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Поштовани читаоци, 
 
Са малим закашњењем, у мају уместо у 

априлу, успели смо да издамо пролећни број 
„Архитекта“, поред тешкоћа проузрокованих 
ванредном ситуацијом. Надамо се да ће прилози, 
као и увек, привући вашу пажњу разноврсним 
темама и актуелностима.  

Дани архитектуре Ниша 2019.г. одржани 
су у октобру и новембру, у скромном обиму од 
три изложбе, које су допуњене пратећим 
разговорима, предавањима и студентском 
радионицом са темом становања.  

Неколико речи о програму: конкурс за 
мултифункционални објект културе, који је 
привукао пажњу својим значајем за град и 
обимношћу задатка, о коме смо у броју 63-64 дали 
детаљни приказ, заслужио је изложбу радова већу 
од оне која је организована у градској кући. Зато 
смо у програм Дана архитектуре уврстили 
обимније приказивање свих радова у нашој 
галерији. Ова изложба је допуњена разговором са 
члановима жирија конкурса. 

Друга изложба је представила студентске 
радове са предмета Ревитализација и конверзија у 
архитектури, Грађевинско-архитектонског факул-
тета у Нишу. Сарадници ГАФ-а су организовали 
и студентску радионицу на тему становања, а 
радови су изложени у галерији у Тврђави, о чему 
ћете прочитати прилог у овом броју. 

Трећа изложба је представила опус 
знаменитог београдског архитекте старије 
генерације, Мариа Јобста, и ово је, заправо, био 
ударни догађај манифестације. Колега Јобст је био 
наш гост на отварању, детаљно је коментарисао 
своје пројекте и одговарао на питања посетилаца. 
Поред њега, у разговору је учествовао и 
историчар уметности Срђан Гавриловић, који је 
дао уводну реч и представио богат пропратни 
материјал изложбе. Гости су изразили велику 
захвалност Друштву архитеката Ниша за помоћ и 
подршку у организацији. Изузетно дело овог 
архитекте инспирација је и за насловну страну 
овог броја нашег гласника, а допуна приказу је 
текст наше дугогодишње сараднице из Београда,  
историчарке уметности Маре Јанакове Грујић. 
 Од актуелности у свету архитектуре, 
прочитаћете прилоге о прошлогодишњем Салону 
урбанизма, затим о два конкурса која је расписао 
Град Ниш, од којих је један завршен и чији су 
резултати такође представљени у овом броју. Наш 
стални сарадник, историчар уметности Марко 
Стојановић, послао је неколико прилога на тему  

 
 
 
 
 
 
београдских актуелности, које ћемо редом 
објављивати.  

Од светских актуелности, један свакако 
трагичан догађај десио се у Паризу, када је од 
ватре страдао један од најзначајнијих објеката 
светске историјске и архитектонске баштине – 
катедрала Нотр - Дам. Захваљујући нашој колеги-
ници Александри Милошевић, имамо њен 
извештај о томе „из прве руке“, јер је она 
учествовала у раду експертског тима за процену 
штете на објекту. У тексту се коментаришу и 
пожари на оваквим објектима у Њујорку и 
Хиландару. 

Још два конкурса су поменута у рубрици 
„Актуелности у свету“: један је завршен 
(Централна пешачка зона у Бањој Луци), а други 
расписан (Редефинисање западне ривијере 
Солуна). Овде је такође приложен редовни 
извештај о награди „Прицкер“ за 2020.г. 

Историографија обрађује две теме које су 
познате, али које се увек могу допунити новим 
подацима и сазнањима. Од архитектонских тема 
обрађена је, можда недовољно позната, архи-
тектура ислама, код нас присутна кроз сред-
њовековне објекте,  али која у свету данас има 
нове архитектонске форме, са старим садржајима. 
Овде тематски спада и изложба о народном 
градитељству у галерији САНУ у Београду, као и 
извештај о награди Друштва конзерватора Србије 
коју су добили сарадници нишког Завода за 
заштиту споменика културе.  

Са пута по Словенији, ваш уредник ће у 
неколико наставака приказати занимљивости из 
области архитектуре у овој земљи. Приложена је и 
листа дипломаца ГАФ-а у периоду од 2013. до 
2016.г. Рубрика „Разговор с поводом“, нажалост, 
изостала је, јер и поред обећања, нашем позиву 
није одговорио добитник прве награде на 
конкурсу за ЕКСПО - центар, београдски архи-
текта Зоран Дмитровић. Надамо се да је разлог 
оправдан. 

На крају један коментар: у прошлом броју 
смо објавили „Саопштење за јавност поводом 
одлука којима се омогућава изградња гондоле 
Калемегдан-Ушће“ као и вест о „...одлагању 
извршења решења Министарства...“ о градњи. 
Прошло је годину дана од ових вести и много 
више од настојања да струка утиче на овакве 
одлуке. Данас констатујемо да се гондола ипак 
гради. 

          Уредник 
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АРХИТЕКТА МАРИО ЈОБСТ, 
РЕТРОСПЕКТИВА 

 

Изложба у оквиру  
Дана архитектуре Ниша 2019*) 

  
У савременој српској архитектури Марио 

Јобст једна је од најмаркантнијих личности. 
Својим потпуно несвакидашњим остварењима, 
снажних и смелих боја, потеза упечатљиве 
експресивности и симболике, Јобст је створио 
оригиналан и стилски доследан градитељски 
опус. Ауторова уметничка визија почиње од 
неспутане маште, креативности и слободе, не 
приклањајући се нормама, моди и “већ виђеном”. 
Снагу црпи из сопственог битисања, али и из 
аутохтоне, традиционалне архитектуре наших 
простора. 

Каријера Марија Јобста почиње раних 
седемдесетих година прошлог века. За време 
готово тродеценијског рада у предузећу 
“Енергопројект”, Јобст је градио по Београду и 
Србији, али и у афричким државама и Русији – 
земљама које су се у то време интензивно 
изграђивале и на својим пространствима нудиле 
готово неограничене могућности за пројектовање. 
Афричко и руско искуство одиграло је пресудну 
улогу у формирању Јобстовог ауторског рукописа 
– он је трајно очишћен од конвенционализма, а у 
архитекти се утврдио инвентиван и слободарски 
дух. Поврх тога, Русија и њено наслеђе 
конструктивизма охрабрили су Јобстову машту и 
оживели његов генетски код, помажући му у 
дефинисању једне од суштинских одлика његове 
архитектуре – интересовања према конструкцији 
као видљивом, естетском, драматичном аспекту 
архитектонске површине. 

“Црвену” архитектуру Марија Јобста један 
становник или посетилац Новог Београда може да 
прихвата, да јој се препушта, увек је другачије 
доживљава и изнова буде фасциниран. Друга 
могућност је да је се клони, наслућујући можда 
превелику енергију и прејаке утиске којима она 
зрачи. Могуће је и то да је негативно доживи јер 
му је несхватљива или му се категорично не 
допада. Но, нико не остаје равнодушан. Јаке 
емоције посматрача у доживљају архитектуре, 
било позитивне било негативне, пратиле су сваког 
великог, авангардног градитеља током историје 
до данас. 

Јобстове грађевине карактерише изузетна 
једноставност и чистота полазне идеје – мотиви 
као да су узети из дечијег света: лађа, једро, коцка, 
лопта, купа, ваљак, талас...; палета форми је 
разуђена и креће се од кубистичке геометрије до  

 

 
 
 

 
сложених облика из природе; композиција је 
богата, али математички прецизна и занатски 
перфектна. Као такви, објекти одишу дубоком 
аутономијом и миром, снажно су окупани 
симболиком и без изузетка представљају визуелни 
“јарбол” подручја. Ауторово интересовање за 
околину не одвија се у циљу додворавања 
амбијенту, већ у смислу тражења његове суштине 
и визуелне идентификације. 

На својим новобеоградским објектима 
Јобст је заокупљен динамиком, брзином, 
кретањем, стварањем својевсног “енергетског 
набоја”. Такав “футуризам” готово да 
дематеријализује форму, као што безбојни лексан 
на перголама “YBC”-а дематеријализује тешки 
црвени челик и бетон. Јобст је скулптор и 
неспутано експериментише – једноставан је али у 
исто време комплексан његов свет идеја, он 
синтетише генијус места али га и анализира, 
раставља, стилизује и на крају уграђује у своје 
дело. 

Било да га видимо као архитектонског 
футуристу, кубисту, конструктивисту или 
експресионисту, Јобст у свом опусу представља 
прототип савремене националне архитектуре. Др 
Зоран Маневић, први и најсвеобухватнији Јобстов 
критичар, видео га је као апологету Момира 
Коруновића и Бранка Таназевића, а црвену 
пластику на његовим објектима као евокацију 
Каленића и Грачанице. 

Јобстово стваралаштво носи каприц и 
кокетност, неуобичајеност и неспутаност, 
антирационализам и слободу имагинације. 
Његове грађевине су алегоричне и симболичне, 
оваплоћење маште и креативности – домишљате 
су, духовите, ектравагантне. Оне величају снагу 
архитектуре као уметности и непоновљиве 
креације, не запостављајући функцију и 
утилитарност као суштину. Дела се не надмећу са 
околним простором већ су од почетка замишљена 
да доминирају и суверено владају амбијентом. 
Као таква, она су део визије о стварању хуманог, 
интерактивног простора између људске јединке и 
њене околине, о стварању новог, оптимистичког 
града крцатог енергијом и хармонијом, 
упечатљивих визуелних атракција и позитивних 
вишечулних сензација. 
 

мр Маре Јанакова Грујић 
историчарка уметности и публициста 

_____________________________________________ 
*) Изложба је премијерно одржана у Галерији     
    Атријум у Београду од 10 до 24. априла 2019.г. 
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Арх. МАРИО ЈОБСТ, 
РЕТРОСПЕКТИВА 

 

Коментар уредника 
 

 У оквиру Дана архитектуре Ниша 2019. у 
Галерији ДАН постављена је ретроспективна 
изложба дела архитекте Мариа Јобста, на којој су 
на 24 паноа представљени  пројекти и изведени 
објекти овог значајног српског архитекте из 
генерације „херојског времена“ једне од највећих 
и најзначајнијих пројектантских и извођачких 
кућа Београда и Југославије - „Енергопројекта“.  

Иницијатива је потекла од дугогодишње 
сараднице нашег гласника „Архитект“, 
историчарке уметности Маре Јанакове Грујић, па 
смо репризу ове изложбе, која је имала премијеру 
у Библиотеци града Београда у априлу ове 
године, уврстили у програм Дана архитектуре. 
Тиме смо, заправо, добили централни догађај ове 
манифестације, посебно што је колега Јобст  
присуствовао отварању и сам представио и 
коментарисао свој опус. Присутан је био и арх. 
Срђан Гавриловић, аутор поставке, пратећих 
текстова и пригодног флајера, који је дао уводну 
реч разговору. Наш гост је била и супруга 
М.Јобста, г-ђа Вера Јефтимијадес Јобст, такође 
архитекта, али и  позната шампионка Југославије 
у мачевању. 

Као што се, приликом свих ранијих 
гостовања изложби радова београдских 
архитеката увек показивало, жива реч аутора који 
образлаже своје пројекте има посебну вредност. 
М. Јобст је, од паноа до паноа, објашњавао 
околности у којима је радио и посебности сваког 
пројектантског задатка, од својих почетака у једној 
великој фирми, од првих победа на конкурсима, 
до свог зрелог пројектантског периода. Само они 
који су радили тај „рударски посао“ за цртаћим 
столом, знају за његову комплексност, за дух и 
потребу сарадње са пројектантима других струка, 
за разумевање и неразумевање инвеститора и 
администрације итд. Његова прича је била 
пропраћена многим анегдотама везаним за нама 
позната или непозната имена других 
пројектаната који су, у то време, оставили велики 
траг на међународној грађевинској сцени. 

О делу М.Јобста се може прочитати у 
тексту М. Јанакове Грујић који објављујемо у овом 
броју, критици компетентнијој од ових редова. 
Моје личне опсервације би биле следеће: пред 
нама је била представљена једна изузетна, 
вансеријска архитектура, која има неизбежну 
асоцијацију на руске конструктивисте и  
авангарду с почетка 20. века. То је, међутим, једна 
нова, савремена, богата архитектура, богата у 
смислу припадности нашем времену, са новим 
материјалима, са савременим конструкцијама, са 
смелим колористичким приступом, са графизмом 
и ликовношћу који су примерени дизајну новог 
времена, што је доста удаљено од скромног 
времена совјетске Русије. Ипак су сада друга, 
срећнија времена, када не очекујемо нове дикта- 
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торе који ће сузбити слободну стваралачку мисао, 
а нове-старе идеје се не завршавају на папиру, 
него реализују, бар један њихов део. 

Један интересантан пројект, међу 
неколико израђених за бензинске станице 
„Југопетрола“, био је предвиђен за Ниш, на 
локацији коју аутор није могао да дефинише, а 
налазила се уз неки спортски објект. Штета што то 
није било изведено, а да је било, имали би један 
несвакидашњи пример надахнуте архитектуре 
М.Јобста, и ваљда га не би касније уклонили, као 
што је то  задесило познату „Дејтонку“ на Новом 
Београду.  

Као и сви припадници старије генерације, 
М. Јобст нам својим скицама показује значај 
цртежа, његову фундаменталну улогу у процесу 
креирања. У последњих неколико година било је 
више изложби архитектонских скица и мање или 
више необавезних цртежа које сваки архитект има 
на претек. Те скице су посебно вредни документи, 
оне показују, најпре, идеју, али и разноликост 
потеза, линије и шрафуре, показују руку коју води 
мисао аутора, оне имају своју лепоту. Не знам 
колико су младе генерације архитеката тога 
свесне, колико оне имају потребу за оваквим 
изражавањем својих идеја, пре него што приступе 
разради. 

Кад помињем младе, на отварању изложбе 
било је евидентно нешто што је мени 
несхватљиво: у публици скоро да није било 
младих, ни студената, али ни архитеката средње 
генерације, сем пар часних изузетака. Све су то 
били пензионери, људи који имају иза себе своју 
професионалну каријеру. Није било пројектаната 
чија је активност сада у пуном јеку. Није било ни 
колега са факултета, дакле оних који треба да 
преносе новим генерацијама чињеницу да је 
време релативна категорија, када се ради о 
фундаменталним принципима архитектонске 
креације, чињеницу да треба много шире 
посматрати историју, утицаје, да треба бежати од 
тренутних манира и просека. Изгледа да никог не 
интересује жива реч искусног пројектанта који 
има своје значајно место у српској архитектури. 
 Гост из Београда је са собом донео обиман 
материјал–ЦД са комплетним прегледом про-
јеката, уз „буклет“, одн. књижицу која садржи 
сажету биографију и каталог радова, уз текст 
недавно преминулог историчара архи-тектуре др 
Зорана Маневића. Ту су били и пригодни 
флајери, дакле, вредан материјал који свако треба 
да има у својој архиви. Задовољство овим сусретом 
је било обострано, колега Јобст се више пута 
захвалио на позиву и на могућности да представи 
своје дело у Нишу, граду за који каже да, без 
сумње, има дефинисан архитектонски профил. 
Било је ту и сусрета са колегама са студија, дакле, 
имали смо један срдачан и искрен сусрет. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фотографије: Срђан Гавриловић) 
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА УДРУЖЕЊА  
ФОТО - АМАТЕРА  „СУВА ПЛАНИНА“ 
 

Галерија ДАН, 12.12. до 31.12.2019.г. 
 

Овогодишња изложба чланова Удружења 
фото-аматера „Сува планина“ Ниш за срж има 
радове одабране из колекције фотографија 
начињених на највећем џез фестивалу на овим 
просторима, Nišville-у. Колор или монохромне 
фотографије-свеједно-пуне су изванредних 
детаља који преносе енергију, емоције, 
виртуозност музичара, и који су привукли пажњу 
нишких фотографа. 

УФА „Сува планина“ се на овај начин 
захваљује организаторима Nišville-а јер су свих 
ових година омогућавали приступ свим 
дешавањима. 

Ништа мању пажњу не заслужују радови 
осталих чланова. Теме су разноврсне, сходно 
интересовањима аутора, а радови квалитетни. 

Посетиоци ће и лично проценити њихову 
вредност док уживају у разгледању, у дивној 
галерији Друштва архитеката Ниша. Вреди 
посетити је и употпунити доживљај. 
                          (из каталога изложбе) 
 

   
  

_______________________________________ 
 
Аутори изложених радова: 
 

Belous Oksana – Украјина, Димитријевић Драгана 
Кесер Вања, Петковић Аца, Петковић Милош, 
Петковић Драгана, Pietrzak Rafal – Пољска, 
Перишић Радуле Раша, Пешић Чедомир, 
Станковић Лела, Станковић Милош, Станковић 
Небојша Есперо, Станковић Петар, Секуловић 
Марина, Станковић Владимир, Теокаревић Мила, 
Чемерикић Милена – Словенија, Чемерикић 
Зоран, Шурдиловић Јован 
_______________________________________________ 
 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИЛМОВА О ЧУВЕНИМ 
СВЕТСКИМ ФОТОГРАФИМА 
 
 
 
 

У оквиру 13. клупске изложбе фотогра-
фија Удружења фото - аматера "Сува планина" 
Ниш, за чланове удружења и љубитеље 
фотографије и фотографске уметности, у току 
две вечери одржане су пројекције документарних 
филмова о чувеним светским фотографима: 
Себастијану Салгаду, Алексеју Титаренку, 
члановима групе фотографа Bang Bang Club 
(познатих са фото - извештајима о Нелсону 
Мендели, Зулу ратницима и са територија ратних 
дејстава у Западној Африци, Израелу па и 
Србији) Жоау Силви и Грегу Маринковићу.  

Посетиоци су видели и филм Националне 
Географије о последњој ролни фотографског 
филма Kodachrome као и филм "Путевима Тибора 
Секеља", чувеног путописца, истраживача и 
Есперантисте. 
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Душица Шеговић, дипл.инж.арх. 

 

28. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН 
УРБАНИЗМА 

 

 
 

На Светски дан урбанизма, 8. 
новембра 2019. године свечано је отворен 
традиционални 28. међународни Салон 
урбанизма, у изложбеном простору Официрског 
дома у Нишу. 

Салон урбанизма је традиционална 
годишња манифестација Удружења урбаниста 
Србије, која представља смотру најзначајнијих, 
актуелних остварења у области просторног и 
урбанистичког планирања, урбанистичког 
пројектовања и реализација. 

Први Салон урбанизма одржан је у 
Нишу, 1991.године, када га је организовало 
Друштво урбаниста Ниша у сарадњи са Заводом 
за просторно и урбанистичко планирање Ниш. 
Првих десет Салона урбанизма премијерно је 
организовано у Нишу, а од 2002.године Салон 
урбанизма се бијенално, непарних година 
одржава у Нишу, а парних година, премијерно, у 
другим градовима Србије и Републике Српске 
(Крагујевац-2002, Бањалука-2004, Нови Сад-2006, 
Бијељина-2008, Шабац-2010, Лесковац-2012, 
Београд-2014, Сремска Митровица-2016, Рума-
2018.године). 

Организатор 28. Салона урбанизма је 
Удружење урбаниста Србије, а реализатори су: 
Удружење урбаниста Србије, ЈП Завод за 
урбанизам Ниш и Друштво урбаниста Ниша. 
Главни покровитељи овог Салона урбанизма су 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и Град Ниш. 

На 28. Салону урбанизма, радови су 
били класификовани у оквиру следећих 
категорија: 
1. Регионални просторни планови, просторни 
планови подручја посебне намене и стратегија 
одрживог урбаног развоја - 6 радова; 
2. Просторни планови градова и општина-4 рада; 
3. Генерални урбанистички планови и планови 
генералне регулације - 14 радова; 
4. Планови детаљне регулације - 26 радова; 
5. Урбанистички пројекти и реализације-19 радова; 
6. Конкурси - 6 радова; 
7. Истраживања, студије и пројекти из области 
просторног и урбанистичког планирања-17 радова; 
8. Истраживања, студије и пројекти из области 
заштите природе, заштите предела, заштите 
животне средине и пејзажне архитектуре-8 радова; 

 
9. Дигиталне технике, дизајн и продукција у 
урбанизму и архитектури; медијска презентација 
урбанизма и архитектуре - 3 рада; 
10. Публикације - 20 радова; 
11. Неостварени снови - 1рад; 
12. Студентски радови - 30 радова. 

Жири 28. међународног Салона 
урбанизма, именован од стране Савета Салона 
урбанизма, радио је у саставу: Душица Шеговић, 
дипл.инж.арх - Ниш, председник, Мирјана Ћирић, 
дипл.инж.арх - Крагујевац, заменик председника, др 
Божидар Манић, дипл.инж.арх - Београд, члан, 
Мирјана Вашут, дипл.пр.планер - Сремска 
Митровица, члан и проф. др Луција Ажман - 
Момирски, дипл.инж.арх – Љубљана, члан. Жири 
је извршио жирирање 154 приспела и од стране 
селекционе комисије прихваћена рада, на основу 
услова одређених Програмом и Правилима 28. 
међународног Салона урбанизма. 

За 154 жирираних радова, у 12 
категорија, додељено је 8 првих награда, 6 других, 4 
трећe наградe и 27 признања, а посебно и Велика 
награда Салона урбанизма. 

У Ниш су стигле три награде и четири 
признања. 

У категорији Урбанистички пројекти и 
реализације, прва награда је додељена за рад 
Урбанистички пројекат за потребе урбанистич-
ко-архитектонске разраде централног пречиш-
ћивача отпадних вода на локацији Цигански 
кључ, КО Трупале, у Нишу, чији су аутори 
Taмара Јовановић, дипл.инж.арх. (одговорни 
урбаниста) из ЈП Завод за урбанизам Ниш и Иван 
Фар, дипл.инж.грађ, из IWA Consalt д.о.о. У истој 
категорији признање је додељено за рад  
Планирање, пројектовање и изградња у зони 
Булевара Никола Тесла у Нишу, који су урадили 
Слободан Мицић, др Милица Максић, Тијана 
Илић, Јелена Ђорђевић, Мирјана Ивановић, 
Марија Јовић, Мирољуб Станковић, сви из ЈП 
Завод за урбанизам Ниш. 

У категорији Истраживања, студије и 
пројекти из области заштите природе, заштите 
предела, заштите животне средине и пејзажне 
архитектуре, прва награда је додељена за рад 
Видиковац на Џебел Џејс планини, Уједињени 
Арапски Емирати, који су потписали 
Sr.Landscape Architect Jelena Rakocija; Sr.Landscape 
Architect Marko Dimanić, NAGA architects. 

У категорији Публикације, другу 
награду је добио мр Михаило Медведев, за 
публикацију Урбана традиција Ниша у 
планским приказима, у издању Друштва 
архитеката Ниша. 

Признање у категорији Регионални 
просторни планови, просторни планови подручја 
посебне намене и стратегија одрживог урбаног 
развоја додељено је за рад Просторни план 
подручја посебне намене Специјалног 
резервата природе „Јерма”, чији су одговорни 
планери мр Дејан Стојановић, дипл.пр.планер из 
ЈП Завод за урбанизам Ниш и Иван Радуловић, 
дипл.инж.арх. из ЈП Урбанизам Крагујевац. 

У категорији Студентски радови, нису 
додељиване награде, већ је уручено девет 
равноправних признања, од којих су два са 
Грађевинско-архитектонског факултета Универ-
зитета у Нишу и то: (1) Урбанистичко-
архитектонско решење локације у Градској 
општини Црвени крст у Нишу – примена 
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актуелних концепата урбанистичког 
пројектовања, аутори: студенти Теодора 
Драговић, Малина Драшковић, Катарина Вујић, 
ментори: проф. др Љиљана Василевска, ред. 
проф. др Петар Митковић, доц. др Ивана 
Богдановић Протић, асистент Јелена Ђекић, 
дипл.инж.арх, асистент Милица Игић, 
маст.инж.арх, асистент Магдалена Василевска, 
маст.инж.арх. и (2) Идејно урбанистичко-
архитектонско решење локације у Градској 
општини Црвени крст у Нишу – примена 
актуелних концепата урбанистичког 
пројектовања, аутори: студенти Катарина 
Здравковић, Никола Дичић, Лука Јовановић, 
ментори: ред. проф. др Љиљана Василевска, ред. 
проф. др Петар Митковић, доц. др Ивана 
Богдановић Протић, асистент Јелена Ђекић, 
дипл.инж.арх, асистент Милица Игић, 
маст.инж.арх, асистент Магдалена Василевска, 
маст.инж.арх. 

 

 
 
Велика награда Салона урбанизма 

додељена је Стратегији одрживог урбаног 
развоја Републике Србије до 2030. године, из 
категорије Регионални просторни планови, 
просторни планови подручја посебне намене и 
стратегија одрживог урбаног развоја, коју су радили: 
мр Ђорђе Милић, др Синиша Тркуља, др Зоран 
Радосављевић, проф. др Марија Максин, др 
Славка Зековић, др Марина Ненковић-Ризнић, др 
Божидар Манић, др Омиљена Џелебџић, доц. др 
Александар Ђукић, проф. др Игор Јокановић,  

 
 

 
 

др Јасна Петрић, др Ана Никовић, др Наташа 
Даниловић-Христић, др Тања Бајић, др Наташа 
Чолић, МА Борјан Бранков, Харалд Милер, др 
Ратка Чолић, Драго Бабић, Јохан Гаули, 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије уз техничку 
подршку ГИЗ/АМБЕРО и Института за 
архитектуру и урбанизам Србије. Посебан 
допринос Стратегије одрживог урбаног развоја 
Републике Србије до 2030. године је што је у 
Србији по први пут установљен национални 
документ управљања урбаним развојем. 
Стратегијом се Србија позиционира као једна од 
првих земаља у региону која је направила искорак 
у прилагођавању система урбаног развоја 
стандардима Европске уније и новим урбаним 
агендама Европске уније и Уједињених нација. 

28. Салон урбанизма је пропраћен 
каталогом у колору, који је по завршетку свечаног 
отварања подељен учесницима, званицама и 
посетиоцима. Оно чиме смо ове године били 
обрадовани је што је уз каталог ишао и извештај 
жирија, што је некада, у Нишу, било неизоставно. 

Оно што је у стручном, историјском и 
маркетиншком погледу посебно обележило 
овогодишњу манифестацију је то што је уз 
аналогни материјал свима подељен и дигитални 
материјал са два сегмента: 28. Салон урбанизма и 
60 година ЈП Завод за урбанизам Ниш 
(обележених 01.априла 2019.године). У целини 28. 
Салон урбанизма налазе се овогодишњи каталог, 
а онда и сви досадашњи извештаји жирија, 
насловне стране каталога, импресуми. Мало 
богатство за све познаваоце ове материје. 

 
Својим учешћем на 28. Салону 

урбанизма, урбанисти и планери, као и 
урбанистичке и планерске институције из Србије, 
Републике Српске, Босне и Херцеговине, Црне 
Горе, Републике Северне Македоније, Хрватске, 
Словеније, показали су да је Салон урбанизма 
постао и остао значајна смотра достигнућа и 
незаменљиво место за размену искустава и 
процену визија и њихових остварења. 
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КОНКУРСИ У НИШУ 
 

Град Ниш и Канцеларија за локални 
економски развој и пројекте објавили су позив за 
учешће на конкурсу за израду идејног решења за 
изградњу  

 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКСПО ЦЕНТРА  
У НИШУ  
 

Конкурс је расписан по поступку за јавне 
набавке број 404-2/59у-2019-28. Све информације 
у вези конкурса могле су се преузети са званичних 
интернет презентација расписивача и спрово-
диоцаконкурса   
www.ni.rs, www.investnis.rs, www.zurbnis.rs 

 

■ 
 

Град Ниш - Градска управa града Ниша 
објавили су позив за учешће на конкурсу за дизајн 
- израду идејног решења за изградњу  

 

НОВЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ  
   

Конкурс је расписан по поступку за јавне 
набавке број 404-2/56У-2019-28. Све информације 
у вези конкурса могле су се преузети са званичних 
интернет презентација расписивача и 
спроводиоца конкурса http://www.ni.rs/; 
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 
и http://www.zurbnis.rs 

 

■ 
 

ПРОЈЕКТ " Србија 3д - платформа 
за 3Д дигитализацију непокретних 

културних добара Србије" 
 

Универзитетска библиотека "Никола 
Тесла", Информативно-позајмно одељење, и 
Електронски факултет у Нишу, модул 
Мултимедијалне технологије, организовали су  
презентацију пројекта "Србија 3Д - Платформа за 
3Д дигитализацију непокретних културних 
добара Србије" 26. децембра 2019. г. у свечаној 
сали Универзитетске библиотеке. 

Пројекат, који је подржало Министарство 
културе и информисања Републике Србије, 
прублици су представили проф.др Горан 
Јовановић и др Никола Стојановић са 
Електронског факултета у Нишу. 

РЕЗУЛТАТИ  КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН 
ИДЕЈНОГ  УРБАНИСТИЧКО -
АРХИТЕКТОНСКОГ  РЕШЕЊА 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ 
ЕКСПО - ЦЕНТРА У НИШУ 

 
Финансијер конкурса: EU PRO, Програм 
"Подршка Европске уније развоју општина" 
Расписивач конкурса: Град Ниш – Канцеларија  
за локални економски развој и пројекте 
Спроводилац конкурса: ЈП Завод за урбанизам 
Ниш 
 

 

Жири конкурса: 
■ председник: проф.др Иван Рашковић, 
представник УАС-а 
■ заменик председника: арх. Никола Лечић, 
главни урбаниста града Ниша, представник 
расписивача конкурса 
■ члан: доц др Игор Ковачевић, председник 
Конгресног бироа Србије 
■ члан: мр Мирољуб Станковић, директор Завода 
за урбанизам града Ниша, представник 
спроводиоца конкурса 
■ члан: проф.др Горан Вучковић, представник 
Машинског факултета Универзитета у Нишу, 
експерт за енергетску ефикасност 
■ члан: проф.др Миомир Васов, представник 
Грађевинско-архитектонског факултета 
Универзитета у Нишу, 
■ члан: Александар Милићевић, директор 
Регионалне привредне коморе, представник 
пословне заједнице 
 
Рангирање конкурсних радова: 

1. место: рад под шифром  61831 
2. место: рад под шифром  21122 
3. место: рад под шифром  03690 
4. место: рад под шифром  56826 
5. место: рад под шифром  18512 

 

http://www.ni.rs/
http://www.investnis.rs/
http://www.zurbnis.rs/
http://www.zurbnis.rs/


ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ                                                                АРХИТЕКТ  67 - 68  АПРИЛ  2020 

 

10 

 

 
ПРВА НАГРАДА  -  Kонкурсни рад под шифром 
61831  (радна шифра 05) 
Аутори: (Београд) NORMOTIC  
Дмитровић Зоран, арх. - вођа тима   
Сандра Скендерија, арх. - лиценцирани архитекта 
Бјелић Марија арх. - члан ауторског тима 
Радојловић Марија, арх. - члан ауторског тима 
Благојевић Ненад, арх. - члан ауторског тима 
Милутиновић Марко, арх. - члан ауторског тима  
Абрамовић Никола, арх. - члан ауторског тима 
Покрајац Исидора, арх. - сарадник 
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ДРУГА НАГРАДА  -  Kонкурсни рад под шифром 
21122  (радна шифра 04) 
Аутори: (Београд) Драган Марчетић, диа. 
(представник тима, лиценцирани архитекта) 
Милан Максимовић, диа. 
 

 
 

ТРЕЋА НАГРАДА  -  Kонкурсни рад под     
шифром 03690  (радна шифра 03) 
Аутори: (Београд): Братислав Гаковић, диа,   
Владан Стевовић, м.арх., Драгана Ћипријановић,  
м.арх, Јелена Јанковић, м.арх 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(преузето из каталога конкурсних радова ЕКСПО) 
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ТРАГАЈУЋИ ЗА ИНСПИРАЦИЈОМ 
У НАРОДНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ – 
ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА НАУКЕ И 
ТЕХНИКЕ             23. 9. до 19. 10. 2019. 
 

Галерија науке и технике САНУ,   Ђуре Јакшића 2 
Аутор:          музејски саветник др Снежана Тошева 
Изложбу је отворио архитекта Иван Рашковић, 
професор на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. 
 

«У години када Музеј науке и технике 
обележава три деценије постојања, желели смо да се 
подсетимо значајних личности које су обележиле 
његово оснивање и да прикажемо део богатог фонда 
који се у њему чува. 

Идеје о оснивању Музеја и Галерије науке и 
технике појавиле су се  готово истовремено, 
осамдесетих година двадесетог века. Академик 
Александар Деспић је својим искуством, ауторитетом и 
упорношћу успео да оствари свој давнашњи сан о 
оснивању музеја који ће се бавити истраживањем, 
чувањем и промоцијом техничке баштине. Музеј науке 
и технике је основан 6. октобра 1989. године, док је 
почетак стварања Галерије било отварање читаонице и 
научног дућана 1996. године, који су радили у оквиру 
Музеја науке и технике. Жеља Александра Деспића о 
самосталном раду ове две установе успешно се 
остварује и после његовог одласка -  Музеј и Галерија 
живе и својим разноврсним програмима оправдавају 
идеје и жеље свог оснивача. 

Поред дела који се односи на историју Музеја и 
Галерије науке и технике, изложба је посвећена 
архитектима који су на различите начине били 
инспирисани народним градитељством, а чији се 
радови чувају у Музеју. Изложена дела академика 
Бранислава Којића, академика Александра Дерока, 
Божидара Петровића и Зорана Б. Петровића сведоче о 
томе колико је њихова инспирација била дубоко 
утемељена у традиционалну архитектуру. 
Истраживањем на терену, објављивањем књига и 
студија, израдом цртежа, фотографисањем, и коначно 
пројектовањем које је инспирисано традицијом, они су 
на најбољи начин успели да сачувају сећање на 
народно градитељство. У својим богатим и разноликим 
стваралачким опусима, успели су да градитељско 
наслеђе заштите и отму од заборава. 

Грађа која се чува у збиркама Музеја науке и 
технике често је једино преостало сведочанство о 
објектима традиционалног градитељства који више не 
постоје или убрзано нестају. Овом приликом изложене 
су фотографије, пројекти, цртежи, белешке са терена, 
скице, књиге, макете као и видео рад настао на основу 
ове грађе. 

Циљ изложбе је да укаже на ову значајну тему 
српске архитектуре, као и да, обележавајаући тридесет 
година постојања Музеја,  прикаже део његовог богатог 
фонда. Осим приказа појединачних опуса ових аутора, 
желели смо такође да расветлимо и њихову блиску 
повезаност и сарадњу на племенитом задатку 
истраживања и очувања народног градитељства. Љубав  

 
 
 
 
 
 
 

 
Улица у махали Подкаљаја, Призрен (снимак арх. 
Ранка Финдрика, Заоставштина архитекте Бранислава 
Којића) 
___________________________________________________ 
према традицији допринела је њиховом међусобном 
препознавању и разумевању, дугогодишњем 
истрајавању и неисцрпној енергији у приказивању и 
тумачењу лепоте и вредности градитељског наслеђа. 
Захваљујући њиховим талентима, у којима су на 
најбољи начин били сједињени научник и уметник, 
успели су да сагледају суштину вредности 
градитељског наслеђа, да га заштите и популаризују. 
Данас, када многи споменици народне архитектуре 
више не постоје, цртежи фотографије и текстови ових 
аутора, као једни од првих целовитих приказа и 
анализа народног неимарства, остају полазиште за даља 
истраживања. Настала на размеђи науке и уметности, 
дела архитеката Александра Дерока, Бранислава 
Којића, Зорана Б. Петровића и Божидара Петровића 
посвећена афирмацији и вредновању лепоте народног 
градитељства препознала су и заштитила најособенији 
део наше културне баштине. Стога се надамо да ће 
њихови цртежи, скице, фотографије, белешке са 
терена, књиге, уџбеници, пројекти и макете сачувани у 
Музеју науке и технике и овом приликом изложени, 
бити инспирација новим генерацијама за даља 
истраживања наше богате и драгоцене градитељске 
традиције».                                           (www.muzejnt.rs) 

 
арх. Зоран Б. Петровић, Кућа, 1994. 

http://www.muzejnt.rs/
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УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ 

 
УУС је упутило позив за учествовање на 
Међународном научно-стручном скупу - 16. 
Летњој школи урбанизма, која се одржава у 
Пролом бањи, од 28 до 30. маја 2020.г. под 
покровитељством Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и Инжењерске коморе 
Србије, а у организацији Удружења урбаниста 
Србије и Републичког геодетског завода. 
 
Тема 16. Летње школе урбанизма: 
БУДУЋНОСТ ГРАДОВА И УРБАНИЗМА 
 
1. Град и урбанизам у контексту светских 
перспектива и глобалних токова 
2. Утицај управљачког система (прописи, 
процедуре, институције) на уређење градских 
простора и развој урбанизма као дисциплине 
3. Актуелне теме из надлежности РГЗ-а 
4. Практичне и теоријске реакције у српском 
граду и урбанизму на глобалне климатске 
промене и недостатак одговарајућих коректива у 
градској пракси (зелени урбанизам и архитектура, 
биоелектрична мобилност, биоклиматска 
енергетика, општа рециклажа…). 
 
Предавања за Летњу школу ће бити штампана у 
Зборнику. Рок за доставу назива рада са 
апстрактом на српском и енглеском (до 300 речи) 
је био 20.марта 2020.г. а рок за доставу текста рада 
25.април 2020.г. 
 

За УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ 
Председник 
Др Александар Јевтић, дипл.инж.грађ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УДРУЖЕЊE АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 
 

17. БИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У ВЕНЕЦИЈИ 2020. 
 
Резултати другог степена отвореног идејног 
двостепеног неанонимног конкурса за пројекат 
представљања Републике Србије на 17. Бијеналу 
архитектуре у Венецији 2020. 
 
У конкуренцији од 3 рада који су позвани у други 
степен конкурса (поређани редоследом по 
радним шифрама) : 
-          Радна шифра 06 – одговорни представник 
тима Александар Јоксимовић 
-          Радна шифра 23 – одговорни представник 
тима Андреј Јосифовски 
-          Радна шифра 31 – одговорни представник 
тима Ива Бекић 
 
Једногласном одлуком Жирија/Стручног савета 
позвана су 2 ауторска тима ( са радним шифрама 
23/02 и 31/02), на разговор који је одржан у 
понедељак 13.01.2020.године. 
Једногласном Одлуком Жирија /Стручног савета 
дана 15.01.2020.године, изабран је рад који ће 
представљати Републику Србију на 17. Бијеналу 
архитектуре у Венецији 2020. године, под радном 
шифром 31/02 ауторског тима:  
Ива Бекић (одговорни представник), Ирена Гајић, 
Далиа Дуканац, Стефан Ђорђевић, Снежана 
Златковић, Мирјана Јешић, Христина Стојановић 
и Петар Цигић. 

У Београду, 15.01.2020.                                                                                            
 
Жири конкурса/ Стручни савет: 
- мр Љиљана Милетић Абрамовић, д.и.у.- 
председник Стручног Савета 
- в. проф. Александру Вуја, д.и.а.-  
потпредседник Стручног Савета 
- др Тања Дамљановић Конли (Conley), д.и.а. 
- Предраг Милутиновић, д.и.а. 
- в. проф. Зорица Савичић, д.и.а. 
- Бранко Станојевић, д.и.а. 
- Дејан Тодоровић, д.и.а. 

         http://www.u-a-s.rs/ 
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Марко Стојановић, ист.ум. 

 

ПРОБЛЕМИ  
БЕОГРАДСКИХ ТРГОВА 

 
   У задњих неколико месеци поново су 
актуелне полемике на тему београдских тргова, 
како оних већ преуређених, тако и оних на којима 
се сада ради или ће у скорије време бити 
преуређени. Примећује се једна неусклађеност, тј. 
неразумевање између неколико чинилаца: 
градских челника, архитеката и шире јавности. 
Свако има неке своје замисли како би Београд 
требало да изгледа, а некако делује да се та 
мишљења готово уопште не поклапају. Одсуство 
стручности, комуницирања и јавних расправа 
подстакли су актуелног градског урбанисту 
Марка Стојчића да стави јачи акценат на улози 
самих грађана увођењем јавне анкете, чија је тема 
даља судбина неколико градских локација. Овај 
логичан след корака – иницијатива политичара, 
мишљење струке, мишљење јавности, распис 
јавног конкурса/тендера и на крају реализација, 
није баш увек поштован приликом преуређења 
одређених локација или одабира првонаграђеног 
решења за дату локацију. Да ли ће увођење 
анкете, поред јавних увида који су у многоме 
добили једну формалну црту, успети да побољша 
новонасталу ситуацију или је потребно предузети 
још неке кораке? Па не баш у потпуности. 

За почетак, присутна је чињеница да 
Београд неколико деценија није мењао изглед 
својих јавних простора. Тргови, скверови, пешачке 
зоне, паркови, чесме, фонтане и други сегменти  

 

 
      Трг Николе Пашића, 3Д визуелизација 
 

јавног простора готово у потпуности су наслеђени 
из времена када је град био престоница 
Социјалистичке Југославије. То не значи да су сви 
ови мотиви застарели или превазиђени и да им је 
пошто-пото потребна замена, већ да су се грађани 
одвикли од било каквих измена у јавном простору 
и сродили се са оним што постоји већ деценијама, 
а самим тим су незаинтересовани и често одбојни 
према било каквим новим интервенцијама. Ако се 
на то још дода да је наше становништво и у 
прошлости било негативно расположено према 
било каквим променама у јавном простору, које су 
на било који начин одступале од неке 
уједначености, традиционализма и често 
устаљених шема урбанистичко-архитектонских 
преуређења (споменик Победник, Палата 
Албанија, парк Калемегдан итд.) нимало не чуди 
и актуелно негирање, додатно подгрејано и 
политичким незадовољством. Са друге стране, 
политичка руководства имају дугу традицију 
ауторитарног управљања и личних сујета 
појединаца, који су најчешће као резултат имали 
потпуно игнорисање мишљења јавности и струке. 
Једноставно, готово сви наши владари  и 
политичари су увек све знали боље, за све 
ималинајбоље решење и често нису уважавали 
мишљење стручњака, осим ако се оно није 
поклапало са њиховим личним интересима. Ово 
вагање између јавних потреба и личних интереса, 
тј. њихово усклађивање, било је и остало пресудно 
приликом било какве реализације. Не смемо 
скрајнути ни фактор архитектонског егоцен-
тризма, где би одређени аутори због својих 
личних сујета давали решења која често нису била 
у складу са окружењем или би у први план 
наметали искључиво своје мотиве.  
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   Две су ствари које грађани Београда 
замерају градским челницима; од када је 
изграђена фонтана на тргу Славија, било каква 
друга изградња чесми или фонтана није 
пожељна, а од када је реконструисан Цветни трг, 
иначе победничко решење на архитектонском 
конкурсу, грађани сваки сличан вид рекон-
струкције виде као обично бетонирање јавне 
површине. Такође, свако посечено стабло, 
оправдано или не, такође изазива гнев и бунт. А 
када се посаде нека нова стабла дуж улица или 
тргова, то се некако не примећује, јер су у питању 
младе саднице, које још нису развиле своје 
крошње и не остварују исти ефекат као стабла 
стара неколико десетина година. Направимо 
краћи осврт на сваки од тргова и анализирајмо 
шта је то што смета грађанима и неким 
представницима струке. 
   Трг Славија је реконструисан по пројекту 
који се није позивао ни на једно од неколико 
другонаграђених решења са конкурса из 2012. 
године. Градски челници су сматрали да су сва 
решења исувише апстрактна, компликована и 
неефектна за грађане, па су одлучили да на 
центру трга поставе препознатљив мотив у виду 
фонтане. Истина, изградња фонтана и чесми је 
увек добродошла у сваком граду, као вид 
освежења околине, али је некако промашај што 
фонтани нико од пролазника не може да приђе и 
да се евентуално освежи. У центар кружних 
токова се обично поставља неки већи споменик, 
који ће бити видљив из свих углова трга, као што 
је предвиђено за кружни ток код Богословије, где 
се планира постављање монументалне скулптуре 
вајара Косте Богдановића. 

    

 

Трг Републике ће ускоро бити у 
потпуности реконструисан, па ће Београд 
коначно добити свој први манифестациони трг. 
За све оне који не знају, то су обично главни 
тргови неког мањег или већег града, на којима 
могу слободно да се одвијају организовани 
скупови грађана и друге јавне манифестације, по 
чему је овај тип трг и добио име. На таквим 
трговима се обично налази бар један споменик и 
евентуално нека чесма или фонтана, а већи део 
простора је слободан, намењен пешачком 
транзиту или окупљањима. Дакле, нема 
жардињера, клупа и дрвећа, које би спречавале 
примарну улогу трга, а ако их и има, они су 
позиционирани на његовом ободу или на 
површинама које се налазе са друге стране 
саобраћајница које окружују трг.  

Трг Републике је реконструисан по 
пројекту тима архитеката Зорице Савичић и 
Зорана Дмитровића, који је победио на конкурсу 
одржаном 2015. године. Архитекте су гледале да 
потпуно очисте трг од сувишних елелемената, а 
потпуно непрактичне брезе замене дрвећем које 
ће имати велике крошње и које су позиционирали 
на самом ободу трга уз саобраћајницу. Дакле, 
нема места неком другом зеленилу јер то заиста 
није парк, а евентуално додатно озелењавање 
простора могло би се постићи рушењем тржног 
центра „Стакленца“, на место кога би постојећи 
парк са спомеником Браниславу Нушићу могао 
бити проширен. 

 
 
 

Трг Републике, 3Д визуелизација 
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Трг Николе Пашића (некада трг Маркса и 
Енгелса) такође би требало да буде 
реконструисан по победничком пројекту из 2015. 
године, који потписује тим на челу са архитектама 
Савичићем и Дмитровићем. По њиховом 
предлогу и овај трг је очишћен од сувишних 
мотива у виду жардињера, али и од фонтане, која 
већ шест деценија краси овај простор, што су 
градски челници и јавност препознали као 
грешку и одлучили да се на тргу ипак нађе 
фонтана. Међутим, како је нагласио градски урба- 
ниста Марко Стојчић, стара фонтана би била 
замењена новом, што можда и није преко 
потребно, јер је ова већ увелико препознатљив 
мотив, а њен дизајн је ванвременски и може да 
подржи сваку даљу реконструкцију. 
 

 
     Савски трг, 3Д визуелизација 

 
   Савски трг (некада Вилсонов трг) добио је 
ове године победничко решење, које потписује 
тим архитеката из Мадрида. Коначно је и овом 
полудевастираном јавном простору враћен 
приближно сличан облик, преусмеравањем 
целокупног саобраћаја у ободни прстен који ће се 
протезати око зграде старе железничке станице. И 
ту је дрвеће постављено по ободу трга и поред 
хладовине пружа додатну звучну изолацију од 
саобраћаја. Овде је као главни мотив постављен 
колосални споменик Стефану Немањи, чија су 
величина, облик и позиција навели многе 
стручњаке и лаике на негативну критику. 
Занимљива је његова позиција на самом дну 
истоимене улице, али се поставља питање како ће 
његова диспропорционална величина да се 
уклопи са окружењем. 
   Ту је и несретни Цветни трг, који је први 
примио највише удараца. Реконструисан је такође 
по победничком решењу из 2000. године, који 
потписује архитекта Ксенија Булатовић. Веома 
смело решење, у којем заправо и није исувише 
интервенисано по питању сече околног дрвећа, 
али је створен широк (за многе грађане испразан) 
простор који није испуњен неким мотивом. Клупе 
су постављене у оквиру ободног степеништа, а на 
једном од њих, на самом шпицу трга, постављен је 
споменик Бориславу Пекићу, рад вајара Зорана  

 
 
Ивановића. Ту су и стаклени киосци, у којима је 
смештен додатни садржај. Архитекта Булатовић је 
увидела пропуштену шансу да додатно оплемени 
површину трга, па је накнадно испројектовала и 
фонтану, која ће бити постављена на другом крају 
трга.  
   Како што можемо видети, архитекте већ 
скоро две деценије дају предност модерном, 
минималистичком и прочишћеном изразу у 
пројектовању тргова, али се он не погађа увек са 
укусом других грађана, који су више за неку 
класичну форму, по узору на историцистичку 
архитектуру, која убедљиво односи победу над 
савременом. Ова савремена решења се могу наћи 
и у другим европским и светским метрополама, 
али када наши грађани посете те градове, њима та 
решења не сметају.  

Исто је и са фонтанама и чесмама, за које 
је у сваком граду пожељно да их  је што више, али, 
наравно, да су изведене са одређеним укусом. 
Финална обрада тргова је пре свега главни 
проблем у нашем граду, јер нека добра и 
иновативна решења потпуно падају у воду због 
употребе лоших или неодговарајућих материјала, 
који нису довољно отпорни на сунце, влагу или 
техничка оштећења, па нам тргови већ после 
годину или две делују јефтино и запуштено. Ово 
је пре свега проблем градске управе која исувише 
благонаклоно гледа на извођаче, који на 
тендерима побеђују искључиво само на основу 
најниже понуђене цене радова.  

Тачно је да је озелењавање градова и 
изградња парковских целина један од приоритета 
сваког града, али се оно не може вршити на 
уштрб тргова, већ искључиво стручном 
реконструкцијом постојећих парковских целина и 
по могућству изградњом нових, на упражњеним 
локацијама, где није потребно зидати нову зграду 
или поплочавати/асфалтирати за потребе неког 
новог трга или улице.  

У сваком случају, пуно је проблема и 
неусклађености између сва три фактора, али се на 
њиховом превазилажењу мора радити и то 
искључиво комуникацијом, разменом мишљења и 
едукацијом, како бисмо заједно дошли до 
најбољих решења за наше тргове и друге јавне 
просторе.  

 
 

 
Трг Николе Пашића, 3Д визуелизација 
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Арх. Александра В. Милошевић 
 

ШТА НОТР-ДАМ МОЖЕ 
НАУЧИТИ ОД ЦРКВЕ СВЕТОГ 

САВЕ НА МЕНХЕТНУ 
 

             Са катедралом Нотр - Дам у Паризу (Notre-
Dame de Paris) срела сам се први пут 2010. године, 
чекајући тадашњег конзерватора, архитекту 
Доминик Ерла - Дусо (Dominique Herla-Douçot) 
испред портала Страшног Суда (центални портал 
катедрале). Ушавши на службени улаз кроз јужни 
трансепт, поглед на унутрашњост овог готичког 
здања, уз привилегован обилазак простора који 
обичан туриста никад неће имати прилику да 
види, задржали смо се у кровишту, такозваном 
„шума“ (la forêt), одакле смо се попелe на први 
ниво централног звоника, стреле (flèchе).  

Доминик је наглашавала константан 
напор службе АБФ да се јединствена кровна 
кострукција која датира из XIII и XIV века 
заштити од пожара, као и евидентну „крхкост“ 
појединих елемената средњовековне камене 
конструкције. Подсетило ме је то на Виоле-л-
Диков (Viollet-le-Duc) извештај из 1843. године, где 
је описано лоше стање катедрале, коме се она у 
последњих десетак година приближавала. Велика 
кампања рестаурација у Француској током XIX 
века, спасила је многе споменике од даљег 
пропадања, поједине и од урушавања, међу 
којима и Нотр-Дам, која је након интервенција 
Виоле-л-Дика, добила елементе који су и поред 
своје контрадикторности,  допринели својеврсном 
„стилском јединству“ какво смо познавали до 15. 
априла 2019. године.  

 

 

 
Нотр-Дам, пожар 2019.   (https://www.lecroix.com) 
 

 
Нотр-Дам, консолидација (© Thomas Samson AFP)  
 

 
Нотр-Дам, консолидација       (© Patrick Zachmann)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lecroix.com/
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„Incendie effroyable à Notre-Dame de Paris“ 

(страховит пожар у Нотр-Дам) „прогутао“ је кров 
и стрелу катедрале, где су били у току радови на 
рестаурацији започетој у јесен 2018. Колика ја 
била „тежина“ пожара, показује данас видно 
оштећена конструкција. Интересантно је 
напоменути да се оригинална стрела из XIII века 
урушила у другој половини XVIII века, док је 
доскорашња, сада предмет будуће реконструк-
ције, инспирисана истим елементом са Сент-
Шапел (Sainte-Chapelle) изграђена 1853. године.   

Призор из Париза нас враћа три године 
уназад у Њујорк, када је изгорела црква Светог 
Саве на Менхетну. Играђена у неоготичком стилу 
1850. године према пројекту архитекте Ричарда 
Апџона (Richard Upjohn), у богослужбеној 
употреби СПЦ је од 1944. године. Црква је 
изгорела на Васкрс 01. маја 2016. године. Дрвена 
кровна конструкција је, као у случају париске 
катедрале, значајно допринела ширењу пожара.  

Пожар у Паризу нас је подсетио и на 
пожар који је у ноћи између 3. и 4. марта 2004. 
године избио у манастиру Хиландар на Светој 
Гори. Иако је у XVIII и XIX веку Хиландар већ 
страдавао у великим пожарима, пожар из 2004. 
године се сматра најразорнијим. У овом пожару је 
страдало и тешко оштећено око 43% укупне 
површине манастира, где је ватром било 
захваћено осам грађевинских целина.  

Иако се приликом радова на рестаурацији 
примењују методе са минималним ризиком од 
пожара, зашто се они ипак дешавају? У случају 
Нотр-Дам је свесно изостављена заштита у виду 
спринклер система и противпожарних препрека, 
које се примењују на историјским здањима у 
Европи. Управо је овај недостатак дозволио ватри 
да се тако брзо прошири. Свесни мањкавости 
адекватне противпожарне заштите, уведене су 
друге мере, тако да је Нотр-Дам имала дневни 
мониторинг крова, дежурног ватрогасца на 
објекту, агента за сигурност, као и ватрогасне 
вежбе у случају пожара, што је на крају помогло у 
спречавању катастрофе колапса обе куле 
западног прочеља катедрале. Од 500 ватрогасаца 
који су учествовали у гашењу пожара, око 100 је 
успело да изнесе реликвије из катедрале, што 
нажалост није случај са црквом Светог Саве на 
Менхетну, где је изгорео иконостас и библиотека. 
Контракдикторно, „савршена средњовековна“ 
конструкција и материјализација овог 
неоготичког здања, предодредила је ватрогасну 
интервенцију на неуспех, али је и сачувала цркву 
од потпуног колапса.  

 
Црква Светог Саве на Менхетну после пожара 
2016.                          (фото: © Милан Милатовић)  

 

 
 

 
Црква Светог Саве на Менхетну, нови кров 2019.  
(https://www.easterndiocese.org/2019archives) 

https://www.easterndiocese.org/2019archives
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  Манастир Хиландар, средњовековне 
урбанистичке форме са објектима у низу, 
представљао је слабу тачку у ширењу пожара, 
који се великом брзином пренео преко дрвене 
кровне конструкције северне половине 
манастира. Неприступачан светогорски терен 
успорио је ватрогасце, оставивши сатима конаке у 
пожару. Хиландар је имао мањкаву 
документацију противпожарне заштите; након 
пожара архитекта-конзерватор Марија Јовин је 
навела како у последњих педесетак година није 
постојао ниједан пројекат противпожарне 
заштите који би третирао цео манастирски 
комплекс. Иако конзерваторска доктрина стреми 
ка заштити аутентичности у конструкцији и 
материјализацији, поједини компромиси 
осавремењавања у циљу безбедности морају бити 
сагледани.  
  Парадоксално, Нотр-Дам, која нема 
UNESCO заштиту због недостатка аутентичности 
последично интервенцијама „осавремењавања“ 
од стране архитеката Пaрвија (Parvy), Суфлоа 
(Soufflot),  Булана (Boulland) и Броњара 
(Brogniart), касније Виоле-л-Дикове рестаурације и 
„довршавања“ недостајућих елемената у име 
„стилског јединства“, није имала круцијалне 
елементе противпожарне заштите управо да не би 
нарушила ту нејасну аутентичност.  
  Шта после пожара? Реконструисати 
катедралу током периода од пет година, 
направити је још лепшом, речи изречене наивно, 
не узимајући у обзир време које је потребно да се 
објекат припреми за озбиљну реконструкцију. 
Питања која се односе на консолидацију објекта, 
његово чишћење, обезбеђење градилишта, 
безбедности радника и сл. морају бити у 
најкраћем року решена. Једна од значајних 
последица пожара у Паризу је трансформација 
400 тона оловног кровног покривача из чврстог 
стања у прашину, која увелико прелази дозвољене 
количине овог елемента у ваздуху, што отвара 
питање, како даље третирати градилиште у циљу 
 

 
    Хиландар_пожар 2004. 

 заштитите околних објеката и јавних простора, 
нарочито где бораве деца.  
  Након пожара у Њујорку, чишћење 
рушевине је трајало месецима, будући да нису 
смеле бити коришћене тешке машине због 
вибрација које су могле узроковати колапс 
ослабљене камене конструкције. Годину дана је 
било потребно да се реши административни део 
са потребним сагласностима, док је јула ове 
године кров реконструисан уз коришћење челика 
уместо дрвене конструкције, коначно 
стабилизујући иницијалну структуру.  
  Нотр-Дам се још увек суочава са 
полемикама о примени метода реконструкције: 
реконструисати идентично последњем стању 
здања пре пожара или осавременити, што нас 
подсећа на Виоле-л-Дик – Раскин конфронтације. 
Иако иницијално консолидована, париска 
катедрала је још увек угрожена, радови су у току, 
глобална евалуација је предвиђена за крај текуће 
године, што ће произаћи у студију која ће 
детерминисати зоне рестаурације и етапе 
дефинисане степеном ургентности. Према 
речима архитекте Филипа Вилнева (Philippe 
Villeneuve), који је задужен за радове на 
катедрали, провизорни кров се предвиђа за 
пролеће 2020. године, након чега би се урадила 
коначна дијагностика, која би почетком 2021. 
године омогућила почетак радова на 
реконструкцији. Искуство кроз које пролази 
црква Светог Саве могло би бити значајно за 
Нотр-Дам, реконструкција уништеног враћањем 
стања затеченог пре пожара у највећој могућој 
мери. Пресудну реч ће, надајмо се, имати стручне 
институције, јер овакви објекти не представљају 
само културно наслеђе, већ се налазе у срцима 
народа, како верника, тако и оних који им се диве 
као посетиоци, оних којима су инспирација... На 
крају, и Виоле-л-Дик је себе овековечио у фигури 
Светог Томе који држећи лењир у руци 
глорификује занимање архитекте, дивећи се 
величанственом готичком здању.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (https://www.hilandar.org) 
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НАГРАДА ПРИЦКЕР ЗА 
АРХИТЕКТУРУ     2020. г. 
 

   Ивон Фарел и Шели МекНамара, Ирска 
 

„Ивон Фарел и Шели МекНамара (Yvonne 
Farrell, 1951., Shelley McNamara, 1952.) су заједно 
студирале архитектуру на Универзитету у 
Даблину (School of Architecture, University College 
Dublin)...После дипломирања 1976.г. добиле су 
јединствену могућност да предају на истој школи, 
све до 2006.г....“Подучавање је за нас увек било 
паралелна реалност, то је био начин да се наше 
искуство прочисти и преда другим генерацијама 
које су долазиле...То је размишљање у два правца, 
ми смо учили од студената и, надам се, они од 
нас...“, коментарисала је И. Фарел.  

Фарел и МекНамара оснивају своју 
професионалну праксу названу Grafton Architects, 
у Даблину у Ирској 1978. године, по улици где је 
био њихов први биро, да би дали приоритет 
месту у односу на појединце. Значајни пројекти 
укључују: стамбени комплекс North King Street 
Housing (Даблин, 2000); Ирски институт за ур-
банизам (Даблин, 2002); Центар за уметност 
Solstice (Наван, Ирска, 2007); Општинска школа 
Loreto (Милфорд, Ирска, 2006); Канцеларије за 
департман финансија (Даблин, 2009); Медицин-
ска школа (Универзитет Лимерик, Ирска, 2012)    .  
Приредио З.Чемерикић       www.pritzkerprize.com 

 

 
Департман финансија, Даблин 
                                                       (photo courtesy of Dennis Gilbert) 

 
 

 
 

 

 
                                             (photo courtesy of Alice Clancy) 

 
Институт за урбанизам Ирске 
                                                    (photo courtesy of Ros Kavanagh) 
 

 
Општинска школа Loreto 

                                              (photo courtesy of Ros Kavanagh) 
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Универзитетски кампус UTEC, Лима, Перу   
                                                             (photo courtesy of Iwan Baan) 
 

 
              Институт за урбанизам Ирске 
                                                        (photo courtesy of Ros Kavanagh) 
 

 
Школа за економију и политичке науке, Лондон 

 
Универзитет Луиђи Бокони, Милано 
                                                  (photo courtesy of Alexandre Soria) 
 

 
 Школа за економију и политичке науке, Лондон

                       (photo courtesy of Grafton Architects) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             (rendering courtesy of Grafton Architects) 
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Медицинска школа Универзитета у Лимерику 
                                                    (photo courtesy of Dennis Gilbert) 

 

 
Универзитет Тулуз, Економска школа, Француска  

 
 

 

 
Образложење жирија: 

 
    Ивон Фарел и Шели МекНамара  су  заје-     
   дно стварале архитектуру четрдесет година, на    
   начин који јасно изражава став Прицкерове на-  
   граде: препознати уметност архитектуре и дос-  
   ледно служити човечанству.... 

Оснивајући заједно своју професионалну  
   праксу названу  Grafton  Architects  у Даблину,    
   Ирска, 1978.г., оне су доследно и без оклевања   
   тежиле највишем квалитету архитектуре за спе-   
   цифичне локације на којима је требало градити  
   ....Њихово дело укључује бројне објекте образо- 
   вања, становања, установа културе и градских  
   институција. Пионири на пољу у коме још увек  
   традиционално доминирају мушкарци, оне су  
   такође биле светионици другима, тако што  су 
   давале  пример  стварањем  свог професионал- 
   ног пута. 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    (photo courtesy of Dennis Gilbert) 
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КОНКУРС ЗА ЦЕНТРАЛНУ 
ПЕШАЧКУ ЗОНУ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

„ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ НАГРАДА 
 
У складу са условима расписа Међународног општег 
јавног конкурса за израду идејног урбанистичко-
архитектонског рјешења централ-не пјешачке зоне у 
Бањој Луци, објављеног 17.07.2019.год. и одлуке 
Конкурсне комисије од 20.11.2019.год., 
Градоначелник Града Бања Лука, дана 
29.11.2019.године  донио је одлуку о додијели 
награда: 
 
ПРВА НАГРАДА  у износу од 24.000,00 EUR 
(противвриједност у КМ) се не додјељује; 
 
ТРИ ЈЕДНАКОВРИЈЕДНЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ  у 
износу од по 8.500,00 ЕUR (противвриједност у КМ) 
додјељују се: 

 за рад под шифром аутора ''73765AA''- Аутор: 
Studio ''NORMOTIC'' Београд, Ауторски тим: Зоран 
Дмитровић, Ненад Благојевић, Марија Бјелић, 
Марко Милутиновић, Никола Абрамовић, Марија 
Радојловић и сарадници Михаило Сладоје и 
Исидора Покрајац, сви из Србије; 

 за рад под шифром аутора''70842DМ'' - Ауторски 
тим: Драган Марчетић, дипл.инж.арх. и Милан 
Максимовић, дипл. инж. арх. и сарадник Игор 
Писарић, маст. дипл.инж.арх, сви из Србије; 

 за рад под шифром аутора ''2SL5321'' - Ауторски 
тим: Михаило Микавица и Марта Минић из 
Србије; 

 
ОТКУП  у износу од 1.800,00 EUR (противвриједност 
у КМ) за рад под шифром аутора ''77111ТW'' Аутор: 
Studio A05,Architectural Design and Research 
Institute of HIT, Ауторски тим:Tang Jiajun; Zhang 
Bo; Dong Tianqi сви из Кине. 
 
Конкурсна комисија је одлучила да радовима који су 
својом идејом и концептуалним рјешењем, као и 
квалитетом остварили одређени умјетнички домет и 
репрезентативност,  додјели неновчано признање 
ПОХВАЛУ, како слиједи: 

 рад под шифром аутора ''12241BD'' - Ауторски тим: 
Братислав Гаковић, дипл.инж.арх, Драгана 
Ћипријановић, дипл.инж.арх. и консултант 
Тијана Бркић, дипл.инж.арх, сви из Србије; 

 рад под шифром аутора ''21218BС''- Ауторски тим: 
Aleksandar Kostić, Rose O' Hare и Woytek Cymerys 
из Ирске. 

 
Конкурсни радови биће изложени у Малом 
изложбеном салону Банског двора у периоду од 23. 
децембра 2019. године до 13.јануара 2020.године, а 
свечано отворење изложбе биће уприличено у 
понедељак 23.12.2019. године у 18,00 часова.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рад под шифром аутора ''73765AA'' – II награда 
 
 
 
 

 
 

 
Рад под шифром аутора''70842DМ''– II награда 
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Рад под шифром аутора ''2SL5321''– II награда 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рад под шифром аутора ''77111ТW'' – откуп 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рад под шифром аутора ''12241BD'' - похвала 
 
 
 
 

 
Рад под шифром аутора ''21218BС''- похвала 
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МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА 
АРХИТЕКТОНСКЕ ИДЕЈЕ: 
РЕДЕФИНИСАЊЕ ЗАПАДНЕ 
РИВИЈЕРЕ СОЛУНА 
 

Основан 315. године пре нове ере и назван 
по имену принцезе Тесалонике Македонске, 
сестре Александра Великог, Солун је историјски 
град који се развијао кроз векове. Захваљујући 
свом положају у северо-западном делу Егејског 
мора, Солун је постао мултиетничка метропола. 
Грци, Римљани, Турци Османлије, Словени и 
Јевреји пролазили су вековима кроз овај град, 
оставивши свој траг у самој култури града и њеној 
архитектури. 

Западна обала, укључујући градску луку, 
некада је била производна зона, а сада је идеално 
смештена како би усмерила развој града и његову 
обнову у живи регионални и међународни 
центар. Нажалост, данас је подручје западне обале 
слабо искоришћено урбано подручје града које 
представља вероватно једно од најнеразвијенијих. 
Оно слаби имиџ града, његову живахност и 
продуктивност. Неколико досадашњих иниција-
тива за промену ка урбаном расту и продук-
тивности није завршено успешно. Изазов и даље 
остаје. 

Архитектонско-урбанистички конкурс 
„ArXellence 2“ је отворенo, бесплатно и 
једностепено међународно такмичење идеја које 
за циљ има да истакне иновативни дизајн као 
идеално средство за успех нове Централне 
пословне области Солуна (CBD). Конкурс 
спонзорише и организује ALUMIL – међународна 
компанија са седиштем у Грчкој, специјализована 
за развој напредних архитектонских алумини-
јумских система и подржана je од стране 
Међународне уније архитеката (UIA). Спроводиће 
се према UNESCO  стандардним правилима за 
међународна такмичења у архитектури и 
урбанистичком планирању и препорукама за 
најбољу праксу UIA. 

Детаљније, предмет конкурса је дизајн 
новог CBD-а на ширем простору од 120.000 м2 иза 
луке. Повољна локација тог подручја уз градску 
луку, у близини историјског градског језгра и 
врло близу важних путних и железничких мрежа, 
као и индустријских зона и логистичке 
инфраструктуре, нуди могућности за одрживи 
економски развој. Даље, подручје ће се значајно 
развити након завршетка великих перспективних 
инфраструктурних пројеката, као што је 
проширење луке, нове метро мреже Солуна и 
потенцијални развој западне приградске 
железнице. И на крају, али не мање битно, наста- 
 

 

 
 
вак преуређења аеродрома у Солуну довешће до 
(2021.) проширења модерног аеродрома са знатно 
повећаним капацитетом, који ће град даље 
повезати са светом. 

Стога, са јаким потенцијалом преуређења, 
конкурс за архитектонске идеје „ArXellence 2“ 
представља главни изазов урбане обнове. То је 
први и најважнији корак ка испуњењу очекивања 
новог, космополитског Солуна. Верује се да ће 
визионарске идеје конкурса отворити пут 
обнављању овог оронулог градског подручја кроз 
иницијативе локалне управе и учешћем 
приватног сектора. Потврђујући своју важност и 
значај за јавност, конкурс се одвија под 
покровитељством грчког Министарства животне 
средине и енергетике, регионалне владе 
Централне Македоније, општине Солун, 
Техничке коморе Грчке (огранка Централне 
Македоније) и Савета архитеката Солуна. 

Такмичење је почело 9. марта 2020. године, 
а пријаве ће бити отворене до 25. маја 2020. Рок за 
пријаву је 15. октобар 2020. Награде ће износити 
60.000 €, а 6 победника, заједно са 4 почасна 
признања, најављене су за 25. новембар 2020. 
Церемонији доделе награда уследиће 
двадесетодневна изложба у Градској скупштини 
Солуна, као и изложба у Солунској музичкој 
дворани. Да бисте добили званичне UIA 
информације конкурса и регистровали се, 
посетите страницу такмичења: 

www.alumil.com/arxellence. 
 

 
Западна лука Солуна, подручје конкурса 
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Никола Т. Миловановић, историчар 
 

ВСЕВОЛOД АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАТАРИНОВ 
 

Всеволод Татаринов био је архитекта руског порекла о чијем животу се не зна много. Рођен је 
1900. године, место рођења није познато. Извесно је да је рођен у Русији и да је након Октобарске 
револуције емигрирао. Живот је наставио у Краљевини СХС. Школовао се у Загребу, али је непознато 
да ли је ово била његова прва станица. У Загребу је похађао Високу техничку школу, на одељењу за 
архитекте.1 Дипломирао је 1925. године,2 након чега се преселио у Ниш. Међутим, тачна година 
пресељења није позната. У међувремену се оженио Татјаном, унуком генерала и сликара Бориса 
Литвинова, који је живео у Београду.3 Овај податак може послужити као претпоставка да је Всеволод, 
пре пресељења у Ниш, одређено време провео у Београду. Његова супруга Татјана му је  28. новембра 
1936. године, (по грегоријанском календару), родила кћерку Зинаиду. Кумови су им били официр, 
Николај Маљутин и бабица, Александра Пункт. Всеволод је тада имао 36 година, а његова супруга 
Татјана 25 година. Тако можемо израчунати да је Всеволод рођен 1900. године а Татјана рођена 1911. 
године.4  

У Нишу је радио као чиновник Техничког одељења Бановинске управе.5 Међутим, о том 
периоду у Историјском архиву града Ниша нема сачуваних података. О адреси становања В. А. 
Татаринова Кадијевић износи следеће: ''На попису руских архитеката у Југославији, који је средином 
четврте деценије 20. века саставио архитект Георгиј Јеремејев, покрај имена Всеволода Татаринова, 
уместо пуне адресе, кратко је записано само: Ниш.''6 

 

                                                           

1 Висока техничка школа постојала је од 1919. до 1926. године када је прерасла у Архитектонски факултет. 
2 Александар Кадијевић, Дјелатност руских архитеката емиграната у Хрватској и Југославији (1920-1980), 
Знанствени часопис за архитектуру и урбанизам (2018), Загреб 2018, 315. 
3 Наташа Дрча, Руски ликовни уметници емигранти, Зборник Народни музеј Ниш, број 10 (2001) Ниш 2001, 242. 
4
 Матична књига рођених, бр 21. 1936-1937. година. За овај податак, захвалан сам Наташи Дрчи. 

5 А. Кадијевић, (1998), 141; А Кадијевић, (2018), 315; Миљана Ђорђевић, Љиљана Ђуровић, У ветром постављеним 
капутима, Народно позориште Моравске бановине у Нишу 1930-1941. (2017) Ниш, 2017, 148. 
6 А. Кадијевић, (1998), 141; А Кадијевић, (2018), 315. 

Сл.2  Всеволод Татаринов 
 

Сл.1 Всеволод Татаринов снимљен у 
Београду,  вероватно са супругом 
Татјаном 
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Његов траг у Нишу први пут налазимо на углу Душанове и Поп Лукине улице. На том месту је 

1932. године подигнута  четвороспратна зграда у стилу Модерне, са јарболом на врху. Угао зграде је 
урађен заобљено. Зграда је подигнута за Ђоку Јовановића, познатог нишког ћурчију. Тачан одговор на 
питање ко је пројектовао поменуту зграду остаје недоречен. А. Кековић и З. Чемерикић као пројектанта 
наводе извесног Драгољуба Живковића из Београда,7 док је у тужби покренутој против Драгољуба 
Милићевића, коју нам преноси М. Медведев, споменут Татаринов, као пројектант ове зграде.8 Проблем    
са тужбом, коју нам преноси М. Медведев настаје због недостатка пресуде. Због тога се не може са 
сигурношћу тврдити да је Татаринов аутор ове зграде, али се та могућност не може ни одбацити. 
 

Зграда позоришта пројектована је у духу Модерне. Неправилне је основе, а улазна партија  и 
степениште су пројектовани у полукружној форми.9 Иницијативу за изградњу  зграде позоришта 
покренуо је бан Моравске бановине, Марко Новаковић 1937. године.10  Плац на коме је позориште 
саграђено поклон је Нишке општине. Полагање камена темељца 27. јуна 1937. године био је први чин 
обележавања 60-годишњице  ослобођења  Ниша од Турака.11 Инспирацију за изградњу позоришта 
Татаринов је пронашао у позориштима из Цириха и Лозане.12 Свечано отварање зграде Народног 
позоришта прослављено је 1. јануара 1939. године.13 Отварању је присуствовао Драгиша Цветковић, 
председник нишке општине Драгутин Живковић и друге званице.14 Након Другог светског рата 1946. 
године, бински део позоришта је надограђен, а на томе је радио још један архитекта руског порекла, 
Александар Медведев. Сала је реконструисана 1967. године по пројекту М. Белобрка и Х. Куртовића. 15 
Реконструкција је изведена и и 2002.г. 

Године 1938., по пројекту Татаринова, у близини Филозофског факултета, Синђелићев трг бр. 1, 

саграђена је  Бановинска зграда. Зграда је добила назив по свом инвеститору - Моравској бановини, јер 

је била подигнута за потребе службеника Моравске бановине.16 Бановинска зграда је пројектована у 
духу Модерне. На фасади зграде приметна је декорација са плитким пругама у нивоу прозора. На 
средини зграде налази се метални јарбол. Поред средишњег, поседује и два бочна улаза. Лево и десно 
од њих  налазе се округли и масивни стубови, по два са сваке стране. Зграда је данас стамбени објекат. 

                                                           

7 А. Кековић, З. Чемерикић...(2006), 162. 
8 Детаљније видети: М. Медведев... (2006), 55-56. 
9 А. Кадијевић... (1998), 141; Б. Андрејевић...(2001), 218. 
10 А. Кековић, З. Чемерикић... (2006),183 
11 Б. Андрејевић...(2001), 217; Дневни лист Време, 27.06.1937. год, 5. 
12 Време, 15.04.1937. године, 12. 
13 Б. Андрејевић...(2001), 217. 
14 Дневни лист Време...1.1.1939. 4; М. Ђорђевић, Љ. Ђуровић...(2017), 166. 
15 А. Кековић, З. Чемерикић...(2006), 185. 
16 А. Кековић, З. Чемерикић...(2006), 170. 

Сл. 3  Зграда Ђоке Јовановића     
           ћурчије 

 

Сл. 4   Пројекат Народног позоришта Моравске  бановине,  
            цртеж из оригиналног пројекта 
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         Следеће године, 1939. помиње се још једна зграда Всеволода Татаринова, која се налази у ул. 
Светозара Марковића бр. 21., а рађена је у стилу Mодерне, без декоративних елемената. Ова узана, 
троспратна зграда пројектована је као пословно-стамбени објекат за Светозара Милојковића, нишког 
трговца. Зграда Иге Димитријевића саграђена је исте године, по пројекту А. Медведева поред ње. 
Урађена је тако вешто,  да се стиче утисак да је то једна иста зграда. Две зграде се разликују само у 
декорацији на фасади, при чему је Палата Иге Димитријевића богатије украшена. 17 Пројектант ове 
зграде је без икакве дилеме руски архитекта Весволод Татаринов.18 

Од зграда пројектованих ван Ниша, као значајан помиње се Дом трговачке омладине у Крушевцу, 
саграђен 1939. године.19 Последња вест о Татаринову јавља се 1940. године. Тада он организује почетак 
изградње хотела "Дубровник" у Нишкој Бањи, чији је пројекат израдио Александар Медведев.20 
Почетком Другог светског рата, овом архитекти се губи сваки траг. Сматра се да је емигрирао током 
рата, а као могуће земље помињу се САД и Немачка.  

 
  

 

 
             Реч-две о фотографијама на почетку текста. 
             Прва фотографија приказује Всеволода Татаринова и његову супругу Татјану. Фотографију ми 
је уступио Горан Радосављевић из Завода за заштиту споменика културе Ниш. Сачувана је у 
дигиталном облику. Није позната година њеног настанка. Десни доњи угао фотографије је нарочито 
интересантан, јер се на њему примећује одређена ознака. Читљиве су речи: "Атеље" и "Београд", док 
име атељеа није познато. Ипак, ове речи нам говоре да је Београд место настанка фотографије. 
Претпоставка да је на слици његова супруга Татјана долази из чињенице да је Татјана била унука 
Бориса Литвинова који је живео у Београду. 
               Друга фотографија се чува у Историјском архиву у Нишу. Њу су Миљана Ђорђевић и Љиљана 
Ђуровић објавиле у својој књизи „У ветром постављеним капутима, Народно позориште Моравске 
бановине у Нишу 1930-1941“. Фотографије су драгоцене, јер за сада представљају једине фотографије 
овог архитекте. 

                                                           

17 А. Кековић, З. Чемерикић... (2006), 164; М. Медведев (2006), 55. 
18 Ово сазнајемо из писма Александра Медведева, Београдској Инжењерској Комори у коме истиче да му је 
Татаринов лично саопштио да је он пројектовао поменуту зграду, као и да је то познато свим запосленим у 
Техничком одељењу Моравске бановине. М. Медведев... (2006), 55-56. 
19 М. Медведев, Пројектантско ауторство и потписивање пројеката, часопис „Архитект“, бр. 22 (2006), Ниш 2006, 55. 
20 Михаило Медведев, Пројекти и архитектура ing. Александра И. Медведева, овл. архитекта, (2012) Ниш, 2012. 95. 

Сл. 6  Зграда Светозара    

Милојковића  

 

                        Сл. 5    „Бановинска зграда“, Синђелићев трг бр. 1 
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Михаило Медведев  
 

ПОРОДИЧНА ГРОБНИЦА АРХИТЕКТЕ А. И. МЕДВЕДЕВА 
 

 ТРАГИЧНА СУДБИНА НАЈЛЕПШЕ НИШКЕ ГРОБНИЦЕ 
 

 Породична гробница познатог нишког архитекте Александра И. Медведева изграђена је 1939.г. 
у порти Пантелејске цркве, непосредно испред улаза у Пантелејско гробље. 
 Александар Иванович Медведев, као добровољац Врангелових снага Југа Русије у време 
Октобарске револуције, на емигрантском путу у Париз, са намером да упише студије архитектуре, на 
наговор својих, предходно пристиглих земљака, задржава се у Београду, где завршава студије 
архитектуре, жени се својом земљакињом, студенткињом архитектуре  Ксенијом Белавенец и заједно са 
њом проводи пет година као главни инжењер на изградњи Банске палате и Банских двора у Бањој 
Луци. 
 По завршетку њихове изградње прелази у Ниш, где 1935.г. отвара приватни пројектни биро у 
коме, у наредне четири године, до почетка рата, успева да реализује више од 100 својих пројеката 
значајних јавних и стамбених зграда, палата и вила. 
 1935.г. Медведеви добијају ћерку Наталију (Наташу), а две годне касније сина Ивана (Вањушу). 
 1939.године, непосредно пред почетак рата,  арх.А.Медведев, већ као познати нишки архитекта, 
са више сарадника у свом пројектном бироу, израдио је више од 50 пројеката, међу којима и неколико 
његових најзначајнијих пројеката. Пројекат Шегртског дома, прерађеног за зграду Градског 
поглаварства, неколико палата у центру Ниша, виле Драгише Цветковића у Нишкој Бањи и на Горици 
и више других вила у Нишу и Нишкој Бањи.  Један од задњих пројеката те године био је конкурсни 
пројекат великог Бановинског хотела у Нишкој Бањи, који је освојио прву награду и требало је да почне 
његова изградња. 
 Стицајем трагичних околности, Александар и Ксенија Медведев доживљавају тешку породичну 
трагедију. За само 20 дана, септембра 1939.г. умиру им и син и ћерка, који су тада имали пет и три и по 
године. 
 У потпуном растројству, после смрти деце, арх.А.Медведев прекида актуелне послове. Прекида 
рад на пројекту Бановинског хотела у Нишкој Бањи, уступа свој пројекат инвеститору, тако да други 
архитекти завршавају његову разраду по којој је изграђен тај модеран хотел, који је касније 
преименован у хотел „Озрен“. 
 

 
    Оригинални цртеж – пројект гробнице (планотека А.Медведева) 
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 Деца су најпре била сахрањена на Пантелејском гробљу, а крајем 1939.г. арх.А.Медведев 
пројектује и гради своју породичну гробницу. Црквене власти му великодушно уступају земљиште за 
изградњу гробнице у делу црквене порте, непосредно поред самог главног улаза у постојеће гробље. 
Гробница је по пројекту била замишљена и изграђена од белог, Венчачког мермера у стилу врло 
специфичне модерне архитектуре. Имала је пространу крипту испод габарита гробнице. Приступ 
крипти је био са јужне, бочне стране, ван габарита гробнице и био је блокиран са три велике, тешке 
армирано-бетонске плоче. 
 Са јужне стране гробнице била је мања капела, са решеткастим вратима од кованог гвожђа. 
Унутрашњост капеле је била живописана и имала је мермерна седишта са три стране, изнад којих су 
били уски застакљени прозорчићи, кроз које се, у сумрак, видела светлост свећа запаљених у капели. 
 Приступ гробници је био са источне стране. Плато гробнице је био издигнут на три степеника 
и од поплочане приступне стазе је био ограђен никлованим ланцем између четвртастих металних 
стубића. У централном делу гробнице било је мермерно постоље, на коме су се палиле свеће и полагало 
цвеће,  изнад кога се уздизао високи мермерни крст. 
 Са западне стране, гробница је била оивичена перистилом од једноставних, четвртастих, 
мермерних стубова, са архитравним венцем, а северна страна је била оивичена великом мермерном 
жардињером у којој је био посађен жбун шимшира.  Над гробницом, са западне стране се надвијала 
посађена бреза, као реминисценција на руска пространства, која су Медведевима остала у срцу. 
 На жалост, одмах после Другог светског рата, у општој клими непоштовања вере, цркава и 
гробаља, гробница је била стално на удару вандала, који су шарали и гребали полиране мермерне 
површине стубова и живопис у капели. Крипта је више пута обијана и гробови деце растурани. Касније 
су пљачкаши, део по део, рушили мермерни перистил и крали и односили мермерне комаде. 
 По затварању Пантелејског гробља, гробницу је било тешко одржавати и често је била зарасла у 
коров, који ју је поново и поново прекривао иако је породица покушавала да је чисти и рашчишћава. 
 У Генералном урбанистичком плану из 1953. године породична гробница арх.А.Медведева је 
означена као изузетан архитектонски објекат и предложена је њена заштита. 
 Данас, после 80 година, гробница се налази у ограђеном простору порте Пантелејске цркве и 
иако је јако оштећена, представља једну од најоригиналнијих гробница у Нишу. Води се као значајан 
објекат градитељске баштине, али без иницијатива и могућности да се доведе у оригинално стање.  
 
 

 
          Породична гробница арх.А.Медведева (фото око 1990.)    
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Арх. Светлана Литовски 
 

АРХИТЕКТУРА ИСЛАМА (1) 
 

„Ислам је вера која је постојала од почетка  
човечанства“  тврде исламисти. То је религија 
којој припада око четвртине светског 
становништва, а због високе демографске стопе  
најбрже се шири. Скоро је непроменљивог учења, 
а због зазирања других сматра се да угрожава 
светски мир. То је монотеистичка вера, једини бог 
је Алах. Ислам наглашава своје божје порекло у 
исламској светој књизи Кур’ану на арапском 
језику. Објаве исламских учења захтевају 
апсолутну покорност верника Алаху, једином 
богу. 

Бог је апсолутни створитељ све појавне 
егзистенције на земљи и универзуму. При томе се 
следи пут (суннет) првог посленика Мухамеда, 
тумача Кур’ана. У својој етимологији ислам 
садржи значење мира (селам ислам) јер гарантује 
мир вернику у пролазном и вечном животу. 
Муслимани користе и назив „ед дин“ који 
прожима све аспекте понашања у приватном и 
јавном животу (морално, световно, духовно, 
материјално, правно, економско, образовно) као 
образац. „Ел ислам“ или  „ед дин“ дефинише шта 
радимо, мислимо, осећамо, одговара на питања о 
пореклу, одакле смо и куда идемо. 

Ислам је 632. године изједначен са ел 
дином у последњем обраћању Мухамеда речима: 
”Сада сам вам веру вашу  (диникум) усавршио у 
благодет према вама, употпунио, и нек вам ислам 
буде вера!“ Искључиво  и интересантно за мене је 
индулгенција: “Алах ће вам опростити све грехе и 
грешке осим греха “ширка” односно поштовања и 
призивања других божанстава или вера мимо 
Алаха”. 
  У исламу постоји подела верника на 
суните 85%  и шиите 10% и хариџијски ислам, али 
богу су сви једнаки. Ед дин! Пошто се та религија 
распростире на истоку до Кине,  као и у свим 
подручјима око полутара до Енглеске (преко 
Индије као колоније), проширила се и по Европи  
последњих стотинак година. На почетку лако 
прихватљива, са развијеном науком и знањима, у 
неком тренутку почиње заостајање. То је животна 
неумитност услед непроменљивости и непри-
лагођавања околини.  Могућност црпљења нафте 
савременим методама све мења.  Похлепа за 
новцем, којег се нико не одриче, у свим областима 
покреће процват, посебно у архитектури, како 
верској тако и у приватном и јавном становању. 
Подижу се модерни аеродроми и сва пратећа 
инфраструктура  
 

Архитектура 
 
Један од најзначајнијих облика исламске 

уметности је архитектура. Међу најпознатијим и 
најбоље очуваним грађевинама су оне које су 
подигнуте у религијске сврхе, попут џамија и 
медреса, јер су вековима коришћене и одржаване. 
Архитектура има снажну улогу у преношењу 
религијских порука. Црквени торњеви, звоници и  

 
 
 
 

минарети  имају  веома  значајну  комуникацијску 
функцију. Поред визуелне религијске поруке коју 
одашиљу својим доминатним архитектонским 
габаритима, црквена звона и езан са минарета 
координишу време и интегришу заједницу у 
простору. Сакрални објекти су саставни делови 
силуете града, реперне тачке у простору за све 
грађане, а за вернике представљају централна 
места.  

Исламска архитектонска баштина 
обухвата џамије, текије - зграде за дервише из 
суфијских братстава (једна је била у Шумато-
вачкој улици у Нишу, у дворишту срушене 
џамије) где су дервиши били окупљани у игри и 
пробадању мачевима по телу у екстази, медресе 
(теолошке школе), мектебе (основне верске школе 
где се изучава Кур’ан), исламске библиотеке, 
хамаме (купатила), турбета (маузолеје) и 
традиционалне пијаце. Тежиште ћемо ставити на 
џамију, јер она заузима веома важно место у 
исламу и представља главни бедем у очувању и 
афирмацији исламског идентитета. Џамије су 
Алахове куће на земљи и њима ислам посвећује 
посебну пажњу, јер су оне места где се велича 
његово име и где му се клања. 

Архитекте, мајстори који су се потврдили 
умећем били су тражени и кретали су се по 
позиву локалних моћних угледника, царева и 
принчева разних династија, тј империјалних 
моћника и такозваних вакуфа дародаваца. Они су 
инвестирали у џамије, медресе, али и куће, 
палате, сараје. Полако се искристалисала маса 
могућих одрживих решења исламске архитектуре. 
Скоро да је било забрањено уносити локалне 
наслеђене народне градитељске принципе, ипак,  
услед  неопходности, на пример у источној Кини, 
џамије се граде дрвеном грађом због честих 
земљотреса, слично класичној вековној традицији.  

Уистину, због распрострањености, свако је 
помало успостављао и уграђивао по нешто своје. 
Утицала је византијска архитектура, па готика, а 
нарочито ренесанса и архитектура запада, у 
рубним деловима царства, где су се културе и 
вере додиривале и мешале. 

Регионална подела на целине географски 
повезане била би следећа: 

• регионални дискурс I: Арапско 
полуострво, Блиски исток: Сирија, Јордан, 
Палестина, Либан, Ирак  
   • регионални дискурс II: Иран, средња 
Азија, Авганистан, Пакистан, Индија, Индонезија  

• регионални дискурс III: Египат, северна 
Африка - Магреб, Шпанија  
   •  регионални дискурс  IV: Турска,  Мала 
Азија и шири османски простори  

• османско-исламска баштина на Балкану 
– суседне земље  и Македонија, Косово, Србија, 
Црна Гора  

• османско-исламска баштина на Балкану 
II: суседне земље - Босна и Херцеговина, 
Мађарска. 
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Навела бих примере снажних династија 
феудалног ислама (VII - XII век) под чијим 
генерацијама су никли градови Самарканд, 
Бухара, итд. (нпр. „Мири Арас“ - срећна палата), 
поливалентна здања која садрже џамије, медресе, 
библиотеке, маузолеје, курбета итд, сада под 
UNESCO заштитом. 

Сасанидска империја или царство, тада 
Персија, после Резе Пахлавија сада већином Иран, 
била је доминантна сила на истоку. Персија је 
крунски драгуљ у коме је архитектура, било 
сакрална или секуларна, монументална, некако 
етерична, са аутентичним формама, које је 
пратило фантастично занатсво, увек за корак 
испред других. Свако од придошлих у немирним 
временима - Селџуци, Могули, Отомани итд.- 
обогаћивао је и уграђивао нешто своје.   

Коришћен је лук, понегде преломљен, 
који је, осим структурне функције, постао и део 
архитектонских варијација и украшавања, затим 
свод, купола, портал итд. све до XII века. Ислам је 
донео нове архитектонске функције: џамију, 
хипостилну дворану на мноштву стубова, ајване 
тј. лучне портале, куполе на пандантифима, 
муркарнас (украшавање зидова), декорацију итд. 

Исламско насеље се на неки начин  
формира у околини џамије која често треба да 
прихвати петком (сунет) већину верника, а џамија 
има и главну зграду и мунаре тј минарете што 
прате и тргови. Најчешће је ту и центар насеља. 
Јасно је да се ту у непосредној близини формирају 
медресе - исламске школе, са мензуланама, 
библиотека (често преко десет хиљада наслова), 
болнице, јер се у школама изучавала и медицина, 
сукови, места за оне који дођу да се моле, пазаре, 
али и понуде робу итд. Пошто се град развијао 
помало централизовано, онда се делио на део за 
елиту и део за обичан народ и све то помало 
стихијно, у зависности од величине фамилија и од 
националности. Најважније за ове градове је било 
водоснабдевање и, наравно, одвод отпадних вода. 
Пошто је пренасељеност била честа (много слепих 
и секундарних улица), нагомилало се много 
важних проблема за решавање у ходу. Дешавале 
су се масовне инфективне болести, лепра, куга, 
колера итд. 

 
Џамије 
 
Џамија је турска реч која означава храм. 

По правилу се употребљава за одређени тип 
храма с минаретом који преовлађује у Турској и 
земљама које су некада биле под турском влашћу, 
док је за арапско подручје уобичајен назив 
месџид, место за молитву. Поред своје главне 
функције - места за молитву, на простору око 
џамије и у њеном дворишту налазиле су се 
помоћне просторије које су служиле за извођење 
верске наставе, окупљање заједнице, заклон за 
путнике и поделу хране сиромашнима. Та пракса 
је задржана и данас. Прву џамију је, према 
традицији, основао сам Мухамед код Медине 622. 
године, међутим, то су пре могле бити неке 
приватне просторије, иако се за Мухамеда вели да 
се повремено молио поред Кабе. 

Обреди се одржавају у џамијама најчешће 
у посебне дане за многобројне вернике, раније 
само за мушке вернике, а много касније и за 
женску популацију, пет пута дневно. Верници 
посте уочи Бајрама, дају милостињу и у обавези су 
да посећују света места. Познато је да се понекад 
окупи и милион верника у Меки на ходочашћу.  

 
Каба (Ћаба) 
 
Каба (Ћаба) је централно светилише 

ислама у центру велике џамије у Меки. Она је 
централна тачка којој се сви муслимани моле. 
Висине је 17, дужине 11 метара. У Каби се налази 
црни камен темељац обожаван од хаџија који се 
моле обилазећи око њега.  

Каба је прекривена црним прекривачем са 
детаљно извезеним стиховима. При уласку је 
зидић за благослов, около је гранитни плочник 
матиф, а у углу зграда са светим извором воде. 
Верује се да је градитељ Аврам, по отиску у 
камену.  

 

 
    Каба и велика џамија у Меки       

 
 „Оријентацију и просторну организацију 

џамија одређивао је, и данас одређује, смер 
молитве, према Меки који симболизује михраб. У 
Мухамедово је време молитва држана с врха крова 
по узору на израелитски обичај. Чини се да је 
сиријска традиција градње ниских торњева уз 
углове зграде (код муслимана џамије) довела до 
минарета с којег се после Мухамедова времена 
држао обред. Најстарији је онај пужолики у 
Самари (Ирак). Прва употреба проповедаонице 
или минбера, још једне структуре својствене 
џамији, догодила се у Медини из практичних 
разлога.  

Џамија је добила основни облик у време 
Омејидске династије: уздужна правокутна велика 
просторија с мноштвом стубова (понекад 
надсвођена куполом) има наглашено место за 
молитву окренуто према Меки у облику ајвана 
(нише) – михраб, текућу воду у дворишту за 
ритуално прање руку пре молитве и високе 
минарете (танки високи торањ кружног или 
полигоналног пресека, с унутрашњим 
степеништем које води до балкона, с којег мујезин 
позива на молитву).   



АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ                                                                АРХИТЕКТ  67 - 68   АПРИЛ  2020 

 

33 
 

 
Султан - Ахмедова, „Плава“ џамија у Истанбулу 

 

 
Џамија у Зворнику                            

 

 
Џамија у Љубљани                            
 

 
Џамија у Москви, највећа у Европи 

 
Шах Чераг, „Смарагдна“ џамија у Ширазу, Иран 

      
Минарет је настао из ритуалних и 

симболичких потреба, а за његово дефинисање 
коришћен је преисламски архитектонски речник. 
На огромном пространству које обухвата 
муслимански свет настало је неколико типова 
минарета, заснованих на читавом низу 
архитектонских прототипова и грађених од 
локалних доступних материјала. Минарет у 
облику правоугаоне куле доминира раним 
исламским светом Сирије, северне Африке и 
Шпаније, као последица претварања хришћан-
ских цркава у џамије, адаптирањем, поред 
осталог, правоугаоног звоника у минарет, као што 
је то случај у Дамаску. Минарет у облику спирале 
настаје у време владавине Абасида у Ираку 
(Самара) и у Каиру, као део карактеристичног 
северноафричког минарета у више нивоа. 
Цилиндрични минарет са балконом (шерефет) 
омиљен је персијски облик; то су обично парови 
минарета који стоје уз улаз или појединачно 
изнад улаза у џамију, као у Исфахану. Селџуци 
преносе овакав минарет у Анадолију, где га 
Османлије чине издуженијим и виткијим, 
додавши му купасти врх. Постоји и степенасти 
минарет, који има кућицу на врху џамије, којој се 
прилази спољним степеништем. Уз своју 
ритуалну функцију, минарет је, у различитим 
околностима, постајао симбол друштвене и 
царске моћи.” 
_____________________________________________________________________________________________ 

 (наставак у следећем броју) 
 

      
                Џамије у Кини и Јерусалиму 
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Кристална џамија у Малезији    Царева џамија у Сарајеву 
 

           
       Џамија од земље у Малију                                                  Џамија у ……………………………………….. 
 

 
Комплекс са наглашеном симетријом, воденим огледалом и шадрваном, Исфахан, Иран 

 

 
Јерусалим, џамија Ал Акса и Купола на стени. У доњем делу слике је Зид Плача 
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ГОДИШЊА НАГРАДА ДРУШТВА 
КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ У НИШУ 
 

Дан Друштва конзерватора Србије 
свечано се обележава сваке године 22. фебруара, 
на дан кад је пре више од 170 година донешена 
Уредба о заштити развалина одређених старих 
градова и замкова у Србији, као споменика 
древности, 9. (по старом), односно 22. фебруара 
(по новом календару) 1844. године. Сваке године 
се на свечаности Дана Друштва конзерватора 
Србије (раније Дан заштите споменика културе) 
додељују награде и признања за изузетна 
остварења на заштити, чувању, научној обради, 
презентовању и популаризацији културних 
добара. Ове године је Дан Друштва конзерватора 
Србије обележен 24. фебруара 2020. године, у 
свечаној сали Народне библиотеке, у Београду. 

Архитекта Ивана Цветковић и истори-
чар Ђорђе Стошић из Завода за заштиту 
споменика културе Ниш добитници су 
Годишње награде Друштва конзерватора 
Србије за изузетан допринос истраживању, 
проучавању и вредновању градитељског 
наслеђа и публиковању резултата у студијама 
заштите израђеним током 2019. године, и то за: 
- Студију заштите непокретних културних добара 
и градитељског наслеђа Прокупља 
- Студију заштите споменика културе Скобаљић 
град код Вучја, Лесковац 
- Студију заштите непокретних културних добара 
и градитељског наслеђа Књажевца 
- Студију заштите градитељског наслеђа на 
територији општине Сокобања, интегрална 
заштита непокретног културног наслеђа у 
контексту одрживог развоја туризма. 

Израђена студијска документација пред-
ставља изузетан подухват у области заштите 
културног наслеђа, посебно из разлога 
холистичког и мултидисциплинарног приступа 
проучавању, као и примени иновативних метода 
у обради документације и презентације 
градитељског наслеђа.  

Завод за заштиту споменика културе Ниш 
je у последњих неколико година у склопу 
проучавања непокретних културних добара и 
израда студија, елабората и пројеката са 
одговарајућом документацијом ради најце-
лисходније заштите и коришћења одређеног 
непокретног културног добра “обновио” 
делатност истраживања и израда студија заштите 
градитељског наслеђа.  

 
_______________________________________________ 
(приложени текст је увод интегралног текста који је 
редакција добила од сарадника Завода за заштиту 
споменика културе Ниш) 

  
Насловна страна Студије заштите Прокупља  
                              (фото: Историјски архив Топлице) 
 

  
Насловна страна Студије заштите Скобаљић 
града                                        (фото: В. Антић, 2015) 
 

 
Насловна страна студије заштите Сокобање    
                                         (фото: Б. Радивојевић, 2019) 
 

 
Насловна страна публикације о градитељском 
наслеђу Књажевца  (фото: С. Милутиновић, 2019) 
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Арх. Зоран Чемерикић 
 

КРАЉЕВА ЛОВАЧКА КУЋА 
Словенија, Камнишка Бистрица 

 

      У обимном делу великог словеначког и 
европског архитекте Јоже Плечника (Љубљана 
1872-1957.) издваја се овај занимљив објект, нама 
посебно интересантан јер је мало познат, а 
пројектован је и изведен је за краља Александра I 
Kарађорђевића 1933.г. Налази се у Камнишкој 
Бистрици, у подножју Камнишко-Савињских 
Алпа, око 35 км северно од Љубљане, у бајковитом 
планинско-шумовитом окружењу.  
 Како пише на информационој табли на 
прилазу кући, двор Карађорђевића је од 
Плечника наручио израду пројекта за ловачку 
кућу за краљевску породицу, погодну за миран 
одмор, на десној обали реке Камнишка Бистрица, 
чији је и извор у близини. Недалеко се налазе и 
помоћни објекти за особље, кухиња и сл. После 
атентата 1934.г. краљевска породица више никад 
није користила кућу. 
 Током Другог светског рата кућа је била 
делимично опљачкана, а касније је адаптирана и 
коришћена за државне протоколе. Председник 
Тито је кућу употребљавао када је ишао у лов са 
својим високим гостима, између осталих са 
Н.Чаушескуом. 
 

 

 

 
Аксонометрија објекта и ентеријера (инфо-табла)  
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Детаљ прозора спрата на задњој фасади 
 
 
 

 
Улаз у кућу, предња фасада 

 
Детаљ угла са каменим и дрвеним конзолама 
 
 

Кућа је обновљена 1989.г. а радове је 
извела фирма «СТОЛ» из Камника, позната у 
целој послератној Југославији по изванредном 
дизајну намештаја. По усменим подацима, 
насупрот једноставној архитектури карактерис-
тичној за планинске пределе (камено приземље и 
дрвена надградња спрата), ентеријер је богатије 
опремљен и данас је у функцији малог приватног 
музеја који се отвара само по посебној најави. 

Цела област Камнишке Бистрице ће у 
будућности бити организована као «зелена оса» 
дуж реке, са пешачким и бицилистичким стазама, 
парковима, млиновима и малим насељима. Река 
протиче местимично кроз дивне мале клисуре, са 
бујним ободним листопадним и четинарским 
шумама. Сам град Камник и цела област Домжале 
имају дугу историју, почев од средњег века, али и 
богато индустријско наслеђе (хидроелектрана 
«Титан»). Словенци су познати по великој 
традицији планинарења и шетњи по богатом 
природном окружењу. У свако доба године и куда 
год да кренете, сретаћете мале или веће групе 
излетника, од деце до старијих. И, наравно, 
уочљива је изузетна чистоћа и уређеност свих 
слободних површина и речних токова. 
____________________________________________ 

(фотографије: аутор текста, октобар 2019.) 
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МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА 
САВРЕМЕНОГ СТАНОВАЊА  
HOUSING 19 

 

 
 

У Павиљону у Тврђави је од 5. до 10. 
новембра 2019.год. одржана међународна 
изложба савременог становања HOUSING 19, коју 
је ове године по трећи пут организовала Катедра 
Зграде за становање Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу и Кластер урбаног планирања. 

Као и претходних година, у припреми 
изложбе организатори су пратили савремене 
трендове и најновија достигнућа у области 
становања, па су и овог пута на изложби била 
приказана иновативна и инспиративна 
архитектонска и пројектантска решења која 
привлаче пажњу и подстичу на размишљање. 
Изложба представља својеврсни портфолио 
стамбене архитектуре данашњице и приказује 
различите пројектантске и теоретске резултате у 
области становања. Осмишљена са идејом да 
афирмише савремена стамбена достигнућа, 
изложба скреће пажњу да је деловање 
архитектуре у ствари деловање у јавном интересу, 
те да као такво утиче на свеукупни квалитет 
живота. Са акцентом на правим архитектонским 
вредностима, у оквиру изложбе подједнако су 
заступљени велики пројекти који претендују на 
титулу архитектонских икона, дела малих 
размера и решења која утичу на унапређење 
квалитета становања оних категорија друштва 
које су често друштвено „невидљиве“ и 
маргинализоване. Савремено становање које је у 
фокусу изложбе HOUSING 19 има за циљ да 
истакне значај архитектуре у процесу друштвеног 
развоја. 

На изложби је приказано 80 радова, темат-
ски подељених у две целине. У посебном делу 
изложба обрађује једну веома занимљиву и акту-
елну тему становања данас ‒ социјално стано-
вање. Како је намењено најугроженијим категори-
јама друштва, развој овог типа становања се у 
модерном добу све чешће повезује са могућнос-
тима  позитивног  деловања  на  ширу  друштвену  
 

 
 
 
 
заједницу и њен просперитет. Овом темом органи 

затори су желели да скрену пажњу не само 
архитектонске, већ и шире јавности на значај и 
неопходност системског приступа у решавању 
проблема становања најугроженијих категорија 
друштва. У оквиру ове теме је приказано 40 
реализованих објеката из различитих крајева 
света насталих током протеклих 10 година, као и 5 
радова заснованих на научном и пројектантском 
истраживању могућности за унапређење 
социјалног становања. 

Други део изложбе представља избор 
савремених остварења стамбене архитектуре, 
насталих широм света, од претходне изложбе, 
HOUSING 17 до данас. У овом делу изложбе је 
приказано 35 стамбених објеката, пројеката и 
истраживања. 

Сви селектовани радови су праћени 
рецензијама које су написали чланови Међуна-
родног научно-уметничког одбора ове манифе-
стације. У оквиру изложбе одржана су занимљива 
предавања домаћих и страних предавача, која су 
наишла на велико интересовање. Проф. Милан 
Ђурић (Београд, Србија) је одржао предавање на 
тему Опсени модернизам и нова реалност, проф. 
Миленко Станковић (АГГФ Бањалука, Босна и 
Херцеговина) је говорио о Здравом становању и 
подстицају чула, арх. Иван Реди (Ниш, Србија) о 
Становању са подршком у Аустрији, а др Идис 
Турато (Загреб, Хрватска) је у препуном амфи-
театру ГАФ-а одржао предавање на тему 
Архитектура опортунистичких идеологија. 

Поред главне, посетиоцима је 
представљена и пратећа изложба ‒ Изложба 
студентских радова из области становања, која 
приказује радове студената Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу и 
Архитектонско-грађевинско-геодетског факулте-
та у Бањалуци, насталих у претходне две године. 
Радови приказани у оквиру овог дела изложбе 
недвосмислено потврђују да се кроз рад на 
курсевима о становању студенти оспособљавају за 
примену теоријских знања и решавање 
пројектантских задатака из домена становања. 

Део пратећег програма изложбе била је и 
студентска радионица са темом SHELTER ‒ 
СКЛОНИШТЕ, у оквиру које су учесници радили 
на изради модела модуларног, монтажног и 
мобилног смештаја расељених и избеглих лица у 
ванредним ситуацијама. Радови са радионице су 
приказани у галерији Друштва архитеката Ниша 
од 06. до 10. новембра 2019.г. 
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Савремено социјално становање  
 

Значајне друштвене промене, евидентне 
на глобалном нивоу, постављају као један од 
приоритета савременог друштва обезбеђивање 
адекватног и приступачног становања, како у 
смислу пружања физичке и социјалне заштите, 
тако и у смислу пружања подршке друштвеном 
напретку. Овакав стратешки оквир развоја 
социјалног становања утицао је на поновну 
актуелизацију јавног интервенисања у области 
пружања стамбене подршке и стамбеног 
збрињавања наугроженијих друштвених 
категорија. Његовом знатном развоју у последњих 
двадесетак година умногоме је допринело и 
проширење основног концепта становања у 
државној својини иновираним моделима, попут 
субвенционисаног, приступачног и 
нискобуџетног становања. 

У околностима свеопште друштвене 
транзиције, промишљања на тему социјалног 
становања постају веома комплексна. Истицање 
друштвеног аспекта социјалног становања 
значајно доприноси унапређењу друштвене 
инклузије и (ре)интеграције социјално угрожених 
категорија у ужи и шири друштвени миље. Човек 
као друштвено биће има константну потребу да 
буде признат и третиран као једнак члан друштва 
и да његове потребе и мишљења буду друштвено 
уважени. У савременом друштву које 
карактерише глобално раслојавање и одсуство 
друштвене кохезије, овај проблем постаје још 
израженији. Развојем просторних елемената који 
утичу на смањење социјалних разлика повећава се 
осећај припадности и укљученост станара у ужу и 
ширу друштвену заједницу и пружа позитиван 
развојни стимуланс. Стога не чуди што смо 
последњих година сведоци изласка социјалног 
становања из „архитектонске сенке“ у којој се 
налазило последњих деценија и његовог „великог 
повратка“ на архитектонску мапу света, где 
полако заузима заслужено место модерне 
цивилизацијске тековине. 

Развој савремене социјалне станоградње 
карактерише трансфер фокуса: напуштају се 
утопијска идеолошка полазишта за развој овог 
типа становања из друге половине и с краја 
прошлог века и тежиште пребацује на појединца 
и његове индивидуалне потребе. Главна 
манифестација овог трансфера, из друштвеног ка 
човекомерном, у развоју социјалног становања се 
огледа у „достојанствености“ примењених 
стамбених образаца, без икаквог негативног обеле 

 

 
 

 
жавања. Уочљива је значајна редукција у погледу 
обима и обухвата изградње ове намене али и 
перманентно унапређење квалитативних одлика 
социјалног становања. Премда се на плану 
просторног стандарда и функционалне 
организације не запажају значајније иновације, 
чињеница је да се квалитет социјалног становања 
по овим основама веома приближио тржишном 
становању. Значајније промене догађају се на 
пољу обликовања и естетике које преузимају 
важну улогу у развоју овог типа објеката. 
Визуелном атрактивношћу социјалног становања 
доприноси се креативности и стимулативности 
стамбеног и друштвеног амбијента, чиме се 
олакшава идентификација корисника са 
непосредним стамбеним окружењем.  

Премда светска градитељска продукција 
из области социјалног становања показује 
тенденцију константног иновирања и 
унапређења квалитета на глобалном нивоу, 
изградња објеката овог типа бележи и регионалну 
развојну црту, која недвосмислено рефлектује 
стандард и културу становања друштва коме 
припада. Изложени радови, од којих сваки 
појединачно тежи да дâ прави одговор на 
специфичне друштвене и културолошке потребе 
у зависности од конкретног поднебља, то и 
потврђују. Ова чињеница међутим не искључује 
глобално идеолошко полажиште развоја 
социјалног становања који има изразити међу-
културални интерактивни карактер. 

 

Социјално становање у Србији 
 

Транзиционе промене које су захватиле 
Србију у периоду након деведесетих година 
прошлог века за последицу су имале апсолутно 
напуштање централно-контролисане станоград-
ње у државном власништву, као доминантног 
облика стамбене провизије, и довеле до окретања 
ка концепту изразите тржишне изградње. 
Политичке одлуке су, осим на развој тржишног 
становања, утицале и на власничку структуру 
изграђеног стамбеног фонда, остављајући готово 
незнатан проценат стамбених јединица у јавном 
власништву. Ово је утицало да у периоду 
деведесетих и двехиљадитих година социјално 
становање у Србији постане готово непостојећа 
категорија. Последњих десетак година, увођењем 
западноевропских модела социјалног становања у 
кључна национална стратешка документа, 
начињен је значајан помак у развоју овог типа 
становања у земљи. 
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Социјално становање, као релативно нови 

вид становања, заступљено је у релативно малом 
проценту у укупном стамбеном фонду Србије. 
Економска ограничења која често доминирају у 
његовом развоју стављају потребе корисника у 
други план. Узимајући у обзир чињеницу да се 
свеопште стање у нашој земљи рефлектовало и на 
област станоградње, не чуди чињеница да 
изградња социјалног становања често не може да 
се отргне наметнутој унификацији. Ипак, иако 
скромног обима, део продукције домаћег 
социјалног становања тежи да иде у корак са 
светом покушавајући да прати западне трендове, 
што се може видети и кроз изложене радове. 
Приказана истраживања на тему развоја 
социјалног становања пружају значајан теоретски 
допринос и подлогу за даљи развој и унапређење 
овог типа становања у земљи. 
 

Др Бранислава Стоиљковић, доц. 
Председник Организационог одбора 
Међународне изложбе HOUSING 19 
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Приредио др арх. Хранислав Анђелковић 
 

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Настављамо са објављивањем имена  

дипломира-них архитеката на  Архитектонском 
одсеку  Гра-ђевинско - архитектонског факултета 
у Нишу који је отворен 1995. године (последњи 
пут смо имена новодипломираних архитеката 
новог Одсека објавили у броју 65/66 нашег 
часописа – октобар 2019). 

 

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. Овде настављамо списак 
дипломираних архитеката који су студирали по 
програмима усклађеним са Болоњском 
декларацијом (мастер). 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). 
 

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 2013/14. година 
 

1109. Трифуновић Милан 
1110. Анђелковић Бојана 
1111. Савовић Јована 
1112. Стоиловић М. Бранислав 
1113. Милетић П. Милан 
1114. Јовановић Д. Ненад 
1115. Цуцкић Н. Тијана 
1116. Гусларевић С. Ђорђе 
1117. Темељковски Д. Драгана 
1118. Мијатовић Ж. Марија 
1119. Брзаковић З. Милан 
1120. Спасић Ж. Сања 
1121. Гоцић С. Марија 
1122. Михајловић Д. Дијана 
1123. Искренов И. Милан 
1124. Величковић Ј. Ивана 
1125. Недељковић Д. Александра 
1126. Лазаревић Д. Биљана 
1127. Цветковић Ј. Миодраг 
1128. Цоцић Н. Ивана 
1129. Веселиновић М. Милош 
1130. Ивановић М. Сања 
1131. Пејоски Ј. Живко 
1132. Николић З. Наташа 
1133. Ђонић Б. Ана 
1134. Стевић Љ. Душан 
1135. Цветковић О. Александра 
1136. Стојановић Б. Јелена 
1137. Вер Т. Владан 
1138. Димитријевић П. Вања 
1139. Вучковић Д. Александар 
1140. Дикић Г. Наташа 
1141. Ђорђевић С. Јелена 
1142. Јованчић Н. Јована 
1143. Цветковић С. Јована 
1144. Коцић Д. Драгана 
1145. Комшо М. Марта 
1146. Благојевић В. Весна 
1147. Љубић М. Вања 
1148. Радојичић Д. Слађана 
1149. Ранђеловић С. Станислава 
1150. Мокович М. .............. 
1151. Михајлов Ивана 
1152. Бушат Х. Амар 
1153. Милошевић М. Слободан 
1154. Јовановић Д. Марина 
1155. Словић Д. Марија 
1156. Ивановић Д. Александра 
1157. Доброцић Ј. Младен 
1158. Радовановић С. Милан 
1159. Ђорђевић С. Милена 
1160. Николић Г. Милан 
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1161. Милошевић Н. Дејана 
1162. Колашинац Б. Алмир 
1163. Карастојковић М. Ђорђе 
1164. Савић Н. Александра 
1165. Касамовић М. Ермин 
1166. Кајевић Ј. Дино 
1167. Стевановић З. Јасмина 
1168. Цветковић А. Милица 
1169. Китић Б. Олга 
1170. Марковић М. Милан 

 
Школска 2014/15. година 

 

1171. Шубарић З. Ђорђе 
1172. Пешић С. Стефан 
1173. Ђекић Ј. Милица 
1174. Василевска С. Магдалена 
1175. Митковић П. Михаило 
1176. Ракић М. Слађана 
1177. Марковић Р. Невена 
1178. Бранковић Б. Јања 
1179. Марић Д. Тамара 
1180. Љубисављевић Г. Неда 
1181. Живковић Д. Стефан 
1182. Сакан Д. Срђан 
1183. Мумиховић В. Вахид  
1184. Станковић С. Марко 
1185. Станковић М. Ђорђе 
1186. Митровић З. Татјана 
1187. Величков А. Драгана 
1188. Димитријевић З. Маја 
1189. Стошић Наташа 
1190. Радовановић В. Тања 
1191. Лилић Душан 
1192. Дидић С. Милица  
1193. Антић С. Стефан 
1194. Стојановић Г. Боба 
1195. Јаношевић Г. Наталија 
1196. Голубовић М. Душан 
1197. Коца Е. Нада 
1198. Крстић Д. Милан 
1199. Ристић Сенка 
1200. Илић Јелена 
1201. Николић Б. Александар 
1202. Симић Александра 
1203. Синадиновић Јована 
1204. Богдановић З. Бранка 
1205. Миловановић Б. Марко 
1206. Стевановић Елена 
1207. Милосављевић М. Петар 
1208. Даутовић Харис 
1209. Танасковић Н. Мара 
1210. Јовић М. Ђорђе 
1211. Жикић С. Невена 

 
Школска 2015/16. година 

 

1212. Мустафић Н. Един 
1213. Савић Александар 
1214. Станојевић Д. Ана 
1215. Вељковић В. Милица 
1216. Стевановић Н. Јелена 

1217. Шћекић З. Јелена 
1218. Миланов Н. Дарко 
1219. Ниношевић Милица 
1220. Медар М. Катарина 
1221. Поповић Н. Јана 
1222. Танасковић М. Иван 
1223. Јанковић З. Сања 
1224. Сулић Д. Ненад 
1225. Ранђеловић С. Вук 
1226. Кузњецова Б. Мила 
1227. Радојичић Р. Немања 
1228. Ђукановић Ј. Јована 
1229. Милосављевић Н. Николета 
1230. Миленковић З. Тијана 
1231. Лазић Л. Јелена 
1232. Јовић М. Стефан 
1233. Анђелковић М. Марко 
1234. Панов Н. Немања 
1235. Стаменковић З. Милош 
1236. Климента Н. Анеса 
1237. Нокић С. Бинела 
1238. Стаменковић С. Бојан 
1239. Радосављевић П. Милица 
1240. Ђокић И. Ивана 
1241. Маринковић Д. Стефан 
1242. Станковић Г. Александра 
1243. Живић Б. Милица 
1244. Антић М. Јована 
1245. Матовић А. Емир 
1246. Барјактаревић А. Мелиса 
1247. Вељковић Н. Немања 
1248. Милентијевић Д. Лазар 
1249. Стевановић О. Даница 
1250. Ранђеловић И. Милош 
1251. Банковић Б. Јелена 
1252. Крстић Д. Драгана 
1253. Јанковић Г. Милица 
1254. Јањић П. Немања 
1255. Луковић М. Немања 
1256. Вукић С. Теодора 
1257. Хамзагић Е. Дина 
1258. Јовановић Р. Никола 
1259. Стијеља Ј. Маја 
1260. Црномарковић Н. Богдан 
1261. Обрадовић Р. Марија 
1262. Десанчић М. Ада 
1263. Петровић В. Христина 
1264. Игић Т. Александра 
1265. Николић Д. Јована 
1266. Цветковић Д. Милан 
1267. Караџић Р. Марина 
1268. Момчиловић М. Наташа 
1269. Тошић Д. Злата 
1270. Стипсић З. Ивана 
1271. Петровић Д. Нина 
1272. Стајић С. Горица 
1273. Митић М. Александар 
1274. Младеновић Ж. Милена 
1275. Пајевић З. Милош 
1276. Козић Љ. Милица 
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Др Миша Ракоција 
 

САБОРНА ЦРКВА У НИШУ 
 

Издавач:   Православна      
                    епархија нишка 
Рецензент: проф. др Миодраг  
                      Марковић 
Ликовно-графичка обрада: 

Надежда Ракоција 
 
„Уважене колеге, драги гости и 
пријатељи, 

 

Ниш је најберићетније дане у 
својој дугој историји доживео још у доба 
Римског царства када је био важан војни 
и трговински центар. Од времена свог 
најславнијег сина, Константина Великог, 
постао је и главни град провинције, 
повремено и резиденција царева. Већ 
негде на почетку експанзије 
хришћанства одабран је за средиште 
епископије, чији су прелати, често веома 
учени, столовали у катедрали о којој 
данас нема никаквих података. После 
пропасти Рима, падао је у руке разних 
држава и освајача, мењао је и своју 
позицију у оквиру црквене 
јурисдикције, али све до данас град на 
Нишави остао је епархијско седиште, 
које је одмах по коначном ослобођењу 
од Турака 1877. године дефинитивно 
прикључено Српској православној 
цркви. Већ наредне године завршено је 
зидање новог катедралног храма 
посвећеног Светој Тројици, који је у 
време освећења представљао једно од 
најмонументалнијих црквених здања 
ондашње Србије. Саграђен поред старе 
саборне цркве Светих арханђела, 
скромне грађевине, настале у другој 
деценији 19. века, по мери турских 
власти, он је представљао пету по реду 
престону цркву нишких архијереја. О 
првој, већ поменутој, не знамо ништа, 
другу, из 11. столећа, посвећену светом 
Прокопију, разорили су Турци одмах по 
најезди у српске земље, а трећа, 
подигнута у част светог Николе, 
претворена је у џамију 1738. године. 
Несрећну судбину имао је и Саборни 
храм Свете Тројице. Априла 1944. тешко 
је страдао у савезничком бомбардовању 
Ниша, а октобра 2001. скоро сасвим је 
изгорео у пожару. Пет година касније 
црква је у потпуности обновљена, али је 

неповратно изгубљен велики део 
унутрашњег украса катедрале, 
укључујући иконостас са изванредним 
делима Ђорђа Крстића, као и фреске 
Владимира Предојевића. Штета је била 
утолико већа што су те, а и друге 
историјско-уметничке вредности храма, 
рађеног по пројекту угледног градитеља 
Андреје Дамјановића, биле недовољно 
истражене. Срећом, сачували су се 
многи подаци који су пружали 
могућност да се некадашњи изглед 
ентеријера цркве реконструише и 
проучи. Тог сложеног и напорног 
задатка подухватио се др Миша 
Ракоција. Као дугогодишњи сарадник 
нишког Завода за заштиту споменика, 
који је цео радни век посветио 
изучавању историјско-уметничке 
прошлости града Ниша, он је без сумње 
био најпогоднија особа за успешно 
решавање свих питања које поменути 
задатак намеће. О томе поред осталог 
сведоче његове књиге објављене током 
последње две и по деценије. Поменимо 
овде само неке од њих: Славни град 
Ниш на крстопутини векова (1997), 
Манастири и цркве града Ниша (1998), 
Културна ризница Ниша (2001), 
Константинов град старохришћански 
Ниш (2013), Манастири и цркве јужне и 
источне Србије (2013). 

Будући изванредно упознат са 
целокупном хришћанском прошлошћу 
града на Нишави, Ракоција је одлучио 
да се у својој монографији о саборној 
цркви у Нишу не задржи на проучавању 
само те, најновије градске катедрале, 
него је своја истраживања проширио и 
на раније храмове у којима су столовали 
нишки прелати. Резултат је издање са 
широким спектром података и 
закључака, које прави крупан искорак ка 
бољем познавању не само саборних 
цркава Ниша него и историје тог 
древног града.  
  По богатству грађе и нових 
сазнања посебно се истичу поглавља 
књиге посвећена историји нишке 
епархије и њених катедралних цркава, 
архитектури, иконостасима и зидном 
сликарству два постојећа саборна храма, 
малог и великог.  

Поглавље о историји 
представља прву обједињену историју 
нишке епархије представљену кроз 
активност њених епископа. Сабрани су 
расположиви подаци о свим саборним 
црквама, с тим што је с највише грађе 
изложен историјат оних најмлађих – 
мале и Велике саборне цркве, уз 
навођење догађаја који су обележили 
прошлост не само тих храмова него и 
града Ниша. 
          У поглављу посвећеном 
архитектури анализирани су 
архитектонски облици малог и великог 
Саборног храма, страдалог у пожару 
(основа цркве, њена горња 
конструкција, отвори, зидање и градиво, 
надгробна обележја и спољни 
архитектонски облици). Учињен је 
напор да се дође до оригиналног 
пројекта градитеља Андреје 
Дамјановића, на основу кога је 
реконструисан првобитно замишљени 
изглед цркве. 

У поглављу о иконостасима 
убедљиво је показано да су аутори 
иконостаса малог Саборног храма били 
Јања молер и хиландарски јерођакон 
Давид. Од посебног је значаја ликовна 
анализа Давидових престоних икона, 
где је скренута пажња на велику 
уметничку вредност тих до сада у науци 
непознатих дела. Посебно је важна 
анализа првобитног, изгорелог 
иконостаса велике Саборне цркве. Тек 
сада је свака икона тог иконостаса 
засебно анализирана, одређени су 
аутори сваког појединачног дела 
целине, уз прилагање комплетне 
техничке и фото-документације на 
основу које је реконструисана изгорела 
олтарска преграда. На тај начин донекле 
је умањен ненадокнадиви губитак 
изванредно вредних дела Ђорђа 
Крстића, једног од највећих српских 
сликара 19. века.  

У поглављу о зидном 
сликарству обрађене су фреске 
изгорелог Саборног храма, дело 
Владимира Предојевића, руског 
емигранта српског порекла, а приказано 
је и ново сликарство мале и велике 
Саборне цркве, уз занимљива 
размишљања о новом црквеном 
сликарству код нас.   

Закључна поглавља књиге 
посвећена су кивоту са честицама 
моштију св. Артемија и св. Елевтерија, 
рађеном у 19. веку, летопису велике 
Саборне цркве, праћеном занимљивим 
фотографијама важнијих догађаја из 
живота храма и листом његових 
старешина, а на самом крају приложен 
је до сада најпотпунији попис нишких 
епископа од IV века до данас.  

Посматрана у целини, књига 
Мише Ракоције о саборним црквама у 
Нишу представља савесно написану, 
научно-документовану монографију 
која је од посебне важности јер 
расветљава историју и уметнички значај 
два важна храма који никада до сада 
нису били темељито и систематски 
обрађени у науци. Овом студијом 
добијена су бројна нова драгоцена 
сазнања не само о разматраним 
црквама, него и о историји нишке 
епархије, њеним епископима и 
Саборним црквама. Истраживање Мише 
Ракоције засновано је на савременим 
методолошким начелима, на изузетно 
богатој литератури, и што је од особитог 
значаја, на коришћењу бројних и 
разноврсних извора и оригиналних, 
досад непубликованих докумената. 
Стога његову књигу топло препоручујем 
и стручњацима и широј публици. 
Утолико пре што је она писана 
однегованим језиком који се лако чита и 
разуме. Читање је олакшано и изузетно 
богатим илустративним материјалом, 
цртежима и фотографијама. Не треба 
заборавити ни заслуге издавача, 
Православне епархије нишке и Саборне 
цркве у Нишу, који су се побринули да 
књига добије веома леп изглед.  
   
(Реч проф. др Миодрага Марковића, 
дописног члана САНУ и рецензента 
приликом представљања монографије 
на 64. међународном сајму књига у 
Београду) 
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Архитектура и Урбанизам 
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије,  

Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3207-303, 3207-310 
E-mail: pucarmila@gmail.com, www.iaus.ac.rs 

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 

 

 
Архитектура и Урбанизам, бр. 1, специјални број (поводом 25 година излажења, децембар 2019. г. (52 

стране, у боји): 
 

УВОДНИК: Мила Пуцар • Милан Лојаница: С друге стране рутине и практицизма – Идеје, иницијативе и личности из периода 
заснивања Института за архитектуру и урбанизам Србије – доприноси развоју Београдске архитектонске школе • Миленија 
Марушић: Надградња програмских услова за насеље Церак виногради у Београду • Борислав Стојков: Стратешко планирање и 
политике у земљама југоисточне Европе • Миодраг Ференчaк: Железничка станица и градски центар – Урбанистички есеј о 
одсуству њихових просторних веза у Србији и потреба испитивања и стварања таквих веза – пример Београда • Живојин Кара-
Пешић: Поетика – изгнаница из градских граница. 
 

 

 
Архитектура и Урбанизам, бр. 49, децембар 2019. г. (94 стране, у боји): 

 

УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Бошко Дробњак, Марко Николић: Баухаус и његова рефлексија на формирање 
уметничких пракси на екс-југословенским културним просторима;  Иван Филиповић, Драгана Васиљевић-Томић: Soft Power 
Architecture(Un)intentional and Incidental in Culture Relations Policies (oригиналaн научни рад); Борјан Бранков: Заједнички простори 
у развоју вишепородичног стамбеног склопа (oригиналaн научни рад); Владимир Мацура, Борислав Стојков, Јасминка Цвејић, 
Јованка Ђорђевић-Цигановић, Вера Михаљевић, Миодраг Ференчак, Нађа Куртовић-Фолић, Божидар Стојановић, Злата 
Вуксановић-Мацура; Душан Милановић, Дијана Милашиновић-Марић: Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: Чување 
идентитета Београда (прегледни рад); Вук Гарача, Светлана Вукосав, Милан Брадић, Јелена Тепавчевић: Планирање, опремање 
и вредновање споменика НОБ-а у Југославији (кратко или претходно саопштење); Александру Вуја: Ка вишем квалитету 
социјалне станоградње у Србији: Објекат за социјално становање у Пожаревцу (научна критика, полемика и осврт) • 
АРХИТЕКТУРА: Милорад Јевтић: Врхунски домети ауторског пара Миленије и Дарка Марушића под окриљем ИАУС-а  
• АКТУЕЛНОСТИ: Божидар Манић: Приказ изложбе поводом јубилеја 65 година Института за архитектуру и урбанизам Србије 
1954-2019; Бошко Дробњак: Приказ изложбе 100 година Баухауса: контекстуализације и ре-контекстуализације Баухауса у 
југословенском уметничким простору; О пројекту CLEVER – Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing 
Resilience, учесници у пројекту (ИАУС): Божидар Манић, Наташа Чолић, Ана Никовић, Борјан Бранков • НОВЕ КЊИГЕ: Сања 
Симоновић Алфиревић: Архитектура и студије извођења: аспект перформативности (приказ књиге: Владимир Стевановић). 
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ASA,  бр. 1, 2019. г. (100 страна, у боји) 

 

Чланови АСА-е; Баухаус 1919 – 2019, почеци историје Баухауса • АРХИТЕКТИ: Михајло Митровић – Одлазак барда српске 
архитектуре (IN MEMORIAM); Зоран Маневић (1937-2019) (IN MEMORIAM) • АРХИТЕКТУРА бр. 210: Слободан Малдини, 
Андрија Маркуш, Мирослав Симеуновић Симеун: Архитектонска критика; Проф. арх. Димитрије Мита Младеновић: Из 
опуса великана; Сећања Ивице Млађеновића; Предраг Максић: Теорија дизајна – Идеологија и институције дизајна; др 
арх. Горан В. Анђелковић: Истраживање – О српско-словеначким везама у архитектури (1); Из бележнице Милана 
Радоњића: 1095 дана Хипербореје • арх. Добривоје Боб Влајчић: Лала Нормана Фостера; Милан Злоковић – Српска модерна • 
ПРОЈЕКТИ: Резиденцијални комплекс вила, Подострог, Будва, Црна Гора, 2015/2016 (ауторски тим: Иван Обрадовић, Мина 
Обрадовић, Ела Нешић, Данило Недељковић); Space for New Visions – Atelier of the Future (ауторски тим: Мирослава Спасеновић, 
Здравко Баришић) • ЕНТЕРИЈЕРИ: Снап Пинг Понг Бар, Београд (ауторски тим: Иван Ресан, Оливер Станковић, Драгана 
Стевановић, у оквиру радног атељеа Студио С; Пословни ентеријер Директората цивилног ваздухопловства у Београду, 
Скадарска 23 (аутор Дејан Бабовић) • УРБАНИЗАМ: Проширење градског језгра – град Ермело, Холандија (Биро за архитектуру и 
урбанизам Ritzen architects, аутори пројекта: Стефан Рицен, Зорица Јовановић Кастелајнс • ДИЗАЈН: Индустријски и графички 
дизајн у Србији • СЦЕНОГРАФИЈА: Експлозија креативности: Миљен Крека Кљаковић, Александар Денић, Марина Херман-
Чутурило • ФОТОГРАФИЈА: Рајко К. Каришић – Манастир Хиландар • ИЗЛОЖБЕ: Уметност у служби државне политике – изложба 
„Ка бетонској утопији“ архитектура у Југославији 1948 – 1980 у Музеју модерне уметносто (МоМА) у Њујорку; Ничег сувишног у 
уметниковом делу, изложба „Ретроспектива 1965 - 2018“ уметничког опуса Радомира Дамњановића Дамњана одржана крајем 
2018. године коју су приредили Славица и Даниел Трајковић из своје приватне колекције • НАУКА: Квантна испреплетеност • 
КОЛЕКЦИЈЕ: Колекционари уметничких дела у Србији. 
 

 

 
ASA,  бр. 2, 2019. г. (100 страна, у боји) 

 

Чланови АСА-е; Слободан Малдини: Реч уредника; Архитектура из угла произвођача; Слободан Малдини: Баухаус 1919 – 2019, 
„Бољшевичка школа • АРХИТЕКТИ: Добривоје Боб Влајчић: Гримшо – добитник награде Британског друштва архитеката у 2019.; 
Феђа Соретић: Акварели Бране Мирковића • АРХИТЕКТУРА бр. 211: Андрија Маркуш, Мирослав Симеуновић: Архитектонска 
критика; академик САНУ, др Часлав Оцић: Лични став; др Зоран Маневић: Заборављени архитекти – Јан Дубови – линост 
и дело; др Милутин Борисављевић: Архитектура је уметност; др. Горан В. Анђелковић: Истраживање – О српско-
словеначким везама у архитектури (2);  др. Горан В. Анђелковић: Савремена архитектура Београда, зграда у Париској 14; 
Андрија Маркуш: Запис о делу – споменик Николи Тесли; Миљан Радоњић: Прича о архитектури – прича осма • Молино – 
Полароиди Карла Молина; Хитлер и Шпер – Хитлеров архитекта (делови текста написани према интервјуу Мајкла Сорвина) • 
ПРОЈЕКТИ: Ђорђе Николић (архитектонски студио Платформа): Архитектура у контексту, стамбено-пословни ојекат у Суботици; 
Свуда пођи, својој амбасади дођи (ауторски тим: м. арх. Иван Филиповић, м. арх. Акитака Сузуки, м. арх. Мајуко Микогами, студ. 
арх. Даисуке Кобајаши, студ. арх. Такуоми Симеђима • РЕКОНСТРУКЦИЈА: Црква Светог Павла, Стари град Котор, 
реконструкција са пренаменом (аутори: проф. арх. Александар Радојевић, арх. Никодин Жижић, арх. Слободан Баришић • 
УМЕТНИЧКА ЗБИРКА: Дејан Ђорић: Бисери из збирке слика Биро - Поводом изложбе сликара Љубе Поповића у Галерији САНУ; 
Душан Оташевић: Троношка ерминија • АКЦИЈА: Redle & Jeremić – Револуција 2019 • ИЗЛОЖБЕ: Ангелина Банковић, Злата 
Вуксановић Мацура: Стварање модерног Београда – од 1815 до 1964. (из збирке Музеја града Београда); Јелена Лазаревић, 
историчар уметности: Џамоња – скулптуре и пројекти (изложба галерије АРТЕ) • КОЛУМНА: Данијел Трајковиић: Колекционар у 
првом лицу • ПУБЛИКАЦИЈА: Биљана Томић, Добрила Денегри: „Real Presence“ – „Стварно присуство“ • ФОТОГРАФИЈА: Ненад 
Марјановић • СЛИКАР: Љубица Мркаљ: Како је нестала свиња на киши. 
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Марија Петровић 
 

Арх. СЛОБОДАН ВУЧКОВИЋ 
(1941-2019) 

 
У поводу ангажмана да напишем текст о 

свом оцу, Слободану Вучковићу, који ће бити 
објављен у часопису Архитект, унапред се 
извињавам читаоцима што ће се вероватно у 
неким моментима моји професионални и лични 
погледи укрстити. Разлог томе су скоро пола века 
заједничког живота и скоро 25 година заједничког 
рада у фабрици Визус, током којих ми је увек 
снагом свог личног примера (како нам је увек 
говорио) показивао да љубав, поштен и истрајан 
рад на крају уроде плодом. 

Рођен је 1941. год. у нишкој, грађанској 
породици Калчиних потомака. Своје прве године 
живота провео је у атмосфери старих Нишлија 
која ће остати део његове личности до самог краја. 
После очеве смрти, већ почетком 1950-их година 
сели се са мајком и братом у Београд. Дипломирао 
је 1965. год. на Архитектонском факултету у 
Београду, у доба сјајних предавача наше 
послератне школе: Добровића и Злоковића, о 
којима је са дивљењем говорио. Већ исте године, 
као стипендиста фабрике Ђуро Салај, враћа се у 
Ниш.  

Када са ове дистанце посматрам тај 
моменат, морам рећи да је то најтежи, али и 
одлучујући моменат његове каријере, имајући у 
виду велика архитектонска збивања у којима он 
неће учествовати и сазнања о развоју зид - завеса у 
свету које су постале његова будућност. У једном 
од наших разговора испричао ми је да је, добивши 
задатак да пројектује алуминијумску фасаду на 
хотелу Амбасадор у Нишу, данима трагао по 
београдској библиотеци не би ли пронашао 
књигу која би му дала детаљније смернице о 
пројектовању и извођењу алуминијумских 
фасада. Рекао ми је да је пронашао књигу 
америчког аутора, на енглеском, која му је 
променила живот, а при том је енглески језик сам 
научио. Прве године каријере обележене су 
огромним изазовима и напорним радом у којима 
све више долази до изражаја његова креативност, 
интелигенција и посвећеност. Захваљујући 
иновираном производном програму у виду 
алуминијумских прозора, фасада и остале 
алуминијумске галантерије, Ђуро Салај постаје 
индустријски гигант.  

Контекст времена и места, као веома 
битан аспект у иновацијама одиграо је своју 
улогу. Препознајући моменат, неколико деценија 
касније описан у књизи Rem Koolhaas-a Елементи 
архитектуре, у делу који се односи на прозор, да 

 

 

 
 

се кроз архитектонске тенденције драстично 
смањи потрошња енергије као одговор на нафтну 
кризу 70-их год., креира прозорске системе са 
појачаном термичком заштитом, а као крајњи 
производ настаје први дрво-алуминијум прозор. 

О методичности његовог рада сведоче 
бројне фотографије, часописи и књиге које је 
прикупљао. Дизајн за њега није био само 
обликовање предмета, већ студиозно сагледавање 
свих аспеката једног производа, од цртежа до 
тржишта. Мисли Виктора Папанека у књизи 
Дизајн за стварни свет биле су му врло блиске, 
волео је естетику која садржи логично и разумно 
објашњење. 

Фабрику Ђуро Салај напушта 1977. год., 
када почиње његово ангажовање у Институту за 
реуматичне и срчане болести у Нишкој Бањи, на 
пољу вођења инвестиција. Сасвим неоправдано, 
говорили смо да је ово мирнији део његовог 
живота. Међутим, посматрајући га као човека који 
је неуморно градио и одржавао постојеће 
грађевине, чије су идеје увек ишле корак испред и 
за добробит свих, овај кратак предах од 
алуминијума итекако је био садржајан. Љубав 
према природном амбијенту, хуманој и верна- 
куларној архитектури сагледава се у пројекту 
Терми у Нишкој Бањи, које је пројектовао и 
учествовао у свакој фази извођења. Архитектура 
је за њега била област којом се истински могао 
бавити само човек који перманентно узраста у 
уметничком и културном смислу, те стога није 
чудно што је свакодневно своја послеподнева 
испуњавао читањем, цртањем и сликањем. Наше 
детињство обележено је просторима у којима су 
увек постојали архитектонски радни сто и 
библиотека. Као дете, посматрала сам тог 
неуморног и истрајног човека који ми је снагом 
свог личног примера показивао шта значи бити 
архитекта. 
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Трећу фазу његове каријере представља 

повратак Ђуро Салају, тј. Nissal-у 1986. год. Кратак 
предах од света алуминијума, као да је 
акумулирао многе идеје које су се јавиле у овом 
периоду. Његово предавање под називом Прозор 
као елемент зграде одржаном на југословенском 
саветовању о производима од алуминијума 
везаних за грађевинарство, одржаном у Нишкој 
Бањи 1988. год. недвосмислено показује чврсту 
опредељеност ка дизајну прозора као 
архитектонског елемента: Прозор, као значајан и 
незаменљив елемент зграде, проживљавао је 
трансформације у свим елементима и преузимао 
одговорност за решавање нових задатака и све 
оштријих захтева: обезбеђење дневног светла; 
проветравање; топлотна заштита; звучна заштита; 
учешће у укупном архитектонском изразу зграде. 
Захваљујући својој способности да успостави 
одговарајући однос између архитектонских 
трендова и постављених захтева тржишта, он већ 
тада суштински сагледава сву проблематику 
дизајна прозора. 

Последњу фазу, безмало 55 година дуге 
каријере, преставља оснивање фабрике Визус 1990. 
год. Удружен са својом супругом Миром упушта 
се у неизвесност приватне делатности. Суочен са 
ограниченом могућношћу улагања, креира 
системе који са малим бројем профила у сету 
пружају могућност излажења у сусрет 
најразличитијим архитектонским захтевима. 
Године рада и учења створиле су једну 
перцепцију архитектуре која је резултирала 
префињеним и једноставним дизајном. 
Претпостављам да су године које су следиле биле 
за њега јединствене, с обзиром да је постао 
Миленин, Миланов и мој учитељ. Посвећен и 
искрен какав је био, трудио се да нам пренесе 
знање стицано деценијама, остављајући простора 
да се и сами развијамо. Осећај одговорности које 
вам усаде такве личности постаје временом све 
већи. Ангажовањем свих нас настао је низ 
прозорских система који данас представљају 
производни програм фабрике Визус. У последњим 
годинама свога живота, упркос опакој болести од 
које је боловао, свакодневно је долазио у Визус. 
Година 2020. обележава 55 година његове 
каријере, током које је добио низ награда (Сајам 
Грађевинарства 1998, SEEBE 2006, SEEBE 2007, 
Награда за добар дизајн Привредне коморе Војво- 

 

 
 
 
 
 
 
 

дине итд.). Због доброчинства и ктиторства, 
поред низа захвалница, Епископ нишки господин 
Арсеније одликовао га је Архијерејском граматом 
захвалности.  

Мој отац је био један од оних људи чија 
смрт представља губитак читаве заједнице. Увек 
скроман, језгровит у причи, са префињеним 
смислом за хумор, човек истанчаног укуса и 
високих моралних начела. За мене, он је био отац, 
учитељ и колега. Захваљујем свима који су својим 
присуством, писмима и телеграмима показали да 
се у окрутном свету у коме живимо још увек 
препознају истинске људске вредности. 
_______________________________________________ 

 

Објекти на којима је учествовао у домену 
израде пројекта, производње и уградње фасадне 
алуминарије: 

 

 
Главна пошта, Ниш, 1998.год. 
 

 
Библиотека Матице Српске, Нови Сад,1997.год. 
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Вила МК, Београд, 2014.год. 
 

 
Kensington and Chelsea hall, London, 2013.год. 
 

 
  Guildhall hose, London, 2013.год. 
 

 

 
Вила Стевановић, Београд, 2000.год. 
 
 
 

 
Научно-истраж. центар Сколково, Москва, 2018.г. 
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Угљеша А. Кековић 
 

Проф. АЛЕКСАНДАР М. КЕКОВИЋ –     
             БАЋКО                   (1939-2018.) 

 
Рођен на Цетињу. Гимназију завршио у 

Београду. Дипломирао на Архитектонском факултету у 
Београду у атељеу професора Милана Злоковића.  

Од 1964. год. ради у „Енергопројекту“, од 1968. 
до 1978. год. као водећи пројектант и руководилац 
студија. Аутор је бројних значајних објеката у земљи и 
иностранству. У том периоду одлази и на студијско 
путовање по Европи, упознаје и контактира  бројне 
колеге чији је стручни допринос значајан, упознаје 
њихов рад и однос према струци. 

1978-1979. год. прелази на Архитектонски 
факултет у Београду, најпре као асистент. 1982. год. 
именован је за ванредног, а 1989. год. и за редовног 
професора на Катедри за пројектовање. Истовремено са 
радом у атељеу, ангажован је и у редовној настави са 
теоретском темом „Опште тезе о архитектури” и 
„Теорија простора“ у програму последипломских 
студија. 

Осим ангажовања у настави дао је знатан 
лични допринос у остваривању сарадње факултета и 
привреде. 1985. год. именован је за продекана за 
стручно-уметнички рад и сарадњу факултета са 
привредом. Од 1998. до 2000. године је именован за 
декана и у том периоду, упркос ратном стању, уз 
велики напор су учињени знатни позитивни помаци: 
увећање простора за одвијање наставе, исправљен 
вишегодишњи немар о унапређењу учесника у настави 
у виша звања: остварени су услови, у драматичним 
околностима и уз знатан напор, за задовољавајуће 
заокружење наставе и школске године у ванредним 
околностима. 

Радни опус архитекте Кековића, како на 
стручном, тако и на плану друштвеног ангажовања, 
вишеслојно је значајан. Евидентирано је више од 130 
пројеката, преко 50 реализованих објеката, чију 
величину у квадратима и стручном доприносу је скоро 
немогуће измерити: Хотел “Панорама”- Златар, 
“Енергопројект” - Нови Београд, “Гранд хотел”- 
Цетиње, ”Нафтагас”- Нови Сад, Сателитска станица - 
Ивањица, Амбасада Југославије (сада Србије) у Берну, 
Швајцарска, хотел “Нил”- Кампала, Нигерија, комплекс 
са 1000 фарми са стамбеним објектима и комуналним 
центрима Гарабули, Либија, комплекс “Медитеран 
клуба”, стамбени и пратећи објекти - пројектовање и 
изградња - Пакоштане, Хрватска, станови солидарности 
“Југопетрол” реализовани према конструктивном 
систему - Кековићевом патенту-Смедерево… 

Учествовао је на 26 конкурса, међународних, 
јавних, позивних, интерних, од којих је на 14 остварио 
први пласман, 6 другонаграђених и 2 специјалне 
награде. 

Осим стручног ангажовања знатно време је 
посветио афирмацији струке кроз рад у међународним 
и националним научним струковним организацијама. 
Стручни доприноси и доприноси на плану друштвеног 
ангажовања афирмисани су бројним признањима и 
почасним титулама, од којих су најзначајнија: 

 

 

 
 
• Специјалне награде Салона архитектуре за 1977. и 
1978. год. 
• Републичка награда листа “Борба” 1983. год. 
• Велика награда архитектуре 1988. год. 
• 1997. год. одабран је за укључење у осмо издање 
Интернационалног речника истакнутих заслуга за 
изузетни допринос савременом друштву (The 
international directory of distinguished leadership) 
конгресна библиотека  САД. 
• Тринаестојулска награда Црне Горе 2009. год. 
• Награда “Истакнути стваралац Црне Горе” 2011.  
• Специјална диплома Академије инжењерских наука 
Србије 2018. год. 

Дело  архитекте Кековића пропраћено је у 
преко 80 стручних осврта  у домаћим и страним 
писаним медијима. Сам Кековић је, такође, лично био 
присутан у дневној и стручној штампи са темама: о 
свом  раду на пољу архитектуре, организације рада 
архитектонских факултета у Београду и Подгорици, о 
значају, месту и улози струке у нашим животима данас 
и сутра, о неопходности очувања и унапређивања 
аутохтоног обликовног израза нашег поднебља, о 
аутентичности, функционалности и сврсисходној 
једноставности (не простоти), о неопходности 
образовања и информисаности, о искрености, поштењу 
и достојанству струке. 

“Мисаони супстрат теоретских поставки, које 
су присутне у континуитету моје градитељске праксе, 
имају своја два основна упоришта, на којима почива 
свеукупна процедура стварања кућа или краће речено - 
неки сопствени кредо. 

Прво: искуство сопственог народног 
неимарства, као истанчаног смисла за однос према 
природи и окружју, дубоке рационалности у поступку, 
јасног говора облика сведеног на чистоту народног 
језика. Друго: искуство организованог поступка 
класичне архитектуре, посебно епохе барока, поступка 
који карактерише емоционални набој контролисан 
сазнањем, вештином и мајсторством на плану 
виртуозног владања сложеним формама облика и 
облицима простора, достојанственим урбаним 
просторима који дилатирају, трепере, експандирају у 
поље и таласају опну која лепршаво стоји на граници 
унутарњег и спољњег простора.” 
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 “У личности Александра Кековића, у 
неколиким најзначајнијим његовим делима, сустичу се 
и укрштају битни токови који, иначе, граде културу 
нашег тла: утицаји маниризма и барока који долазе са 
северозапада, из италијанског културног круга и 
утицаји народне градитељске традиције који хрле са 
југоистока, са Балкана и  из дубине малоазијских 
простора. Свестан драматичног положај у коме се на 
овим просторима мора наћи сваки домаћи градитељ 
који држи до архитектуре као стваралачког чина, 
Кековић је од првих својих дела, од краја шездесетих 
година па све до данас, решавао загонетке  које су ови 
утицаји у својим неминовним сукобима, у својим 
вртложним сједињавањима, увек изнова постављали. 
Био је то, пре свега, однос између ентеријера и 
екстеријера, различит у домаћој и европској традицији, 
однос артифицијелног и природног, чврстих 
композиционих схема заснованих на принципима 
огледалске симетрије и нехајно постављених облика у 
питорескним балканским градовима…  

У целини, Кековићево дело јесте окренуто 
традицији, али не на површан начин. Отуда се појава 
елемената традиционалне куће, поновно откриће 
заборављених кровова, еркера, модуларних јединица 
или откриће класичних метода, барокно заобљених 
зидова, може тумачити као пуки знак, као симбол јед- 

 

 
     Сателитска станица у Ивањици 

 

„Енергопројект“ Београд 
 

 
 

ног далеко значајнијег открића које нам Кековићева 
дела нуде: да у кућу ваља ући како би се тек онда могла 
да схвати величина градитељског умећа.” 

 

/Из  монографије  изложбе добитника “Велике награде 
архитектуре” аутора Др. Зорана Маневића/ 
 

“Одлика која архитекти ствараоцу у великој 
мери може да помогне приликом креативних напора 
јесте његово разумевање уметности. Александар 
Кековић, за разлику од већине архитектонских 
стваралаца, имао је веома изражен и истанчан осећај за 
уметност...Архитектура Александра Кековића одликује 
се кохерентношћу, једноставношћу, чистотом, 
беспрекорном бригом да иза сваке линије стоји  
одговарајући  грађевински материал. Готово у сваком 
његовом пројекту може се осетити обзир према 
функцији и конструкцији, отвореном и затвореном, 
приватном и јавном, боји и светлости. Кековић је 
архитекта који се изузетно добро сналази у претакању 
простора, у смицању равни, није шкрт и ситничав, није 
окренут споредним и малим стварима, интересују га 
кључни елементи обликовања.” 

       Декан арх. Владан Ђокић 
 

/Са ретроспективне изложбе “Памћење”- 
Архитектонски факултет у Београду 2019. год. / 
 

 
            „Нафтагас“ Нови Сад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Са плаката ретроспективне изложбе “Памћење” 
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Александар Кековић 
 

Проф. АЛЕКСАНДАР НИКОЉСКИ 

 
Пре скоро две године, у својој 81. години 

живота, напустио нас је један од доајена 
југословенске и македонске архитектонске сцене, 
професор Александар Никољски. 

У својој дугогодишњој пракси бавио се 
свим сегментима архитектонске професије, као 
пројектант, али и као врстан педагог. Рођен је 
1937. г. у Пећи, а основно и средње образовање је 
завршио у Скопљу и Ваљеву. Студије 
Архитектуре  на техничком факултету у Скопљу 
је завршио 1963. г.. По дипломирању се запослио у 
предузећу “Јавор”, где се бавио пројектовањем 
намештаја и унутрашње архитектуре. 

Своју академску каријеру отпочиње 1964. 
г., најпре као асистент на предметима Елементи 
пројектовања и Пројектовање 1, да би 1985. г. био 
изабран за редовног професора на предмету 
Унутрашња архитектура. Од стране Републичког 
савета за културу Македоније 1972.г. добија 
стипендију за специјализацију у Француској, као 
асистент на Високој школи за декоративне 
уметности ENSAD у Паризу. 

Омиљени професор на факултету, један је 
од оснивача Летње школе архитектуре и њен 
први Председник савета. Био је Декан 
Архитектонског факултета у Скопљу, у два 
мандата, од 1985-1987. и од 1991-1993.г. 

Од 1998 – 2004. г. је радио као професор на 
Грађевинско - архитектонском факултету у 
Нишу,  на предметима Унутрашња архитектура, 
и веома често је био члан Комисија за одбрану 
дипломских и магистарских радова. 

Поводом јубилеја 50 година од оснивања 
Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, 
добио је плакету за најбољег професора на 
Архитектонском факултету у Скопљу. Био је 
активан и у струковним удружењима, где је 
између осталог био и председник Скупштине 
Асоцијације архитеката Македоније – ААМ,  као и 
један од оснивача Биенала архитектуре 
Македоније – БИМАС. Од 2000 – 2009. г. био је 
члан жирија Тријенала архитектуре Ниша, а 
значајан допринос дао је и раду Друштва 
архитеката Ниша. 

Добитник је више награда на 
архитектонским конкурсима у Македонији и 
Југославији. За свој стручни рад професор 
Никољски је добио и награду “13 Новембар” 
града Скопља, као и специјалне награде и 
дипломе на БИМАС 1983, 1989 и 1993. године. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Киоск КЦ-190, цртеж 

 

 
Киоск КЦ-190 је био у великој примени  

широм Југославије 
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Добитник је Велике годишње награде за 

архитектуру 1998. године. Добитник је и награде 
за животно дело за посебна достигнућа у области 
архитектуре и градитељства 2006. године, коју 
додељује Асоцијација архитеката Македоније – 
ААМ.  

Истовремено је постао и члан 
Архитектонске академије Македоније. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И данас се радо сећам професора, свих 
наших дружења, рада и разговора о животу и 
архитектури, који су ми недостајали и када је 
престао да држи наставу на нашем факултету.  
Сада, када га више нема на овоме свету, 
недостајаће ми трајно, али успомена на њега увек 
у мени буди посебна осећања и подсећа ме на 
његов ведар и позитиван дух и вредносни систем 
о архитектури којем ме је учио. 

 
 
 
 
Збирни радови проф. Никољског 
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Арх. Хранислав Анђелковић 
 

АРХ. ИВИЦА МЛАЂЕНОВИЋ 
(Невесиње, 1937 – Београд, 2020.) 

 

Остали смо без једне изузетне, непонов-
љиве личности, великог прегаоца на подручју 
архитектуре - 12. фебруара, у 83. години, преми-
нуо је архитекта, теоретичар и публициста 
архитектуре Ивица Млађеновић. 

Рођен је 1937. године у Невесињу. После 
Другог светског рата породица се преселила у 
Тузлу, где је завршио основну школу, нижу и 
вишу гимназију.  Архитектонски факултет је 
завршио у Београду (1955 – 1960). Урадио је 
докторат „Становање у породичним кућама са 
атријумима“, али га није довео до краја – није га 
бранио. 

После дипломирања се вратио у Тузлу, где 
је радио као водећи пројектант у Грађевинском 
предузећу „Градина“. Године 1973. прелази у 
Београд, где води представништво „Сипорекс“-а 
до 1986. године. Преко УЛУПУДС-а, 1987. године 
региструје Архитектонски атеље „Студио линија 
А“, а наредне године УЛУПУДС му додељује 
статус „Истакнутог уметника“. 

Ивица Млађеновић је био врло 
поливалентна личност – играо је тенис, био 
одличан  шахиста, био учитељ плеса, изузетан 
енигматичар (био је уредник часописа 
„Београдске енигматске новине“ и први 
југословенски велемајстор енигматике)... Али 
његова животна преокупација је била, изнад свега, 
архитектура. И ту није деловао само на једном 
терену. Бавио се пројектовањем зграда 
(превасходно стамбена изградња), ентеријера, 
намештаја, теоријским истраживањима, крити-
ком, промоцијом архитектуре преко средстава 
информисања (велики број чланака у јавним 
гласилима), континуалним праћењем и 
представљањем достигнућа наше и светске 
архитектуре (преко епохалних изложби, презен-
тација и предавања). Такође је иницијатор и 
организатор неколико оригиналних комплексних 
пројеката – Насеље Голф 12 и Кућа младенаца. 
Објавио је 23 књиге: монографије (представљање 
појединих пројектантских кућа, група архитеката, 
домаћих и страних...), аутобиографију, мемоаре и 
др. Његове активности су далеко превазилазиле 
наше границе – обишао је преко 50 земаља света. 
Одрадио је преко 500 интервјуа са значајним 
личностима из земље и света. Као публициста 
(пре свега као теоретичар и критичар) објавио је 
преко 1300 текстова. 

Његова пројектантска каријера одвијала се 
на више колосека – израда пројеката, пре свега 
стамбених зграда, теоријска разматрања и 
истраживања, нарочито у области еко-
архитектуре, промовисање архитектуре у свим 
облицима информисања јавности.  

Реализовао је двадесетак већих стамбених 
зграда и 15 ентеријера. Значајнија (реализована) 
остварења су му стамбене зграде у Тузли и три 
солитера у Новом Саду, као и модел 
индувидуалне стамбене зграде ИМ-20, која је била 
изложена на Београдском сајму. На 
архитектонским конкурсима освојио је више 
награда и признања. Најзначајније су у Сплиту, 
Тузли, Новом Саду, Загребу, Београду, Суботици, 
Мадриду... 
 

 

   
 
Пројектовао је два типска киоска. Бавио се и 
дизајнирањем намештаја. 

Пионирске кораке у подручју екологије и 
„зелене архитектуре“ остварио је у периоду од 
1995. до 2001. године концептуалним пројектима 
Планетарни вртови, Зелени торањ (стамбена кула 
од 20 спратова, сваки стан има врт и базен, на 21. 
спрату је велика зимска башта), Ивица Еко-сити... 

Део значајне и врло специфичне његове 
активности је реализован пројекат Светски дом 
Голф 12 на Бановом Брду у Београду. Као 
иницијатор, организатор и селектор успео је да 
преброди све бирократске препреке, анимира пет 
страних и једног домаћег архитекту (Јустус 
Дахинден, Александар Ђокић...) и да, у периоду 
од 1991. до 1994. године, реализује једно 
оригинално насеље од 6 четвороспратних 
стамбених зграда. Оваква идеја је раније, у свету, 
реализована само два пута. 

Други, такође врло специфичан пројекат 
из 1992. године је Насеље младенаца, које чине 12 
индивидуалних породичних кућа намењених 
младим брачним паровима. Пројекте су урадила 
дванаесторица архитеката (од којих два наша: И. 
Млађеновић и Б. Митровић). Пројекат није 
реализован. 

Графички дизајн му је био такође велика 
преокупација. Дизајнирао је преко 40 постера и 
плаката, 23 сопствене књиге, 10 специјалних 
магазина, преко 100 каталога, брошура...За 11 
Београдских тријенала је радио тотал-дизајн. 
Бавио се  и уметничком фотографијом. 

Поменимо и неколико, од 23, наслова 
његових објављених књига: Архитектура и њени 
приврженици, 50 истакнутих архитеката света 
(две књиге), Архитектура на трагу, Илустрована 
аутобиографија (2 књиге), Монографија деветог 
Београдског тријенала светске архитектуре, 
Затрпавање заборава (мемоари).. 

Његова публицистичка делатност се 
одвијала преко многобројних текстова објављених 
у бројним часописима (14 колумни): Изградња, 
Наш дом, Архитектура и урбанизaм, Човјек и 
простор, АГ-магазин...Архитектуру је промовисао 
и преко учешћа на преко 100 међународних 
конференција. Посвећивао је значајну пажњу и 
изложбама – имао је преко 10 самосталних и био 
учесник на преко 110 групних изложби. 
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Стамбене куле у Тузли, 1964. и  Новом Саду 1971.  
 

   
      Стамбене урбане          Стамбена зграда ИМ-20 
             структуре                   на Београдском сајму 

 

   
        Зелени торањ              Куће за младенце 
 

Међутим, најзначајније његово животно 
дело је међународна изложба „Београдско 
тријенале светске архитектуре“, својеврстан 
пресек светске архитектуре, организован сваке 
треће године од 1985. до 2015. године (11 
тријенала).  

Ивицу и његов Тријенале вероватно 
најупечатљивије је описао наш познати архитекта 
Михајло Митровић: „...Београдски тријенале био 
је највећа, најзначајнија, у свету наша 
најпознатија, а једина у нас устаљена 
архитектонска манифестација. Њен идејни аутор, 
оснивач, селектор, креатор тотал дизајна, 
организатор, у кризним ситуацијама чак и 
кредитор, био је непоколебљиви, фанатични и 
упорни архитекта Ивица Млађеновић. 

Он је, по космичком ритму, тачно сваке 
треће године, успевао да одржи и унапреди овај 
јединствени архитектонски културни догађај, да 
организује премијерне изложбе у Београду, а у 

међувремену две београдске приредбе, 
тријеналне изложбе постави у 12 земаља, у 
многим светским метрополама, уз високе 
препоруке Међународне уније архитеката (UIA). 
Београдска тријенала, са пуном сeлекцијом, 
гостовала су у значајним музејима, галеријама, 
културним центрима и институтима Беча, 
Сингапура, Дуранга, Гванахуата, Мексико Ситија, 
Њујорка, Тузле, Буенос Ајреса, Сегедина, 
Будимпеште... Изложбе са преко 60 експоната 
приређиване су у Токију, Лондону, Паризу, 
Барселони, Милану, Скопљу. Дигиталних 
представљања путем Pоwer Pointa и филмова, 
било је заиста много...“ 

„...Изложени материјал стизао је са свих 
страна света (из скоро 60 земаља) у 
најразноврснијим облицима. Млађеновић је као 
аутор тотал-дизајна све те материјале веома 
успешно ликовно компоновао, постижући пуно 
графичко јединство и примерну визуелну 
читљивост...“ 

Импозантни су и невероватни статис-
тички подаци о Београдским тријеналима. Три 
тријенала су презентована у халама Београдског 
сајма: I (398 постера) и II тријенале (306 постера) у 
хали 2, а VIII (288 постера) у хали 3. III тријенале је 
било смештено у павиљону „Цвијета Зузорић“ и 
12 београдских галерија (780 постера). Програми 
тријенала су обогаћивани и симпозијумима, 
предавањима, извештајима, приказима... 

После X тријенала (2012. године), када је 
изгледало да је циклус тријенала заокружен и 
одлази у историју (Ивица је био у 76. години), 
2015. године Ивица показује да у њему још нису 
потрошени ни ентузијазам ни животна енергија – 
организује XI тријенала 38. добитника 
Прицкерове награде за архитектуру, 1979 – 2015. 
Кроз Београдска тријенала представљено је око 
600 архитеката из око 60 земаља, међу њима 
двадесетак највећих имена из врха светске 
архитектуре (ево неколико: Норман Фостер, Заха 
Хадид, Јерн Утзон, Тадао Андо, Ренцо Пиано, 
Данијел Либескинд, Сантјаго Калатрава, Кенцо 
Танге...) 

Потврду угледа Тријенале је добило и од 
Градске Скупштине Београда 2003. године, када је 
смотра институционализована, са статусом који 
имају БИТЕФ, БЕМУС и ФЕСТ. 

Да би се трајно сачувао богат материјал са 
тријенала, Ивица се потрудио да се, 2005. године, 
у Историјском архиву Београда, установи „Легат 
архитекте Ивице Млађеновића“, где је 
складирано око 1.500 постера – избор са 
тријенала. 
           Невероватан животни опус за једног човека! 
           Наравно, овакав рад је изнедрио многе 
награде и признања од којих ћемо поменути 
најзначајније. Прва награда на југословенском 
архитектонском анонимном конкурсу за три 
стамбене куле у Новом Саду (1967); Награда за 
уметност од Вукове задужбине за 2006. годину; 
Мајска плакета (1993), статус Истакнути уметник 
(1998) и Награда за животно дело (2008) добијени 
од УЛУПУДС-а; од Америчког биографског 
института је сврстан у едицију Међународни 
именик водећих личности (1998); Међународни 
биографски центар у Кембриџу уноси га у прво 
светско издање 2.000 угледних интелектуалаца 
21. века (2002); налази се на листи Заслужних 
чланова Међународне заједнице архитеката 
(UIA), као један од 185 угледних архитеката света 
(једини из Србије) 

https://www.gradnja.rs/wp-content/uploads/2020/02/ivica-mladjenovic-tuzla.jpg
https://www.gradnja.rs/wp-content/uploads/2020/02/ivica-mladjenovic-novi-sad.jpg
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Као заслужна личност добио је 
националну пензију. 

Када је Ниш у питању, Ивица је имао 
континуалне везе са нашом средином коју је 
изузетно ценио. Пријатељске и стручне везе је 
одржавао најпре са арх. Јеленом и арх. Јованом 
Мандићем (приватни пројектантски биро 
„Casabella“). Захваљујући овој вези Ивица је 
дошао на идеју да и у Нишу реализује насеље по 
угледу на Голф 12 у Београду. 

На радном скупу, 1992. године, Завод за 
просторно и урбанистичко планирање у Нишу, 
Стамбена задруга МИН, грађевинско предузеће 
„Грађевинар“ и Студио „Линија А“ из Београда су 
се договорили о реализацији ексклузивног 
стамбеног насеља „Експо-Наис“ на Леденој стени 
у Нишу. 

Предвиђено је насеље са пет стамбених 
објеката и уређеним слободним простором. 
Објекте су пројектовали: арх. Паоло Портогезе (из 
Рима, објекат „Бела виста“), арх. Ивица 
Млађеновић (објекат „Стела“ и групу 
„Атријумске куће“, предвиђену да се реализује 
два пута) и арх. Јован Мандић (објекат „Вилин 
дом“). Нажалост, све се завршило на пројектима. 

Не сећам се када су моје везе са Ивицом 
заживеле, али су у задње две деценије биле врло 
уходане. Редовно ме је обавештавао о својим 
активностима а наш часопис „Архитект“ је то пре- 

 

 
Стамбени објекат „Стела“, насеље „Експо-Наис“ 
на Леденој стени у Нишу (арх. И. Млађеновић) 
 

 
Атријумске куће, насеље „Експо-Наис“ 

на Леденој Стени у Нишу (арх. И. Млађеновић) 

носио широј јавности. За сваку значајну 
манифестацију ми је слао позив (нажалост, никад  
нисам био у могућности да се одазовем тим 
позивима, све се завршавало мојим електронским 
порукама у којима сам исказивао своју пуну 
похвалу и подршку за оно што ради). Редовно је 
добијао наш „Архитект“, који је високо ценио. 

Имао је, такође, врло позитивно мишљење 
о раду Друштва архитеката Ниша, што је 
нарочито показао, нудећи пре десетак година, 
нашем Друштву да буде организатор Београдског 
тријенала (...Bilo bi sjajno da Deseti trijenale bude u 
Nisu 2012. srdacno, Ivica). Понуда, нажалост, није 
прихваћена јер за такав подухват нисмо имали 
могућности, пре свега, због врло захтевних 
финансија. 

За нишке студије архитектуре имао је само 
похвале. Нишке студенте је промовисао преко 
Pawer Point презентације, којом је представио 
радове најбољих нишких студената. Пре 
петнаестак година је отворио изложбу радова 
нишких студената у Павиљону у Тврђави. 
 

Још много чега има, што нисмо могли овде 
да поменемо. Због свега што је урадио, Ивица 
Млађеновић ће бити трајно забележен у историји 
српске, југословенске и светске архитектуре. 
_____________________________________________ 
За горњи текст је коришћено више врста извора: 
Интернет (Марко Стојановић: In memoriam: 
Ивица Млађеновић), штампа (Слободан 
Малдини: In memoriam: Одлазак Ивице 
Млађеновића, Вечерње новости), аутобиографске 
и друге публикације Ивице Млађеновића, Милош 
Јевтић: Огњиште Ивице Млађеновића, подаци 
добијени од арх. Јована Мандића, моја лична 
архива (преписка) и сећања. 
_____________________________________________ 
 

 
Монографија 9. Београдског тријенала 
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   ФРЕНК  ЛОЈД  РАЈТ           
60  ГОДИНА ОД СМРТИ ВЕЛИКАНА (2) 

(Frank Lloyd Wright 1867-1959.) 
 

 „...У ово време повећава се број 
Рајтових поруџбина. Највећи пројект 
(1938) за последњих двадесет година 
његовог стварања је онај за нове зграде 
Florida Southern College у Лакленду, 
Флорида, које су почете 1940.г. и грађене 
скоро десет година. Међутим, из тог 
периода најзначајније су куће које је 
градио у потпуно различитим пределима 
САД: његова сопствена зимска кућа 
Taliesin West, Scottsvill, у пустињи 
Аризоне (започета 1938.г.); узорна кућа 
Pauson, Phoenix (1940), такође у Аризони, 
за коју је користио „пустињски бетон“, 
направљен од крупних блокова некле-
саног камена из околине, наслаганих 
између оплате и повезаних с минимумом 
цемента, и кућа Sturgis (1939) у брдима 
Лос Анђелеса, “сандук без подупирача“ 
која је споља била од опеке и црвеног 
дрвета, али коју је помоћу скривених 
челичних носача још смелије истурио од 
терасе Falling Water-а... 
 Рајт је паралелно развијао све већу 
многострукост геометријских структурал-
них тема које је све до своје смрти не-
говао. Поред правоугаоних облика, који 
су били карактеристични за његово ства-
рање у првој четвртини века, Рајта су сада 
фасцинирали облици основа на бази 
углова  600 - 300, као и на бази кругова па 
чак и спирала....(пројект Strong, Maryland 
1925) али су тек остварени на Guggenheim 
Museum-у (пројектован 1943-46 а саграђен 
од 1956-59.) 

Рајтова плодна и многострана де-
латност последње деценије његове кари-
јере...још није тачно обухваћена нити 
хронолошким редом публикована. По 
разноврсности његовог пројектантског 
рада, у који спадају фантастични 
пројекти за изградњу града Багдада, 
Питсбурга и Медисона, Висконсин, као и 
Mile High облакодера, 1600 м високе 
канцеларијске зграде, засад је још тешко 
распознати Рајтове главне тенденције. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         2 

  
Price Tower, Barlesville, Оклахома, 1955. 
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Педесетих година је био исто тако 

спреман да као и раније са сваким новим 
пројектом уведе нови стил у архитектуру. 
Ипак брижљиво проучавање цртежа из 
његових ранијих периода открива у 
много случајева да оно што делује као 
сасвим ново уствари представља  
остварење дуго гајених идеја.... 
 ...Рајт није познат само као 
архитект, већ се истакао и као писац и као 
говорник. Његови списи – као и његове 
грађевине – у каснијем стваралачком 
периоду су све бројнији. У овим књигама 
он је изнео своје представе о „органској 
архитектури“ и публиковао један део 
својих дела (обично у облику цртежа)... 

Писао је течним и живим стилом; 
својим речима створио је истина понекад 
исто толико непријатеља колико и 
пријатеља. Оставио је за собом огроман 
материјал који се неће моћи за дуго 
обрадити, узимајући у обзир веома 
занимљиве безбројне цртеже и 
многобројне публикације које прате 
његово дело. По њима ће се касније моћи 
дати суд о овом великом архитекти који је 
можда био и највећи Американац своје 
генерације.  
_________________________________________________ 
(текст и фотографије  1, 2, 4 и 5 преузети из 
„Енциклопедије модерне архитектуре“, Грађевинска 
књига, Београд, 1970.   
Фото 3 преузето из 
„Elements of the Art of Architecture“, T&H, London, 
1964. 
Приредио З. Чемерикић 
_________________________________________________ 
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Guggenheim Museum у Њујорку, 1956-59. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                           3 

  
 

Guggenheim Museum у Њујорку, 1956-59. 
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Beth Sholom Synagoge, Elkins Park, 1959. 




