подршка. 
Оваквом политиком Копенхаген је прихватио врло 
амбициозну обавезу да до 2025. г. постане град без 
загађења угљендиоксидом. 

Поред бројних позитивних карактеристика 
„зелени кровови“ су имали и значајну улогу у промени 
филозофије о урбаном простору. Њихова улога утицала 
је на појаву једног новог правца ECO friendly 
архитектуре, новог, иновативног дизајна у чије је основе 
уграђена оживљена, дуго игнорисана, биофилија, 
исконска потреба човека за усаглашеном повезаношћу са 
природом у физичком и, значајно важном, менталном 
нивоу. 

Реалност чињенице да је досадашњи приступ 
урбо - архитектонском планирању и пројектовању у 
доброј мери допринео деградацији животне средине и 
отуђењу од природе, плејада младих архитеката 
прихватила је есо-концепт, мењајући футуристичким, а 
истовремено реалним идејама, постојећу архитектонску 
граматику. 

2017. године свет архитектуре добио је у центру 
града Taipei (Tajwan) еколошку, резиденцијалну 
стамбену кулу Agora Garden Tower, харизматичног 
дизајна, за чији је пројекат, 2010. године, белгиски 
архитект Vincent Callebaut добио прву награду на 
међународном конкурсу (Сл. 7, 8). 
 

 
Сл. 7.          Agora Garden Tower (Tajwan) 
 

 
Сл. 8.        Vincent Callebaut - Agora Garden Tower (Tajwan)   
          Кровна натстрешница са фотонапонским ћелијама 

Композиција куле, инспирисана структуром 
двоструке спирале DNK, промовише еколошку 
филозофију извора живота и симбиозе између човека и 
природе. На фасадним равнима и пространим терасама 
засађено је 23.000 стабала разног дрвећа и жбунова, а 
станарима је остављена могућност да, по личном избору, 
могу да гаје воће, поврће, цвеће, лековито или 
ароматично биље... 

Овако бујна вегетација, поред примарне 
еколошке улоге (апсорпција загађивача из ваздуха, 
смањење концентрације угљендиоксида, производња 
кисеоника...) и улоге термоизолатора, има и значајну 
естетску улогу. Мењајући своје боје кроз годишња доба, 
оставља снажан визуелни утисак да цео објекат живи 
животом природе. У дизајн жардињера интегрисана су 
бројна еколошка гнезда, која треба да обезбеде почетак 
враћања птица у ове просторе. 

Висок степен самоодрживости постигнут је 
коришћењем обновљивих извора енергије за загревање, 
хлађење и гајење биљака. По систему циркуларне 
економије Cradle to Cradle (ништа се не губи – све се 
трансформише) укључено је рециклирање органског 
отпада, искоришћене воде, кишнице, компоста... 

Понуђеним новим начином живота у стамбеном 
простору, по мишљењу јавности, пројекат Agora Garden 
Tower се бори за поновну натурализацију ekopolisa. 

2018. године, у Sao Paolu (Brazil), по пројекту 
француског архитекте Jean Nouvela, завршена је градња 
(отварање је предвиђено за 2020. годину) хотелско-
стамбене куле Torre Rosewood у мирном простору, 
непосредно уз парк  Matarazzo, ван буке и хаотичног 
пулса градске метрополе (Сл 9). 

 

Сл. 9. Jean Nouvel – хотелско-стамбена кула Torre 
Rosewood, Sao Paolо (Brazil)  
 

Близина парка Matarazzo и његова бујна 
вегетација, у којој доминирају стабла смокава и 
магнолија, утицала је на еко-концепцију пројекта и жељу 
пројектанта да оствари несвакидашњи спој архитектуре 
куле Rosewood и зелене оазе парка Matarazzo. 

Наглашена еколошка идеја пројекта 
реализована је и кроз максималну примену природних 
материјала. За конструктивне елементе коришћено је 
жилаво, црвено и дуготрајно пернамбук дрво, 
карактеристично за традиционалну дрвену градњу у 
Бразилу. 
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2014. године Милано је добио два примера еко-
архитектуре, две стамбене куле Bosco Verticale – 
„вертикалне шуме“. Архитекта Stefano Boeri  успео је, са 
својим сарадницима Studiа Boer, да реализује нови модел 
за одрживу стамбену зграду, која живи у складу са 
прокламованом политиком озелењавања и 
натурализације урбаних подручја (Сл. 10). 
 

 
Сл. 10. Stefano Boeri – Bosco Verticale, Милано. 
 

„Вертикалне шуме“, са више од 800 стабала 
листопадног и зимзеленог дрвећа, 4.500 грмова и 15.000 
разних украсних и цветних биљака, у знатној мери су 
укључене у регенерацију непосредног окружења. 

Данас све већи број градова и држава прихвата 
модел „вертикалне шуме“. У изградњи стамбених 
насеља, а посебно у категорији социјалних станова, 
Албанија је такође једна од земаља која је прихватила 
визију архитекте Boeriја (Сл. 11). 

Нови стамбени блок у Тирани имаће 21 спрат и 
105 станова. На терасама новог торња биће засађено 145 
стабала и 3.200 грмова. Због медитеранске климе, за 
„вертикалну шуму“, одабрана је флора типична за ово 
поднебље. Уз грмље јарких зелених боја, биће засађени 
мирисни цветни аранжмани у наглашено жутој и 
љубичастој боји. 

2020. године, у пустињи у близини Каира, на 
захтев председника Египта Abdela Fatcha El Sisija, почеће 

изградња главног државног административног центра у 
коме ће бити смештене владине канцеларије и стране 
амбасаде (Сл. 12). 

За пројекат је ангажован Boeri Studiо, а сама 
архитектура пратиће идеју “вертикалне шуме“. Три 
кубуса – коцке димензија 30х30 метара, биће озелењене 
са 350 стабала (врста отпорних на постојеће климатске 
услове), 14.000 грмова и преко 100 врста биљне флоре. 

 

 
Сл. 11. Stefano Boeri – „вертикална шума“, Тирана 
 

 
 Сл. 12.  Stefano Boeri – нови Државни административни 
центар, Каиро 
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Сл. 14   Потерна капија са стубовима, гредом и 
калканом од бетона, израђено вероватно после 1918.г. 
Торањ се ослањао на калкан својом западном фасадом 
(зид од опеке са друге стране калкана, сл. 13). 
 

 
 

 Сл. 15  Унутрашњи простор између зидина и Летње 
позорнице са Потерном капијом, данашње стање 

 НАМЕНА И ФОРМА ОБЈЕКТА 
 

Претпоставка је да се ради о малој цркви-
капели изграђеној за потребе војске која је у то 
време била стационирана у Тврђави7. 
Свештеници нису припадали нишкој Епархији 
већ војсци, одн. били су у државној служби. На 
основу података добијених  од оца - ђакона 
Далибора Мидића, који је већ писао о томе8, црква 
је била изграђена између 1919 и 1926.г. 

Архитектонска форма торња се, на основу 
постојећих фотографија, може дефинисати као 
упрошћен облик нео-барокног звоника какав се 
често може наћи на црквама у Србији изграђеним 
у првој половини 19. века, нпр. на Топчидерској 
цркви9 у Београду (профилисано завршно кубе са 
крстом и торањ – звоник са по једним издуженим 
прозором на свакој страни). Заправо, на слици 11 
види се још један прозор, али према тврђавском 
зиду, што је чудно, осим ако то није био улаз са 
бедема. Завршно кубе торња цркава из тог 
периода има много различитих варијанти које су 
комбинације «јастука», закривљених купа и 
пирамида итд. Исцрпни преглед црквене 
архитектуре у Србији у првој половини 19. века 
може се наћи код Б. Несторовића. Он разликује 
три групе објеката по форми корпуса цркве и 
торња, али ми овде не можемо анализирати 
евентуални доњи корпус цркве јер немамо 
никакав податак о њој сем приложених снимака 
торња. 

Иако смо одбацили варијанту да је 
положај цркве са торњем био са унутрашње 
стране зидина, претпоставићемо форму главног 
корпуса цркве, у случају да је ова варијанта ипак 
тачна. Објект је био сасвим сведених димензија, с 
обзиром на његов положај уз саму зидину. На 
слици 10 назире се нешто што би могло да буде 
његова квадратна основа. Ако је торањ 
приближних димензија 1,50 х 1,50 м, корпус цркве 
би могао бити шири за по 1,5 м максимално, што 

                                                           

7 У тзв. “војне“ цркве спада црква манастира Св. Петке 
Иверице код Островице у Сићевачкој клисури и Богородична 
црква „Ружица“ у београдској тврђави Калемегдан. 
8 „...Не зна се коме је храм био посвећен нити када је тачно 
подигнут. Претпоставља се само, на основу сачуваних 
фотографија, да је изграђена између 1919. и 1926. године. 
Наиме, на фотографији унутрашњости тврђаве из 1919. 
године (ратни албум Моравске војно - инспекционе области), 
нема овог храма, док се на једној разгледници послатој 1926. 
године овај храм види. Црква је највероватније разорена 
експлозијом војног магација 50-их година XX века....“ (Д. 
Мидић). Текст Д. Мидића у целини обухвата и Сахат-кулу у 
Тврђави. 
9 Грађена је под руководством Хаџи – Николе Живковића као 
придворна Кнежева црква 
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Сл. 10   Фотографија је снимљена скоро са исте позиције 
као сл. 3. 
 

 
Сл. 11  Снимак према мосту и центру града 
 

 
           Детаљ сл. 11 
 

Чудно је да црква (звоник) није снимљена 
у целини, одн. такав снимак није сачуван, а нису 
пронађени ни ближи подаци у архивама о другим 
детаљима изградње, неки цртеж, опис 
конструкције и унутрашњости итд. 

Још један коментар слике 10: одмах уз 
торањ са десне стране, у даљини се нејасно види 
двоспратни стамбени објект у Пантелејској улици 
у Јагодин-мали, са бројем 32. Он је изграђен 1935.г. 
што нам говори о томе да је црква свакако 
изграђена раније. Такође, на слици 14 сасвим 
лево, види се хотел «Парк», али то је већ 1937. 
година. 
 

 
 

 Сл. 12    Оса снимања слике 6, у обрнутом смеру. У 
првом плану су остаци неког мањег објекта – 
правоугаони темељ и зид од опеке, као и бетонски 
калкан изнад Потерне капије На другом крају је угаони 
објект на Кеју кола српских сестара. 
                                                  

 
 

Сл. 13  Остаци квадратног зида торња од опеке, са 
бетонском темељном подлогом. Около су дрвене греде, 
вероватно остаци конструкције крова. Иза је троугласти 
бетонски калкан над Потерном капијом.                   
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Кина, као једна од земаља, које се свакодневно 

боре са проблемима својих пренасељених, болесних 
урбаних подручја, прихватила је улогу активног учешћа 
у оздрављењу животне средине (Сл. 13). 
 

 
Сл. 13. Stefano Boeri – нови „зелени“ град, Liuzhou, Кина. 
 

Северно од постојећег града Liuzhou, Кина већ 
гради први зелени град на свету - The Liuzhou Forest 
City, по пројекту „зеленог“ архитекте визионара Stefano 
Boeriа. Град, у коме ће живети 30.000 становника, требало 
би да буде изграђен до 2020.г. Све зграде: станови, 
административне зграде, хотели, болнице, школе... биће 
покривене вегетацијом. 40.000 стабала и преко 1.000 
различитих врста биљака апсорбоваће аерозагађиваће и 
производити кисеоник. Бујна вегетација обезбедиће 
станишта за многобројне аутохтоне врсте флоре и 
фауне. Користећи обновљиве изворе енергије (соларну и 
геотермалну) The Liuzhou Forest City ће бити први град 
на свету потпуно енергетски независан. 

Урбана средина, данас озбиљно укључена у 
решавање проблема аерозагађења, већ у скоријој 
будућности може да очекује нови, чак драстичнији, 
проблем – проблем обезбеђења хране изазван 
перманентним миграцијама из села у градове. 
Климатске промене: глобално загревање, суше, 
поплаве... подстичући миграционе токове, истовремено 
озбиљно угрожавају одрживост постојећег ланца 
производње и дистрибуције хране. 

Аустријске архитекте Fei i  Chris Precht, кроз свој 
пројекат „Farmhous“ разрадиле су систем модуларног 
становања, који омогућава станарима производњу хране 
за своје потребе, али и за потребе локалне заједнице. 
Објашњавајући основни концепт пројекта, Chris Precht је 
подвукао: „Мислим да смо изгубили физичку и 
менталну везу са природом и овај пројекат би могао 
бити катализатор за поновно повезивање са животним 
циклусом окружења“ (Сл. 14, 15, 16). 

 
 
 
 
 

 
Сл. 14. Fei и Chris Precht - „Farmhous“ 
 

 
Сл. 15. Fei и Chris Precht - „Farmhous“.  
Баштенска јединица 
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Сл. 16. Fei и Chris Precht - „Farmhous“.  
Продавнице у приземљу. 
 

Основна стамбена јединица ∆ форме изграђена 
је од ламелираног дрвета. Сваки од зидова модула има 
три слоја: унутрашњи (инсталациони), средњи 
(конструктивни и термоизолациони) и спољашњи 
(водоотпорни) који садржи све елементе везане за врт и 
наводњавање. Зависно од потреба, породица може да 
изгради свој стамбени простор користећи један или 
више модула.  

Узгајање култура у вртовима било би 
организовано кроз приватне и јавне баште, за које би се 
користили простори између модула у обрнутој, V 
форми. У приземљу је предвиђен простор у коме се могу 
излагати и продавати баштенски производи. За чување 
вишка производа обезбеђене су посебне расхладне 
просторије.  

У подрумској етажи смештени су боксови за 
рециклирање отпада, чиме би се обезбедило ђубриво за 
нове засаде. Мада је пројекат „Farmhous“ још увек у фази 
концепта, аутори сматрају да је све ближи реализацији. 

Еco friendly архитектура је тренд који се шири, 
мада, још увек, не довољно брзо – готово спорадично. За 
доношење одлука о реализацији  Еco пројеката, 
државним органима је неопходно потребна подршка 
добро информисане и едуковане јавности о значају 
оздрављења градова. 

 
 
 
 
 

 
Сл. 17. Школски врт, Robert Simon School, Manhattan. 
 

 
Сл. 18. Арх. Vo Trong Nghia: Предшколска установа са 
баштом на крову, где деца, током специјалних часова,  
уче да узгајају храну (Вијетнам). 
 

Посебно битну улогу, у процесу едукације, 
добијају школе (Сл. 17). Наставно-васпитни програми 
имају незаменљиву улогу у прихватању и ширењу Еco 
friendly идеје о животу са природом. 

 
Еco friendly архитектура – синергија савремене 

архитектуре и високог квалитета живота је свакако 
будућност, али и тешко достижан циљ. Наши болесни 
градови нас опомињу да борба за тај циљ не сме бити 
изгубљена.  

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(Извор података: Интернет) 
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Сл. 7   Део бедема са нишама у зиду 
 

 
Сл. 8    Аеро-снимак зидина и Летње позорнице 

 
На слици 7,  аеро-фотографији начињеној 

у правцу југа, према граду, види се тај део Тврђаве 
и унутрашњи простор након експлозије и 
рушења зидина. Истовремено постојање торња и 
рушевина зидина (сл. 6) након експлозије упућује 
на претпоставку да је торањ и, евентуално, доњи 
део целог објекта, био доста оштећен, али не и 
срушен, па је то учињено касније.  
 

НЕПОЗНАТИ ОБЈЕКТ У ТВРЂАВИ – 
ПРОСТОРНО  ДЕФИНИСАЊЕ 
 
Приближно лоцирање објекта је 

начињено геометријском и садржајном анализом 
геодетског плана тог дела Тврђаве и реке и 
правцем снимања постојећих фотографија (сл. 9). 
Увидом на терену закључено је да се торањ 
налазио или на унутрашњем делу земљане круне 
тврђавског бедема („гласије“), уз калкан изнад тзв. 
Потерне капије, на прелому југоисточног и 
источног тврђавског зида или у унутрашњости 
Тврђаве, непосредно уз унутрашњу раван зида – 
бедема, уз прелом јужно од Капије. 
 У току истраживања дошло се до нових 
података, одн. јаснијих фотографија које 
прецизније дефинишу објект и место на коме је 
стајао. Варијанту да је торањ био део веће 

грађевине која је стајала на терену иза бедема одн. 
у унутрашњости Тврђаве, у углу прелома, 
демантује фотографија 10 снимљена скоро са 
истог места као слика 3. Дакле, торањ је стајао на 
месту садашњег темеља на круни бедема, уз 
унутрашњу ивицу зида. На детаљу геодетског 
снимка (сл. 9) виде се два нивоа земљаног насипа, 
што потврђују и фотографије (сл.3 и сл.7). Такође, 
објект на доњем нивоу затворио би и капију и 
нишу у зиду на прелому унутрашње равни. 
 

   Сл. 9  Геодетски план дела Тврђаве и реке са 
диспозицијом објеката 

 

 
 

Детаљ слике 9 – постојећи темељи торња са 
приближним димензијама основе торња. И у варијанти 
са корпусом цркве на доњој коти, објект је у 
непосредној близини 
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Сл. 3   Стара разгледница           
    

 
     Сл. 4  Степениште на левој обали са торњем     
                     

На две наредне фотографије снимљене 
1941.г. појављује се торањ, који као да стоји на 
круни бедема. На првој (сл. 4) су официри војске 
Краљевине Југославије, и она је снимљена свакако 
пре априлског рата 1941.г. Официри седе на 
степеницама којима се са кеја код градског парка 
силазило на леву обалу реке5. Из тога следи да је 
торањ био изграђен између два рата. Када, не 
знамо. На другој фотографији (сл. 5) коју су, по 

                                                           

5 Степенице су уклоњене око 1976.г. приликом 
реконструкције – изградње данашњег кеја. 

неким подацима, снимили Немци током зиме 
1941-42.г. торањ се види из другог угла, али са, 
отприлике, исте раздаљине. Фотограф је стајао на 
левој обали близу моста, а Нишава је сва под 
ледом. Слика 6 је снимљена после Другог светског 
рата, приликом обнове гвозденог тврђавског 
моста6. Торањ се види у позадини, као и разорени 
део тврђавског зида. Оса снимка иде од места 
снимања, вероватно терасе или прозора угаоне 
зграде на Кеју кола српских сестара, пролази 
поред трансформатора и сече торањ под 
приближним углом од 450.  На снимку – слици 12 
оса је у обрнутом смеру, са бедема према мосту и 
згради са које је снимљена слика 6. 

 

 
Сл. 5  Снимак са леве обале           
 

 
Сл. 6  Снимак са угаоне зграде на Кеју леве обале   
                             

            
Детаљ  слике 5                           Детаљ  слике 6   
                                                           

6  Стари лучни челични мост замењен је новим 1961.г. 
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Арх. Слободан Малдини 
 
КРАЈ BAUHAUS-а? 
  
Свет слави стогодишњицу оснивања 

Баухауса, најпознатије школе за уметност, 
архитектуру и дизајн. Основана је 1919. у Вајмару 
у Немачкој, а њен први директор био је отац 
модерне архитектуре Валтер Гропијус. Школа је 
начинила покушај спајања уметности и занатства, 
примењених у савременом друштву. Иако је 
извршила велики утицај у Европи и изван ње и 
окупила многе авангардне уметнике и архитекте, 
била је активна у Немачкој само 14 година. У ери 
надолазећег нацизма изведен је 1933. полицијски 
претрес просторија Баухауса током којег су 
пронађени "субверзивни материјали", због чега је 
ова образовна установа заворена. Убрзо су и њени 
професори емигрирали из Немачке. 

  
Сто година касније, и даље су 

супротстављени ставови историчара уметности о 
утицају и делу Баухауса. Ова икона модернизма 
контроверзна је од самог настанка, а полемике се 
нису стишале до данас. Међутим, ништа друго 
није проширило идеје Баухауса, као што су то 
чиниле ове конфронтације. Кроз њих су виђени 
јасни проблеми модернистичког програма - 
постало је очигледно да не постоји једна врста 
модернизма, као што није било једног Баухауса. 
Штавише, постојали су различити, котрадиктор-
ни, па чак и опозициони покрети и позиције - 
"баухауси". 

  
Али, нестабилност, чак и нејасноћа 

програма ове јединствене школе, помогли су у 
ширењу њеног утицаја. За нешто више од само 
две деценије, Баухаус је постао синоним за 
модерност у дизајну, симбол прогресивног доба 
широм света. Нацисти су сматрали да је Баухаус, 
заједно са атоналном музиком и експресио-
нистичком сликом, још један пример бољшевичке 
завере, коју су желели да елиминишу. Нису 
погрешили у интуицији основног радикализма 
садржаног у срцу пројекта Баухаус. Јер, 
уједињавање свих његових вишеструких 
тенденција и импулса био је покушај да се 
уметност и архитектура искористе као друштвена 
регенерација радничке класе у свету. 

  
Формални крај Баухауса као школе само је 

убрзао рађање Баухауса као трајног мита, са 
итерацијама које су креирали и наставили њени 
бивши ученици и наставници. Оно што је 
вероватно била само једна мања епизода у 
историји модернизма, постао је покрет  

 
 
 
 
 

 
Амблем школе Баухаус                      (фото: интернет) 
 
препознатљиве естетике. У ретроспективи, 
представници Баухауса развили су концепт 
дизајна са толиком количином значења, да је 
преплавио свет. Послератне државе широм 
планете експериментисале су облицима 
пројектовања, урбаног планирања, до саме 
економије, оживљавајући друштво кроз дизајн. 

  
Баухаус је поново ексхумиран, усред 

нових околности. Али, данас смо суочени са 
економском кризом, стамбеним проблемима; 
плутократија је на власти, крајња десница у првом 
политичком плану, бесни глобални рат, често 
вођен под окриљем САД; Европа и Америка 
суочене су са мигрантском кризом. Свет је данас 
препознатљив по зидовима међу државама, 
бодљикавој жици и изненадним препородом 
нацизма, као у време Баухауса. 

 

 
Зграда у Десауу, Валтер Гропијус   (фото: интернет) 
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Арх. Светлана Литовски 
 

УРБИНО -  ПОЗНАТИ У 
СЛИКАРСТВУ, СКУЛПТУРИ И 
АРХИТЕКТУРИ, ЗВАНИ  
“TИТАНИ“       (3) 
 
При писању текста о Урбину сусрела сам 

се са познатим личностима описаним у 
Вазаријевој књизи  „Животи“ (VITE). Он је у тој 
књизи описао животе славних сликара, вајара и 
архитеката. Интересантно да нико од њих није 
само сликар, ретко само вајар, а већина су и 
архитекте, веома успешне, да им дела још постоје 
упркос прохујалим вековима, ратовима, трусном 
подручју.  Вазаријева књига описује преко 150 
славних, а ја сам, осим мањих одступања, 
изабрала оне који су радили за Урбинске војводе. 
Изузетак ће пре свега бити Ђото, јер баш тако сам 
и дошла на идеју о тексту, листајући по ко зна 
који пут књигу о њему.    

 
Ђото ди Бондоне (Giotto di Bondone, 1267-1337.) 

 
Радо бих закључила да Ђото на неки 

начин финализира период готике и отвара 
широко врата зачетку ренесансе. Са својим 
учитељем Чимабуе су осликали фреске у цркви 
Св. Фрање у Асизију, затим је радио у Риму, па у 
Падови фреске у капели Скровењи 1305, па се 
вратио у Фиренцу, у Напуљ 1328.г. и Милано. 
Вративши се у Фиренцу добија катедру, а уједно 
постаје градски архитекта и надзорник за 
изградњу катедрале Санта Мариа дел Фиоре. У 
позним годинама је добио ту част да пројектује 
звоник уз цркву у Фиренци.   

 

 
Ђото, „Изгон ђавола из Ареца“, фрагмент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиренца: Катедрала Santa Maria del Fiore 

Arnolfo di Cambio, XIII век 
Баптистерија San Giovanni и звоник 

 
 

 
Santa Maria del Fiore, Купола, Filippo Brunelleschi 

 
Santa Maria del Fiore, Детаљ трифоре са звоника и  

поглед на звоник, део крова  и баптистериј 
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Арх. Зоран Чемерикић 

НЕПОЗНАТА ЦРКВА  
У НИШКОЈ ТВРЂАВИ 

 
ФОТОГРАФИЈА КАО ИЗВОР ИСТРАЖИВАЊА 
 

Непобитни доказ у истраживањима су 
свакако фотографије, одн. старе разгледнице, које 
често откривају нове чињенице, или потврђују 
одн. оспоравају до тада важеће ставове у 
историографији. Из њих сазнајемо о времену 
изградње објекта, намени, детаљима фасаде, 
фазама евентуалне  доградње и сл. О објектима 
који су предмет анализе сазнајемо, наравно, и уз 
помоћ друге документације – сачуваних 
пројеката,  текстуалних  и усмених података итд. 
Снимци понекад имају забележен датум на 
полеђини, а старе разгледнице су често са 
датумом и неким текстом који је исписао 
пошиљалац преко слике. У збиркама старих 
разгледница Ниша има доста оних са натписом на 
немачком језику, издатих у време окупација током 
светских ратова, са измењеним називима улица, са 
окупаторским војницима и техником или 
снимљених поред порушених објеката. Ти подаци 
непобитно одређују временско - просторне 
елементе који су нам потребни. 

 
НЕПОЗНАТИ ОБЈЕКТ У ТВРЂАВИ – 
ВРЕМЕНСКО ДЕФИНИСАЊЕ 
 
У даљем тексту покушаћемо да временски 

и просторно дефинишемо непознати објект у 
Тврђави (сл. 1), одн. унутар бедема или на њему, 
на основу пет фотографија са његовом јасном 
сликом у позадини, као и на основу анализе 
геодетског плана – снимка из 1930.г.1. Многи 
објекти у Тврђави, која је била у надлежности 
војних власти, рушени су у годинама после 1878.г., 
све до 1950. или 1951.г. када је Тврђава2 припала 
граду Нишу и почела да се користи у цивилне 
сврхе. 

На слици 2 је снимак – разгледница из 
прве или друге деценије 20. века, а судећи по 
тексту на немачком испод слике3, у промету је 
била за време окупације 1915-1918.г. Друга фото- 

 

                                                           

1 Издање Геодетске управе НРС, катастарски премер из 1930. 
и допунски премер из 1953-55. 
2 Више о Тврђави у „Архитекту“, бр.35/36 и 41/42, као и у 
другој бројној литератури 
3 „Тврђава и мост преко Нишаве, Ниш – снимак пре почетка 
рата“ 

 
Сл. 1  Диспозиција објекта у Тврђави 

 
графија, слика 3, снимљена је са зида изнад 
Стамбол-капије, и на њој се јасно види да на 
бедему и у том делу Тврђаве источно од капије 
нема ничега што личи на објект који ћемо у 
даљем тексту звати „торањ“. Руком исписан текст 
са десне стране снимка је на немачком4. Дакле, он 
је изграђен после 1918.г. Приземни објект са белом 
фасадом вероватно је магацин који је приликом 
експлозије 1945. или 1946.г. разорио велики део 
тврђавског зида, а вероватно и објект чији 
идентитет утврђујемо. Отвор у зиду је дуго година 
после Другог светског рата био затворен 
бодљикавом жицом; зид је реконструисан око 
1958.г. током изградње Летње позорнице (сл. 8). 

 

 
Сл. 2   Стара разгледница. На силуети тврђавског 
југоисточног зида нема никаквог објекта.        
 

                                                           

4 „Тврђава .... Ниш, 1916.“ 
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Галиција, Шпанија, Domus—Interactive museum of Man 
(1995.) Arata Isozaki, Hon. FAIA, and César Portela 
Photo Hisao Suzuki, www.architectmagazine.com 
 

 
Барселона, Шпанија, Palau Sant Jordi (1990.)  
Arata Isozaki & Associates 
Photo Hisao Suzuki, www.architectmagazine.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Музеј керамике у парку Мино, Гифу, Јапан 
Photo Hisao Suzuki, https://edition.cnn.com/style/article 
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Ђото, део фреске „Опомена“ са распећа 

Сан Демијано, базилика Св. Фрање 
 

 
Santa Maria del Fiore, врата на баптистерију 

 

 
Santa Maria del Fiore, звоник 

 
    
 
 
 

У Фиренци, мост Каририа и градске 
зидине...Ђотов концепт простора је чудесно нови 
начин сликања са илузионистичким приказима 
реконструкције тродимензионалног простора на 
дводимензионалнoj површини и са интуитивно 
оствареном перспективом. Оно што је урадио у 
капели Скровењи је значајно утицало на историју 
европског сликарства, са дивним хроматским 
сјајем, природном изражајношћу лица, 
флуидношћу линија... 

Неки Ђота славе и називају оцем 
ренесансе, други оспоравају, а многи су га 
дословце следили, нарочито природно 
представљање фигура људи, чак и гестикулације 
и емоције. Вазари је рекао „...да је Ђото успоставио 
везу између природе и уметности...“.  Ђотов 
звоник уз предњу страну цркве Санта Марија дел 
Фијоре висок је 84 метра, квадратне је основе, 
украшен мермерним медаљонима и скулпурама, 
апсолутно уклопљен са црквом и баптистеријем. 

Радови на овој прелепој катедрали по 
пројекту Арнолфа ди Камбио, трајали су око 170 
година, а украшавање фасаде скоро 300 година. 
Спектакуларног је спољашњег изгледа украшеног 
белим, ружичастим и зеленим мермером, а то је 
био и први важнији архитектонски посао Леон 
Батиста Албертија.  За ову фасаду комплекса 
Микеланђело је рекао „...да је његова невеста у 
белом...“.  

Не може се изоставити помињање 
Брунелескија и његове генијалне иновативне 
идеје за засвођење простора богомоље,  преласком 
са осмоугаоне на куполу висине 114 метра, 
пречника 46 метара и тежином од 37 тона, са 4 
милиона опека и оригиналним решењем зидања 
опеком по узору на локално мајсторство. 

 Трећи део композиције је баптистериј - 
старија осмоугаона грађевина реконструисана 
тако да се савршено уклапа у комплекс са 
украсним вратима у бакру које је Микеланђело 
назвао „капијама раја“, а најлепша су она Лоренца 
Гилбертија у високом и плитком рељефу и са 
потретима; има их више. На овој богомољи 
радили су и оставили печат Ђото, Алберти, 
Мазачо, Гилберти и многи други. Алберти је 
радећи учио од Брунелескија; један цитат: 
„...Пропорције, односи свих величина између 
битних димензија једне грађевине који се могу 
изразити целим бројевима су тајна добре 
архитектуре“ је прихватио и упоређујући са 
музичком хармонијом уврстио у своју књигу.  
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МАЛИ ИСТОРИЈСКИ ОКВИР 
 

Цитирала бих Умберта Ека: „...Данас у 
Италији живе потомци Келтских и Лигуријских 
племена, на северу пре Римљана оставили су 
потомке Илири и Етрурци, а у средњој  Италска 
племена, на југу Грци, а и многобројни потомци 
освајача Гота, Лонгобарда, Нормана, а ратовима су је 
пустошили и пљачкали Французи, Аустријанци, 
Шпанци, Албанци...“ 

Узимајући у обзир ово, свака регија има 
специфичности у обичајима, архитектури, језику, 
исхрани, па наравно, откривајући те разлике 
упознајемо и душу етноса. 
  Пошто пишем о значајним архитектама у 
време препорода, ово већ указује на могући 
историјски оквир. У градовима се формира нови 
друштвени слој грађанства са израженом свешћу о 
уметности и књижевности: путници мистрали и 
трубадури као мас - медији тога времена. 

Архитекте, иако привржени појединим 
градовима и истакнутим подвижницима, зачуђујуће 
су се кретали, заузимајући значајније позиције и 
ширили уметничке ренесансне идеје и филозофију. 
Све то није остало инкапсулирано у  Италији, већ се 
проширило по читавој Европи већ од петнаестог 
века. Под утицај стваралачке експанзије пале су 
Немачка, Низоземска, Шпанија, Енглеска, Пољска 
итд.  Прихваћене новости у архитектури, сликарству 
и скулптури, модификоване су и прилагођене према 
локалним околностима. 

Како се ренесанса признаје временски од 
половине четрнаестог до краја шеснаестог века, 
изненађујуће је да се у сталном ратовању и 
страшним епидемијама колере ипак дешава такава 
промена и процват. Италија је тада имала три веће 
области и војводства око значајнијих градова. Област 
око Напуља и Ређиокалабрију, Папску и Миланску 
регију. Значајнији градови су Фиренца, а чувене 
луке Венеција и Ђенова, и свака је ратовала са 
околином. То је сада Италија коју ми познајемо, а 
тада није била јединствена, већ подељена на многа 
политичка подручја.   

Једно од тих војводстава било  је и оно у 
Урбину. Под снажном управом Федерика да 
Монтефелтра, великог ратника лојалног само новцу, 
познатог да није губио битке, а згрнутим богатством 
од силних војних кампања улагао је, слично већини 
у мирним периодима, у урбану и архитектонску 
обнову Урбина. Урбино је корак по корак 
трансформисао од цитаделе, помоћу тада 
најпознатијих и најспособнијих архитеката, у 
ренесансно удобно средиште са неслућеним 
уметничким капиталом. Своју тврђаву је ојачао по 
плановима Леонарда и у миру је претворио у палату, 
град. Изузетне луцидности, помало и из елитизма, 
он је прибављао најуспешније за поједине потребе и 
области и био им домаћин.  

 

Леон Батиста Алберти  
(Leon Battista Alberti, Ђенова 1404 – 1472.) 

 

   Један од чувених полимата, необично 
учених људи у многим областима. Радио је у 
Урбину као надзорник радова са Лучианом 
Лаурана: улаз, степениште, прозоре окренуте 
прелепом дворишту, а поред чувене библиотеке 
изложено је 70 камених формела (фриз ратне 
уметности) војводе, и скулптуре по дизајну 
Роберта Валтурија и Франческа ди Ђорђо 
Мартинија. 

Био је сликар, вајар, литерата, надарени 
оргуљаш, спортиста, правник, сарађивао са 
картографима, занимао се за астрономију и 
астрологију, један од првих чувених криптолога. 
Омислио је специјални шифарски код и око своје 
четрдесете године се потпуно посветио 
архитектури. Најранији је пример свестраног 
уметника ренесансе названог  “homo univerzale“. 
Волео је савршену симетрију, вешто се бавио 
теоријом планирања и перспективом...  Један 
његов пројект је у сталној поставци  у Урбину по 
коме је направљено много копија, а везују за њега 
и Рафаелово име јер је рођени Урбињанин.                     
  Идеални град Албертија чудесно лепа 
визија која би и данас засјала лепотом, 
удобношћу, пропорцијама и наравно 
перспективним приказом. Чистоћом и дизајном 
потврђује вредност уметничке баштине Урбина. 
Све указује да је градић Урбино доживео 
прекрасне ренесансне тренутке на свим пољима. 
У њему су живели, радили и измислили нови 
архитектонски језик Алберти, Луциано Лаурана, 
Франческо ди Ђорђо Мартини, Леонардо да 
Винчи, Рафаело, Фра Карневале, Лука Сињорели, 
Перуђино, Браманте, Паоло Учело, Мазаћо, 
Ботичели, Ел Греко...  
 

 
Алберти, палата Ручелај, Фиренца (1446 – 1451.) 
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Хотел, Tsukaba Center Building, 1983.  
Photo courtesy of Yasuhiro Ishimoto 
 

 
MOCA – Музеј савремене уметности, Лос Анђелес, 1986.  
Photo of Hisao Suzuki   ▲  ► 

                     
 
 
 
 

 
Нара, Јапан, Nara Centennial Hall (1999.)  
Photo Hisao Suzuki, www.architectmagazine.com 
 

 
Доха, Катар, Qatar National Convention Centre (2011.)  
Photo Hisao Suzuki, www.architectmagazine.com 
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19.01.2019. 
  

РИО ДЕ ЖАНЕИРО ПОСТАЈЕ 
СВЕТСКА ПРЕСТОНИЦА 
АРХИТЕКТУРЕ У 2020.г. 

 
 Град ће бити први носилац ове титуле, 
каже се у изјави постављеној на сајту УНЕСКО-а. 
Свечана церемонија проглашења одржана је у 
Паризу. У складу са саопштењем УНЕСКО-а, у 
Рио де Жанеиру ће се такође једном годишње 
одржавати  Светски конгрес УИА. Град ће у 
својству прве светске престонице  архитектуре 
бити место спровођења акција посвећених теми 
«Сви светови – само један свет». Учесници 
конгреса разматраће питања која се тичу 
урбанизма, архитектуре, културе, транспорта и 
грађевинарства. 
 

 
 
 
06.03.2019. 
 

ЈАПАНСКИ АРХИТЕКТА  
АРАТА ИСОЗАКИ ДОБИТНИК ЈЕ 
ПРИЗКЕРОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2019.г. 
 

По речима организатора, Исозаки је једну 
од најпрестижнијих светских награда за 
архитектуру добио за „визију света која је 
одредила његово време и омогућила дијалог 
између Истока и Запада“. 

Међу његовим најпознатијим радовима су 
Музеј савремене уметности у Лос Анђелесу, 
спортска арена Palau Sant Jordi у Барселони, арена 
Pala Alpitour в Торину, облакодер Allianz Tower у 
Милану. Прицкерова награда, коју сматрају 
аналогном Нобеловој награди за област 
архитектуре, постоји од 1979.г. Лауреат добија 
бронзану медаљу, сертификат и новчани износ од 
100.000 долара. 
 _____________________________________________ 
Фотографије и текст преузети са http://tvkultura.ru 
Превео и приредио З.Чемерикић 
 

 
 

 
Арата Исозаки (1931.)                  Фото: http://tvkultura.ru 
 

 
Allianz Tower у Милану, 2014. 
Photo courtesy of Alessandra Chemollo 
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Новина која се приписује Албертију је и 
рашчлањавање фасаде хармоничним низом 
пиластера код палате Ручелај (1446 – 1451). Ти 
скоро лажни стубови  ипак показују да је познавао 
и применио сва три стила: јонски, дорски и 
коринтски, а и јаке архитраве и лукове изнад 
прозора. То су касније копирали многи други, па  
и чувени Паладио. 

У раду на цркви Сан Андреа у Мантови 
(1470.), задатку са ограничењем, нова црква је на 
старој основи раније базилике. У плану се виде 
односи величина. На фасади као декорацију 
користи класичне елементе: њему омиљени 
Константинов тријумфални лук, колосалне 
стубове, архитраве и забат. Звоник је остао од 
претходне цркве. Алберти је за стара здања 
правио ренесансну декорацију фасада. На овај 
начин је са готике прешао у ренесансу, а и више 
црквених прочеља је улепшао на сличан начин. 

 

 
Сант’ Андреа, Мантова, подужни пресек и основа  
 

 
Данашњи изглед цркве Сант’ Андреа у Мантови 

Интересантни историски испад  направио 
је када је текст Витрувија „Десет књига о 
архитектури“ (De architecture libri decem)  следио 
и као расправу написао своју верзију (De re 
edificatoria) исказавши кроз доктрине мишљење о 
математичком склопу, пропорцијама, вези објекта 
и околине, утицају локације, о месту, распореду, и 
великим прозорским отворима, зидовима, крову. 
На једној изложби у Риму посвећеној Албертију 
изложено је 34 слика, 22 цртежа и 50 скулптура и 
рељефа. 

 

Лучиано Лаурана (Luciano Laurana, 1429-1479.) 
 

Био је један од бројних помоћника Јурија 
Далматинца на градњи катедрале у Шибенику. 
Године 1465. боравио је у Мантови, где је под 
покровитељством Албертија радио на цркви Сан 
Себастиано, па потом прелазе у Урбино где 
Лаурана постаје протомајстор са називом 
„архитект“ а надзорник радова је Алберти. 
Радили су на једном од најамбициознијих и 
најуспешнијих пројеката тога времена. Верује се 
да је са  Албертијем промислио улазну фасаду 
савршених пропорција и двориште у најлепшем 
маниру ренесансе,  доњег дела у колонадама са 
аркадама које носе горњу етажу, са великим 
прозорима између коринтских пиластера. Oва 
тaкo складна лепота увелико је утицала на рођаке 
Брамантеа и Рафаела који су ту стасали. Затим су 
радили на Напуљском двору као војни стручњаци 
па се поново се враћају у област Марке. Ту  раде 
утврђења у Риминију,  Сенигалији (la Rocca) и 
Пезару. 

 

 
Катедрала Tempio Malatestiano, Римини, око 1450. 

 

У Риминију, за породицу Малетеста, 
Алберти је храбро закорачио према класичној 
реинтерпретацији црквеног прочеља готике, 
промишљеном адаптацијом – коришћењем  Кон-
стантиновог славолука, а бочне стране подсећају 
на римске вијадукте. Нажалост, у много тога је 
одступљено од пројекта и остало незавршено. 
Више пута сам посетила ту цркву ван служби  и 
схватила да увек несвесно заплачем од лепоте 
унутрашњих украса које је радио у мермеру Пјеро 
дела Франческа.. 
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Пјеро дела Франческа  
(Piero della Francesca, 1415-1492.) 

 

Сликар, вајар, декоратер, писац. Учио је 
перспективу од Паола Учела и Мазичиа. Радио за 
дворове у Урбину, Ферари, Арецу и за Малетесте. 
Oставио је писана знања у трактатима о 
математици (геометрија и аритметика) и у делу 
„Prospectiva pingendi“ о ваздушној перспективи и 
бојама инспирисан делом De pitura Албертија, о 
перспективи слике. То је једини и први писани 
трактат пре 1500.г. о перспективи. 

Слика „Бичевање Христа“ у сталној је 
поставци у Националној галерији у Урбину. 
Енигматична слика са сложеном конотацијом и 
композицијом и загонетном иконографијом. Ради 
се о уљу и темпери на плочи (58,4 81,5 см) слатко 
названом “највећа мала слика на свету“. Све је ту 
чудесно: тема је бичевање Христово, а три фигуре 
са стране у првом плану неутрално разговарају. 
Да будем искрена, има толико тумачења ове слике 
да одустајем од тога, све су варијанте некако 
могуће. 

Са аспекта архитектуре ово је једна од 
првих слика са стручном применом линеарне 
перспективе. Флагелација приказује реалистично 
архитектонски објект што је део теме овог текста. 
Поглед на под и подцртане греде освајају дубину, 
стубови су антички са малом стопом, канелурама 
и коринтским капителом на које се наслањају 
архитравни носачи и касетирана таваница једног 
сегмента. Са наше десне стране види се кров 
прекривен ћерамидом и део, вероватно, звоника. 
А у дубини плаво небо и зеленило. 

Приказ стубова и комплетан утисак је да је 
људско тело основна мерна јединица. Слику је 
наручио Федерико да Монтефелтро, задовољан 
портретима њега и вољене супруге.  Сенчење је 
малтене изостало. 

 

 
Federico da Montefeltro са супругом 

 
Идеални град: забуна настаје јер се у то 

време  уметници нису потписивали на својим 
делима. Били су плаћени, ту су становали и 
живели, а власник онога што је урађено је био 
Федерико да Монтефелтро). То је први променио 
Ботичели јер је потписивао своје радове у 
развијеној ренесанси. 

  
Флагелација - Бичевање Христа 

 

 
Идеални град, Лучијано Лаурана, Фра Карневале, 

Франческо ди Ђорђо Мартини 
 

   Fra Carnevale  
(Bartolomeo di Giovanni Caradini, Урбино 1420 – 1484.) 
 

Као рођени Урбињанин уживао је велико 
поверење војводе и био је послат у Фиренцу да 
учи код Филипа Липија и да апсорбује новости у 
области ренесансе. Забележио је учења 
просторних сугесија о перспективи Брунелескија, 
Донатела и Албертија, уједно лобирајући за свог 
господара и пријатеља. У Фиренци је ангажовао 
тада већ афирмисане архитекте уметнике за рад у 
Урбину. Вазари помиње да су Браманте и 
Рафаело учили  на делима Фра Карневалеа. 

На првој веома познатој слици он 
архитектонски обрађује део палате Урбина са 
широким сценским погледом, натуралистичким 
детаљима и јасним бојама. Ради се о предворју 
болнице и очигледно је да је акценат на 
архитектури. Признајем - једна дивна екстерна 
сцена, скоро невероватна. Растављени скупови 
фигура, драперије одеће мајсторски изведене.  
Ово је део олтарске слике из храма Санта Марија 
дела Бела у Урбину, која je у бурним временима 
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22.11.2018.  
 

КУЛА У ПИЗИ ЈЕ ПОЧЕЛА 
ДА СЕ...ИСПРАВЉА 
 
Стручњаци Универзитета у Пизи објавили 

су да се за последњих 25 година кула у Пизи 
исправила. «За то време, кула је била затворена, 
од 1993. до 2001.г., и ми смо извели низ радова који 
су омогућили исправљање за четири сантиметра» 
изјавила је Матилда Меучи. Нагиб куле у Пизи се 
објашњава тиме што је слој песка и глине на коме 
она стоји мекши на јужној страни. «У овом 
моменту годишња колебања куле не прелазе 0,5 
милиметра и при томе је грађевина апсолутно 
стабилна и налази се у много бољем стању него 
што се раније сматрало» истакла је Нунцианте 
Скуеља, доценткиња кетедре геотехнике 
Универзитета у Пизи. Раније је постојао израз 
«Право као кула у Пизи». Могуће је да ће ускоро 
једна од најпознатијих «падајућих» кула у свету 
заиста изменити свој изглед. 
 

 

30.11.2018. 
 

      ПОЗНАТ РЕЗУЛТАТ СВЕТСКОГ    
      ФЕСТИВАЛА АРХИТЕКТУРЕ У      
      АМСТЕРДАМУ 
 
       У финалу је учествовало шест архитектонских 
пројеката руских аутора, међу осталим и Велика 
спортска арена комплекса «Лужники» и парк 
«Зарјадје». Данас су проглашени победници. У 
категорији „Култура“ најбољи је пројект МУЗЕЈА 
БЛОКАДЕ ЛЕЊИНГРАДА архитектонског бироа 
„Студио 44“. Површина музејског комплекса је 
скоро 25 000 м2. Објект је подељен на тематске 
блокове: „Пут живота“, „Покушаји пробоја 
блокаде“, „Операција Искра“, „Скидање блокаде 
и послератна обнова града“. Пројект Музеја 
блокаде Лењинграда је проглашен у великој 
конкуренцији од 200 номинованих пројеката и 
добио је честитке од водећих светских архитеката. 
 

 
24.12.2018. 
 

      НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ  
      НА ОБНАВЉАЊУ ЗАМКА  
      CRAC DES SHEVALIER   
      У СИРИЈИ 
 
        Ова тврђава се помиње почетком XI века у 
арапским хроникама, када је у њој био гарнизон 
Курда. Касније су замак освојили Крсташи, а 
затим је припао реду «Хоспителијера». Налази се 
на 15 км од границе између Сирије и Либана. 
Када је у земљи 2013.г. почео грађански рат, 
тврђаву је заузела војска и користила је као штаб.  

После ослобађања замка почели су 
рестаурациони радови. Успела је реконструкција 
порушене куле и део фресака. У радовима су 
учествовали специјалисти из неколико земаља, 
али због недостатка финансијских средстава 
процес се одвија крајње успорено. Иако се Крак д 
Шеваље налази на списку светског наслеђа 
УНЕСКО, ова организација нерадо додељује 
помоћ из разлога што је регион необезбеђен и 
могу се обновити војна дејства. 
 «Имам добре новости од нашег менаџера 
у Дамаску. Следеће године ће нам доделити 
велику суму новца за обнављање најоштећенијих 
делова здања. Надамо се да ће се овај важан 
историјски објект сачувати и да ће му се вратити 
првобитни изглед» изјавио је заменик генералног 
директора Главне управе старина и музеја Сирије 
Хазим Хана. 
 
 

 
 

 
 



14 39

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ                                                                                            АРХИТЕКТ  65 - 66   ОКТОБАР  2019 

 

14 
 

РЕОРГАНИЗАЦИЈА  
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

Привремена управа и избори 
 
Дана 30.04.2019. године ступио је на снагу 

Закон о изменама и допунама Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 31/2019). 
Одредбама наведеног Закона које се односе на рад 
Инжењерске коморе Србије извршиће се 
реорганизација Коморе, као и избори за све органе и 
тела Коморе. 

Комора ће радити по новој огранизационој 
структури, у складу са Законом. Избори за све 
органе управе у Комори ће се од сада вршити од 
регионалних центара према централи, односно 
директно одоздо према горе, за разлику од 
досадашње праксе. Сваки члан Коморе ће бити у 
прилици да бира и да буде биран. Ви припадате 
матичној секцији архитеката регионалног центра 
Ниш.  Избори ће бити расписани у законском року. 
Очекујемо велики одзив у максималном могућем 
броју. 

Комора ће у континуитету штитити опште и 
појединачне интересе у свим областима 
регулисаним Законом о планирању и изградњи, у 
земљи и иностранству, са фокусом на чланове, 
обезбеђујући њихов статус и права кроз максималну 
оријентисаност ка тржишту, уз услуге осигурања од 
професионалне одговорности, едукације, посете 
сајмовима, семинарима, организације научно - 
стручних и других скупова, као и повољне услове за 
учешће на свим таквим скуповима. 

Из разлога не поступања у складу са 
Законом као и непоштовања општих аката Коморе, 
на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи 
("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10, 
99/14, 47/18, 30/18 и 31/19 - др. закон), самосталног 
члана 18. Закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
31/2019), Проф. др Зорана Михајловић, 
потпредседница Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
донела је Решење о образовању Привремене 
управе за управљање радом Инжењерске коморе 
Србије. 

Привремену управу чине шест 
представника министарства надлежног за послове 
грађевинарства. За руководиоца Привремене управе 
именован је мр Зоран Илић, дипл. инж. маш, 
помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, а за чланове су именовани Јованка 
Атанацковић, помоћница министарке 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Зоран Павловић, в.д. помоћник министарке 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Маја 
Матија Ристић, в.д. секретара Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Ђорђе Милић, помоћник министарке  
 

 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. технологије. 

Задаци Привремене управе су да: 
▪ у року од три дана од дана ступања на снагу 
Закона, донесе и објави у "Службеном гласнику 
Републике Србије" Статут Коморе - Објављено; 
до избора нових органа, управља радом Коморе; 
▪ у року од 30 дана од објављивања Статута Коморе у 
"Службеном гласнику Републике Србије": 
▪ у циљу ефикаснијег рада и боље територијалне 
покривености, постојеће Регионалне центре 
реорганизује сада у 10 регионалних центара и 
то: Регионални центар Суботица, Регионални 
центар Нови Сад, Регионални центар Београд, 
Регионални центар Пожаревац, Регионални 
центар Ваљево, Регионални центар Чачак, 
Регионални центар Крагујевац, Регионални 
центар Краљево, Регионални центар Бор и 
Регионални центар Ниш; 
▪ именује привремене регионалне одборе свих 
регионалних центара; 
▪ распише изборе за представнике Скупштине и 
представнике извршних одбора матичних секција, 
и 
▪ све регистроване чланове Коморе распореди по 
матичним секцијама свих регионалних центара и 
то: Матична секција архитеката, Матична секција 
инжењера грађевинске струке, Матична секција 
инжењера електро струке, Матична секција 
инжењера машинске струке, Матична секција 
инжењера осталих техничких струка и Матична 
секција просторних планера. 

Решење о образовању Привремене управе за 
управљање радом Инжењерске коморе Србије, број: 
119-01-00721/2019-01 од 10. маја 2019. године можете 
преузети са следећег линка: 
http://www.ingkomora.rs/vesti/download/20190510_
Resenje_o_obrazovanju_PU.pdf 

Текст Закона о изменама и допунама Закона 
о планирању и изградњи можете погледати на  
следећем линку: 
http://www.ingkomora.rs/vesti/download/20190429_
Zakon.pdf 

На основу чл. 162–166, а у вези са 
самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре донело је Статут Инжењерске 
коморе Србије. Статут је објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 32/2019 од 3.5.2019. године, а 
ступио је на снагу 4.5.2019. године. Статут 
Инжењерске коморе Србије можете преузети са 
следећег линка: 
http://www.ingkomora.rs/vesti/download/20190504_
Statut_IKS.pdf 

С поштовањем, 
Инжењерска комора Србије 
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склоњена код папе Барбијерија а потомци су је 
изложили тридесетих година прошлог века.  

Вазари помиње баш то дело у 
„Животима“, као и утицај на Рафаела и 
Брамантеа. Зато му се признаје да је први прави 
историчар уметности јер је повезао живот 
уметника и његов рад. 

У Урбино из Фиренце доводи да раде 
Луку дела Рабиа и Мазо де Бартоломеа. Једна од 
слика идеалног града је  изложена у Балтимору, 
његова варијанта поред оне  Албертија и Пиера 
дела Франческа. Све три су горе обједињено 
приказане.  Придружићу и прелепу интарзију из 
студиола Федерика да Монтефелтра, чувеног  
Ботичелија са делимичним приказом „Идеалног 
града“ у перспективи. 

Јасно је да смо овде архитектонски 
забележили време финансијског и културног 
процвата у средњој Италији, са новим стилским 
језиком у архитектури.  Богаћењем су настали  
погодни услови за оживљавање најбољег из 
антике, али на нов начин, потискивањем 
трансцеденталног и мистичног. Архитекте су 
ослобођене у раду, цени се индивидуалност, 
поштују их и коначно им се признаје звање. 

Ренесанса се односи на целокупну 
културу тога времена, а хуманизам на научно 
духовни садржај тог раздобља. Поштовањем 
уметника и  њиховим широким образовањем 
створио се и култ генија. 

 

 
Ботичели, интарзија у Студиолу Федерика да 

Монтефелтра са преспективом идеалног града 

 
Фра Карневале, Представљање Девице у храму 

Око 1467. 

 
Фра Карневале, „Рођење девице“ 

______________________________________________ 
(извори: интернет 

Wikipedia, Enciklopedia Britanica) 
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САВРЕМЕНА ДАНСКА 
АРХИТЕКТУРА 
 

Отварање изложбе и предавање, уз 
пројекцију филма „Велика 
архитектура на малој планети“  
одржано је 17. маја 2019.г. на 
Грађевинско - архитектонском фа- 
култету у Нишу. Предавач је био г. 
Јакоб Мацен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
СТАНОВАЊА -  
КОНЦЕПТ И ПРОЦЕС 
 

Предавање - отворени час одржао је 
Проф. Бранислав Митровић  29. 
маја 2019.г. на Грађевинско-
архитектонском факултету у Нишу. 
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ИЗЛОЖБА РАДОВА СА 
КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ 
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ВИШЕНАМЕНСКОГ 
ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ 
У НИШУ 

 
 Народни музеј Топлице је, у сарадњи са 
Друштвом архитеката Ниша, организовао   
изложбу радова са Конкурса за израду идејног 
решења за изградњу вишенаменског објекта за 
потребе културе у Нишу, који је завршен у 
јануару ове године. Изложба је постављена у 
Галерији «Божа Илић» у Прокупљу и отворена је 
5. септембра 2019.г. 
 Награђени радови су представљени са по 
4 паноа, обештећени радови са по три а остали са 
по два паноа. Са управом Музеја договорено је да 
се сарадња настави у том смислу и да се у 
Прокупљу организују и друге изложбе: радови са 
Тријенала архитектуре Ниша 2018.г., изложба 
фотографија објеката који су изабрани за 
Архитектонски водич Ниша и др. 
 
 
 

 
Галерија «Божа Илић» у Прокупљу 

 
 
 
ИЗЛОЖБА „УМЕТНОСТ ДАНАС“ 
Хол Народне банке Србије у Београду, Немањина 17 
 

Аутор и кустос изложбе: Слободан Малдини 
Пратећи програм изложбе: 
-      Драган Антонијевић:  
„Пројектовање и обнова сакралних објеката“ 
-      Катарина Радуловић и Саша Стојановић: 
„Уметност Саше Стојановића“ 
-      Катарина Радуловић и Миодраг Табачки:  
„Дело Миодрага Табачког“ 
 

 
 

 
▪ 

Слободан Малдини, у  сарадњи са 
Асоцијацијом српских архитеката (АСА) и Удружењем 
ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије (УЛУПУДС) и Српским Арт Центром 
из Новог Сада расписује Конкурс за учешће у књизи - 
антологији српске савремене архитектуре, ликовних и 
примењених уметности под називом    

 

АТЛАС ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА 2 
 

  Књига ће бити објављена до краја 2019. године, 
по узору на познату раније објављену књигу "Атлас 
ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије - 21. век". У књизи ће бити приказана 
нова уметничка продукција најистакнутијих 
представника савремене сцене ликовне, примењене 
уметности и архитектуре Србије.          . 
 

https://maldinislobodan.wixsite.com/atlas-umetnika 
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       Владимир Митровић 
 

      Арх. ЛАЗАРУ КУЗМАНОВУ 
НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ     

 ‘’ЂОРЂЕ ТАБАКОВИЋ’’ за 2019.г. 
 

Архитекта Лазар Кузманов је овогодишњи 
добитник Награде за архитектуру ‘’Ђорђе 
Табаковић’’, која се по двадесет пети пут додељује 
као највише струковно признање за целокупно 
архитектонско стваралаштво и значајан допринос 
унапређењу архитектонске струке. Веће Награде за 
архитектуру ‘’Ђорђе Табаковић’’, састављено од 
претходних добитника, једногласно се одлучило да 
ове године награда припадне арх. Кузманову за 
висок креативни домет његових дела, за стручну и 
научну делатност и публицистику, за рад у 
стручним организацијама, ангажовање у настави на 
Департману за архитектуру и урбанизам Факултета 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, и 
посебно, за константну ангажованост на бранику 
Архитектуре и Културе уопште. 

Не може да се не наведе да је, као 
Покрајински секретар,  први, сигурно и једини на 
овим просторима, Секретаријат за архитектуру, 
урбанизам и градитељство назвао правим именом. 
Посебно треба истаћи да су деведесетих година 
прошлог века и на почетку новог миленијума 
његови објекти, било да их је радио сам или у 
коауторству, извршили једну посебну мисију. Они су 
у поплави објеката формалне, декадентне 
Постмодерне повратили „ново-стари“ дух градској 
стамбеној архитектури. Увођењем прочишћених 
ликовних елемената сложених у простудиране 
вишебојне целине, вратили су архитектуру у једну 
од њене три основне компоненте – у уметност. При 
томе треба имати у виду да борба са новим 
инвеститорима није могла бити лака.  

Познавање протекле и праћење савремене 
светске архитектуре интерпретира се на својствен 
начин, нема директног преузимања облика, нема 
рутине. Преузима се, могло би се рећи, мисао и 
асоцијација која се не додаје накнадно, већ се 
уграђује у сам концепт објекта чинећи га посебним и 
препознатљивим. Добијање ове награде у најбољим 
годинама живота и креативне снаге значи и поруку 
да аутор досадашње високе домете у архитектури и 
даље следи и да их надграђује, као и препоруку да 
лепота фасадног омотача стамбене зграде треба увек 
да подразумева и добро простудирану организацију 
стана. 

Поводом доделе награде, Друштво 
архитеката Новог Сада ће, у сарадњи са Музејом 
савремене уметности Војводине, у простору музеја у 
Дунавској 37, организовати ретроспективну изложбу 
(1-17. новембар 2019.) на којој ће бити представљено 
преко тридесет изведених дела арх. Кузманова, као и 
већи број пројеката и конкурсних радова. Изложбу 
ће пратити и репрезентативни каталог. 

 
Лазар Кузманов (Тител, 1968.) је  

дипломирао на Архитектонском факултету у 
Београду у класи проф. Светислава Личине (1995.) а 
потом и магистрирао на истом факултету (2008.). 
Каријеру је започео у Заводу за урбанизам Нови Сад 
(1995-2001.). У периоду 1997-2002. у ауторском пару 
са арх. Иљом Микитишиним осваја запажена 
признања на архитектонским и урбанистичким 
конкурсима. Од 2004. води сопствени пројектни 
биро Кузманов & Партнерс са сарадницима арх. 
Миљаном Цвијетићем и Драганом Константиновић. 
Већ са првим изведеним објектима најављује нови 
естетски приступ пројектовању стамбених објеката, 
наглашене пластичности и истанчане ликовности. У 
каснијем самосталном раду пројектује више 
стамбених и пословних објеката у Новом Саду, где је 
направио искорак из устаљене домаће градитељске 
праксе. Дела му се одликују смелим обликовним 
приступом, елегантним композиционим решењима 
и преданом раду на детаљима.  

Члан је Инжењерске коморе, Друштва 
архитеката Новог Сада (ДаНС) и Удружења 
примењених уметника и дизајнера Војводине 
(УПИДИВ). У периоду 2000-2004.г. обављао је 
дужност Покрајинског секретара за архитектуру, 
урбанизам и градитељство АП Војводине. Између 
1996-2012.г. учествује у настави на Департману за 
архитектуру и урбанизам Факултета техничких 
наука Универзитета у Новом Саду. Био је 
председник Друштва архитеката Новог Сада и 
главни и одговорни уредник часописа ДаНС (2005-
2008.г.). Учествовао је на преко педесет изложби и 
салона архитектуре у земљи и иностранству. 
Добитник је бројних награда и струковних 
признања. 

 

 
Стамбени објекат у ул. Васе Стајића, Нови Сад, 2011. 
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Приредио др арх. Хранислав Анђелковић 
 

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА 
 
Настављамо са 
објављивањем 
имена дипломи-
раних архитека 
та на Архитек-
тонском одсеку 
Грађевинско-
архитектонског 
факултета у Ни 
шу који је отво- 

рен 1995. године (последњи пут смо имена новодипло-
мираних архитеката новог Одсека објавили у броју 
59/60 нашег часописа у априлу 2018). 

До 2008. године, студијским програмом су биле 
предвиђене петогодишње студије (дипл. инж. арх.). У 
складу са Болоњском декларацијом, 2008. године су 
уведена два степена студија: први степен, три године 
(бачелор, инж. арх.) и други степен, две године (мастер, 
дипл. инж. арх.). 2011. године долази до измена – први 
степен траје четири године, а други једну годину. 2014. 
године се уводе петогодишње (тзв. интегрисане) студије 
(мастер, дипл. инж. арх.). 

Наш преглед дипломираних архитеката доноси 
само имена дипломираних инжењера архитектуре. 
Најпре настављамо списак дипломираних архитеката 
који су студирали по програмима пре примене 
Болоњске декларације, а затим списак оних који су 
студирали по програмима усклађеним са Болоњском 
декларацијом (мастер). За ову другу групу немамо 
ближе податке – сем имена имамо само годину 
дипломирања. 

Ради комплетнијег увида, редни број показује 
укупан број дипломираних од јуна 2000. године када је 
дипломирао први студент новоотвореног 
Архитектонског одсека. Овом броју архитеката треба 
додати и број 302, оних дипломираних који су уписали 
архитектуру у периоду 1960 -1967. (овај списак је 
објављен у броју 41-42 нашег часописа).Техничком 
грешком, у ранијем списку је поновљен један редни 
број, због чега је сада редни број повећан за један. 
 
Дипломирани архитекти који су студирали по 

програмима пре примене Болоњске 
декларације 

 

943. Здравковић М. Јовица  
Пројектовање стамбених зграда 
3.11.2016. 

944. Динчић С. Милица 
Пројектовање стамбених зграда 
16.11.2016. 

945. Панић З. Ивана 
Урбанизам 
8.12.2016. 

946. Ристић Ђ. Милун 
Пројектовање привредних зграда 
10.7.2017. 

947. Ђурђевић М. Драгана 
Пројектовање друштвених зграда 
12.1.2018. 

948. Јоцић М. Никола 
Пројектовање друштвених зграда 
3.7.2018. 

949. Марковић Б. Томислав 
Пројектовање стамбених зграда 
13.7.2018. 
 

Дипломирани архитекти који су 
студирали по програмима усклађеним 

са Болоњском декларацијом 
 

Због недостатка ближих података о датуму одбране 
дипломског, редни број, у оквиру школске године, не 

прати хронолошки ред дипломирања. 
 

Школска 2009/10. година 
 

950. Митић Б. Кристина 
951. Бисерчић Д. Марко 
952. Бисерчић Д. Јадранка 
953. Џуџевић З. Русмир 
954. Петровић З. Никола 
955. Симић Д. Немања 
956. Дачић Д. Милош 

 
Школска 2010/11. година 

 

957. Гавриловић Љ. Далибор 
958. Ружић Л. Милена 
959. Врећић В. Светлана 
960. Петковић В. Сузана 
961. Цоловић З. Ана 
962. Михајловић Н. Пеђа 
963. Манојловић Д. Ана 
964. Илић Р. Младен 
965. Николић З. Дарко 
966. Вељковић М. Јована 
967. Коцић Љ. Сања 
968. Милић К. Милена 
969. Марјановић С. Слађана 
970. Гачић М. Маријана 
971. Јовановић М. Владимир 
972. Николић М. Иван 
973. Ранђеловић Ј. Јулијана 
974. Новковић С. Милош 
975. Манчић С. Јелена 
976. Нешић Р. Александар 
977. Филиповић Т. Милена 
978. Поповић Б. Милутин 
979. Врачар В. Милош 
980. Рајковић Н. Сенка 
981. Коцић Б. Душан 
982. Алексић А. Милан 
983. Мидић Б. Бобана 
984. Савић С. Марко 
985. Стојковић Р. Марко 
986. Милошевић Р. Вук 
987. Саздановић С. Милан 
988. Пејић Ч. Петар 
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 КРИТИЧКО ДЕКОДИРАЊЕ     
БАЛКАНСКИ  
АРХИТЕКТОНСКИ  БИЈЕНАЛЕ  2019 
  

Тема овогодишњег БАБ-а је Декодирање 
Балкана, а као увертира и најава догађаја одржана је 
манифестација „БАБ – Досадашња искуства“. 
Овогодишњи Балкански архитектонски бијенале је 
организационо и институционално подржан од 
стране Фондације Саша Марчета. Одржаће се у 
новембру, у велелепном здању биоскопа „Балкан“, 
који пролази кроз фазу потпуне реконструкције по 
пројекту др Дијане Аџемовић Анђелковић, др 
Владимира Анђелковића и Александра Богојевића. 

Као увертира и најава догађаја, у суботу 20. 
јула, у биоскопу „Балкан“, одржана су предавања 
досадашњих награђених аутора и дискусија под 
називом „БАБ – Досадашња искуства“. Испред 
Фондације Саша Марчета публици се обратила 
Ксенија Дуњић, помоћник директора, која је указала 
да је то млада непрофитна организација која је 
основана са циљем да својим деловањем допринесе 
развоју и популаризацији културе, науке и 
уметности. Новим концептом биоскопа „Балкан“, 
фондација ће представљати подршку и динамичну 
везу између уметника, едукатора, урбаниста, медија, 
компанија и најшире јавности, а у циљу 
промовисања културно - уметничких догађаја. 

 
Пријава и учешће на БАБ-у  
 
Као и сваке године, пријава и учешће на 

Балканском архитектонском бијеналу могући су у 
три категорије: урбанизам и архитектура, намештај 
и дизајн, те научно - истраживачка конференција. 
Пријаве и питања могу се доставити-поставити 
путем е-маил адреса:  
architecture@bab.rs, design@bab.rs,  conference@bab.rs. 
 

Историчар уметности Марко Стојановић, 
директор БАБ-а, у свом излагању сажео је искуства 
са претходних архитектонских стручно -изложбених 
сусрета, упућујући на богат програм БАБ-а 2019. 
Кроз ракурс рефлексивне праксе, Марко је указао на 
прогрес и постепено напредовање Бијенала од 
његових најранијих дана до овогодишњег догађаја 
који су подржали најреферентнији професионални 
ауторитети и институције културе у земљи и 
региону. 

Архитекта др Соња Радовић Јеловац, 
председница жирија БАБ 2019, одржала је 
инспиративно предавање о најсвежијим пројектима 
вишеструко награђиваног црногорског Synthesis 
Студија. Кроз типологију вишепородичног 
становања, елитних породичних вила и планинских  

 
ризорта, Соња декодира обрасце прогресивних 
настојења развоја црногорске савремене 
архитектуре, базираних на критичком проматрању 
локалних и интернационалних утицаја, 
традиционалних материјала и савремених техника 
градње. 

Архитекте др Дијана Аџемовић Анђелковић 
и др Владимир Анђелковић, чланови жирија БАБ 
2019, су кроз пројекат реконструкције биоскопа 
„Балкан“ и кроз пројекат породичне куће у Новом 
Саду приказали крајње домете критичког 
промишљања односа историје и савремености, 
променљивог и наслеђеног, провинцијалног и 
прогресивног. Кроз пројекат реконструкције 
биоскопа „Балкан“, Дијана и Владимир су 
приказали различите појавне могућности просторне 
мултифункционалности. Кроз пројекат породичне 
куће у Новом Саду архитекте су показале да 
карактер и идентитет простора леже, пре свега, у 
материјалу и детаљу, што се у домаћој 
архитектонској пракси често занемарује. 

 
Декодирање Балкана - Критички регионализам 
 

Тема овогодишњег БАБ-а је Декодирање 
Балкана, концепт који је осмислила Др Татјана 
Мрђеновић, комесар БАБ-а, односно разлагање и 
расклапање образаца интерпретација концепције 
критичког регионализма на начин како га је 
успоставио Кенет Фремптон, а преузео и разрадио 
Ранко Радовић. Критички регионализам је 
стваралачки приступ који тежи да се супростави 
недостатку смисла и значења рутинске 
архитектонске праксе, с једне стране, те силама 
глобалног капитала и генеричког 
интернационализма, с друге. У том смислу, 
регионализам се не тумачи као реактуелизација 
симбола националних идентитета и разних 
историцизама, већ као реакција савременог 
креативног духа на наслеђено стање материјалних 
ствари, а у форми диверзификације образаца 
решавања устаљених проблема у свакодневној 
архитектонској пракси. 

 
Црна Гора – земља домаћин 
 
БАБ 2019 доноси један значајан новитет. Од 

ове године, Балкански архитектонски бијенале 
имаће своју земљу - домаћина. Под руководством 
амбасадорке др Соње Радовић Јеловац, архитекте, 
дизајнери и истраживачи из Црне Горе ове године у 
Београду имаће посебно место и значај на смотри 
најкреативнијих идеја и реализација. Ако сматрате 
да се својом праксом одупирете недостатку смисла и 
значења, онда управо ваш пројекат очекујемо да 
видимо у биоскопу „Балкан“. 
__________________________________________________ 
 (www.gradnja.rs/kriticko-dekodiranje-balkanski-
arhitektonski-bijenale-2019) 
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Школска 2011/12. година 
 

989. Бјелић С. Игор 
990. Николић Војислав 
991. Станковић Невена 
992. Стјаковић Владимир 
993. Трајковић Милица 
994. Миланковић Анкица 
995. Станковић Милош 
996. Танић Милена 
997. Рачић Биљаана 
998. Дрезга Катарина 
999. Вучковић Ивана 
1000. Видановић Адриана 
1001. Јовановић Тамара 
1002. Станојевић Александра 
1003. Зечевић Марко 
1004. Благојевић В. Милена 
1005. Живадиновић З. Милан 
1006. Јовановић З. Марија 
1007. Беган Ивана 
1008. Иванвић Н. Ивана 
1009. Николић Н. Ана 
1010. Симеоновић Јовица 
1011. Ивковић Љиљана 
1012. Миленковић Милена 
1013. Костић З. Стефан 
1014. Ђурић Сандра 
1015. Лазић Марко 
1016. Душић Милица 
1017. Лешевић Далибор 
1018. Мужибарић Тамара 
1019. Пребочева Јовна 
1020. Дељанин П. Јелена 
1021. Станковић М. Бојан 
1022. Достанић Д. Милена 
1023. Серафимовић Никола 
1024. Цвејић Б. Љубица 
1025. Стефановић Марија 
1026. Ракоција М. Надежа 
1027. Златковћ Милош 
1028. Крстић Христина 
1029. Тошковић Даница 
1030. Ранђеловић Ј. Душан 
1031. Недељковић Милош 
1032. Стојковић С. Душан 

 
Школска 2012/13. година 

 

1033. Момчиловић Марија 
1034. Игић З. Милица 
1035. Петровић Немања 
1036. Костадиновић Д. Јелена 
1037. Илић Тамара 
1038. Ћирић Милан 
1039. Стојановић Н. Милан 
1040. Стаменковић Јелена 
1041. Пашчевић Ана 
1042. Кенчани Јована 
1043. Манић Ана 
1044. Лазић Сандра 
1045. Михајловић Мила 

 
1046. Ладић Јована 
1047. Михајловић Драган 
1048. Ђенић С. Бојан 
1049. Вучковић С. Ненад 
1050. Николић Ивана 
1051. Сноловић Стефан 
1052. Златановић Анита 
1053. Костић Татјана 
1054. Ђорђев Данијела 
1055. Јовановић Александар 
1056. Османовић Борјан 
1057. Рајковић Ана 
1058. Ђорђевић Дара 
1059. Гучић Александра 
1060. Минић Мирјана 
1061. Миливојевић В. Љиљана 
1062. Баловић Милена 
1063. Јовановић Дубравка 
1064. Илић М. Јелена 
1065. Анђелковић С. Марко  
1066. Стојковић Мара 
1067. Митровић Тијана 
1068. Стошић Ивица 
1069. Тасић Вања 
1070. Златковић Марија 
1071. Антић Драгослава 
1072. Милојкови Немања 
1073. Вукашиновић Јелица 
1074. Прокић Милан 
1075. Тодоровић Илија 
1076. Стојановић Марта 
1077. Вешовић Миљана 
1078. Петрови Југослав 
1079. Митровић Данијел 
1080. Стојановић Душан 
1081. Петричевић Никола 
1082. Или Милан 
1083. Гејо Ана 
1084. Радивојевић Тијана 
1085. Ћирковић Милена 
1086. СтанојевићВ.  Стефан 
1087. Костић Д. Никола 
1088. Никодијевић Марија 
1089. Крстић С. Сања 
1090. Ђокоћ Сања 
1091. Драгићевић В. Владан 
1092. Ђорђевић Милица 
1093. Цветковић Урош 
1094. Најдановић Душан 
1095. Миленовић Марко 
1096. Дробњаковић Душан 
1097. Колаковић Тијана 
1098. Стевановић Милан 
1099. Котески Филип 
1100. Петковић С. Светлана 
1101. Сојановић М. Милица 
1102. Васковић Милош 
1103. Ћирић Нинослав 
1104. Милошевић Марија 
1105. Јевтић Степан 
1106. Ранчић Милица 
1107. Костадиновић Ивана 
1108. Пантић Даница 
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 КРИТИЧКО ДЕКОДИРАЊЕ     
БАЛКАНСКИ  
АРХИТЕКТОНСКИ  БИЈЕНАЛЕ  2019 
  

Тема овогодишњег БАБ-а је Декодирање 
Балкана, а као увертира и најава догађаја одржана је 
манифестација „БАБ – Досадашња искуства“. 
Овогодишњи Балкански архитектонски бијенале је 
организационо и институционално подржан од 
стране Фондације Саша Марчета. Одржаће се у 
новембру, у велелепном здању биоскопа „Балкан“, 
који пролази кроз фазу потпуне реконструкције по 
пројекту др Дијане Аџемовић Анђелковић, др 
Владимира Анђелковића и Александра Богојевића. 

Као увертира и најава догађаја, у суботу 20. 
јула, у биоскопу „Балкан“, одржана су предавања 
досадашњих награђених аутора и дискусија под 
називом „БАБ – Досадашња искуства“. Испред 
Фондације Саша Марчета публици се обратила 
Ксенија Дуњић, помоћник директора, која је указала 
да је то млада непрофитна организација која је 
основана са циљем да својим деловањем допринесе 
развоју и популаризацији културе, науке и 
уметности. Новим концептом биоскопа „Балкан“, 
фондација ће представљати подршку и динамичну 
везу између уметника, едукатора, урбаниста, медија, 
компанија и најшире јавности, а у циљу 
промовисања културно - уметничких догађаја. 

 
Пријава и учешће на БАБ-у  
 
Као и сваке године, пријава и учешће на 

Балканском архитектонском бијеналу могући су у 
три категорије: урбанизам и архитектура, намештај 
и дизајн, те научно - истраживачка конференција. 
Пријаве и питања могу се доставити-поставити 
путем е-маил адреса:  
architecture@bab.rs, design@bab.rs,  conference@bab.rs. 
 

Историчар уметности Марко Стојановић, 
директор БАБ-а, у свом излагању сажео је искуства 
са претходних архитектонских стручно -изложбених 
сусрета, упућујући на богат програм БАБ-а 2019. 
Кроз ракурс рефлексивне праксе, Марко је указао на 
прогрес и постепено напредовање Бијенала од 
његових најранијих дана до овогодишњег догађаја 
који су подржали најреферентнији професионални 
ауторитети и институције културе у земљи и 
региону. 

Архитекта др Соња Радовић Јеловац, 
председница жирија БАБ 2019, одржала је 
инспиративно предавање о најсвежијим пројектима 
вишеструко награђиваног црногорског Synthesis 
Студија. Кроз типологију вишепородичног 
становања, елитних породичних вила и планинских  

 
ризорта, Соња декодира обрасце прогресивних 
настојења развоја црногорске савремене 
архитектуре, базираних на критичком проматрању 
локалних и интернационалних утицаја, 
традиционалних материјала и савремених техника 
градње. 

Архитекте др Дијана Аџемовић Анђелковић 
и др Владимир Анђелковић, чланови жирија БАБ 
2019, су кроз пројекат реконструкције биоскопа 
„Балкан“ и кроз пројекат породичне куће у Новом 
Саду приказали крајње домете критичког 
промишљања односа историје и савремености, 
променљивог и наслеђеног, провинцијалног и 
прогресивног. Кроз пројекат реконструкције 
биоскопа „Балкан“, Дијана и Владимир су 
приказали различите појавне могућности просторне 
мултифункционалности. Кроз пројекат породичне 
куће у Новом Саду архитекте су показале да 
карактер и идентитет простора леже, пре свега, у 
материјалу и детаљу, што се у домаћој 
архитектонској пракси често занемарује. 

 
Декодирање Балкана - Критички регионализам 
 

Тема овогодишњег БАБ-а је Декодирање 
Балкана, концепт који је осмислила Др Татјана 
Мрђеновић, комесар БАБ-а, односно разлагање и 
расклапање образаца интерпретација концепције 
критичког регионализма на начин како га је 
успоставио Кенет Фремптон, а преузео и разрадио 
Ранко Радовић. Критички регионализам је 
стваралачки приступ који тежи да се супростави 
недостатку смисла и значења рутинске 
архитектонске праксе, с једне стране, те силама 
глобалног капитала и генеричког 
интернационализма, с друге. У том смислу, 
регионализам се не тумачи као реактуелизација 
симбола националних идентитета и разних 
историцизама, већ као реакција савременог 
креативног духа на наслеђено стање материјалних 
ствари, а у форми диверзификације образаца 
решавања устаљених проблема у свакодневној 
архитектонској пракси. 

 
Црна Гора – земља домаћин 
 
БАБ 2019 доноси један значајан новитет. Од 

ове године, Балкански архитектонски бијенале 
имаће своју земљу - домаћина. Под руководством 
амбасадорке др Соње Радовић Јеловац, архитекте, 
дизајнери и истраживачи из Црне Горе ове године у 
Београду имаће посебно место и значај на смотри 
најкреативнијих идеја и реализација. Ако сматрате 
да се својом праксом одупирете недостатку смисла и 
значења, онда управо ваш пројекат очекујемо да 
видимо у биоскопу „Балкан“. 
__________________________________________________ 
 (www.gradnja.rs/kriticko-dekodiranje-balkanski-
arhitektonski-bijenale-2019) 
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  БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ XIV 

 

Програм овогодишње БИНЕ, која је отворена 9. маја 2019.г. у КЦБ – Галерији Артгет,  садржавао је следеће 
активности: 
ИЗЛОЖБЕ: Студијска изложба – архитектура Александра Стјепановића, Награде и конкурси 2018-2019., Нова 
традиција – савремена архитектура Јужног Тирола, Савремена данска архитектура, Студентски радови: 100 година 
Баухауса, Понеси свој пројекат, Модерни у Београду, Награда Пиранези 2018.,  
РАДИОНИЦЕ: Студентска радионица: 100 година Баухауса, Шта је факултет-КЦБ радионица за децу и одрасле, 
Позиција (место) корисника / грађанина у процесу планирања јавних простора, Пластика нема граница, БИНА 
2019 КЦБ радионица за младе 
РАЗГОВОРИ: Архитектура Александра Стјепановића - Инфраструктура друштва: становање и пратеће функције... 
Награда Пиранези, ДАБ и УАС – Отворени разговор о архитектури 
ШЕТЊЕ: Алејама Новог гробља – Војна гробља, Жене у архитектури између 1900-1960., Архитектура и сећање: 
јеврејско наслеђе у Београду, Зграда Радио Београда, Југословенска Удружена банка Хуга Ерлиха, Зграда Призад-а 
(Танјуг), Старо језгро Земуна од 14. до 20. века, Насеље Церак - Виногради 
СЕМИНАРИ: Архитекти, пројектанти, практичари, GUARDIAN: Иновације и отворени план у просторима, 
MAPEI: Откривамо МАПЕИ свет, XELLA: Еколошка градња XELLA, Минимализам у гесту: преиспитивање, 
Простор као отворени систем, EURODOM: Флорим CEDIT, ALUMIL: градимо савршенство сваки дан, Нехотична 
естетика електрицитета, случај Фингрид 
ПРЕДАВАЊА: Међудисциплинарна истраживања са материјалима, структурама и технологијама које подстичу 
иновацију и архитектонско стваралаштво, Одржива архитектура и глобални циљеви УН-а, Жене Баухауса, 
поводом 100 год. Баухауса, СРБГБЦ / Зелена-одржива градња, Копенхаген - Одржива градња града путем 
свеобухватног планирања, Прилагодљиво оживљавање јавних простора 
ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈЕ: Архитектура Александра Стјепановића, Простори продуктивности  
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: Пројекат SCCM, Градско чвориште 2, Студија случаја Београд: културна сцена 
НОЋ МУЗЕЈА: Пластика нема граница 
БИНА ИЗЛЕТ: Архитекта Александар Стјепановић – простори образовања / Нови Београд-Нови Сад, Панчево, 
приче о грађевинама и грађанима  

 

 
 

Трећи међународни конгрес ОДРЖИВА АРХИТЕКТУРА – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ са пратећим 
предавањима, изложбама и трибиниама одржаће се од 4. до 6. октобра 2019. у реномираном и атрактивном 
простору Југословенске кинотеке, у самом центру Београда. Конгрес организују Удружење ЕКОКУЛТ+, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Магазин за еко архитектуру и културу ЕКО КУЋА, у сарадњи 
са Архитектонским факултетом Универзитета у Загребу, Подгорици и Скопљу. 
 

Конгрес ОДРЖИВА АРХИТЕКТУРА – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ обухвата више сегмената: предавања 
најпознатијих светских архитеката и радионице намењене архитектима, студентима и докторантима, као и 
изложбу пројеката и реализација предавача, која ће бити отворена у холу Југословенске кинотеке од 4. до 6. 
октобра. Намењен је архитектима, студентима, дизајнерима, креативној заједници и стручњацима из 
тангенцијалних области. 
 

Предавачи на Конгресу су: Thomas Rau / RAU / Холандија, Бранислав Митровић / MITARH / Србија, Maria 
Langarita / LANGARITA – NAVARRO / Шпанија, Peter Pichler / PETER PICHLER ARCHITECTS / Италија, 
Владимир Ђуровић / VDLA / Либан, Anu Puustinen / AVANTO / Финска, Idis Turato / TURATO / Хрватска, 
Robert Klun / KLUN AMBIENTI / Словенија, Marco Lavit / ATELIER LAVIT / Француска, Bill Dunster / ZED 
FACTORY / Енглеска. 
 

У оквиру Конгреса ће бити одржане две радионице: Радионица 1: Marco Lavit оснивач архитектонског и 
дизајнерског студија „ЛАВИТ“, уврштен на листу „Rising Talent Awards“. 
Радионица 2: Robert Klun, истакнути словеначки архитекта и дизајнер, еx председник Асоцијације дизајнера 
Словеније. Оснивач компаније „KLUN AMBIENTI“ и победник конкурса за еxpo павиљон Словеније у Дубаију 
2020. године. 
 

НОВЕ КЊИГЕ                                                                                    АРХИТЕКТ 65 - 66  ОКТОБАР  2019 

 

43 

 

 
 НОВИ ЧАСОПИС „АСА“ 
 

Представљање првог броја 
часописа "АСА" одржано је у 
Културном центру Београда, ул. 
Кнеза Михаилова 6/ Трг Републике 
5, 17. јуна 2019. г. Говорили су: арх. 
Слободан Малдини, главни и 
одговорни уредник часописа, 
проф.арх. Александар Радојевић, 
арх. Драган Антонијевић, арх. 
Миљан Радоњић, арх. др Горан 
Анђелковић и арх. Ђорђе Николић 

 
ИСТОРИЈА ЧАСОПИСА 
 

Стручно удружење АСА 
(Асоцијација српских архитеката), 
под уредништвом др арх. Зорана 
Маневића, издавало је од 1. јануара 
1998. године часопис 
„Архитектура“ (пре тога је излазио 
„Билтен” у 6 бројева). У 
континуитету је објављено 209 
бројева, последњи је изашао за 
септембар - октобар 2018. године, 
када је часопис угашен.. 

Под називом „АСА”, у 2019. 
години, Асоцијација српских 
архитеката покренула је нови 
пројекат часописа, са широм 
тематиком врхунског графичког 
дизајна, у боји. Детаљније 
информације се могу погледати на 
интернету 

 
ЦИЉЕВИ ИЗДАВАЧКОГ 

ПРОЈЕКТА  
У намери да прошири своје 

ангажовање на пољу националне 
културе, пре свега на јачању свести 
о очувању културних тековина и 
развоју ликовних уметности, 
Асоцијација српских архитеката 
реализује пројекат издавања 
часописа о архитектури, ликовној 
уметности и култури уопште. Назив 
часописа “АСА” првенствено се 
односи на тематику из области 
архитектуре, урбанизма и заштите 
споменика културе, али у 

проширеном називу АСА има ново 
значење: Архитектура (лат. 
Architectura), наука (лат. Scientia), 
уметност (лат. Ars).  

Теме којима се бави 
часопис су широке: архитектура у 
њеном пуном значењу које 
укључује пре свега ову област 
посматрану као уметност и 
архитекте као уметнике, а затим и 
друге примењене уметности 
укључујући: примењено 
сликарство, вајарство, индустријски 
и графички дизајн, уметничку 
фотографију, сценографију, 
костимографију, али и области 
уметничке индустријске 
производње намештаја, као и 
производњу уметнички 
применљивих материјала: дрвета, 
керамике, стакла, метала, текстила, 
историју архитектуре и уметности 
и др. 

 
САДРЖАЈ ЧАСОПИСА 
  

Часопис “АСА” садржи 
приказе савремене ликовне 
уметности у Србији, са акцентом на 
догађања на пољу архитектуре, 
дизајна, па и градитељства, 
посматране из угла савремених 
стваралаца историчара уметности и 
ликовних и архитектонских 
критичара. Као такав, он је 
незаобилазан за широку публику 
читалаца, али и за уже стручне 
групе архитеката, урбаниста, 
ентеријериста, дизајнера, 
графичара, индустријских 
дизајнера, самосталних 
примењених уметника свих области 
и профила, ликовних и 
архитектонских критичара и 
љубитеља добре уметности и 
архитектуре. 

 
ПРОГРАМСКА ШЕМА 

ЧАСОПИСА  
У програмској матрици 

часописа налазе се тематске целине: 
критике, представљање нових 
пројеката, великана српске 
уметности, анализе догађаја и 
достигнућа у земљи и 
иностранству, интервјуи са 
познатим личностима у земљи и 
изван ње, догађаји који су 
обележили наше време. У часопису 
су објављени архитектонски 
пројекти заједно са делима осталих 
ликовних уметника, прикази 
архитектонских и других 

уметничких конкурса са 
награђеним радовима, дате су 
анализе критичара и историчара, 
прегледи догађања – изложби, 
објављених нових књига на плану 
уметности и архитектуре. Такође, 
ту су објављени текстови познатих 
личности, скице из њихових радних 
блокова, заједно са цитатима из 
познатих књига великана 
уметности. 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 
 

Часопис садржи следеће 
тематске целине: 
• уводну реч уредника 
• панораму догађаја 
• текстове на пољу архитектонске и 
ликовне критике 
• текстове и албуме из историје 
уметности и архитектуре 
• приказе округлих столова, дебата 
и других стручних разговора 
•представљање нових архитектонс-
ких пројеката 
• представљање нових пројеката у 
осталим областима примењених 
уметности 
•приказе недавно одржаних 
уметничких изложби 
• пројекте нових ентеријера 
• нове пројекте у области 
индустријског и графичког дизајна, 
производње намештаја 
• приказе радова уметничких 
фотографа 
• представљање недавно одржаних 
изложби на плану ликовних 
уметности 
• представљање нових конкурса на 
пољу архитектуре, урбанизма, 
споменичке уметности и др. 
• текстове из области теорије 
уметности и архитектуре 
• представљање награђених радова 
архитеката и осталих ликовних 
уметника 
• представљање нових технологија 
које се примењују у уметностима и 
архитектури 
• прикази нових књига из области 
архитектуре и ликовних уметности 
и др. 
 

ДИНАМИКА ИЗЛАЖЕЊА 
 

Предвиђено је тромесечно 
издавање часописа “АСА”, одн. 
биће објављена укупно четири 
броја у 2019. г. Ова динамика 
излажења биће настављена и 2020. г.  
 
e-mail:  asa.asocijacija@gmail.com, 
www.asa.org.rs 
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ГРАДИТЕЉСТВО У 
СЛУЖБИ ДРЖАВЕ 

Делатност и остварења 
Архитектонског одељења 

Министарства грађевина у српској 
архитектури 1918-1941.г. 

 
Аутор: др Снежана Тошева, 
музејски саветник Музеја науке и 
технике у Београду 
Издавачи: Музеј науке и технике, 
Друштво конзерватора Србије, 
Београд, 2019.г. 
Рецензије: проф.др Марица Шупут, 
др Мирјана Ротер Благојевић 
 

У галерији  „Александар 
Деспић“ у Музеју науке и технике у 
Београду, 11. априла 2019.г., 
одржана је промоција књиге у којој 
су, поред ауторке, учествовале и 
проф.др Мирјана Ротер Благојевић 
и др Гордана Митровић. 
 
              „...Захваљујући дугом истра- 
живачком искуству, изврсном 
познавању проблематике српске 
архитектуре међуратног доба и 
модерном методолошком приступу, 
С.Тошева је написала књигу која је 
донела многа нова сазнања. 
Подједнако су драгоцена не само 
она која су резултирала поузданом 
„реконструкцијом“ целокупне де-
латности Архитектонског одељења 
Министарства грађевина сагледане 
и растумачене у широком друшт-
веном контексту, већ и сва она 
сазнања која употпуњавају и 
изоштравају слику о стилским 
токовима српске архитектуре 
изучаваног раздобља, а посебно о 
улози коју је у њиховом стварању 
имало Архитектонског одељења 
Министарства грађевина. Ауторка 

је чврстим аргументима показала да 
је оно било „највећи пројектантски 
биро у земљи и најквалитетнија 
установа за усавршавање архите-
ката“, закључујући, између осталог, 
да су се у њему „крили многи до 
сада непознати токови развоја 
српске архитектуре новијег доба“... 
 

(из рецензије др М. Шупут) 
 

 „Монографија је кроз јасно 
дефинисана и уређена поглавља 
посвећена: друштвеним и култур-
ним приликама у Краљевини Југо-
славији; архитектонско – урбанис-
тичком развоју Србије 1918-1941.; 
оснивању и делокругу рада 
Министарства грађевина; делатнос-
ти самог Архитектонског одељења; 
пројектовању и изградњи грађеви-
на у надлежности овог одељења; 
положају архитеката и њихове 
делатности;   здањима   пројектова - 
ним у одељењу; утицају саме 
државе на деловање одељења и 
архитектонску продукцију; утицају 
државних архитеката на главне 
токове српске међуратне архитекту- 
ре....Поред неких од најзначајнијих 
српских градитеља тога доба, 
посебно је презентиран рад жена 
архитеката и руских градитеља 
запослених у овом одељењу....  

...Очекује се да ће се 
објављивањем рукописа покренути 
научна и стручна расправа о 
проблему и предмету рада, а тиме и 
иницирати даља ужа и специфич-
нија проучавања појединих аспека-
та ове теме у оквиру стручне и 
научне јавности у Србији.  Из тог 
разлога објављивањем рукописа др 
С. Тошеве у виду монографије даће 
се значајан подстицај за даље 
продубљено истраживање сличних 
тема, посебно везаних за однос 
државе и архитектонске праксе, 
деловања појединих аутора, домете 
остварених дела и њихов значај за 
укупан развој градитељ-ства у 
Србији. Поред тога рад ће имати 
практичну примену у едукацији из 
области историје и теорије 
архитектуре на високо-школским 
установама, али и у институцијама 
културе, заводима за заштиту 
споменика културе и музејима, где 
ће се резултати остварени кроз ово 
истраживање користити у 
валоризацији и презентацији 
укупне архитектонске праксе...“ 

 

     (из рецензије др М. Р. Благојевић) 

 
 
DOPRINOS ČEŠKIH 
ARHITEKATA FORMIRANjU 
NOVIJE ARHITEKTONSKE 
SLIKE BOSNE I HERCEGOVINE 
 

Autor: doc. dr Siniša Vidaković 
Izdavači: Arhitektonsko-građevinski 
fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci 
Stavebni fakulta, České vysoké učeni 
technické v Praze 
Velvyslanectvi České republiky v Sarajevu 
Međunarodno udruženje naučnih radnika-
AIS, Banja Luka 
Česká beseda – Sdruženi Čechů mĕsta 
Banja Luka, 2012.g. 
Recenzije: prof. dr Nađa Kurtović Folić 
                   prof. dr Milenko Stanković 
 
         „...Tema rada zaslužuje pažnju, jer se 
radi o zaista veoma snažnom, ne samo 
doprinosu, već i uticaju čeških arhitekata 
na stvaranje evropske slike u arhitekturi 
Bosne i Hercegovine. Ova njihova uloga 
karakteristična je i za druge prostore u 
okruženju, koji su tada bili pod vlašću 
Austro-Ugarske monarhije, ali i za 
Kneževinu, a zatim Kraljevinu Srbiju.  
          O pojedinim češkim autorima....dosta 
se istraživalo i pisalo u literaturi od strane 
drugih autora, tako da rad nije u 
potpunosti istraživački. Ipak, dr Siniša 
Vidaković je namenski, za ovu specifičnu 
priliku, izdvojio i sistematizovao doprinose 
najvažnijih pojedinaca, napravio kratke 
analize njihovih pojedinačnih građevina, 
odredio pojedinačni uticaj u određenoj 
sredini i izveo zaključak o vrednosti 
projekata i izvedenih dela....Pokrivene su 
sve oblasti delatnosti pojedinih arhitekata, 
koji su vrlo često zauzimali značajna mesta 
u državnoj upravi, kada je reč o donošenju 
odluke iz oblasti graditeljstva u Bosni i 
Hercegovini....Neki autori su predstavljeni 
dužim, a neki kraćim tekstom. To donekle 
zavisi i od stanja istraženosti podataka, 
odnosno arhivske građe koja je sačuvana o 
njima......Ilustracije koje prate tekst su 
dobro odabrane, pružaju jasnu predstavu o 
građevinskim formama, stilskim karakte-
ristikama i stanju u kojem se pojedine 
građevine nalaze, ukoliko su očuvane do 
danas....“ 
 

  (iz recenzije prof. dr Nađe Kurtović Folić) 
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јавност у одлучивању и делотворни јавни дијалог са 
грађанима и стручном јавности по питањима од јавног 
интереса попут проширења пешачке зоне Кнез 
Михаилове улице. 

Изузетно је забрињавајућа чињеница што се 
реализација проширења пешачке зоне одвија без 
обавезујућих, јавних урбанистичко - архитектонских 
конкурса и транспарентних јавних набавки, са 
анахроним и погрешним пројектантским и техничко-
технолошким решењима која не уважавају еколошке 
захтеве одрживости нити испуњавају услове 
економичности, рационалности и квалитета за будуће 
управљање и одржавање.  

Солидарни смо са грађанима и организацијама 
у њиховим иницијативама и захтевима за обустављање 
свих планова и активности на реализацији проширења 
пешачке зоне. Осуђујемо игнорисање ових захтева и 
ћутање администрације надлежних органа чиме је 
практично оспорено право грађанима на делотворни 
правни лек које гарантује Европска конвенција о 
људским правима. 

Професионалне активности чланова УАС и  
ДАБ који су ангажовани на реализацији овог пројекта 
не одражавају већинске професионалне ставове УАС и 
ДАБ. Сходно томе, УАС и ДАБ се одричу сваке 
одговорности од последица проширење пешачке зоне 
Кнез Михаилове улице на начин и према замисли 
градских власти. 

Простор града је простор односа у којем се  
огледају и очитавају односи у друштву као и начин 
његовог настанка. Нажалост, овакво понашање 
представника власти на свим нивоима сведочи да 
живимо у друштву у коме нема дијалога о битним 
темама. Одсуство јавне расправе у сфери стварања и 
реконструкције грађеног простора пресликава се на 
реално стање и ненадокнадиву штету чији починиоци 
протоком временом не могу и не треба да буду 
амнестирани. Директивним одлукама донетим иза 
затворених врата, ма колико биле маркетиншки 
"улепшане", није могуће створити и/или 
реконструисати јавни простор града. Без учешћа 
јавности, а посебно локалне заједнице и стручне 
јавности, те уважавања статуса материјалне и 
нематеријане баштине није могуће створити 
квалитетан и пре свега егалитаран јавни простор.  

Удружење архитеката Србије 
           и   Друштво архитеката Београда             05.04.2019. 
__________________________________________________ 

Поштовани чланови УО, 
Управо смо добили информацију о решењу 

Управног суда где се: "УСВАЈА захтев тужиоца 
Регулаторног института за обновљиву енергију и 
животну средину, Београд, Кнеза Милоша 16, и 
ОДЛАЖЕ извршење решења Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије број: 351-02-00063/2019-07, РОП-
МСГИ-1317-ЦПИ-2/2019 од 01.04.2019. године, до 
доношења судске одлуке. 

Решавајући о захтеву за одлагање извршења 
оспореног решења, Управни суд је нашао да је захтев 
основан"   
Ана Главички, секретар Удружења архитеката Србије и 
Друштва архитеката Београда              
            23.04.2019. 

 
 
ИЗЛОЖБА "УМЕТНОСТ У СРБИЈИ"  
 
Изложба "Уметност у Србији" коју су заједнички 
организовали Асоцијација српских архитеката (АСА) и 
Арт Центар из Новог Сада отворена је 8. априла 2019. г. 
Изложба радова архитеката и ликовних уметника 
чланова ова два удружења је организована у простору 
културног центра дворца Еђшег у Новом Саду, у улици 
Антона Чехова бр.4 у периоду од 8. до 15. априла 2019.г.  
  Прва изложба ове врсте приређена је 2018. 
године и премијерно представљена у Новом Саду, а 
потом је пренета у више градова у Србији. На 
овогодишњој изложби учествовали су архитекти, 
дизајнери и ентеријеристи чланови АСА са својим 
најновијим пројектима, скицама, цртежима, 3Д 
анимацијама, фотографијама реализованих дела и 
оних дела чија је реализација у току. 
За учествовање на овој изложби није се плаћала 
котизација. Одабрани радови са изложбе су објављени 
на странама новог часописа "АСА".  
_____________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ 
“ЗАШТИТИМО БУДУЋНОСТ“ 

 
Колективна чланица СИТС, Удружење инжењера 
Пиротског округа, организовало је од 9 -11. маја 2019. 
године у сали Управне зграде ХЕ Пирот, Бериловац, ово 
међународно саветовање. У оквиру саветовања 10. маја 
са почетком у 18,00 часова, организовано је свечано 
отварање изложбе  
 

“150 ГОДИНА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И 
ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ -  ОД 

ТЕХНИЧАРСКЕ ДРУЖИНЕ ДО 
САВРЕМЕНОГ УДРУЖЕЊА” 

 
Изложба СИТС је гостовала од 10 до 19. маја 2019. 
године са поставком у Галерији „Чедомир Крстић“ у 
Пироту, у организацији Стручне службе СИТС-а. 
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ 
ОДЛУКА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ИЗГРАДЊА 
ГОНДОЛЕ „КАЛЕМЕГДАН – УШЋЕ“. 
 

Удружење архитеката Србије и Друштво 
архитеката Београда позивају републичке и градске 
органе и институције надлежне и одговорне за 
планирање и изградњу, као и за заштиту културних 
добара да преиспитају одлуке којима се омогућава 
изградња Гондоле „Калемегдан – Ушће“ и отворе 
дискусију уз стварно учешће јавности о реализацији 
овог пројекта у складу са начелима планирања, 
уређења и коришћења простора (тачка 10), став 1. члан 
3. важећег Закона о планирању и изградњи) 

Подсећамо да је Београдска тврђава 
Непокретно културно добро од изузетног значаја за 
Републику Србију те суштински и најбитнији елемент 
идентитета града Београда, који са археолошким 
слојевима изузетних вредности, траговима различитих 
цивилизација, од кључног значаја за разумевање 
историјског и културолошког развоја српске 
престонице.  

Делећи забринутост грађана и стручне 
јавности због релативизације јавних процедура и 
примене прописа Републике Србије, као и виших 
планских аката града Београда, те планираним обимом 
и врстом интервенције у простору Београдске тврђаве и 
њеном непосредном окружењу, дужност нам је да 
укажемо да би евентуална изградња жичаре, супротно 
јасно исказаном ставу стручне јавности, изазвала 
несагледиве негативне последице по ово културно 
добро и трајни губитак за садашње и будуће грађане 
Београда и Србије.  

Апелујемо на надлежне градске и републичке 
органе да у складу са јавним интересом и владавином 
права под хитно и неодложно обуставе све активности 
на реализацији овог пројекта и на законит начин ставе 
ван снаге све одлуке, како би се отворио простор за 
стручно преиспитивање истих. Подсећамо да без 
одговарајућих експертских студија и провера није 
могуће у целости сагледати потребу, корист и утицај 
овог вида саобраћаја на овом локалитету.  

Професионалне активности чланова УАС и  
ДАБ који су ангажовани на реализацији овог пројекта 
не одражавају већинске професионалне ставове УАС и 
ДАБ. Сходно томе, УАС и ДАБ се одричу сваке 
одговорности од последица реализације пројекта 
жичаре са припадајућим зградама Гондоле 
„Калемегдан – Ушће“. Придружујемо се и подржавамо 
све досадашње напоре и иницијативе грађана и 
стручне јавности за обустављање, те стручно и јавно 
преиспитивање реализације овог пројекта. Осуђујемо 
игнорисање ових захтева и ћутање администрације 
надлежних органа чиме је практично оспорено право 
грађанима на делотворни правни лек које гарантује 
Европска конвенција о људским правима. 

Удружење архитеката Србије  
           и   Друштво архитеката Београда             25.03.2019. 

 
  

 
 
 
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ 
ПРОШИРЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ 
У ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ИСТОРИЈСКОГ ЈЕЗГРА 
БЕОГРАДА 
 

Удружење архитеката Србије и Друштво 
архитеката Београда позивају републичке и градске 
органе и институције надлежне и одговорне за 
планирање и изградњу, као и за заштиту културних 
добара, да преиспитају одлуке којима је омогућено 
проширење и изградња пешачке зоне у централном 
делу Историјског језгра Београду.. 

Подсећамо да је Историјско језгро Београда 
утврђено 2017. године одлуком Владе Републике Србије 
као просторно културно - историјско језгро на 
територији Општине Стари Град које представља 
материјално сведочанство града старог два миленијума. 
Урбани континуитет и очуваност уличне матрице, 
грађевинског фонда, садова и паркова, 
традиционалних трговачких улица, јавних простора и 
стамбених блокова заједно са нематеријалном 
баштином дугог трајања, повезаном са начином 
живота, представљају неоспорне урбанистичке и 
културне вредности, градећи значајно обележје 
политичког и друштвеног континуитета српске 
престонице. 

Делимо велику забринутост грађана и стручне 
јавности због кршења важећих прописа Републике 
Србије и виших планских аката града Београда (од 
стране представника исте владајуће коалиције која је 
пре само две године донела дијаметрално другачије 
одлуке).  

Дужност нам је да укажемо да би евентуална 
реализација идеје проширења постојеће пешачке зоне 
Кнез Михаилове улице, планираним обимом и врстом 
интервенције у простору централног дела Историјског 
језгра Београда, изазвала непотребну и несагледиву 
штету по ово културно - историјско језгро и његове 
материјалне и нематеријалне вредности, те трајни 
губитак за садашње и будуће грађане Београда и 
Србије.  

Апелујемо на надлежне градске и републичке 
органе да у складу са јавним интересом и владавином 
права под хитно и неодложно обуставе све активности 
на реализацији овог пројекта и ставе ван снаге све 
одлуке, како би се отворио простор за стручно 
преиспитивање истих уз укључивање јавности у складу 
са законом.  

Подсећамо да без одговарајућих експертских 
студија и провера, није могуће у целости сагледати 
потребу, корист и утицај овог вида саобраћаја у 
простору дела Историјског језгра Београда његовом 
непосредном окружењу.  

Посебно указујемо на неправилности 
приликом извођења радова у погледу обезбеђења 
доступности и безбедности људи и имовине, стихијској 
и ад-хок промени режима колског саобраћаја и 
недостатку способности градских власти на обавезну  
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приредио арх. Хранислав Анђелковић 

 

 

 

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

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

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 

 

 
Архитектура и Урбанизам бр. 48, 2019. г. (90 стране, у боји): 

 

УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Милена Милинковић, Ана Никовић, Јасна Петрић: Часопис Зборник радова 
(1961-1975): анализа и библиографија (oригиналaн научни рад); Тања Бајић, Божидар Манић: Становање у мешовитој 
својини: урбанистички аспекти и искуство новије стамбене праксе у Србији (oригиналaн научни рад); Вук Гарача, Милан 
Брадић, Светлана Вукосав: Стање, планирање и уређење Aлмашког краја у Новом Саду у функцији развоја туризма 
(прегледни рад); Ана Контић, Рената Јадрешин-Милић, Раде Мрљеш: Методологија интегрисаног истраживања у процесу 
дигиталне документације архитектонског наслеђа (прегледни рад); Ђорђе Алфиревић, Сања Симоновић Алфиревић: 
Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору / Design principles for achieving spatiality in living 
space (прегледни рад) • АРХИТЕКТУРА: Дијана Аџемовић Анђелковић: Реконструкција и екстензија: ОШ „Светозар 
Марковић“, Београд; Милан Ђурић: Хотел „Хилтон“: Иновативна просторна и технолошка интервенција у урбаном ткиву 
Београда • АКТУЕЛНОСТИ: Даница Јововић Продановић:  БИНА 2019 : ПОЗИТИВНО / АКТИВНО; Слађанa Милићевић: 
Дисоцијативни простор модерности: дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима ХХ и почетка ХХI века 
(награђена докторска дисертација): Милица Груичић: Контрапункт: Музичка академија, Парк Ушће, Нови Београд. Possibilium 
Harmoniae (нНаграђени мастер рад); Милан Веселиновић: Анализа потенцијала и могућности коришћења биомасе у 
енергетске сврхе на простору АП Војводине  (награђени мастер рад); Константин Петровић: Награда Ранко Радовић 2018. • 
НОВЕ КЊИГЕ:  Љубица Јелисавац-Катић, Милан Лојаница и Владимир Мако: (приказ књиге: Дијана Милашиновић Марић); 
Слободан Крњетин и Горан Миленковић (приказ књиге: Јелена Атанацковић Јеличић).. 
 

 

 

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 
 
 
 
 
 

www.dans.org.rs 

 

 
ДаНС  бр. 84, децембар 2017.г.  

 

Тема броја: РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ • Владана Путник Прица: Нови живот 
МСУ као пример за будуће обнове • Реља Иванић: Интервју: Дејан Тодоровић • Дијана Милашинови Марић и Игор Марић: 
Иван Антић - Архитектонично • Иван Петровић: Портофолио: Реконструкција и Зграда • Тамара Стричевић: Конкурс: Нова 
места 2 • Драгана Константиновић, Реља Ивани (фото): Пројекат: О архитектури и становању. Стамбено-пословна зграда 
Железничка 25, Нови Сад – Лазар Кузманов • Андреј Стреховец, Реља Иванић фото): Пројекат: Прогресивни моменти у 
Крагујевцу. Стамбена зграда Н8 – Студио Симовић • Драгана Константиновић: Наслеђе: Фокус на модернизам. Архитектура 
Новог Сада 1970-1985 • Александар Беде: Наслеђе: Спенс као мера новосадског урбанитета • Владимир Митровић: 
Наслеђе: Аграриа Нови Сад • Горан В. Анђелковић: In memoriam: Архитекта Даница Милосављевић • Срђан Јовановић 
Weiss: Дешавања: Архитектура меког социјализма и (не)документовано • Бојана Каравидић: Публикације: „Како очувати и 
користити културно наслеђе. Допринос Векова Бача“ – Славица Вујовић.. 
 

 

 

АРХИТЕКТУРА 
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд, E-mail: asa@sbb.rs 
Часопис АРХИТЕКТУРА, нажалост, престао је да излази после броја 209 (октобар-

децембар 2018). Број 207 није нам био доступан, а овде представљамо задња два броја 
(208 и 209). 

 

 

 
Архитектура бр. 208, јул-септембар 2018.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

 

Слободан Малдини: Бисери архитектуре • Асоцијација српских архитеката - Ми смо АСА •  Слободан Малдини: Жута 
архитектура (Архитектонска критика) • Слободан Малдини: Политика заборава • Слободан Малдини: Фантомске књиге 
(Архитектонска критика) • Слободан Малдини: Игре око филхармоније • Драгана Ромић Вино: Маунт павилиа – комплекс 
мешовитих функција • Живојин Кара-Пеић: Кућење и сећање – Архитекта Божидар Бата Јанковић (Божидар Бата Јанковић) • 
Архитектура је култура • Проф. др Петар Арсић: Округли сто АСА • Годишња изложба Асоцијације српских архитеката: 
Уметност архитектуре • Изложбе: Изложба професора Александра Радојевића (Ријеч Андрије Маркуша на отварању 
изложбе цртежа Александра Радојевића) • Књиге: Слободан Малдини: Историја српске уметности XVIII – XXI века. 
 

 

 
Архитектура бр. 209, октобар-децембар 2018.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

 

Слободан Малдини: Мутне воде конкурса • Слободан Малдини: Споменици српским краљвима • Слободан Малдини: 
Правила струке •  Слободан Малдини: Награда „Ранко Радовић“ • Слободан Малдини: Облакодери на Церу • Андрија 
Маркуш: Ћирибу, ћириба – обиљежја идентитетаповодом оредавања др арх. Владимира Мака одржаног у ЦАНУ • Андрија 
Маркуш: Адолф и Тито • Из бележнице арх. Миљана Радоњића • арх. Слободан Драговић: Округли сто АСА • Уесници на 
изложби „Уметност архитектуре“ Асоцијације српских архитеката • Слободан Малдини: Историја српске уметности  XVIII – 
XXI века (приказ књиге др Зоран Маневић)  • арх. Слободан Драговић: Утркивање к небу млазика чемпреса и капеле (приказ 
књиге Андрија Маркуш).. 
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Арх. Хранислав Анђелковић 
 

ДР АРХ. ЗОРАН МАНЕВИЋ 
(Скопље 1937 – Београд 2019.) 

 
После дуге болести, 4. априла 2019. 

године, преминуо је великан српске архитектуре, 
архитекта и историчар архитектуре др Зоран 
Маневић. 

Рођен је 1937. године у Скопљу, у 
тадашњој Краљевини Југославији. Његова 
породица се после Другог светског рата преселила 
у Београд, где завршава основну школу, гимназију 
и Архитектонски факултет (1961.) код професора 
Мате Бајлона. Магистрирао је 1967.г., а 
докторирао 1980.г. на Филозофском факултету, 
на Одељењу историје уметности, са темом Појава 
модерне архитектуре у Србији, код професора 
Војислава Кораћа (чланови комисије за одбрану - 
Дејан Медаковић и Лазар Трифуновић). 

Његов развојни пут је био променљив, а 
провео га је радећи у неколико стручних и 
научних институција. Најпре је био запослен у 
Институту за архитектуру и урбанизам Србије 
(ИАУС) од 1963. до 1970. године. Наредних 20 
година је провео у Градском заводу за заштиту 
споменика културе, а од 1990. до 1995. године био 
је управник Института за историју уметности на 
Филозофском факултету. Последњих пет година 
радног стажа поново је био запослен у ИАУС-у. 

Бавио се историјом и заштитом 
архитектуре, а нарочито се интересовао за 
међуратну и послератну архитектуру. Стилски 
правац у којем је постигао највише резултата била 
је међуратна Модерна, где је стручној јавности 
практично поново „открио“ дела предратних 
архитеката. Деловање Групе архитеката модерног 
правца, али и појединачни животи и дела 
архитеката попут проф. Милана Злоковића и 
Драгише Брашована, истраживачком делатношћу 
Зорана Маневића, поново су угледали светлост 
дана у његовим научним радовима, 
монографијама и изложбама. 

Залагао се за сарадњу историографа и 
пројектаната (историчара уметности и 
архитеката), то јест, за што веће присуство 
архитеката у јавности, било путем писаних 
текстова, изложби или радио и ТВ емисија. 
Заговарао је један прагматичан однос између 
архитеката и инвеститора, а као примере наводио 
предратне и послератне архитекте, који су не 
само својим знањем, већ и снагом своје личности, 
успевали да се наметну својим приватним 
инвеститорима или државним функционерима. 

Давне 1974. године је иницирао и, заједно 
са групом истомишљеника, основао Салон  

 
 

архитектуре, прву и највећу националну 
манифестацију архитеката и урбаниста у Србији, 
која и данас траје. На Салону су учествовали сви 
најзначајнији српски архитекти и архитектонски 
бирои, а у вишедеценијској историји ове изложбе 
архитеката могуће је сагледати историју српске 
архитектуре. Покретач је Велике награде 
архитектуре (1982), која је додељивана 
најзначајнијим данашњим архитектима. 

Наставивши традицију Клуба архитеката 
основаног 1923. године, основао је (1997.) нови 
Клуб архитеката, са циљем окупљања неимара и 
припадника осталих градитељских професија, 
заступања њихових интереса, проучавања 
историје архитектуре, прикупљања и чувања 
историјских артефаката на пољу архитектуре. 

Оснивач је и уредник часописа 
Архитектура, архитектонског гласила које се 
бавило озбиљном и независном архитектонском 
критиком и есејистиком и информисало читаоце 
и друштво у целини о најновијим догађањима на 
плану архитектуре. Од првог броја из 1998. године 
до данас је објављено чак 209 бројева (број 209 је 
изашао децембра 2019.) у којима се налази 
изванредна и јединствена историјска и 
документациона грађа и где је могуће пронаћи 
описе свих значајних догађања на плану српске 
архитектуре. 

Оснивач је, идејни творац и уредник 
Лексикона српских архитеката, најобимнијег 
именика српских архитеката, активних од 
почетка XIX века до данас, који је, уз извесне 
измене наслова и допуне, доживео три издања: 
Лексикон српских архитеката  19. и 20. века 
(1999),  Лексикон српских неимара (2002.) и 
Лексикон неимара (2008.). У њему је представио 
биографије и дела великог броја познатих 
стваралаца, а садржај је годинама допуњавао. 
Лексикон данас има дигиталну верзију, сајт који 
се континуално допуњује и представља 
најкомплетнију биографску документацију 
српских архитеката XIX - XXI века. 
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На улазу у ресторан је тераса са 
покретним кровом, према фонтанама и 
прилазним ауто и пешачким површинама. 
Паркинг је проширен и допуњен деловима за 
мотоцикле и камионе. Технички блок је 
проширен централном кухињом са свим 
пратећим садржајима, блоком за смештај особља. 

Треба нагласити да је постојеће високо 
зеленило сачувано у потпуности и допуниће се 
новим садницама. У плану су и нови садржаји: 
обнова постојећег базена и изградња комплетног 
аква – парка са два нова мања базена, као и 
дискотека.  

„Девастацијом објеката током транзиције 
нанети су непроцењиви губици, како на 
материјалном, тако и на културно-уметничком 
плану.  Потребно је много материјалних средстава 
личне храбрости и ризика за реконструкцију 
објекта површине 12.000м2 (паритет 200 
трособних  станова). Република Србија и Ниш, 
као "царски град", добили су хотелом визит-карту 
коју заслужују. Архитектура објекта је добила 
нову обраду, у духу савременијих материјала, док 
је ентеријер хотела, обзиром на своју другу 
намену, добио и адектватну успешну трансфор-
мацију. Присуство Председника Александра 
Вучића и  значајних привредника и политичара 
на отварању показује колики значај има хотел  за 
град  Ниш  и Србију. Пријатно је то видети!“  

(арх. М. Пауновић) 
____________________________________________ 
(фото: 2 М. Пауновић, 1,3,4,5,6,7,8: З. Чемерикић) 
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Приредио: З. Чемерикић 
 

ХОТЕЛ „НАИС“ У НОВОМ РУХУ 
Реконструкција мотела „НАИС“  
 

Инвеститор: NAIS RESORT, г. Ивица Тончев 
Главни пројект и ентеријер мотела „Наис“, 1982.г.:  
Миле М. Пауновић, диа 
Идејни пројект реконструкције:  
Славиша Кондић, диа 
Пројектант фасаде и ентеријера: 
УРБАН ПРО, Београд, Горан Бабић, диа  
ПЗИ – пројект за извођење: АРТ д.о.о. Врање 
Пројектант: Драган Величковић, диа 
Пројект менаџер: Ванча Димитров, диг 
Главни извођачи:  
EURO SUPPORT GROUP, Јагодина и 
БИВИДМОНТ, Ниш 
Шеф градилишта: Ненад Велаја, грађ.тех. 
Надзорни орган: Драган Гроздановић, диг 
 

 Ниш је добио још један капитални објект у 
области туризма. Мотел „Наис“ је, својевремено, 
био значајни пункт на туристичком коридору -
раскрсници путева ка истоку и југу. Својом 
атрактивном архитектуром и богатом 
туристичком понудом, а за Нишлије привлачан и 
због базена, последњих година је доспео у врло 
лоше стање.  

Нови инеститор је приступио темељитој 
реконструкцији објекта и окружења, уз доследно 
поштовање постојеће архитектуре, тако да је сада 
мотел постао хотел високе категорије, са 4 
звездице и око 10.000 м2 корисне површине. За 
само нешто више од 14 месеци, изведена је 
комплетна конструктивна и ентеријерска обнова, 
са новим инсталацијама, термички појачаном 
фасадом, са комплетном обновом кровне 
конструкције и обновом смештајног крила (80 
соба и 9 апартмана). 
 

 

 
 
 
 

 
                                                  1 
Нови садржаји су: сала за венчања (450 м2), 

конгресна сала (560 м2), ВИП блок са малом салом, 
СПА центар (са базеном, сауном, „сланом“ собом, 
турским купатилом и „ђакузи“ кадом), спорт-
кафе и цигара-бар, продавница. Подразумева се 
рецепција и холови, све потребне комуникације, 
нови лифтови и велики број санитарних чворова 
са високо квалитетном обрадом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        2 
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На традицији првог српског удружења 
архитеката из 1890. године, у циљу одбране 
струке од непрестаног урушавања, 2010. године је 
основао Асоцијацију српских архитеката – АСА, 
независно удружење архитеката-уметника. Овим 
чином, укинуо је вишедеценијску мантру о 
архитектури као инжењерској струци и охрабрио 
архитекте да се уметничком делатношћу баве у 
оквиру и под заштитом сопственог, аутентичног 
архитектонског удружења. Првенствена улога ове 
струковне асоцијације усмерена је према јачању 
културног аспекта архитектуре, заштити 
ауторских права архитеката и борби за очување 
новије непокретне културне баштине на тлу 
Србије.  

Кроз бројне стручне програме, 
Асоцијација српских архитеката окупља 
представнике архитектонске струке, подржава их, 
указује на проблеме и предлаже своја решења. 
Једна од више значајних активности АСА је и 
промовисање архитеката као уметника (а мање 
инжењера), добијањем признања, преко конкурса 
- архитекта-уметник. 

Маневићева АСА данас има велики број 
сталних чланова, појединаца и предузећа, већи 
број придружених чланова и симпатизера, на који 
начин окупља све најзначајније српске архитекте. 
Већ дужи низ година АСА организује 
архитектонско - урбанистичке конкурсе на 
годишњем нивоу, а бави се и ангажованим 
критичким радом. Листа јавне критике коју је 
упутила АСА је дугачка, а њени резултати су 
изузетно значајни за архитектонску струку у 
Србији. АСА организује годишњу изложбу 
Уметност архитектуре, на којој учествују 
бројни чланови, самостални уметници и бирои, 
додељује Годишњу награду, организује трибине, 
на којима се на јасан и отворен начин расправља о 
проблемима у нашој архитектури. 

Од његових значајнијих писаних дела 
издвајају се: Злоковићев пут у модернизам (1976.), 
Архитектура и политика (1937-1941.) (1984.), 
Традиција и савремено црквено градитељство 
(уредник зборника, 1995.), Александар Ђокић 
(монографија, 1995.) и капитално дело Лексикон 
српских архитеката/неимара (1999, 2002, 2008). 

Био је сарадник више периодичних 
публикација: Архитектура и урбанизам 
(Београд), Зборник Матице српске за ликовне 
уметности (Нови Сад), Годишњак Музеја града 
Београда, Човјек и простор (Загреб), Синтеза 
(Љубљана), Уметност (Београд). 
_______________________________________________ 
(Извор података – Интернет: Википедија, 
Слободан Малдини, Марко Стојановић)   
 

 
▪ 

Зоран и ја смо се знали још из студентских 
дана (шездесетих година). Наши међусобни 
контакти, у почетку ређи, касније су били све чешћи 
и садржајнији – најпре преко телефона и писама, 
касније преко Интернета, а некад и преко сусрета. 

У писму (20. март. 1996.), уз понуду да се 
прихватим чланства у Уређивачком одбору, изнео 
ми је своје идеје о издавању Лексикона српских 
архитеката. Врло студиозно и аналитички је 
сагледао све аспекте остварења ове идеје. Уз изузетно 
стручно образложење и анализирање концепта 
Лексикона, врло је реално изложио све проблеме који 
стоје на путу остварења (проблем финансирања, 
незаинтересованост струке, незаинтересованост 
појединаца - архитеката, неповољно друштвено 
окружење, тешка економска и политичка 
ситуација...). Све ми је личило на Зоранов сан – на 
утопију која се никад неће остварити. Али, Зоран 
није посустајао - 1999. г. излази прво издање 
Лексикона, после још два. 

Имао је пуно идеја – нажалост, није успео све 
да их реализује. Ево једног цитата из поменутог 
писма: „Лексикон споменика културе требало би 
радити са Заводом за заштиту, Лексикон општих 
појмова са људима са факултета. У Лексикону 
општих појмова долазе у обзир све струке повезане 
са грађењем, па и твоја струка, Нацртна геометрија.“ 

Неколико пута је долазио у Ниш, преносио 
нам своје искуство и ентузијазам, бодрио нас и 
саветовао како да се боримо за афирмацију наше 
струке. Изузетно је ценио рад Друштва архитеката 
Ниша, а посебно гласник Друштва Архитект. Пре 
неколико година је посетио ДАН са предлогом да 
Архитект прерасте у српски национални часопис. 
Сматрао је да је нишки часопис, упоређен са 
тренутно постојећим архитектонским часописима у 
Србији, најближи улози архитектонског 
националног часописа Србије. Нажалост, због 
кадровких и финансијских проблема, нисмо били у 
могућности да прихватимо овај предлог. 
 Било је још Нишлија (арх. Саша Буђевац, 
арх. Зоран Чемерикић...) са којима је имао значајну 
сарадњу – Чемерикић је читаву деценију, врло 
ажурно, објављивао текстове у Архитектури, 
најчешће о нишким архитектонским актуелностима.  

Архитекти своју струку обављају у 
различитим подручјима. Један број пројектује, други 
се баве грађењем, неки обављају чиновничке 
послове, неки се окрену настави и науци... а врло су 
ретки они који се окрену историји архитектуре. 
Један од тих ретких је Зоран Маневић. Бриљантно је 
обављао тај посао. На српском небу историје 
архитектуре није имао конкуренцију.  

Његово обимно и непоновљиво дело чуваће 
га од заборава садашњих и будућих генерација. 

▪ 
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Арх. Љупка Ковачевић 
( Демир Капија 1939 –  Ниш 2019.) 

 

                 Рођена je у Демир Капији (Македонија), 3. 
10. 1939. г., од оца Лазара, инжењера, иноватора, 
уметничког фотографа, добитника 2. награде на 
Бриселском сајму иновација, и мајке Камке, 
кројачице, и чланице Кола српских сестара у 
Скопљу. Школу похађа у Скопљу где након 
завршене гимназије уписује Архитектонски 
факултет. Као девојка била је члан хора са којим je 
често путoвала по Европи и Америци.  

Након завршених студија запошљава се у 
Скопском пројектном бироу „Македонија пројект“, а 
затим упознаје свог супруга арх. Свету Ковачевића. 
У Скопљу им се 1966. год. рађа старији син Петар, 
након чега се селе за Ниш, где им се 1969. год. рађа 
млађи син Бранислав. 

У Нишу се 1969. год. запошљава у 
пројектном бироу „Архитект“ где је убрзо добила 
један од тада највећих пројектних задатака – 
пројектовање спортске хале „Чаир“. За реализацију 
тог пројекта добија Октобарску награду града Ниша. 
Године 1975. биро „Архитект“  се припаја 
„Нишпројекту“ где Љупка наставља богату 
професионалну каријеру све до пензије 1999. год. 
Била је активан члан Друштва архитеката и учесник 
свих стручних збивања у Нишу. Писала је текстове 
из области архитектонске критике за „Народне 
новине“ и „Архитект“. У пензији се посветила себи и 
породици, а највише унукама Јелени, Милици и 
Елени. 

Њени значајнији изведени објекти су: 
-  Хала „Чаир“, 1972. 
- Купалишни комплекс „Чаир“  
  (коауторство са А. Буђевцем), 1978. 
- Нишка банка, ул. Николе Пашића, 1989-1990. 
- Стамбено насеље Књажевачка - југ („Ђачко  
  острво“, 1991-2000.  
  (признање на Данима архитектуре 2000. и  
  награда на Данима архитектуре 2004.г.)  
- Стамбени објекти у Нишу: ул. Војводе Мишића    
  („Војвоткиња“), 1994-1997., ул. 7 Јула („Јулија”),    
  ул. Косте Стаменковића, ул. Устаничка, ул. Ћирила 
и Методија („Метохија“)  
- Стамбена насеља у Нишу: „Бубањски хероји“,  
  Дуваниште, Делијски Вис, „Зона“ А-Б-Ц, „Ардија“ 
(1995-2000.), „Зизи“ у Бору, куће у низу, Зајечар 
- Основна школа „Душко Радовић“ 
- дечији вртић на Булевару Немањића 
- ресторан Електронске индустрије 
- производне хале „Први мај“ у Пироту 
- многи други стамбено-пословни,  индустријски  
  и школски објекти широм Србије 
                Конкурси: 
- Медицински центар у Бору, Прва награда 
- Спортски центар у Бору, Прва награда 
- Стамбени објект у Софији    

Биографски подаци: Бранислав Ковачевић 
Фотографије: ЦД Монографија Љ. Ковачевић 
Приредио: З. Чемерикић  

 
 

Спортска хала „Чаир“ 

Купалишни комплекс „Чаир“ 

 
Стамбено насеље Књажевачка - југ 
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НАУЧНИ СКУП  
„НИШ И ВИЗАНТИЈА“  XVIII 

 
Традиционални међународни научни 

скуп „Ниш и Византија“, осамнаести по реду, 
одржан је од  3.6. до 5.6.2019.г. у свечаној сали 
Универзитета у Нишу, под називом „800 година 
аутокефалнос-ти Српске цркве (1219-2019): црква,  
политика и уметност у Византији  и 
суседним земљама”. Уводну реч је дао др Миша 
Ракоција. Након благослова Патријарха српског 
Господина Иринеја и поздравне речи 
Градоначелника Ниша г. Дарка Булатовића, 
скупу се обратио и ректор Универзитета у Нишу 
проф.др Драган Антић, а скуп је отворила др 
Весна Бикић из Београда. Зборник радова бр. 17 
представила је др Анђела Гавриловић.  

На симпозијуму су учествовали предавачи 
из Турске, Русије, Мађарске, Грчке, Црне Горе,  
Македоније, Украјине, Бугарске, Аустрије, 
Румуније, Републике Српске и Србије. Пратеће 
активности су биле: промоција Зборника радова 
бр. 17, музички програм, дискусија и разговор са 
новинарима, као и обилазак споменика културе – 
Базилике мученика, Латинске цркве у Горњем 
Матејевцу. 

            www.nisandbyzantium.org.rs  
_______________________________________ 

 

ВИЗАНТИЈСКЕ ЦРКВЕ У НИШУ 
 

         Департман за историју Филозофског 
факултета у Нишу организовао је 3. априла 2019. 
г. под овим називом  предавање др Мише 
Ракоција, историчара уметности и археолога 
(Завод за заштиту споменика културе Ниш).  
______________________________________________ 

УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКИ 
КОНКУРС ЗА 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ 
КОНГРЕСНО–САЈАМСКИ ОБЈЕКАТ 

„ЕКСПО ЦЕНТАР У НИШУ“ 
 

Град  Ниш - Канцеларија за локални 
економски развој и пројекте (КЛЕРП) објавили су 
18.06.2019. г. позив за подношење понуде за 
набавку  пружања услуга ангажовања 
спроводиоца конкурса. Друштво архитеката 
Ниша је поднело своју понуду која није 
прихваћена.  

Задатак Спроводиоца конкурса је да 
обавља све активности које се тичу организације и 
спровођења Конкурса. Спроводилац, у име и за 
рачун Наручиоца конкурса, спроводи поступак 
Конкурса по фазама, односно обавља све стручно-
административне послове у припреми, у току и 
по завршетку Конкурса, у складу са уговором који 
Наручилац и Спроводилац закључе.  

▪ 
 Град Ниш реализује пројекат „Израда 

пројекта за извођење радова за 
мултифункционални Експо центар у Нишу“, који 
је одобрен за финансирање у оквиру позива за 
подношење предлога пројекта за израду 
извођачких пројеката за економску 
инфраструктуру у оквиру програма Подршке 
Европске уније за развој општина - ЕУ ПРO. Циљ 
изградње Мултифункционалног конгресно – 
сајамског објекта „ЕКСПО центар“ је да обезбеди  
да  Ниш буде идеално погодан домаћин широког 
спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, 
састанци, емисије и спортски догађаји.  

Главна активност је израда техничке 
документације за изградњу Мултифункционалне 
дворане - ЕКСПО ЦЕНТАР НИШ на локацији 
Лозни калем кат.парцела  8805/1 К.О. Нишка 
Бања, укупне површине минимум 13.500 м2, који 
би се састојао од две потпуно одговарајуће 
области:   
-   Конгресни део објекта, укупне спратности П + 1 
и укупном оквирном површином од 5.400 м2 и  
- Мултифункционална - сајамска дворана у 
приземљу оквирне површине 8.100 м2.  
 

Као крајњи исход пројекта, очекује се да 
Град Ниш добије Пројекат за извођење радова, 
тако што ће уз помоћ стручног сарадника-
консултанта доћи до пројектног задатка за 
припрему пројектне документације, спровести 
урбанистичко-архитектонски конкурс, добити 
идејно решење са урбанистичким пројектом и 
пројекат  за грађевинску дозволу са техничком 
контролом.  
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Категорија Архитектура – награда 
 

 
                   Категорија Ентеријер - награда 

 
 

 
                                                                Велика награда 

 
       Категорија Ентеријер - награда 

 

 
  Категорија Архитектура - признање                              

     

 
   Категорија Гост салона - признање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND PRIX 41. САЛОНА           . 
(фото: www.designed.rs/news/nagrade_41_salona_arhitekture) 
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Нишка банка 

 

 
Стамбено насеље „Зона“, блок Ц 

 

 
Стамбено-пословни објект, ул. Војводе Мишића 

 
Стамбено насеље „Зизи“ у Бору 

 

 
Стамбени објекти у ул. Косте Стаменковића 

 

 

 
Породична кућа Ђурић 
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„Војвоткиња“, основа типског спрата 

 

 
Дечији вртић „Мара“ 

 

 
Стамбени објект у Софији, Бугарска, конкурс 

 

 
Спортски центар у Бору, конкурс 

 
Стамбено-пословни објект „Метохија“ 

 
 

 

 
Медицински центар у Бору, конкурс 

 
 

 

 
 

Стамбено насеље „Бубањски хероји“ 
Основа трособног стана 
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41. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ У БЕОГРАДУ 
  Музеј примењене уметности, 27.3. до 30.4.2019.г. 
 

Ове године су у селекцији жирија била 104 
рада, од 230 пријављених, а у конкуренцији за награде 
разврстано је 78 радова у 6 категорија (није било радова 
из урбанизма и архитектонске критике, а конкурсни и 
студентски радови излажу се ван категорије за награде). 
Уз представљање архитектонске делатности у Србији, 
Салону је присуствовао и један број аутора из 
иностранства, углавном из регије.  

Жири 41. Салона архитектуре је био у саставу: 
Реља Иванић, Наталија Миодраговић, Јуриј Садар, 
Дејан Тодоровић и Злата Вуксановић Мацура.  

 
Из Ниша су на Салону учествовали следећи 
пројекти / аутори: 
 
реализације 

- ЕНТЕРИЈЕР  ZUMTOBEL FACTORY OFFICE 
BUILDING, Брзи Брод, Ниш, Предраг 
Милутиновић, арх. 

- ОБЈЕКТ ZUMTOBEL FACTORY, Брзи Брод, 
Ниш, Предраг Милутиновић, арх. 

- УЛАЗНИ ХОЛ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА 
INTEGRATED MICRO/ELEKTRONICS, Нишка 
Бања, Виолета Јовановић, арх. 

- АНЕКС ДЕЧЈЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ И 
ХИРУРГИЈЕ, Ниш, архитекти Александар 
Стојановић и Владимир Ивановић 

- СТАМБЕНИ ОБЈЕКТ Ц1Б, Ниш, архитекти 
Мирољуб Станковић и Зоран Николић, 
коаутор Марта Николић, арх. 

- ЕНТЕРИЈЕР SANJELLI, Лесковац, архитекти 
Андреја Буђевац, Саша Буђевац, коаутор 
Душан Коцић, арх. 
пројекти 

- ВИШЕНАМЕНСКА ЛАМЕЛА-ДОГРАДЊА 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ,Ниш, архитекти 
Мирко Станимировић, Милан Танић, Војислав 
Николић, Милан Брзаковић, Миљана 
Игњатовић, Бисерка Јовановић, Андрија 
Чоловић 

- КОНКУРСНИ ПРОЈЕКТ ВИШЕНАМЕНСКОГ 
ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ У НИШУ, 

архитекти Марјан Петровић, Милица 
Стојковић, Александар Кековић, Милан Танић, 
Славиша Кондић, Александра Ћурчић, Даница 
Томић, Милица Митић 

- КОНКУРСНИ ПРОЈЕКТ ВИШЕНАМЕНСКОГ 
ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ У НИШУ, 
архитекти Даница Станковић, Александра 
Ранчић, Александра Цветановић, Војислав 
Николић, Миомир Васов 
публикације 

- АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ 100 НИШ, изд. 
Друштво архитеката Ниша, аутори Бранимир 
Ћирић, Зоран Чемерикић, Миодраг Медар, 
Жарко Клисаревић, Сима Гушић, Јелена Илић, 
Александар Кековић 

 
НАГРАДЕ  

- Велика награда  
GRAND PRIX 41. САЛОНА 

ЛЕТЊА КУЋА У КОТОРУ, ауторски тим  
АКВС архитектура, Анђела Карабашевић и Владислав 
Суџум   

категорија Архитектура-награда 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТ ROAMING GROUP У БЕОГРАДУ, 
аутори Горан Војводић и Јелена Ивановић Војводић 

категорија Архитектура-признање 
ОБЈЕКТ ZUMTOBEL FACTORY, Брзи Брод, Ниш, 
Предраг Милутиновић, арх. 

категорија Ентеријер-награда 
МУЗЕЈ ИНИЦИЈАТИВЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ 
ПАЛАНЦИ, аутор Александар Гушић 

категорија Ентеријер-награда 
АПАРТМАН СС У БЕОГРАДУ, аутор Сара 
Димитријевић 

категорија Публикације 
UPSCALING, TRAINING, COMMONING, ауторски тим 
STEALTH.unlimited, Ана Џокић и Marc Neelenu 

категорија Гост салона-признање 
ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР GINGEN AN DER FILS У 
НЕМАЧКОЈ, аутори Ненад Поповић и Сенка Поповић 

Урбанизам и Експеримент 
Награде нису додељене у категоријама 
  
ПРАТЕЋИ ПРОГРАМИ 
 

ГОСТ САЛОНА - Изложба  
АРХИТЕКТУРА И ИНВЕНТУРА 2016_2018 
Бијенална изложба чланова Друштва арх. Љубљане 
Предавање представника младог словеначког тима 
SVET VMES - Јуре Хроват 

 

ИЗЛОЖБЕ  
100 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА БАУХАУСА (1919-1933) 
КОНДИЦИОНАЛ 505 Изложба Департмана за 
архитектуру Факултета техничких наука Универзитета 
у Новом Саду  
 

ДОКУМЕНТА 
Реинтерпретација изложбе СЛОБОДНА ШКОЛА ЈЕ 
СЛОБОДАН ПРОСТОР- представник Србије на 16. 
Међународној изложби архитектуре Бијенала у 
Венецији 2018. 
Темат АКТИВИЗАМ У АРХИТЕКТУРИ 
 

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ 
На салону је изложено 13 студентских радова. 
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  НОЋ МУЗЕЈА 2019. 
 

   Изложба фотографија под називом 
      „ГАЛЕРИЈЕ  И  МУЗЕЈИ  ЛОНДОНА“ 

18 – 30. мај 2019.г. 
 

  Изложба садржи фотографије снимљене 
у 6 галерија и музеја Лондона: Британски музеј 
(British Museum), Викторија и Алберт музеј 
(Victoria & Albert  Museum), Галерија Сачи (Saatchi 
Gallery), Tејт модерна галерија (Tate Modern), 
Колекција Валас (Wallace Collection) и Поморски 
музеј у Гриничу (Maritime Museum, Greenwich). Уз 
око 140 фотографија снимљених 2011. и 2013.г. 
биће приложени и пропратни текстови на 
флајеру који су добили посетиоци.  

Изложбу је пратила промотивна продаја 
монографија „Архитектонски водич 100 Ниш“, 
„Урбана традиција Ниша у планским 
приказима“, представљање новог броја 
„Архитекта“, као и целовечерња видео-
презентација под називом „Лондон, град по мери 
човека“. Аутор фотографија и поставке изложбе је 
Зоран Чемерикић, диа. 

 

 
 

  СТУДЕНТСКИ РАДОВИ 
СА ПРЕДМЕТА УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА      
КАТЕДРА ЗА СТАНОВАЊЕ,   ГАФ         04 - 09.06.2019. 
 
           Грађевинско - архитектонски факултет Уни- 
верзитета у Нишу већ 19 година успешно  
презентује и популаризује радове студената 
архитектуре. Циљ је упознавање стручне и шире 
јавности са радом наставника, сарадника и 
студената у савладавању вештина и уметничко-
техничког креирања простора и стварања нових 
вредности  нових  генерација будућих архитеката. 
Ова врста презентације, сем наведених циљева, 
има и едукативну вредност, која се огледа у 
развијању такмичарског духа код студената, како 
би што боље урадили своје радове и заслужили 
место на изложби и евентуално освојили неку од 
награда. Изложба за циљ има и едукацију 
становништва, у циљу добијања идеја како да се  
стамбени и радни простор што квалитетније, 
функционалније, рационалније и естетски 
прихватљивије уреди. Овакве изложбе служе и да 
се схвати вредност и значај пројекта и 
пројектовања и неопходности и потребе 
ангажовања архитеката, а студентима да изложе 
свој рад на увид јавности. 

Једина студентска изложба са Грађевинско 
- архитектонског факултета, која без прекида 
траје од 2000. г. до данас, је изложба на предмету 
Унутрашња архитектура, некада под именом 
Ентеријер. На предмету Унутрашња архитектура 
I  ради се уређење стамбеног простора, а на 
предмету Унутрашња архитектура II програм је  
конципиран на урбаним ентеријерима. Ове 
године је селектовано око 200 графичких радова,  
а њих 80 је оцењено са највишом оценом 10, док ће 
15 најбољих  бити приказано на изложби и 
презентовано у препознатљивом формату 
каталога, који ће и овога пута у целости бити 
урађен у боји. Дизајн каталога и најавни плакат, 
по традицији, раде студенти учесници изложбе. 
Од презентованих радова ће, по избору 
организатора, 6 бити награђено признањима и 
пригодним књигама из области архитектуре.  
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      Aрх. Хранислав       
             Анђелковић 

 

   Арх. ЈЕЛЕНА    
       СЛОВИЋ 

(Ниш 1940 – Ниш 2019.) 
 

 
Изненада, 22.4.2019.г., преминула је наша 

драга колегиница, архитекта Јелена (Тимотије) 
Словић - Лола. Рођена је 9.6.1940. године у Нишу, 
али је ратне године провела у Блацу, где је њен отац 
имао апотеку. По завршетку рата вратила се у Ниш, 
где је завршила основну школу и гимназију. 
Матурирала је 1959.г. и исте године уписала 
Архитектонски факултет у Београду, где је 
дипломирала 1964.г. Одмах по дипломирању се 
запослила у предузећу „Грађевинар“ у Нишу, у коме 
је прешла пут од приправника, преко шефа 
градилишта, до директора Занатског погона. 

Своје прво и велико стручно искуство је 
стекла, у оперативи, на градилишту „Горча“ (угао 
ул. Победе и ул. Генерала Милојка Лешјанина). 
Стамбено - пословна зграда, којој је трајно остало 
име „Горча“, била је натпросечно стручно захтевна. 
Први пут у историји „Грађевинар“-а, због високих 
подземних вода,  изведен је темељ у облику 
херметички затвореног базена. По завршетку 
„Горче“ извела је неколико мањих објеката, а онда је 
постављена за директора Занатског погона 
предузећа. Десетак година је врло успешно обављала 
ову одговорну функцију. Не желећи да одступи од 
својих стручних и моралних критеријума, почетком 
осамдесетих година одлази из „Грађевинар“-а и 
прелази у пројектни биро фирме „Металац“ из 
Ражња. Крајем 1985. се запошљава у Д.Д. 
„Копаоник“, где остаје до одласка у пензију, 
септембра 1999.г.  

Упоредо са организационим и логистичким 
задацима које је подразумевала дугогодишња 
директорска позиција, бавила се и разрадом и 
пројектовањем детаља на многобројним објектима у 
чијој је реализацији био ангажован Занатски погон, 
од којих се, као специфичан, истиче рад на 
реконструкцији споменика на Чегру. Такође је 
пројектовала реконструкцију и доградњу 
комплетног простора Занатског погона 
„Грађевинар“-а (Булевар 12. Фебруар, сада ресторан 
„Перла“), као и рекострукције канцеларијског 
простора предс-тавништва фирме Д.Д.„Копаоник“ 
(Булевар 12. Фебруар 91). Такође је пројектовала и 
неколико породичних кућа у Нишу. Сви који су је 
знали, памтиће је као одговорног и стручног 
радника и пожртвовану мајку. 

 ФРЕНК  ЛОЈД  РАЈТ           
60  ГОДИНА  ОД  СМРТИ  ВЕЛИКАНА 

(Frank Lloyd Wright 1867-1959.) 
 
         „...Његова делатност на пољу архитектуре 
трајала је више од 60 година. Рајт се сматра највећим 
америчким архитектом и једним од тројице или 
четворице великих мајстора архитектуре XX века. 
Упркос томе његово дело било је увек предмет 
расправа и није вероватно да ће се сва спорна 
питања у будућности решити повољно по њега - 
што свакако не би било по његовој жељи.... 
 Његова ванредно дуга каријера архитекта 
дели се на различите фазе; на ону из времена 
његовог образовања, седамдесетих и осамдесетих 
година XIX века, до врхунца његовог стваралаштва у 
педесетим годинама XX века...Рајт ступа 1888.г. у 
биро Луја Саливена, највећег америчког архитекта 
оног времена, кога је Рајт називао „Драги 
маестро“...У Рајтовом самосталном стварању, које је 
почело с његовом кућом у Оук Парку (1889.)...осећа 
се ипак мање Саливенов утицај него утицај 
архитеката источне обале... 

                                                                                      2 

 
Црква Unity Church, Оук Парк, 1904.      
 
 ...1900.г. Рајт је већ достигао своју уметничку 
зрелост...када је започела серија преријских кућа. 
Њихова карактеристика била је основа X, L и T, са 
слободним кретањем између главних стамбених 
зона. Грађевине су биле ниске и хоризонтално 
постављене; низ прозора под истуреним, благо 
нагнутим крововима, при чему су улазне хале 
унесене у композицију. Осим  финих  геометријских 
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Поштовани читаоци, 
 

         Ове, двадесете године публиковања 
нашег гласника „Архитект“, пред вама је 
јесењи број који, традиционално, желимо 
да промовишемо на Данима архитектуре 
2019. крајем октобра. Надамо се да и даље 
успевамо да одржимо признати квалитет, 
садржајно и технички.  

У броју 61/62, у разговору са арх. 
Иваном Рашковићем, редовним 
професором на Архитектон-ском 
факултету у Београду, једно од питања је 
било: како он оцењује наш гласник. 
Поред похвале за континуитет у 
издавању, и сугестије да садржај треба 
постепено иновирати, рекао је духовито 
да га „Архитект“ „...у дизајнерском 
смислу подсећа на лондонски такси и да 
баш такав треба и да остане – 
непромењен, да бележи време када је 
настао, тј. да покаже дужину трајања...“. 
Ова афирмативна оцена свакако не треба 
да буде нешто „заковано“, нешто што у 
једном моменту не треба променити на 
боље, када се стекну потребни кадровски 
и финансијски услови, када се појаве нове 
снаге које ће имати нове идеје и вољу да 
замене постојећу екипу. Дотле, идемо 
даље у истом темпу. 
 Након прошлогодишњег успешног 
Тријенала, у Друштву архитеката Ниша 
је наступила осека активности, али се 
надамо да ће и овогодишњи Дани 
архитектуре са својим скромним 
програмом бити довољно занимљиви 
стручној и широј јавности. О томе ћете 
читати у пролећном броју у априлу 
2020.г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Од тема у овом броју издвајамо 
неколико интересантнијих. Најпре, 
београдски Салон архитектуре, 41. по 
реду, на коме је учествовало много 
нишких архитеката: шест реализованих 
пројеката, три конкурсна пројекта и једна 
публикација – наш „Архитектонски 
водич 100 Ниш“, који сматрамо врло 
значајним резултатом вишегодишњег 
рада седам аутора. У категорији 
Архитектура признање је добио објект 
ZUMTOBEL FACTORY, Брзи Брод, Ниш, 
арх. Предрага Милутиновића. Награде 
Нишлијама су ретке, тако да је ово 
признање за сваку похвалу аутору.  
 Један квалитетан архитектонски 
објект који је дуго био запуштен, мотел-
хотел „Наис“, добио је поново свој 
туристички значај недавно завршеном 
реконструкцијом, што је био догађај на 
републичком нивоу. Даље, дати су 
прикази архитектонских смотри у Србији 
које су протеклих година достигле висок 
садржајни ниво: БИНА и БАБ. Од 
историјских тема које су увек занимљиве, 
прочитаћете наставак текста о великим 
уметницима Ренесансе, подсећање на 
Баухаус, осврт на помало заборављеног 
београдског архитекту Бранка Пешића, 
као и резултат истраживања о мало 
познатој цркви у нишкој Тврђави.  
 Уз некрологе нашим преминулим 
колегиницама, као и нашем најпозна-
тијем теоретичару и историчару 
архитектуре др Зорану Маневићу, 
подсећамо се и великана светске 
архитектуре Френк Лојд Рајта, поводом 
60-те годишњице смрти. 

    Уредник 
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 облика оловних пречки у прозорима, Рајт није 
употребљавао друге орнаменте. Изузев неколико 
смелих истурених кровова, није се удаљавао сувише 
од уобичајених архитектонских начина грађења у 
Америци... 
 ...Већ 1901.г. се Рајт одлучио за армирани 
бетон у зградама које нису биле за 
становање...Комплексне кубичне форме ових 
грађевина, просторни развој у три димензије и 
експресивно искоришћавање нових грађевинских 
материјала и метода одиграли су следећих петнаест 
година врло значајну улогу при настављању 
интернационалног стила… 
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Robie House, Чикаго, 1909. 
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Falling Water, кућа Едгара Кауфмана, 1936. 
 
 ...После повратка у Сједињене Државе Рајт је 
саградио почетком двадесетих година многе куће од 
готових бетонских делова у Калифорнији. 
Најзнаменитија је кућа Милард (1923.) у којој је нови 
распоред простора и нови материјал из основа 
променио његове дотадашње концепције. 
Карактеристичне су сада опорије форме, површине 
с утиснутим рељефним шарама и невидљиви равни 
кровови.... 
 ...Средином и крајем двадесетих година 
изгледало је да је Рајтов животни пут завршен. 
Сматран је као „стари мајстор“ кога је нови 
архитектонски развитак ових десет година 
престигао....Кад је Рајт средином тридесетих година 
био поново на врхунцу, двема значајним 

грађевинама доказао је, на сасвим различите начине, 
да он сада сигурно рукује армираним бетоном: 
Falling Water, кућа Едгара Кауфмана у шумама 
Пенсилваније (1936.) са својим смелим конструкци-
јама и управна зграда S.C.Johnson and Son у 
Висконсину (1936-39.) са својим слободним печур-
кастим подупирачима. То што је он скоро потпуно 
престао да примењује орнаменте као и суптилна 
примена широке скале материјала – од вертикалног 
каменог језгра од клесаника у Falling Water до 
металне углачаности прозорских трака од стаклених 
цеви на Johnson Building – показују да Рајт све више 
обраћа пажњу на материјале који су колико 
традиционални, толико и модерни. 
 Крајем тридесетих година настале су и 
„Усонијске куће“ у којих се зидови састоје од 
дашчаних слојева и чији су равни кровови од 
укрштених слојева дрвених летава. Код ових малих 
кућа, чији су трошкови изградње ванредно мали, 
доспео је Рајт до потпуно отвореног уобличавања 
основе. Он је заменио уобичајену кухињу радним 
зонама које су стамбеном простору прикључене и 
базиликално осветљене... 
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Управна зграда S.C.Johnson and Son, 1936-39. 
(фото: интернет) 
_________________________________________________ 
(текст и фото Ф.Л.Рајта  преузети из „Енциклопедије 
модерне архитектуре“, Грађевинска књига, Београд, 
1970. Фото 3 и 4 преузети из „Elements of the Art of 
Architecture“, T&H, London, 1964. Фото 2, 5 интернет) 
_________________________________________________ 
Приредио З. Чемерикић 
Наставак у следећем броју 




