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ЈУБИЛЕЈ – 20 ГОДИНА     
     „АРХИТЕКТА“ (2000 – 2020.) 

 
Крајем претпрошле деценије, познати 

политички и економски фактори су битно 
утицали да рад Друштва архитеката Ниша скоро 
потпуно замре. Почетком 2000. г., група 
ентузијаста је одлучила да оживи рад Друштва и 
да му, у стручном и културном животу Ниша, 
обезбеди место које му објективно припада. 
Изборна скупштина Друштва одржана је 4. 
априла 2000. г. Међу првим задацима, који су на 
Скупштини апострофирани, а које је и 
новоизабрани Управни одбор себи поставио, било 
је издавање гласила Друштва. Почетни  кораци  
били  су мукотрпни  - требало  је  решити  
финансирање, концепцију, назив, периодичност, 
дизајн, дистрибуцију... 

И кренуло се – од нуле. 
 

ПРОФИЛ 
 

Имајући у виду да је часопис намењен 
домаћим читаоцима, није било дилеме да треба да 
буде штампан ћирилицом. Једино је број 27 (што 
је условио спонзор – данска фондација LEDIB) 
штампан двојезично – на српском и  енглеском. 
Поучени искуствима неких часописа, који су у 
старту кренули са великим амбицијама 
(ексклузивни дизајн, велики обим, нереална 
динамика) па се брзо угасили, закључено је да 
треба кренути скромно, постепено развијати 
часопис, пратећи реалне могућности. 

Одмах, да се не губи у времену, усвојен је 
привремени назив „ИНФОРМАРХ“, билтен 
Друштва архитеката Ниша, под којим називом су 
издата прва два броја. У уводнику првог броја, 
тадашњи председник Друштва, арх. Драгослав 
Вучковић, дефинисао је профил, односно 
програмски садржај билтена:  
 

„..Овај билтен би требало да обезбеди инфор- 
мисаност чланства о раду органа  Друштва, о  
активностима које се одвијају у организацији 
Управног  одбора као што су трибине, округ-  
ли   столови,   изложбе,   стручне   екскурзије,  
стручна предавања, сарадња са градским  ин- 
ституцијама и др. Овде би се нашле, такође и  
информације о расписаним и  окончаним ар-  
хитектонским конкурсима, изложбама и дру-  
гим догађајима интересантним за  архитекту- 
ру. Критике, коментари, предлози везани  за  
актуелне   градске  архитектонске  проблеме,  
треба да  буду  стално  присутни  у  билтену.   
Билтен  ће, наравно, бити  отворен и за  при- 
логе са актуелним стручним темама....“ 

 

За трећи број усвојен је и нови назив 
„АРХИТЕКТ“, гласник Друштва архитеката Ниша 
(између више предлога, усвојен је предлог арх. 
Миодрага Медара  који је урадио и дизајн назива), 
који и данас егзистира у истој форми, што 
доприноси трајној визуелној препознатљивости 
часописа. 

 

 

          Касније се појавила идеја да часопис буде 
ревијалног карактера, са чисто стручним 
архитектонским темама, уз динамику излажења 
једном годишње. Ипак је преовладало мишљење 
да се остане при основној концепцији, а са 
стицањем искуства, у складу са могућностима, 
садржај би се даље унапређивао. Часопис би 
требало да покрива, сем рада Друштва на 
подручју Ниша, и југоисточни регион Србије, а 
даље и целу Србију и свет. Своје место би добили 
и студенти нишког факултета студија 
архитектуре. 

Планирана динамика издавања часописа 
је била два до четири броја годишње. Ова 
динамика би омогућила да се објављују вести док 
су још актуелне. Динамика би свакако морала да 
се усклађује са финансијским и кадровским 
могућностима. С обзиром на планирани профил, 
часопис  je требало да прерасте  у часопис 
регионалног, а можда и националног значаја. 

 
САДРЖАЈ  
 
Основна намена часописа је, у почетку, била 

комуникација са чланством – извештаји са Скупштина, 
седница Управног одбора и непосредних активности 
Друштва (почетни бројеви су, због свог доминантног 
садржаја, добили, од једног нашег члана, епитет 
„синдикални часопис“). Међутим, већ у првим 
бројевима се јављају и наслови ширег значаја: 
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Поплочавање улице Победе у Нишу (критика), Девети 
светски тријенале архитектуре у Софији (посета и 
информације), Јавне чесме у Нишу (трибина), Јавне 
чесме, фонтане, јавни WC-и (округли сто), Шести 
београдски тријенале светске архитектуре (најава и 
извештај), Конкурси (расписивања и извештаји)... 

У двоброју 4-5 АРХИТЕКТ-а први пут се јављају 
рубрике (са једним или више чланака сродних 
садржаја): Архитектура Ниш 2000, Гостовање изложбе, 
Други о нашој изложби, Стручне екскузије, 
Архитектонска гласила, Актуелности, Конкурси, 
Трибине и округли столови, Јавне расправе и 
иницијативе, In memoriam. 

У броју 8 поједине рубрике се већ устаљују и 
надаље, кроз наредне бројеве, допуњују и заокружују 
своју физиономију: Протест, Тема броја, Дани 
архитектуре Ниша, Архитектонске теме, Трибине, Из 
света, Велики архитекти света, Историографија, 
Актуелности, Прикази, Научни скупови, Изложбе, 
Конкурси, Награде, Разговор с поводом, Нове књиге и 
часописи, Путопис, Са Факултета, In memoriam итд. 

Неке од ових рубрика заслужују посебна 
објашњења. 

 
Рубрика Тема броја је увођена када је била у 

питању нека обимна и значајна манифестација или 
више мањих текстова са сродним садржајем. Изложба 
„Архитектура Ниш 2000“ (представила је нишку 
продукцију из десет претходних година) била је један 
од најзначајнијих подухвата у историји Друштва. Ова 
изложба је касније прерасла у „Тријенале архитектуре“ 
и, уз велики углед, гостујући често широм Србије, и 
данас егзистира. АРХИТЕКТ је у броју 3 и двоброју 4-5 
издвојио већи део простора да исцрпно пропрати ову 
значајну активност. И надаље, преко рубрике Дани 
архитектуре Ниша (најчешће је то Тема броја), до 
данашњих дана, часопис овој манифестацији посвећује 
дужну пажњу, која је несумњиво заслужена. 

Друштво архитеката Ниша је све више 
концентрисало своје годишње активности у јесен. Неку 
годину касније, за ове јесење активности, усвојен је 
назив Месец архитектуре Ниша, односно Дани 
архитектуре Ниша. Ту је реализован врло разноврстан 
програм – изложбе, предавања, промоције књига, 
промоције грађевинских фирми... Те су активности још 
више добиле на обиму и квалитету и прошириле се на 
целу годину после оспособљавања Галерије Друштва 
(2006. г. је подрум зграде Друштва сређен и адаптиран у 
изузетно леп и пријатан простор, врло погодан за 
изложбе и мање скупове – предавања, презентације, 
промоције...). АРХИТЕКТ је све то врло ажурно пратио 
и бележио исписујући својеврсну богату историју рада 
Друштва. 

Поред нишких Дана архитектуре редовно су 
праћена и слична догађања на нивоу Србије: 
Београдски салон, Новосадски салон, Београдска 
недеља архитектуре (касније БИНА), Балкански 
архитектонски бијенале (БАБ), врањски Архиенале, 
Салон урбанизма, Салон пејзажне архитектуре... 

Што се тиче рубрике Конкурси, часопис је 
пратио, пре свега, значајније расписане конкурсе 
(домаће и светске). Када је то било могуће, што је било у 
вези са временом изласка часописа, преношена је објава 
конкурса пре коначног рока за предају радова, тако да 
су наши заинтересовани читаоци могли да учествују на 
конкурсу. Коначни извештаји и презентација радова су 
били присутни кад год је било могуће доћи до 
информација. Нарочито се обраћала пажња на 
обавештавање о успесима нишких архитеката и 
студената архитектуре на конкурсима. 

Посебно место у информисању су имали 
конкурси које је организовало Друштво архитеката 
Ниша. Све информације, почев од расписивања 
конкурса, преко извештаја жирија, презентације 
изложбе конкурсних радова, до интервјуа и других 
пратећих текстова, часопис је пратио врло детаљно. 
Наводимо неколико значајних конкурса из овог опуса: 
Уређење парка-Трг војске Југосавије (данас Трг краља 
Александра), Уређење градског парка „Брђанка“ са 
црквом (Алексинац), Споменик цару Константину, 
Уређење подручја десне обале Нишаве, Реконструкција 
Дома војске, Мултифункционална музичка дворана, 
ЕКСПО центар, Народни музеј...  

У рубрици Награде, поред оних награда које 
су објављиване у оквиру извештавања са разних салона 
и других изложби, редовно су праћене и награде САС-а 
(касније УАС-а), АСА, УУС-а, УЛУПУДС-а, Вукове и 
Табаковићеве  награде, „Ранко Радовић“... 

Од страних, праћене су неко време награде 
„Мис Ван дер Рое“ (Барселона-Европа) и Стирлингова 
(РИБА), а  Прицкерова награда (најпрестижнија светска 
награда за архитектуру установљена је 1979.г. и 
додељује се сваке године), од броја 18 – јул 2005. (где је 
дат историјат и имена свих претходних добитника), 
прати се редовно до данас. 

Рубрика Разговор с поводом са јавља први пут 
у броју 29-30 и надаље јој се посвећује дужна пажња. У 
њој се објављују интервјуи са значајнијим личностима 
из области архитектуре. 

Рубрика Архитектонска гласила, први пут (у 
двоброју 4-5) уводи у часопис информације о садржају 
нама доступних архитектонских гласила на нивоу 
Србије. Усвојен је концепт да се, без коментара, 
презентују наслови чланака (по могућству са именима 
аутора), што на сажет начин, најбоље презентује 
садржај гласила. Касније се назив рубрике мењао да би 
се најзад усталио под називом Нови часописи.  

Ево неколико примера представљаних 
часописа: ДАБилтен (билтен Друштва архитеката 
Београда), ДаНС (часопис Друштва архитеката Новог 
Сада), Архитектура (оснивач и уредник др арх. Зоран 
Маневић), Архитектура и урбанизам (научни часопис 
Института за архитектуру и урбанизам Србије), 
Гласник ИКС (гласило Инжењерске коморе Србије), као 
и АГ-магазин и Модул (комерцијални часописи). 

Паралелно са овом рубриком често се јављала 
рубрика Приказ књига, где су промовисана нова 
издања из стручне литературе. Рубрика је постала 
редовна од броја 29-30. 

Од броја 9 устаљује се рубрика Са Факултета, 
која редовно прати архитектонска дешавања на 
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, са 
акцентом на студентске активности. Овде се објављују 
обавештења о изложбама, значајним предавањима, 
интерним студентским конкурсима, успесима 
студената на јавним конкурсима, учешће судената на 
разним студентским скуповима у земљи и 
иностранству, дају прикази најбољих дипломских и 
других радова студената...  

У старту ове рубрике објављен је и списак 
нових, до тада, дипломираних архитеката 
Архитектонског одсека, отвореног 1995. године. Овај се 
списак, до данас, редовно допуњује новим именима. У 
броју 41-42 је објављен и списак архитеката који су 
дипломирали на Техничком факултету у Нишу, а 
уписали су студије у периоду 1960 - 67. г., у време када 
су први пут у Нишу егзистирале архитектонске студије.   

У броју 8 први пут се уводи рубрика In 
memoriam, која је, нажалост, стално попуњена. Многи 
нишки архитекти, са значајним архитектонским 
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опусом, нимало су или недовољно познати јавности. 
Ово је, нажалост, задња прилика да њихова имена и 
резултати њиховог рада буду трајно забележени и 
сачувани од заборава. Поред нишких архитеката овде 
су објављиване и биографије преминулих значајнијих 
архитеката Србије и света. 

Часопис је, свакако био у обавези да објављује 
рекламе или називе спонзора. Усвојен је принцип, који 
се, са ретким изузецима, и данас поштује – рекламе се 
не стављају на насловну страну. Она је резервисана за 
чисто архитектонске садржаје. 
 

РЕДАКЦИЈЕ И ГЛАВНИ УРЕДНИЦИ 
 

За прва два броја (јул – октобар 2000.) није био 
званично постављен главни уредник – тај посао је 
незванично обављао арх. Хранислав Анђелковић. За 
трећи број часописа, Управни одбор је 12. 10. 2000. за 
главног уредника именовао арх. Хранислава 
Анђелковића, који је тај посао обављао до броја 28 
(октобар 2009.), када је за главног уредника именован 
арх. Зоран Чемерикић (од броја 29-30 до данас – до 
броја 67-68). 

Треба напоменути да је, у датим условима, 
посао главног уредника био врло сложен, одговоран и 
захтеван. Уредник је морао да обавља низ разнородних 
послова: обезбеђење финансијских средстава, 
обезбеђење текстова (врло много чланака је писао сам 
уредник), контрола текстова (коректност садржаја, 
лектура и коректура – сем за једно краће време када смо 
имали лектора и коректора), израда прелома и 
дизајнирање највећег дела часописа (сем за једно време 
када смо имали плаћеног дизајнера), избор штампарије 
и сарадња са штампаријом, дистрибуција часописа... 

Било је, наравно, доста помоћи и од других 
чланова редакције, Управног одбора и других чланова 
Друштва, али је главни посао носио главни уредник. 
Ризикујући да будемо оптужени за нескромност, 
сматрамо да су ентузијазам и упорност уредника, пре 
свега, заслужни за дуговечност часописа. 

Управни одбор Друштва је прву редакцију, под 
називом Уређивачки одбор, именовао октобра 2000. г., 
за  број 3 АРХИТЕКТ-а (децембар 2000. г.), у саставу: 
арх. Хранислав Анђелковић, арх. Зоран Чемерикић и 
арх. Миланка Станковић. 

За наредни  број (двоброј 4-5) именована су још 
два члана Редакције: арх. Миодраг Медар и арх. 
Александар Кековић. Редакција, у овом саставу остаје 
до броја 8 часописа (мај 2001 – март 2002). За број 9 
(август 2002.) из Редакције изостаје арх. Миланка 
(Станковић) Васић, а од броја 10 до 16 (новембар 2002 – 
октобар 2004.) члан Редакције је и арх. Борислав 
Спасић. 

Број чланова Редакције се кретао од 3 до 8 – 
стални чланови редакције су били арх. Хранислав 
Анђелковић, арх. Зоран Чемерикић и арх. Александар 
Кековић, а остали чланови су се мењали у складу са 
интересовањем и активношћу појединих сарадника. Од 
старијих чланова су у редакцију ушли арх. Михаило 
Медведев, арх. Светлана Литовски и Миодраг Даја 
Анђелковић, академски сликар (у задњих петнаестак 
бројева).  

Остали чланови су били студенти архитектуре 
од којих су неки и после дипломирања остали у тесној 
вези са часописом. Њихов допринос је био врло 
значајан, пре свега у писању чланака. Наводим њихова 
имена: арх. Александра Секулић, тадашњи студенти 
архитектуре Ивана Симоновић, Срђан Зајић, Милена 
Мишић, Ана Мирић, Драган Челебић,  архитекти 
Милена Антић, Иван Тошић, Александра Миљковић, 

Јелена Илић, Драгана Димитријевић. У задње две 
године (бр. 59-60 до 67-68, април 2018 – мај 2020.) састав 
редакције се није мењао. 

Часопис је имао и Издавачки савет, који је 
чинио актуелни Управни одбор Друштва.  
 

АУТОРИ ТЕКСТОВА 
 

У почетку, текстове су писали чланови 
Управног одбора, касније највише Редакција, али се 
временом  круг сарадника,  изван Управе, стално 
ширио, укључујући и студенте архитектуре: арх. 
Миодраг Живковић, арх. Игор Марић, мр Дијана 
Милашиновић-Марић, мр арх. Михаило Медведев, 
проф. др арх. Мирјана Анђелковић, проф. арх. Дарко 
Марушић, арх. Миленија Марушић, проф. др арх. 
Петар Митковић, мр арх. Иван Реди, арх. Драган 
Живковић, арх. Ивица Млађеновић, арх. Сима Гушић, 
др Миша Ракоција, историчар уметности, арх. 
Бранимир Ћирић, Владимир Митровић, историчар 
уметности, Миодраг Анђелковић, академски сликар, 
проф. др арх. Жорж Поповић,  арх.  Весна  Вилић, арх. 
Сергеј Никољски, историчари уметности Маре 
Јанакова-Грујић, Љиљана Милетић-Абрамовић, Марко 
Стојановић... студенти Александра  Секуловић,  Иван 
Тошић, Катарина Пецић, Данијела Милановић, Милена 
Мишић, Ивана Симоновић, Срђан Зајић, Ана Мирић, 
Драган Челебић... 

Највише објављених текстова, како се могло и 
очекивати, имају уредници арх. Хранислав Анђелковић 
(преко160) и арх. Зоран Чемерикић (преко 120), а затим 
следе арх. Александар Кековић (преко 80), ауторски 
тандеми  Ивана Симоновић и Срђан Зајић (преко 50),  
Ана Мирић и Драган Челебић (око 20),  арх. Михаило 
Медведев (скоро 40), студ. Милена Мишић (преко 20), 
арх. Сима Гушић (преко 20)...Укупно је било око 250 
аутора и око 1.150 текстова. 

Подаци су приближни, јер постоји известан 
број прилога код којих су изостала имена аутора, као и 
неких категорија које немају статус ауторског текста 
(расписивање конкурса, извештаји жирија, изводи из 
каталога, одлуке Управног одбора, записници са 
скупштина, рекламни прилози спонзора...). С друге 
стране  било је и текстова са два и више аутора, па је 
исти текст, преко броја аутора, бројан више пута.  
  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 

Што се тиче формата усвојен је А4, који до 
данас егзистира. Квалитет папира је био променљив 
(прва три броја су штампана у фотокопирници на 
најјефтинијем папиру), већ према расположивом новцу 
и могућности штампарије. Од броја 4-5 корице се 
штампају у колору. Међутим, код задњих двадесетак 
бројева квалитет се усталио на солидном нивоу, а од 
броја 57-58 (2017.г.) гласник се штампа у потпуности у 
колору. 

Обим часописа је код прва три броја био 12 
страна. Од броја 4-5 до броја 18 обим варира од 36 до 78 
страна, од броја 19 до броја 28 креће се од 100 до 152 
стране (са изузетком броја 25 – 88 страна). Затим се, код 
наредних десетак бројева обим кретао око 70 – 80 
страна, да би у задњих седам бројева дошао на 50 – 60 
страна. Укупан број до сада штампаних страна је око 
3.100. Обим часописа је, наравно, био у директној 
пропорцији са расположивим финансијским 
средствима. 

Корице су, тек од броја 4-5, од чвршћег папира 
– картона. Распоред рубрика се релативно брзо 
усталио, али без крутих оквира. Импресум и садржај су 
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у почетку давани врло кратко и сажето. Тек у трећем 
броју се појављује импресум у стандардном облику, са 
свим потребним подацима. У двоброју 4-5, на полеђини 
насловне стране импресум добија своје стално место, а 
од броја 8, на истој страни, придружује му се и садржај. 

Почетак часописа је био резервисан за ударније 
садржаје: Тема броја, Салони архитектуре, Дани 
архитектуре Ниша, значајни архитектонски конкурси 
(нарочито у организацији ДАН-а), протести већег 
значаја... У средњем делу су смештани стручни чланци, 
прикази, историографије, путописи, интервјуи, 
актуелне вести... На крају су се ређали прилози са 
факултета, затим приказ књига и часописа, а потом 
некролози. Рекламни прилози спонзора су стављани  на 
задње стране, на унутрашњу страну задње корице и 
ретко на спољну страну задње корице. Насловна 
страна, као што је раније речено, није имала рекламни 
материјал, била је увек у вези са значајним текстом у 
том броју часописа. Назив и дизајн назива часописа је, 
од трећег броја, остао непромењен (само му се мењао 
колорит).  

Наравно, и тираж је био директно условљен 
финансијским могућностима, и он је варирао између 
100 и 1000 примерака по броју. Рапидно смањење 
тиража код задњих десетак бројева није било од битног 
значаја,  јер су, од 2009. године, на Интернету доступни 
сви бројеви АРХИТЕКТ-а (од броја 1) и редовно се 
додају нови бројеви. Средства уштеђена смањењем 
тиража, неангажовањем дизајнера и лектора (њихов 
посао је обављао уредник) искоришћена су да се 
обезбеди квалитетан папир и да штампа буде у боји.   

Укупан збир свих тиража, за свих 46 свезака 
(нумерација по бројевима часописа је већа – 67-68 – због 
двадесетак двобројева) износи око 21.350 примерака. 

Прва три броја, као што је раније речено, су 
штампана у фотокопирницама, а даље у штампаријама 
„Круг“ – Ниш (21 број), „Оверпринт“ – Ниш (10 
бројева) и „Пунта“ – Ниш (12).  
 

ДИЗАЈН И ПРИПРЕМА 
 
Назив часописа и дизајн назива, за прва два 

броја, био је по идеји арх. Хранислава Анђелковића, 
ИНФОРМАРХ. За трећи број је разматрано више 
предлога чланова Друштва и усвојен је назив 
АРХИТЕКТ. Овај назив и дизајн су и данас актуелни. 
Чињене су мање колор-интервенције, ради ускађивања 
са изгледом насловне стране и ради разбијања 
монотоније, али основни дизајн је остао непромењен, 
тако да се часопис може препознати и по дизајну 
наслова. 

Дизајн насловне стране су највише радили арх. 
Зоран Чемерикић, арх. Александар Кековић и дизајнер 
Драган Видановић (некад самостално, некад у 
тандему). Доста насловних страна су припремали и 
студенти: тандеми Ивана Симоновић – Срђан Зајић и 
Ана Мирић - Драган Челебић, Драгана Димитријевић... 

Припрему унутрашњег дела часописа 
(прелом), за прва три броја, је радио арх. Хранислав 
Анђелковић. Даље, од броја 4-5 до 43-44 (мај 2001 – 
април 2014), једним делом са сарадницима  Предрагом 
Мицаковићем (бр 6-7, новембар 2011) и Маријом 
Видановић (бројеви  24 – 43-44, септембар 2007 – април 
2014). Даље, од броја 45-46 до 67-68 (новембар 2014 - мај 
2020), припрему је обављао арх. Зоран Чемерикић, 
једним делом са сарадницом Драганом Димитријевић 
(47-48 – 51-52, април 2015 – април 2016). 

Лектуру и коректуру, од броја 1 до 20, је вршио 
арх. Хранислав Анђелковић, од броја 21 до 35-36, 
Милена Мишић, студент књижевности (касније 

дипломирани филолог), и, од броја 37-38 до 67-68, арх. 
Зоран Чемерикић. За енглески текст (број 27 је имао 
паралелно српски и енглески текст), превод на енглески 
је обавио је Горан Стојановић, дипл. филолог, а лектуру 
и коректуру Марија Видановић, дипл. филолог. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Прва размишљања, када је  у питању 

финансирање часописа, била су везана за продавање 
часописа. Закључено је да би од продаје било више 
штете него користи јер би то наметнуло друге издатке 
који не би били покривени продајом.  

Кренули смо са тражењем средстава из разних 
фондова намењених култури, из стручних асоцијација 
и градских институција, за које је довољно само кратко 
назначити да су помогли издавање часописа. Од мањег 
броја спонзора би се добила допунска средства, а 
часопис не би био значајно оптерећен рекламним 
материјалом. У старту (априла 2000.г.) Друштво није 
имало никаквих финансијских средстава јер је 
непрофитабилна организација која је средства могла да 
обезбеђује само преко чланарине и донација. Доста 
касније, када је зграда уписана као власништво 
СИТОН-а у оквиру кога ради Друштво архитеката и 
када су све просторије доведене у функцију, део 
средстава је обезбеђиван издавањем појединих 
просторија. 

Први број часописа је био спреман чекајући 
финансијска средства.  Прва, непроцењива помоћ, у тој 
ситуацији је стигла неочекивано - преко представника  
фирме Вујић - Ваљево, архитекте Драгице Стојановић и 
фирме INTERAGENT – Ниш. Скоро годину дана нисмо 
имали друге спонзоре (са овим средствима успели смо 
да издамо три броја), а онда су се прикључили „Аја 
тим-Ниш“,  „Тегомонт“- Београд (представништво у 
Нишу), „Визус“- Ниш и други. 

Касније, са стицањем искуства, поред донација 
од разних фирми (у принципу су биле из области 
грађевинарства), добијали смо средства од разних 
фондова намењених финансирању културе 
(Министарство за културу Србије, Град Ниш – Савет за 
културно стваралаштво, Општина Медијана...)  

Оснивањем Инжењерске коморе Србије 
добијали смо, у континуитету, невелика, али стална 
средства за часопис. Највећи број донација смо добили 
од ИКС – 21, затим из средстава Града Ниша – 19, а онда 
следе TONDACH, Потисје – Kањижа са 13, KNAUF – 
Београд са 9, Завод за урбанизам – Ниш са 8, VIZUS – 
Ниш са 6, Грађевинско-архитектонски факултет – Ниш, 
ВУЈИЋ – Ваљево са по 6, AMF – Београд и VELUX 
Србија д.o.o. са по 4,  Регина – Ниш, Министарство 
културе Републике Србије и LEDIB – Данска фондација 
са по 3. По укупно донираним сумама најиздашнији су 
били LEDIB и ИКС. Трошкови су драстично смањени 
од броја 45-46 када је комплетан прелом, дизајн, 
лектуру и део дистрибуције преузео уредник. 

 
ДИСТРИБУЦИЈА 
 
Прва три броја часописа смо члановима 

достављали поштом, на кућну адресу, а дељени су и 
посетиоцима приликом организовања манифестација 
Друштва (изложбе, предавања...). Одмах је уходано 
достављање часописа Народној библиотеци у Нишу 
(Завичајно одељење), Универзитетској и библиотеци 
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, а са 
извесним закашњењем и Народној библиотеци Србије 
у Београду. Повремено су примерке добијале и 
институције у другим градовима: Народни музеји у 
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Смедереву, Прокупљу, Лесковцу, Крагујевцу, Ваљеву, 
Зајечару... 

Неке институције у којима је радио већи број 
архитеката су добијале известан број примерака 
часописа преко наших чланова запослених у тим 
институцијама (Грађевинско-архитектонски факултет, 
Дирекција за изградњу града Ниша, Завод за 
урбанизам Ниш, Народни музеј, Историјски архив, 
пројектни бирои „Грађевинарпројект“, „Нишпројект“, 
„Форма антика“, „Архитектура Буђевац“, 
„Капапројект“...).  

Касније, са порастом тиража, дистрибуција се 
проширила. По 60-80 примерака је дељено наставном 
особљу и студентима на Грађевинско-архитектонском 
факултету у Нишу и на Архитектонском факултету 
Београду. Сродна удружења – Савез архитеката Србије 
(сада УАС), Друштво архитеката Београда, Институт за 
архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), Асоцијација 
српских архитеката (АСА) редовно су добијали 
примерке. Наш члан, арх. Братислав Ристић, Нишлија 
који је још 70-их година прешао у Београд, али је често 
долазио у Ниш, са великим ентузијазмом је носио 
часописе на Архитектонски факултет у Београду, а 
достављао и појединим колегама, познатим српским 
архитектима (Зоран Маневић, Ивица Млађеновић, 
Момчило Митровић...). У Новом Саду, колега арх. 
Добривој Белић је достављао часопис неким колегама  
(арх. Драгољубу и арх. Љиљани Бакић...) и Друштву 
архитеката Новог Сада од којег смо, заузврат, добијали 
њихов часопис ДаНС. 

Директор Завода за заштиту споменика 
културе у Нишу, арх. Александар Радовић, по потреби 
посла, често је обилазио југисточну Србију. Ставио би у 
кола педесетак бројева и делио архитектима и 
важнијим политичарима за које је проценио да их 
интересује овакав часопис. Проф. Петар Митковић је 
обезбеђивао часописом Лесковац и Власотинце, Преко 
студената часопис је достављан и Прокупљу. Врањанци 
су обично сами долазили у Ниш по часопис. Понеки 
примерак је доспевао и у Скопље, Подгорицу, Париз, 
Канаду, Аустралију, Русију... 

Врло брзо је часопис стабилизовао садржај и 
постао интересантан и за грађане ван струке. Неколико 
бројева је достављано члановима удружења „Стари 
Ниш“. Међутим, наше кадровске и финансијске 
могућности су ограничиле популацију нашег 
интересовања – интересне групе су нам биле људи из 
струке (посебно студенти) и институције и 
функционери од утицаја на архитектонску делатност. 

Када је 2010. године на Интернет постављен 
интегрални текст свих бројева АРХИТЕКТ-а (и надаље 
редовно ажуриран), није више било потребе за онако, 
раније развијеном, физичком дистрибуцијом 
читаоцима. Погоршање финансирања је смањивало 
тираж, али то није било од већег значаја, с обзиром да је 
часопис био доступан на сајту (често у бољој варијанти 
јер је дигитално био у боји, а штампан црно-бело). 
Пошто тираж није био битан, могло се ићи на значајно 
смањење тиража, а уштеђеним средствима обезбедити 
квалитетан квалитетан папир и штампање у боји. 
 

УГЛЕД ЧАСОПИСА И ПРИЗНАЊА 
 
Својим дизајном  и квалитетом  садржаја 

АРХИТЕКТ је постао,  уз Новосадски ДаНС, један  од 
водећих  часописа  те врсте  у Србији. Добио је више 
похвала, а био је излаган и на Салону архитектуре у 
Београду. У оквиру доделе годишњег признања за 
активности у оквиру инжењерске струке, Савез 
инжењера и техничара Србије је 2. фебруара 2007.г. 

доделио ПОВЕЉУ часопису АРХИТЕКТ (број 21), 
гласнику Друштва архитеката Ниша, као најбољој 
инжењерско-техничкој публикацији Србије у 2006. 
години . 

Пре 7-8 година, Друштво архитеката Ниша је 
посетио др арх. Зоран Маневић, највећи историчар 
архитектуре у Србији. Објавио је велики број текстова о 
српској архитектури и архитектима XIX i XX века. 
Аутор је Лексикона српских архитеката, оснивач 
Асоцијације српских архитеката, оснивач и уредник 
часописа АРХИТЕКТУРА, месечника који излази преко 
20 година. Високо ценећи наш часопис, дошао је са 
предлогом да АРХИТЕКТ прерасте у национални 
часопис. Држећи један примерак у руци рекао је: „Ово 
је прави часопис, а не она моја АРХИТЕКТУРА“. Било је 
ово изузетно признање нашем гласнику. 
  Априла 2016. године, Друштву архитеката 
Ниша стигло је писмо Александра Бобића, члана 
Савета за представљање Републике Србије на Бијеналу 
архитектуре у Венецији. Предложио је да наш часопис, 
у два специјална броја, представи учешће Србије на 
Бијеналу у Венецији. „Зашто „Архитект“? – каже Бобић. 
„Из разлога што, као један од ретких стручних 
архитектонских часописа које издаје удружење, 
редовно излази упркос тешким околностима.“ Ова 
идеја се, нажалост, није остварила. 

На питање „Како оцењујете наш гласник...?“, 
арх Иван Рашковић, редовни професор 
Архитектонског факултета у Београду је одговорио 
(АРХИТЕКТ, бр 61-62, октобар 2018, интервју „Разговор 
с поводом“): „Веома добро! Док су ДАБ и УАС (раније 
САС) увек са прекидима спорадично издавали часопис, 
нишки „Архитект“ излази у подужем, завидном 
континуитету.“ 
 

 

 

МОЖЕ СЕ РЕЋИ ДА СЕ АРХИТЕКТ ИЗБОРИО 
ЗА ВИСОКО МЕСТО НА СРПСКОЈ СЦЕНИ 

АРХИТЕКТОНСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА. 
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       Ана Станојевић маст.инж.арх. 
 

      ОСВРТ НА ПРОШЛОГОДИШЊУ          
      ИЗЛОЖБУ  СТУДЕНТСКИХ РАДОВА    
      КОНВЕРЗИЈЕ СИЛОСА - СИЛОВИТО  
 

У оквиру традиционалне манифестације 
„Дани архитектуре Ниша 2019“ у периоду од 22. 
до 28. октобра 2019. године одржана је изложба 
под називом „СИЛОВИТО“ (SILO-VITO) у оквиру 
које су посетиоци могли да виде неке од 
студентских идејних архитектонско-урбанистич-
ких решења на тему конверзије силоса, као 
аутентичних индустријских објеката. Изложба је 
организована у галерији Друштва архитеката у 
сарадњи са Грађевинско-архитектонским факул-
тетом у Нишу и Катедром за пројектовање јавних 
зграда. На изложби је приказано 20 идејних 
решења насталих као резултат рада у оквиру 
предмета Ревитализација и конверзија у 
архитектури, код предметног наставника 
професора др Бранка Турншека, на завршној 
години студија архитектуре у школској 2017/2018. 
и 2018/2019. години. 

Изложба је претходно најављена као део 
програма „Дани архитектуре Ниша 2019“, 
израдом промотивног плаката и флајера чији су 
оригиналан дизајн осмислили студенти завршне 
године одсека Архитектура, уједно једни од 
учесника изложбе, Петар Аранђеловић и 
Вукашин Васић (сл. 1). У оквиру флајера 
презентовани су сви изложени радови учесника. 

Свечаном отварању одржаном у уторак, 22. 
октобра 2019. године са почетком у 19 часова у 
простору Галерије Друштва архитеката Ниша, 
присуствовао је велики број посетилаца, пре свега 
студената, наставника и сарадника са 
Грађевинско-архитектонског факултета, али и 
еминентних представника струке. Све учеснике и 
госте изложбе поздравио је архитекта Сима 
Гушић, који се у уводном обраћању осврнуо на 
значај очувања градитељског наслеђа, чији важан 
део чине и напуштени индустријски објекти и 
комплекси. Испред Катедре за јавне зграде, 
присутнима се обратио и предметни наставник 
професор др Бранко Турншек. Он је присутне 
ближе упознао са пројектним задатком и 
проблематиком конверзије силоса, истичући 
финални квалитет студентских радова, као и 
њихову разноврсност у погледу одабира нове 
намене и одговарајућег приступа у поступку 
ревитализације и конверзије ових објеката. 
Посетиоцима су посебно интересантна и 
упечатљива била решења која су комбиновала 
различите типове садржаја, или поседовала 
снажан обликовни израз.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
              Сл. 1: Промотивни плакат изложбе 

 
Након званичног отварања, многобројни 

посетиоци наставили су дружење и дискусију 
удворишту Галерије, док су у наставку вечери 
имали прилике да присуствују занимљивом 
предавању архитекте З. Чемерикића под називом 
„Непозната црква у Тврђави“. 
 

    Силоси између потенцијала и 
ограничења у процесу конверзије 

 

Силоси представљају некадашње 
индустријске објекте коришћене превасходно за 
складиштење жита, специфичне форме, 
конструкције и локације на којима се налазе. Ови 
објекти, најчешће кружне форме у основи, 
груписани у једном или више паралелних низова, 
својим јединственим визуелним идентитетом 
данас представљају значајне просторне репере у 
матрицама градова, симболишући њихову 
индустријску прошлост. Силосе карактерише 
висина и виткост, а поред тога што се најчешће 
јављају као груписани, у зависности од димензија 
и намене могу представљати и појединачне 
форме у простору. Ови објекти практично не 
поседују отворе, сем у приземној и последњој 
етажи, што додатно доприноси њиховој 
јединствености. Највећи број силоса изграђен је од 
бетона, ређе је у изградњи коришћен метал, дрво 
или зидана конструкција. Услед урбане 
агломерације, силоси данас заузимају атрактивне 
локације у урбаном језгру, често у близини 
речних токова. Поред тога, због изворне функције 
везане за складиштење сировина, у њиховој 
непосредној близини налазе се већи 
манипулативни простори. Последњих пар 
деценија, широм планете, конверзија се као 
процес трансформације објекта који је изгубио 
своју првобитну намену, и његовог функционал-
ног, естетског и конструктивног прилагођавања 
новој намени, препознаје као успешан начин за 
очување и оживљавање силоса. Истовремено, 
тиме се промовише урбана обнова и рециклажа 
напуштених подручја у оквирима одрживог 
управљања развојем урбаних средина. 
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”Силоси имају велики потенцијал за 
поновну употребу, они су отворени за креативна 
и узбудљива решења која резултирају 
јединственим објектима, пре свега стамбеним и 
комерцијално - административним. У исто време, 
они су повезани са бројним успоменама од стране 
локалних житеља.”  Jannike Hovland, (Norske 
Arkitekters Landsforbund (NAL)). 
 

Премда силоси поседују низ ограничења, 
снажан тренд њихове поновне употребе који се 
огледа кроз мноштво реализованих пројеката 
широм света, указује на висок степен 
флексибилности и адаптибилности ових струк-
тура новим наменама. Очување јединственог 
идентитета који поседују један је од водећих 
мотива за њихову конверзију. Изражена висина 
силоса, која се креће и до 80м, важан је елемент у 
грађењу атрактивних и доминантних визура, што 
често представља значајан бенефит у конверзији у 
стамбене просторе. Јединствени архитектонски 
израз форме, обележје је које се најчешће преноси 
и на нови објекат након конверзије. Кружна 
форма у основи силоса, посебан је пројектантски 
изазов, која у пракси за последицу има потребу за 
дизајнирањем специјалног намештаја и опреме. У 
процесу конверзије силоса у нове намене, 
омогућавање продора природног осветљења у 
унутрашњост и обезбеђење функционалности 
новог простора основни су пројектантски задаци.   

Проблем природне осветљености јавља се 
код силоса груписаних у више паралелних 
низова. Функционална организација нових 
садржаја унутар постојећих структура силоса 
зависи од димензија силоса у основи, односно 
њиховог пречника, када говоримо о силосима 
кружне форме. Најчешће појединачне димензије 
силоса су у распону 4-8м у пречнику. У 
случајевима мањег пречника, појединачан силос 
поседује капацитет смештања једне до две 
просторије (кацеларије, спаваће собе итд.). Када је 
пречник силоса већи, он у новој функционалној 
шеми може да обухвата једну или више стамбених 
јединица (хотелских апартмана, канцеларија 
итд.). Спајање више модула (отвора) силоса и 
организација вертикалних и хоризонталних 
комуникација у оквирима постојећих структура 
силоса захтева креативност и умешност 
пројектанта. Расположиви просторни капацитет 
указује на то да ли постоји потреба за доградњом 
анексних волумена, што је чест пример у пракси, 
који осим што решава функционалне проблеме, у 
значајној мери обликовно дефинише карактер 
новог објекта.   
 

Нове намене за силосе комплекса 
„Житомлин“ у Београду 

 

Приказана идејна решења, настала као 
резултат конкретног пројектног задатка 
постављеног у оквиру предмета „Ревитализација 
и конверзија у архитектури“, прате савремене 
трендове у архитектури и потребе промене 

садржаја и ревитализације простора. За 
конкретну локацију узет је комплекс силоса 
„Житомлин“ у Београду, смештен на обали 
Дунава у близини Калемегдана (сл.2). Локација је 
део индустријске зоне и речне луке уз обалу 
Дунава за коју је својевремено истакнута потреба 
за ревитализацијом и трансформацијом у урбани 
комплекс, а која је добро саобраћајно повезана са 
градским простором. Прилагођавајући програм 
одабраних садржаја (становање, пословни 
простор, трговински, културни, образовни 
садржаји итд.) постојећем просторном капацитету 
силоса, узимајући у обзир њихова ограничења у 
погледу форме, структуре, конструкције и 
величине, поштујући или делимично негирајући 
ликовност њиховог оригиналног израза новим 
визуелним средствима обликовања, идејна 
студентска решења истичу потенцијал који 
силоси поседују у функционалном и обликовном 
погледу.  

 

 
Сл. 2: Комплекс силоса „Житомлин“ у  Београду - 
предмет конверзије 
 

Пратећи светске трендове, један део 
студената определио се за конверзију силоса у 
вишепородично становање, формирањем 
стамбених кула, међусобно повезаних јавним 
садржајима (сл. 3). У процесу конвертовања 
силоса у стамбену намену, посебан пројектантски 
изазов представљало је трагање за комфорним 
стамбеним просторима који ће истовремено 
задовољити савремене потребе породичног 
живота у граду и помирити просторна 
ограничења силоса са захтевима које функција 
становања поставља. Највећи број изложених 
решења приказује могућности конверзије силоса у 
културне садржаје - музеје, културне центре и 
библиотеке.  Студенти су се определили за 
различите приступе у погледу обликовне 
трансформације силоса, најчешће истичући 
изворне силуете силоса уз увођење нових, 
савремених волумена (сл. 4, 5 и 6). У појединим 
решењима задржана је оригинална висина 
силоса, док су други радови понудили решење са 
променљивом висином ових архитектонских 
структура. Обликовни израз појединих решења 
јасно указује на одабрану нову намену комплекса 
(сл. 7, 8). 
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Сл. 3:  конверзија силоса у вишепородично 
становање уз увођење јавних садржаја (аутори 
радова с лева на десно: 1) Јован Миленковић, 
Катарина Милошевић, Јулија Нешић 2) Стефана 
Ристић, Ана Глиговић 3) Душан Стајић, Јелена 
Стојановић 4) Александра Ћурчић, Милица 
Митић) 
 
 
 

 
Сл. 4: Конверзија силоса у комплекс мешовитих 
намена - пословни и културни центар, аутори 
рада: Вукашин Васић, Стефан Ђукић 
 

 
Сл. 5: Конверзија силоса у музеј, аутори рада: 
Петар Аранђеловић, Александра Вукић, 
Александра Божиновић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сл. 6: Конверзија силоса у музеј, аутори рада: 
Јелена Видaновић, Димитрије Јовановић, 
Јелисавета Живковић 
 

 
Сл. 7: Конверзија силоса у културни центар, 
аутори рада: Тамара Вучковић, Кристина Костић 
 

 
Сл. 8: Конверзија силоса у библиотеку, аутори 
рада: Марија Николић, Нађа Петров, Ана 
Станковић 
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УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ  
ЈП УРБАНИЗАМ КРАГУЈЕВАЦ  
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ    
 

             
Крагујевац, 10-13. новембар 2020. 

29. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН 
УРБАНИЗМА 
29 TH INTERNATIONAL URBAN PLANNERS EXHIBITION 

www.facebook.com/salonurbanizma 
www.uus.org.rs 
 
 
ОРГАНИ САЛОНА 
САВЕТ САЛОНА: 
• Славица Ференц, Удружење урбаниста Србије, 
председник 
• Јасна Ловрић, Удружење урбаниста 
Србије,Војвођанско удружење урбаниста, заменик 
председника 
• Мр Душан Минић, Удружење урбаниста Србије, члан 
• Проф.др Александра Ђукић, Удружење урбаниста 
Србије, члан 
• Мр Ђорђе Милић, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, члан 
• Никола Дашић, Град Крагујевац, градоначелник 
• Др Игор Марић, Инжењерска комора Србије – 
Матична секција архитеката, члан 
• Mр Драган Дунчић, директор ЈП Урбанизам 
Крагујевац, 
• Др Верољуб Трифуновић, Удружење урбаниста 
Србије, члан 
• Представник ЈП Завод за урбанизам Ниш, члан 
• Бранимир Ћирић, Удружење урбаниста Србије, члан 
• Др Бранислав Антонић, Удружење урбаниста Србије, 
члан 
• Евица Рајић, Удружење урбаниста Србије, члан 
 
СЕЛЕКЦИОНА КОМИСИЈА: 
• Лазар Мандић, Крагујевац, прeдсeдник 
• Мирјана Ћирић, Крагујевац члан 
• Марија Пауновић Милојевић, Аранђеловац, члaн 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

            

   • ЖИРИ САЛОНА 
• Мр Драган Дунчић, Крагујевац, председник 
• Мр Миодраг Ференчак, Београд, заменик 
председника 
• Татјана Симоновић, Чачак, члан 
• Силвија Каценбергер, Нови Сад, члан 
• Бранка Благојевић,Бијељина, члан 
• Александар Ненковић, Крагујевац, члан 
• Мр Душан Соковић,Крагујевац, члан 
 
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР: 
• Светлана Јаковљевић, Удружење урбаниста Србије 
  
ОРГАНИЗАЦИЈА САЛОНА 
Организатор: УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ 
Реализатори Салона: УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА 
СРБИЈЕ и ЈП УРБАНИЗАМ КРАГУЈЕВАЦ 
Главни покровитељ: МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ и ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
Подршка: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
 
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. 
Целокупна или делимична поставка Салона 
презентује се у градовима покровитељима и другим 
градовима у земљи и иностранству. 
Учесници Салона могу бити чланови Удружења 
урбаниста Србије и заинтересоване организације и 
појединци са подручја Републике Србије, Републике 
Српске и иностранства. 
За учешће на Салону биће упућени позиви 
одговарајућим стручним удружењима и појединцима у 
иностранству.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/salonurbanizma
http://www.uus.org.rs/
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ДаНС – Друштво архитеката Новог Сада је 
позвало све заинтересоване да пријаве своје радове за 
учешће на 22. Салону архитектуре Нови Сад који ће се 
одржати од 10. до 17. октобра 2020.г. 

У 2020. години Друштво архитеката Новог 
Сада обележава значајан јубилеј – 60 година постојања. 
Свих ових шест деценија од свог настанка ДаНС је 
представљао рефлексију стања и друштвене позиције 
архитектуре као дисциплине, делећи са њом све падове 
и успоне. У том смислу ДаНС је још једна од ретких 
институција која је носилац континуитета 
професионалног бављења архитектуром. Ово 
подразумева и акумулирање свих искустава и знања 
која су циркулисала током тог периода. 
  Ипак, основна идеја Салона није евоцирање 
успомена, већ формирање интегритета, што ће помоћи 
активној улози коју ДаНС има у савременом 
друштвеном контексту. Салон архитектуре као формат 
има управо ту улогу – да својим ауторитетом, стеченим 
кроз деценије постојања, буде платформа за 
промовисање позитивних кретања у нашој струци. 

Конкретан циљ овогодишње изложбе је да 
укажемо на снагу појединачних архитектонских дела, у 
најширем смислу, као и на позитиван развој урбаних 
простора. Оваква дела нераскидиво су повезана са 
физичким и сваким другим контекстом у којем се 
налазе, те не представљају само огледало тог истог 
контекста, већ имају снагу да генеришу нове вредности 
у простору. С обзиром да је 2020. и година у којој ће 
Нови Сад добити нови Генерални урбанистички план 
намењен за наредних 10 година, акценат изложбе биће 
на оној архитектури која својим постојањем мења 
простор шире од својих физичких граница. 
  Салон архитектуре Нови Сад је међународног 
карактера. Циљ новосадског Салона архитектуре јесте 
да се позиционира као место регионалне ревије 
архитектонске продукције. Стога, у конкуренцији за све 
категорије и Велику награду Салона конкуришу радови 
настали или реализовани на простору бивших 
југословенских република, као и Мађарске и Румуније. 

Учесници Салона могу конкурисати за награде 
у следећим категоријама: 

1. Архитектура  
2. Урбанизам  
3. Ентеријер  
4. Конкурсни радови 
5. Студентски радови 
6. Публикације 
7. Дигитални простор 
8. Експеримент у архитектури 
9. Нереализовани пројекти 

_____________________________________________________ 
(www.dans.org.rs)  

 

 
 

42. БЕОГРАДСКИ  
САЛОН АРХИТЕКТУРЕ 
УПОРНО – ОТПОРНО 

 
10. септембар – 03. октобар 2020. 

 
  Музеј примењене уметности са посебним 
задовољством најављује да ће овогодишњи 42. Салон 
архитектуре Упорно - Отпорно бити одржан од 10. 
септембра до 3. октобра 2020.  Нажалост, како услови 
услед епидемије корона вирусом Covid-19 још увек 
нису у потпуности нормализовани, нисмо у 
могућности да организујемо уобичајено свечано 
отварање Салона са бројном публиком. 
 
  Предвиђена је само додела награда у четвртак 
10. септембра у 19 часова уз присуство представника 
жирија и представника награђених. Том приликом 
Жири 42. Салона архитектуре у саставу  – Анђела 
Карабашевић, Мустафа Мусић, Вања Панић, Марија 
Симовић и Ева Ваништа Лазаревић доделиће Grand Prix  
Салона, награде, признања и похвале по категоријама. 
 
  Изложба ће, током трајања бити отворена за 
посету у посебном режиму уз поштовање свих мера 
заштите ради спречавања ширења вируса Covid-19, као 
што су: присуство до десет посетилаца истовремено у 
галеријама, мерење температуре, ношење заштитних 
маски, одржавање безбедне раздаљине и коришћење 
дезинфекционих средстава. 
 
      Организатор Салона архитектуре 

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 

http://www.dans.org.rs/
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РЕЗУЛТАТИ  КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН 
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА  

ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ ЗГРАДЕ  
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ 

 

Наручилац - расписивач конкурса: 
Град Ниш - Градска управа града Ниша 
Спроводилац конкурса:  
ЈП Завод за урбанизам Ниш 
 
Жири конкурса: 
1. Председник: Проф.др Милан Ђурић, дипл. 
инж.арх., Удружење архитеката Србије 
2. Члан и заменик председника: Никола Лечић,  
дипл. инж.арх., Главни урбаниста Града Ниша; 
3. Члан: Весна Црноглавац, дипломирани 
археолог, Народни музеј Ниш; 
4. Члан: Лидија Стефановић Николић,  
ЈП Завод за урбанизам Ниш; 
5. Члан: Проф. др Љиљана Василевска,  
дипл. инж.арх., Грађевинско-архитектонски 
факултет Ниш; 
6. Члан: Бранимир Ћирић, дипл. инж.арх., 
Друштво архитеката Ниша 
7. Члан: Иван Андрејевић, дипл. инж.арх., Завод 
за заштиту споменика културе Ниш; 
 
Заменик члана жирија: 
1. Драгана Ишљамовић, дипломирани хемичар 
опште хемије, Народни музеј Ниш; 
Консултанти: 
1. Милош Милошевић, помоћник 
Градоначелника Града Ниша; 
2. Горан Милосављевић, помоћник 
Градоначелника Града Ниша; 
3. Мр Бојана Борић Брешковић, Народни музеј у 
Београду; 
4. Мр Мирољуб Станковић, ЈП Завод за урбанизам 
Ниш; 
Известиоци: 
1. Тијана Илић, дипл.инж. арх.,  
ЈП Завод за урбанизам Ниш 
2. Гордана Крутил, дипл. инж. грађ., службеник за 
јавне набавке, Градска управа града Ниша - 
Служба за јавне набавке. 
 
Одлука Жирија о рангирању радова и додељеним 
наградама је донета једногласно 24. маја 2020. г.  

ПРВА НАГРАДА:  
конкурсни рад 33333 (радна шифра 08) 

Аутори:  Дејан Милетић, диа,  
   Милан Вујовић, диа 

Сарадник:  Лука Вујовић, студент арх. 
  Сви из Београда 
 
ДРУГА НАГРАДА:  

конкурсни рад 60419 (радна шифра 20) 
Аутор:   Катарина Медар,   

Сарадници:  Љиљана Петричевић,  
Милан Брзаковић,  
Миодраг Медар,  
Сви из Ниша 

 
ТРЕЋА НАГРАДА:  

конкурсни рад 22623 (радна шифра 04) 
Аутор:   Младен Милић,   
Сарадници:  Драгана Лазић,  

Александра Николић,  

Сви из Ниша 
 

ОТКУП:  
конкурсни рад 22619 (радна шифра 21) 

Аутор:  Душан Лилић, мастер инж.арх. 
Ниш 

 
ОТКУП:  

конкурсни рад 13579 (радна шифра 07) 
Аутори:  МИТ-АРХ, Доо Београд,  

Бранислав Митровић, арх.,  
Ђорђе Алфиревић, арх.,  
Јелена Кузмановић, 

Пројектанти:  Душан Међедовић, b.arch.,  
аутори Пожега,  

Урош Мајсторовић, b.arch., 
Београд,  

Стефан Лакић, b.arch., 
Београд. 

 
ПРИЗНАЊЕ:  

конкурсни рад 13427 (радна шифра 13) 
Аутори:  Проф. Иван Рашковић, диа,  

Доц. Милош Комленић, диа 
Др.Весна Мила Чолић-

Дамјановић, диа 

Сарадници:  Маша Жујовић, Београд, 
Ђорђе Ђурица 

Јован Матовић, Г.Милановац,  
Милован Јекић 
Александар Мајсторовић 

Консултанти:  Оливера Јовановић, диа, – 

енергетска ефикасност 
Милица Комнелић- Вукић, 

дизајнер,- систем осветљења 
_______________________________________________ 

(из Извештаја жирија) 
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             ПРВА НАГРАДА, Д. Милетић,  М.Вујовић 
 

„...Понуђено решење на децентан начин 
усклађује потребе за заштитом наслеђа са потребама 
савремених друштвених и културних активности и 
тенденција. Решење предвиђа објекат који својом 
карактеристичном иконичном формом успоставља део 
нове силуете града Ниша и у градској ведути ствара 
акценат и промену. Уважавајући архитектонску 
типологију контекста нови објекат Музеја представља 
целовиту и интегришућу просторно-програмску 
структуру и као такав претендује да позитивно утиче 
на укупан културни миље града Ниша промоцијом 
савремености и одговарајућим односом према 
заштићеном историјском контексту....“ 

        (из образложења Жирија) 
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     ДРУГА НАГРАДА, Катарина Медар 
 

„...Aрхитектонским концептом предложеног 
решења сагледано је како уже тако и шире окружење 
историјско амбијенталне целине. Сегментирањем 
објекта у два волумена, чија морфологија и 
материјализација стоје у јасном међусобном контрасту, 
аутори су помирили просторне потребе нове зграде 
Музеја и осетљивост урбаног контекста. Нижи, 
хоризонтални волумен представља лагану и 
транспарентну форму чији је задатак употпуњавање 
уличног низа према градском кеју. Савремена 
архитектура уклопљена је између два непокретна 
културна добра елегантном стакленом фасадом...“ 

         (из образложења Жирија) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕЋА НАГРАДА 
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    ТРЕЋА НАГРАДА, Младен Милић 

 
„...Понуђени архитектонски концепт могуће је 

дефинисати и као естетизовани однос између 
постојећих објеката културног наслеђа и савременог 
архитектонског „дизајна“. Планирани објекат чини 
апсолутно одвојену архитектонску форму од 
заштићених објеката и као такав не угрожава амбијент 
целине. Нови објекат Музеја је конципиран као 
независни кубус - „монолит“ у односу на куће епископа 
Јеронима и других објеката у контексту. Предложени 
концепт, ипак донекле недоречен, омогућава 
формирање малог трга у продужетку приступног 
платоа на кеју и оптималну унутрашњу организацију 
простора...“ 

         (из образложења Жирија) 
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ОТКУП, Душан Лилић 
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ОТКУП,  МИТ-АРХ, 
Б. Митровић, Ђ. Алфиревић, Ј. Кузмановић 
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ПРИЗНАЊЕ, 
И. Рашковић,  М. Комленић, 

В. М. Чолић –Дамјановић 
 

 
 
 

______________________________________________ 
(Текст и слике преузети из Каталога издавача – 

ЈП Завод за урбанизам Ниш) 
______________________________________________ 
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Конкурсни рад 31917  (радна шифра 01) 
Р. Добријевић, М. Зиндовић, Љ. Чавић, Београд 

 
 

Конкурсни рад 18230  (радна шифра 02) 
Б. Ђенић, M. Ferri,  Torino, London 

 
 

Конкурсни рад 12121  (радна шифра 03) 
И. Димов, Ниш 

 
 

Конкурсни рад 23126   (радна шифра 05) 
Д. Младеновић, Врњачка Бања 

 

Конкурсни рад 13579   (радна шифра 06) 
ARCO PROJECT д.о.о. П. Арсић, Београд 

 
 

Конкурсни рад 11235  (радна шифра 09) 
В. Ђорић, ЗАБРИСКИЕ д.о.о. Београд 

 
 

Конкурсни рад 64757   (радна шифра 10) 
АРТПРОЈЕКТ, А. Недељковић, Београд 

 
 

Конкурсни рад 28021  (радна шифра 11) 
БНН-ИНЖЕЊЕРИНГ, Н. Стојић, Ниш 
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Конкурсни рад 71017   (радна шифра 12) 
Д. Марчетић, Београд 

 
 
Конкурсни рад 10203   (радна шифра 14) 
М. Петровић, Ниш 

 
 
Конкурсни рад 23011   (радна шифра 15) 
И. Њуњић, Земун 

 
 

Конкурсни рад 23176   (радна шифра 16) 
GARAGE GROUP ARCHITECTS А. Милојковић Ниш 

 

Конкурсни рад 20008   (радна шифра 17) 
ИДЕСТ доо, Ј. Арсенијевић, Крагујевац 

 
 

Конкурсни рад 71314   (радна шифра 18) 
Ф. Чеврљаковић, Београд 

 
 

Конкурсни рад 10033   (радна шифра 19) 
ИАУС Београд, Б. Бранков, Панчево 
Т. Бајић, Калуђерица, Б.  Манић, Београд 
 

 
 

Конкурсни рад 09016   (радна шифра 22) 
Д. Тодоровић, ПР, NOOTO, Београд 
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ПРИЗНАЊЕ 
"АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ" 

УРУЧЕНО арх. ОЛИВЕРИ НИКОЛИЋ 
 
„Инжењер архитектуре и асистент на 

Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу 
Оливера Николић, ауторка нових сталних 
поставки у музејима у Врању, Лесковцу и 
Књажевцу и поставке у логору 12. фебруар, 
овогодишњи је лауреат признања "Архитекта 
Александар Радовић". Ова награда се додељује са 
циљем да постакне младе архитекте и 
конзерваторе да се баве културним наслеђем, али 
и да их истакне као појединце због досадашњег 
залагања у овој области. 

Награду је прошлог петка четврти пут 
доделила Фондација која носи име једног од 
најплодоноснијих српских архитеката-
конзерватора Александра Радовића. Из 
Фондације кажу да је жири једногласно одлучио 
да добитница буде Оливера Николић. 

...Оливера је своју каријеру започела одмах 
након завршетак студија као сарадник у 
пројектним бироима. Веома брзо је започела 
самосталну делатност у области унутрашњег 
уређења и архитектуре музејских објеката. 
Учествовала је у изради преко 120 архитектонских 
пројеката и пројеката унутрашњег уређења. 
Паралелно са праксом у струци окреће се и 
научно - истраживачком раду и континуираном 
стручном усавршавању. 

Предмет њеног научног и практичног 
рада јесте унапређење ентеријера болница и 
објеката за негу и опоравак пацијената, уређење и 
функционалност музејских зграда и објеката са 
споменичким карактеристикама. Посебну 
вредност њеном раду даје и храбар искорак ка 
интерпретацији музејског наслеђа обогаћен 
активностима у циљу унапређења 
приступачности јавних, а нарочито музејских 
објеката и споменика културе - наводе из 
Фондације. Објашњавају да је Николићева била 
аутор дизајна ентеријера изложбених простора и 
великог броја музејских поставки и изложби међу 
којима су нове сталне поставке музеја у Лесковцу, 
Врању, Књажевцу. 

У смислу заштите споменичког наслеђа, 
посебно место међу овим пројектима заузима, по 
свему изузетан, Главни пројекат унутрашњег 
уређења и дизајна сталне музејске поставке првог 
спрата зграде Логора у меморијалном комплексу 
„12. Фебруар“ у Нишу, којим је архитекта 
Оливера Николић конкурисала и за који је 
једногласном одлуком комисије Фондације 
„Архитекта Александар Радовић“ и награђена на 
конкурсу 2020. године. 

Подсетимо, претходних година лауреати 
су били др Мирко Станимировић, Невенка 
Новаковић и др Александра Мирић.“ 
_______________________________________________ 

(текст је уз извесна скраћења преузет са портала 
www.juznevesti.com/Kultura) 

______________________________________________ 
 

 

 
Мултимедијални сегменти поставке –  
део са старим занатима 
 

 
Мултимедијални сегмент поставке – приказ 
екстеријера градске чаршије Лесковца 
 

http://www.juznevesti.com/Kultura
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Реконструисани ентеријер старе пивнице 
 

 
Витрина са традиционалном и градском женском 
гардеробом, крај XIX и поч. XX века 
 

 
Зграда хидроелектране Вучје, 1903.г. 

 
 
 
 

 
Дочек краља Милана Обреновића испред 
Шашит-пашиног сараја, 23. априла 1882.г. 
 

 
Реплика дрвеног портала књижаре 
_______________________________________________ 
Фотографије: З.Чемерикић, јули 2020.г. 
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           Марко Стојановић, ист.ум. 
    

        НОВИ ДОГАЂАЈ У БЕОГРАДУ    
        „БУЛЕВАР 79“ 
 
           Некада су се све занимљивости у Булевару 
Краља Александра (некадашњи Булевар 
Револуције), друштвене и архитектонске, 
завршавале на броју 77а, тј. згради Установе 
културе „Вук Стефановић Караџић“. Након ње се 
на левој страни Булевара протезао непрегледни 
низ једноличних стамбених и пословних зграда, 
све до броја 179 на којем се налази нешто 
другачија стамбена зграда архитекте Милана 
Лојанице. Од скоро је овај низ обогаћен једним 
новим догађајем и то на броју 79 у виду 
реконструисане зграде некадашњег предузећа 
„Трудбеник“. Зграда је продата за око 4 милиона 
евра, а нови власник је реконструкцију овог 
објекта поверио пројектном бироу „Реморкер“ из 
Београда. Овај тим београдских архитеката се 
потрудио да зграда оживи не само својом 
архитектуром већ и активностима које се у истој 
одвијају. 
   Стара „Трудбеникова“ зграда пројектова-
на је у маниру једне функционалне и не баш 
атрактивне архитектуре, која је масовно ницала 
током 60-их и 70-их година. Након изградње 
стаклених небодера популарног ЦК и хотела 
„Славија“, употреба стакло-челик фасадне завесе 
је почела нагло да се шири међу пројектима 
многих пословних зграда. Таква је била и 
ситуација са „Трудбеником“, који, иако добија 
атрактивну локацију на Булевару, не успева да то 
материјализује у један атрактивни објекат. 
Наравно, то је било време када се константно 
гледало да пословне зграде друштвених 
предузећа (као и многе стамбене) буду грађене у 
духу једне скромне, неупадљиве архитектуре, јер 
је у држави константно владао дух социјалне 
једнакости и одговорности. Као резултат, добили 
смо многе зграде, па и „Трудбеникову“, које сада 
представљају прави изазов за архитекте, да их на 
један оригиналан начин реконструишу. 
   Пројектни биро „Реморкер“ је у 
потпуности био на висини задатка. Како је 
утврђено да је зграда својом унутрашњом 
структуром одлично изведена, аутори су 
одлучили да се конструкција зграде задржи, а да 
се приступи реконструкцији фасаде и ентеријера. 
Од Градског завода за заштиту споменика су 
добијене потврде да зграда није заштићена као 
културно добро, што је значило велику ауторску 
слободу у пројектовању. Комплетна постојећа 
стаклена фасада је уклоњена, као и парапети и 
прозори из улазног приземља, чиме је створен 

улазни трем, који је у зони степеништа отворен, а 
у нивоу улазног хола застакљен провидним 
стаклом. Са друге стране, пословни простор, који 
се исто налази у нивоу приземља, такође добија 
транспарентан стаклени излог. Фасада спратних 
етажа је изведена по принципу двоструког зида  
 

 
Стање пре реконструкције 
 

 
Стање после реконструкције 
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завесе, тј. трослојних стаклених прозора у једном 
слоју и алуминијумске подконструкције која носи 
композитну брисолејну структуру у другом слоју. 
Брисолеји су употребљени како би редуковали 
осунчаност зграде, чија је фасада окренута ка југу. 
Како фасада не би остала само на техничкој 
функцији, аутори јој дају и један уметнички 
дојам, пројектујући решеткасту конструкцију, 
изведену од хоризонталних и вертикалних 
ребара, који својим обликом/позицијом 
постепено израњају из фасадног платна. Ово 
израњање започиње у нивоу фасадног платна на 
страни где се зграда наслања на једну старију 
међуратну зграду и постепено се наглашава у 
правцу слободног угла реконструисане зграде. 
Овај разиграни „патерн“ додатно је обогаћен 
мањим перфорираним сегментима, који на више 
места покривају прозорска стакла, говорећи нам 
да су аутори подједнако водили рачуна и о 
детаљима. Цела конструкција је изведена у белој 
боји, како због практичних разлога (јужна страна), 
тако и из разлога визуелног истицања саме зграде 
у односу на сивило околних објеката. Због своје 
локације зграда након реконструкције добија 
једноставан назив – „Булевар 79“. 
   Унутрашњост спратних етажа зграде 
„Булевар 79“ у потпуности је испратио савремени 
дух фасаде. Комплетан ентеријер је пословни и 
решен је применом савремених материјала, где се 
пре свега истичу транспарентне стаклене 
преграде и одлично решена улазна партија са 
вертикалним комуникацијама. Иако нису 
ангажовали биро „Реморкер“, Банка Интеза, која 
је своју пословницу уселила у приземни пословни 
простор, одлучила је да не квари целокупни дојам 
и свој ентеријер у потпуности извела у духу ове 
архитектуре. По први пут је пословни простор, 
посебно онај намењен клијентима и њиховим 
потребама, решен као једна велика стамбена 
јединица, са елементима дневног боравка и 
трпезарије, као и другим мотивима који 
симулирају много више животно него пословно 
окружење. 
   Иако изложен на Салону архитектуре, овај 
пројекат није однео ни једну награду, што не би 
требало да обесхрабри ауторе јер је исти изазвао 
праву лавину позитивних коментара на 
друштвеним мрежама, понајвише колега, што је 
некада много значајније од признања у виду 
награде. 
 

 
(Фотографије: Реморкер Архитекти) 

 

 

 
Детаљи фасаде 
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ОТВОРЕНО ПИСМО 
АСОЦИЈАЦИЈЕ СРПСКИХ 

АРХИТЕКАТА 
 

чији је потписник група 11 познатих српских 
архитеката и вајара. Отворено писмо упућено је: 
Кабинету Председника Републике Србије, 
Синоду Српске Православне цркве, 
Градоначелнику града Београда, 
Старешини Храма Светога Саве у Београду 
  

УПОЗОРЕЊЕ О УГРОЖЕНОСТИ 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТРГУ ХРАМА 

СВЕТОГ САВЕ У БЕОГРАДУ 
 
                  Храм Светог Саве и трг испред њега налазе се 
на најистакнутијем вису београдског Врачарског 
платоа. Тај простор и објекти око Храма су од изузетног 
значаја, као духовна вертикала и извор идентитета 
српског народа. Они су један од симбола Београда, па 
по свом значају представљају јавни интерес грађана 
Србије. 
                    Као такав, простор Врачарског платоа 
заслужује максималну пажњу свих институција, 
духовних, културних, образовних, уметничких, а 
посебно политичких и стручних инжењерских, које су 
одговорне за јавни простор и живот у њему. Оне носе, 
свака у свом домену, одговорност за досадашње 
урбанистичке промашаје и будућу успешну 
реализацију и функционисање овог јавног простора. 
                      Заветни Храм српског народа гради се са 
прекидима деценијама, за време промене три 
друштвена система, стално се суочавајући са 
беспарицом и импровизованим решењима. Из тих 
разлога су током градње настале многе грешке и 
искушења. Данас се налазимо пред завршетком 
унутрашњег уређења Храма, али је уређење околине 
остало незавршено и нефункционално. За постизање 
трајног и задовољавајућег решења потребно је 
мобилисати све интелектуалне и стручне снаге Србије. 
                     Искуства и традиција градње Заветних 
Храмова у свету обавезују нас да поштујемо 
функционалне и урбанистичке потребе ове врсте 
грађевина. Функција тргова испред њих је окупљање 
великог броја верника и грађана. Трг је и канонски 
неопходан, јер представља отворену припрату храма. 
Навешћемо неколико сличних тргова у свету: Трг 
Христа Спаситеља у Москви који може да прими 600-
800 хиљада посетилаца, Трг Светог Петра у Риму има 
капацитет да прихвати више од милион присутних 
верника, а Трг Христовог Васкресења у Подгорици 
прима више од 200 хиљада посетилаца. Бројни слични 
тргови у свету првенствено обезбеђују функ-
ционалност, безбедност и монументалност Храма и 
околног простора. Сетимо се испраћаја Патријарха 
Павла и Зорана Ђинђића и посете председника Путина, 
током којих се показало да је површина трга на 
Врачарском платоу недовољна, претесна. 
                   Амбијент трга на Врачарском платоу пружа 
далеко веће могућности од оних које смо до данас 
користили. За уређење тог простора организовано је 
неколико конкурса, на којима су представљена бројна 
решења. Изворно решење проф. арх. Александра 
Дерока и проф. арх. Богдана Несторовића из 1926. 
предвидело је градњу објеката духовног и културног 
садржаја. У то време још увек није постојала зграда 
данашње Народне библиотеке која је саграђена у 
времену  када  ни  Храм  ни  трг  нису   били  у   фокусу  

 
 
 
 
 

власти. На будућем тргу могу се добити значајне 
корисне површине намењене потребама Патријаршије, 
а посебно за садржаје културе града Београда. 
                    Међу урбанистичким решењима Све-
тосавског платоа израђеним протеклих деценија 
истичемо она познатих српских аутора проф. арх. 
Михајла Митровића и арх. Марија Јобста. Они су тргу 
испред Храма припојили зелене површине Парка 
Милутина Миланковића испред Метеоролошке 
станице и Дечје клинике, са широком пешачком 
површином изграђеном преко дела Булевара 
ослобођења, који је денивелисан у односу на пешачки 
плато. Спуштање булевара у односу на површину трга 
омогућиће изградњу две гараже већег капацитета, за 
потребе Клиничко-болничког центра и посетилаца 
Храма Светога Саве. Новопројектовани трг испред 
Храма има манифестациони карактер са зеленилом по 
ободу и Алејом српских великана, док је простор 
испред Метеоролошке станице озелењен, у функцији 
дечје игре и разоноде. Овом урбанистичком замисли 
задовољене су све потребне функције на атрактивној 
туристичкој тачки Београда. 
                      Постојеће решење Врачарског платоа проф. 
арх. Владимира Мацуре и арх. Ђорђа Бобића 
недовољно ангажује простор трга, једнострано се 
бавећи задовољењем потреба становника Врачара, 
занемарујући његов духовно-црквени карактер. 
                     Недавно представљено ново урбанистичко 
решење проф. арх. Бранислава Митровића и проф. арх. 
Дејана Миљковића, којим доминира идеја садње "шуме" 
на тргу, непримерено је простору испред нашег 
Заветног Храма. Вештачки сађена "шума" већим делом 
заклања визуру на прочеље Храма и ускраћује тргу 
драгоцени простор испред њега, који је функционално 
неопходан за окупљање великог броја посетилаца 
приликом црквених и других манифестација. На тај 
начин аутори претварају ово духовно седиште у 
профани простор градског парка, дубоко 
деградирајући његов историјски, симболички и 
друштвени значај.  
               Наша генерација може се сматрати срећном јер 
се пред њеним очима, из вишедеценијских рушевина, 
довршава монументални стожер наше духовности. Због 
тога нам је дужност да пружимо максималан допринос 
његовом завршетку, али и уређењу амбијента трга и 
околине, да у пуном сјају пренесемо будућим 
генерацијама највећи симбол светосавског наслеђа. 
              Зато, предлажемо да се одустане од реализације 
пројекта "шуме" на тргу испред Храма Светог Саве и да 
се вредност урбанистичког уређења ове, за српску 
духовност најзначајније, локације провери путем 
итернационалног или домаћег јавног КОНКУРСА. 
 

        У Београду, 17.06.2020.                                                 
арх. Слободан Драговић 
проф. Миодраг Живковић, вајар 
арх. Милош Станковић    
проф. арх. Зоран Булајић 
арх. Слободан Малдини 
проф. арх. Александар Радојевић 
проф. др арх. Петар Арсић 
др Драган Раденовић, вајар 
проф. арх. Димитрије Младеновић 
проф. арх. Александар Стјепановић 
проф. арх. Светислав Личина    

(www.asa.org.rs) 

http://www.asa.org.rs/
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УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 
расписало је 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
ГОДИШЊИХ НАГРАДА ЗА 
АРХИТЕКТУРУ 
за 2019.годину 
 
Награда Удружења архитеката Србије се додељује 
за: 
А. Најуспешније архитектонско дело из свих 
области архитектуре ауторима појединцима или 
ауторским тимовима, реализовано у протеклој 
години закључно са 31.12.2019.године за Годишњу 
награду „Алексеј Бркић“. 
Б. Изведено дело наших архитеката које је 
реализовано у иностранству у   конкуренцији за 
повељу Удружења архитеката Србије , у протеклој 
години, закључно са 31.12.2019. 
Ц. Награда за најуспелији студентски пројекат 
архитектуре студентима архитектуре, настао у 
току наставног процеса у протеклој 2019. години. 
 
Жири за доделу награда : 
Председница: 
Др Снежана Веснић, архитекта, Београд 
чланови Жирија: 
- Др Јелена Ивановић Војводић, архитекта, 
Београд 
-  Др Дијана Аџемовић Анђелковић, архитекта, 
Београд 
-     Др Немања Радусиновић, архитекта, Нови Сад 
-     Миодраг Медар, архитекта, Ниш 
 
Конкурс за награду се расписује 20.07.2020., а рок 
за подношење предлога са комплетном 
документацијом је до 30.09.2020. године до 15,00 
часова. 
______________________________________________ 
sas-dab@eunet.rs     

Фондација MIES VAN DER ROHE 
организује доделу 
НАГРАДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА 
САВРЕМЕНУ АРХИТЕКТУРУ - 
НАГРАДЕ MIES VAN DER ROHE 
 за 2021. годину 
 
Удружење архитеката Србије је позвано и овај 
пут, да номинује радове који су изведени у 
Србији, али и радове транс-националног 
карактера, који могу бити дела европских 
архитеката изведених у Србији, или дела српских 
архитеката изведена у Европи. Објекти морају 
бити изведени у периоду између 01.октобра 2018. 
и 01.октобра 2020. године. 
Ова престижна награда, која се додељује сваке 
друге године, представља признање и почаст 
изузетним достигнућима на пољу архитектуре и 
скреће пажњу на значајан допринос европских 
стручњака из те области развоју нових идеја и 
технологија. 
Удружење архитеката Србије, позива и ширу 
јавност да својим номинацијама допринесе да 
дијалог између архитектуре и њених крајњих 
корисника постане видљивији, динамичнији и 
богатији за нове перспективе. 
Значај архитектуре има друштвени утицај и 
преноси културну поруку. Квалитет се, стога, 
односи на универзалне вредности генеричких 
објеката изван њихових програма: на концепт пре 
неголи на формалне вредности.  Радови које 
предлажете за ову награду треба да следе ове 
циљеве - тј. треба да достављате оне изграђене 
пројекте којима се побољшава живот грађана и 
који могу постати стална архитектонска 
референца за раст; стога је битно да сте их 
доживели и посетили. Ови радови такође треба да 
нам помогну да откријемо начине стварања 
архитектуре који могу бити инспиративни и који 
грађане и архитектуру у нашој изграђеној 
средини обогаћују додатним вредностима. 
Рок за јавне номинације је 08.август 2020. г 
 
Селекцију пристиглих радова обавиће петочлана 
Комисија именована од стране УО УАС-а: 
- Владимир Лојаница, архитекта 
- Ајла Селенић, архитекта 
- Настасја Митровић, архитекта 
- Андреј Стреховец, архитекта 
- Милан Танић, архитекта 
Кординатор за националне номинације је  
Снежана Веснић, архитекта. 
Више информација о награди, правилима, 
условима номиновања: 
www.miesbcn.com; www.miesarch.com 
Dossier 2021Аward.pdf 
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 Арх. Мирјана Анђелковић 
 

АРХИТЕКТУРА и архитектура (1) 
 

Већ две деценије архитектура живи у 
новом миленијуму. „Изми“, који су, у претходном 
веку, обликовали архитектуру, од Баухауса до 
Постмодерне, отишли су у историју, потиснути 
наглим развојем нове глобалне архитектуре, чија 
је универзалност заменила реч „стил“ личним 
ставом архитекте. 

На позорници архитектуре, све су 
присутније „архитектонске звезде“ (starchitects), 
надреално футуристички ствараоци у вртлогу 
сила, које обликују савремено друштво широм 
света: галопирајућа глобализација, брзи 
технолошки развој, енергетска ефикасност, нови 
материјали... 

У протеклом двадесетогодишњем 
интервалу, градитељство је забележило 
невероватну експанзију у широком спектру 
архитектонских садржаја, међу којима се фокусно 
издвајају три тематске целине: а) објекти из 
домена културе („Bilbao ефекат“), б) небодери 
(„Burj Khalifa ефекат“), ц) стан - егзистенцијална 
потреба („My home ефекат“), јачајући корелацију 
АРХИТЕКТУРА (велика?) – архитектура (мала?). 
 

„BILBAO ефекат“   

„Откад је Frank Gehry дизајнирао Guggenheim 
музеј у постиндустријском Билбау, који је овај град 
истог момента претворио у туристичку 
дестинацију, општине широм света почеле су да 
упумпавају стотине милиона долара јавног новца у 
изградњу јавних грађевина културе.“ 

Aleks Kokota 
 

Santiago Calatrava (Сантјаго Калатрава), City of 
arts and Sciences–CAS (Научно-уметнички 

центар), Valencia, Шпанија, 2009. 
 

 После више од десет година (1998 – 2009), 
уз пуно „спотицања“ током градње, 2009. године 
Валенција је коначно отворила културни 
комплекс City of arts and Sciences, ауторски 
пројекат Сантјага Калатраве. Садржај комплекса 
лоциран је у шест целина, етапно грађених: 

- The Hemisferic (планетаријум и ласаријум,   
1998), 

- Museu de les Ciencies Princip Felipe (2000), 
- L’ umbracie (променада, 2001), 
- L’ oceanografic (океански акваријум, 2003), 
- Palau de les Arts Reina Sofia (оперска кућа, 

центар посвећен музици и сценским 
уметностима, 2005), 

- The Agora (мултифункционални простор за 
одржавање изложби, концерата, представа, 
конвенција, конгреса, међународних 
спортских скупова, 2009). 

Познат по томе да за своје пројекте 
инспирације налази у природи, као и по 
способности да у неживи артефакт угради снагу 
ветра, таласање воде, покрет тела, лет птице... 
Калатрава је у белини бетона и дисперзији 
стаклених површина на простору CAS 

софистицирано остварио антропоморфну 
атмосферу. 

Но сва та надреална, футуристичка, 
сценска архитектура, још у току реализације, била  
је оптерећена финансијским недоумицама. Уз 
неколико измена пројеката и проширења 
садржаја у комплексу  CAS, ово „дело фараона“ 
(како га је назвала Конзервативна народна 
партија) коштало је Валенцију преко 1.000.000.000 
евра. 

Као пројекат од кога се очекивао висок 
профит, уз снажну подршку владајућих 
структура, потрошио је ову енормну суму, 
ускраћујући граду веома важне развојне 
програме. 

 

 
Santiago Calatrava, City of arts and Sciences – 

The Hemisferic, Valencia, Шпанија 

 
Santiago Calatrava, City of arts and Sciences – 

El Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, Шпанија 
 
 

Norman Foster (Норман Фостер), Khan Shatyr 
Entertainment Center–КS (Kulturno-zabavni centar, 

Kan Šatir), Astana, Казахстан, 2010. 
 

 У почетним годинама XXI века, свет 
архитектуре забележио је један, по много чему 
својеврстан градитељски подухват. Усред највеће 
степе на свету, Казахстан је изградио најчуднији 
нови град, Астану (од 2019. године има ново име 
Nur Sultan), своју нову престоницу. 
 Позорница безброј чудних, футуристич-
ких аретфаката, архитектонска фатаморгана, у 
непрегледној степској равници, Астана је 
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реализована визија председника Назарбајева, који 
је више од 20 година посветио њеној изградњи. 
 Многе архитекте су учествовале у 
изградњи Астане, али највећи утицај на избор 
идеја, функцију, садржај и дизајн имао је сам 
Назарбајев. 
 Није необично да, на неки начин, Астана 
зрачи његовом сујетом и амбицијом. Фараонска 
снага Назарбајева уграђена је у Baуterek – 
симболично „дрво живота“ – 100 метара висок 
торањ, видиковац, у центру Астане (изграђен по 
пројекту самог Назарбајева), на чијем се врху 
посетоцима нуди да додирну позлаћени отисак 
његове руке. 
 
 

 
Bayterek – „дрво живота“ 

 
Моћ председника и нафтно богатство 

били су сигурно покриће за милијарде долара, 
уложених у нову архитектуру Казахстана. 
 Доминантан утицај председника Назарба-
јева осећа се и у Фостеровом одговору на питање 
зашто је Дворац мира и помирења пројектовао у 
облику пирамиде: „Председник је рекао да хоће 
пирамиду“. 
 Бришући „тврду архитектуру“ совјетског 
градитељског наслеђа, нова архитектура 
Казахстана своје идеје гради поштујући казашки 
менталитет, обичаје и начин живота, који, у свом 
корену, садржи генетику номадске цивилизације. 
 У таквој атмосфери starchitect Норман 
Фостер, пројектовао је нови културно-забавни 
центар Кан Шатир (Khan Shatyr). 

 Пратећи тај нови градитељски тренд 
Казахстана, Фостер је за пројекат КS инспирацију 
потражио у традиционалној степској јурти. КS, 
доминанта у оси главног булевара, савремена 
јурта, највећи шатор на свету, отворен је 2010. 
године, на дан 70-ог рођендана председника 
Назарбајева. 
 Шатораста конструкција, висине 150 
метара (10.000 м2 у основи и укупне површине 
100.000 м2), покривена је трослојном тканином, 
ETFE фолијом, која пропушта светлост у 
унутрашњост, а уз максималну примену 
принципа енергетске ефикасности, обезбеђује 
пријатне услове за боравак, што је веома важно 
ако се зна да у Астани температура варира од +350 

до -400С. 
 КS, централно место друштвеног живота 
престонице, са безброј садржаја широког спектра 
(биоскопи, ресторани, изложбени павиљони, 
купалиште са вештачком плажом, за коју је песак 
донет са Малдива), коштао је 400.000.000 долара. 
 

 
Norman Foster, Khan Shatyr Entertainment Center, 

Astana, Казахстан 
 

 
Norman Foster, Khan Shatyr Entertainment Center, 

Astana, Казахстан 
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Zaha Hadid (Заха Хадид), Heydar Aliyev Centre 
HAC (Хајдер Алијев центар), Baku, Азербејџан 

 

 У Бакуу, главном граду Азербејџана 
отворен је 2012. године Heydar Aliyev Centre – 
HAC, мултифункционални конференцијски 
центар, реализован по пројекту starchitecte Захе 
Хадид.  Данас HAC, попут опере у Сиднеју или 
Ајфелове куле у Паризу, представља заштитни 
знак Бакуа. 
 Архитектура Захе Хадид, ослобођена 
линеарности архитектонске геометрије, 
неофутуристичка, флуидна, амбициозно се 
помера од прошлости круте архитектуре совјетске 
ере и креће ка новом националном идентитету, 
користећи исламску калиграфију и елементе 
традиционалне азербејџанске архитектуре. 
 Најпоетичнију изјаву о HAC-у дао је у 
часопису Architectural Reviеw архитекта Peter 
Cook: „То је бела визија храбро заокружена у 
јединствену целину... предмет лепоте који збуњује и 
противречи разуму... талас који нараста урањајући у 
небо...“ 
 HAC је одушевио и бројне друге 
критичаре, а пројекат је добио 2014. године 
награду за дизајн године, коју додељује Музеј 
дизајна у Лондону. 
 Но иза тог фантастичног успеха крије се и 
једна друга истина. HAC, културни центар, у 
основној идеји меморијални комплекс посвећен 
оцу председника Ilham Aliyev-а, реализован је уз 
тесну сарадњу Захе Хадид са председником, 
непопуларним политичарем, познатим по 
корупцији и непотизму, који је благонаклоно 
подржао трошкове реализације од 250.000.000 
долара државног новца (о цени се и данас 
дискутује у Азербејџану). Значајан је и податак да 
је са простора за изградњу исељено из својих 
домова (где?) 250 породица. 
 

 
Zaha Hadid, Heydar Aliyev Centre, 

Baku, Азербејџан 
 

 
Zaha Hadid, Heydar Aliyev Centre, Baku, 

Азербејџан 

Renzo Piano(Ренцо Пиано), Museo delle scienze – 
MUSE (Музеј науке),                                           
Trento, Италија,  2013. 

 

 2013. године Италија је добила нови музеј 
науке Museo delle scienze (MUSE). Пројекат, дело 
starchitect-е Ренца Пиана, фокусна је тачка у 
резиденцијалном, ексклузивном, новом кварту 
историјског града Трента. 
 Дизајн музеја, надахнуто промишљен, 
архитектонски је синоним за пребогату лепоту 
околне природе. Бројни детаљи: оштри углови, 
наглашене вертикале, игра светлости и сенке, 
визуелни продори, пуне баријере... персонифи-
кују алпске околне планинске врхове, док су 
карактеристике околне флоре и фауне уграђене у 
дизајн централног атријумског простора. 
 
 MUSE – стимулативно непредвидив 
музејски концепт, осим класичног обиласка, нуди 
интерактивни садржај, бројне истраживачке 
радионице из области историје, астрономије, 
математике, природних наука... 
 Амбициозни пројекат у који је град 
Тренто уложио огромна средства, своју изузетност 
и успех потврђује импозантним бројем од 600.000 
посетилаца годишње. 
 Сам архитекта, Ренцо Пиано, овим 
пројектом шаље поруку „Ово није класичан музеј 
већ место истраживања и емоција... неколико 
година тражимо нова решења... она морају бити 
искорак.“ 
 
 MUSE је направио искорак! 
 

 
Renzo Piano, Museo delle scienze, Trento, Италија 

 

 
Renzo Piano,Museo delle scienze, Trento, Италија 

 

http://museumsofarchistars.altervista.org/museo-delle-scienze-muse-renzo-piano/
http://museumsofarchistars.altervista.org/museo-delle-scienze-muse-renzo-piano/
http://museumsofarchistars.altervista.org/museo-delle-scienze-muse-renzo-piano/
http://museumsofarchistars.altervista.org/museo-delle-scienze-muse-renzo-piano/
http://museumsofarchistars.altervista.org/museo-delle-scienze-muse-renzo-piano/
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Zaha Hadid (Заха Хадид), Dongdaemun Design 
Plaza–DDP (Парк историје и културе),  

Seul, Јужна Кореја, 2014. 
 

 Јужна Кореја, која данас заузима значајно 
место на светској економској сцени, беском-
промисна је у амбицији да своју будућност 
максимално оријентише ка глобалним светским 
токовима развоја друштва. У таквој клими, 
архитектура је добила значајну медијску улогу у 
визуелној промоцији економске и политичке 
моћи земље. 

Сам главни град Сеул је, кроз своју 
метаморфозу, апострофирао ту улогу архитек-
туре. Проглашен за светску престоницу дизајна 
2010. године, Сеул је, са још више емоција, кренуо 
ка својој визији града будућности. Његова 
опседнутост футуристичком архитектуром, мета-
форично је уграђена у идеју за изградњу Главног 
градског културног центра. На једном од 
најзначајнијих историјских локалитета, у цен-
тралној зони Сеула, отворен је 2014. године  
Dongdaemun Design Plaza - DDP (Парк историје и 
културе). 

Политички престижан пројекат постигао 
је свој циљ кроз архитектонску фантасмагорију 
Захе Хадид. Цео комплекс одише сценом 
„метонимичног пејзажа“ у коме доминира џи-
новска скулптура тродимензионалне, аморфне 
грађевине, изузетно сложене геометрије, високе 
флуидности и флексибилности унутрашњег 
простора. 
 Уз свој позитиван предзнак врхунске 
архитектуре DDP је забележио и озбиљне 
критике, посебно везане за избор локације. Жеља 
да се изгради у центру историјског округа 
Dongdaemun, подразумевала је рушење старог 
градског стадиона, који је био „култно место“ за 
бројне генерације спортиста. На локацији је 
остала, као једини сведок, само источна капија 
некадашње тврђаве династије Joseon, а са околног 
простора, на коме је деценијама, даноноћно, 
пулсирала трговина, принудно је за потребе 
локације DDP комплекса, пресељено (?), нестало 
(?), преко 900 малих трговина. 
 На крају је остало питање: Да ли је овај 
„метонимични“ пејзаж оправдано однео из 
градске касе Сеула преко 500.000.000 долара, ако 
се зна да су због тога остали нерешени и 
запостављени многи социјални програми? 
Потврдни одговор има једино тадашњи гра-
доначелник Сеула Oh Se-Hoon, јер је пројекат DDP 
био апотеоза његове амбиције и политичке моћи. 

 

 
Zaha Hadid, Dongdaemun Design Plaza, Seul, Јужна 

Кореја. 

 

 
Zaha Hadid, Dongdaemun Design Plaza,  

Seul, Јужна Кореја. 
 

Tadao Ando (Тадао Андо), Poly Grand Theater– 
PGT (Велико позориште), Shanghai, Кина, 2014. 

 

 У почетним деценијама XXI века Кина је 
широко отворила врата за нове идеје у домену 
културе. Мото: „кутурна изградња мора постићи 
тандем са економском изградњом“ (изјава 
градоначелника Шангаја) имао је за резултат 
експанзију нових позоришта, музеја, галерија...За 
ту нову културолошку улогу архитектуре 
ангажоване су светски познате архитекте са 
врхунским референцама. 
 Starchitect Тадао Андо, по мишљењу 
шангајских структура власти, био је прави избор 
за пројекат Poly Grand Theater (PGT), новог 
културног центра у периферном делу Шангаја, у 
округу Jiading, који тек добија контуре урбаног 
подручја. 
 2014. године, на дан отварања PGT, јавност 
је у пуном сјају осетила магију и виртуозност 
Тадаове архитектуре, јасне јединствене 
геометрије. 
 Његова „хаику“ архитектура, фокусирана 
на минимализам и религију Зен-филозофије, 
препознатљиво је уграђена у дизајн PGT. 
 Као и друга, многобројна новоизграђена 
позоришта широм Кине – симболи амбиције и 
моћи, и PGT још увек чека прави одговор на 
питање: колико и како су ови спектакли престижа 
утицали на квалитет грађанског живота? 

 

 
Tadao Ando, Poly Grand Theater, Shanghai, Кина 
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Santiago Calatrava (Сантјаго Калатрава), Museum 
of Tomorrow – MT (Музеј будућности),  

Rio de Janeiro, Бразил, 2015. 
 

 2015. године, starchitect Сантјаго Калатрава 
је отворио у Рио де Жанеиру центар културе – 
Музеј будућности (Museum of Tomorrow - MT). 
 Смештен на пристаништу Maua Pier, у 
делу лучког насеља Porto Maravilha, по речима 
Калатраве, представља „пример како је 
драстичном интервенцијом и култним објектима 
попут МТ могуће опоравити девастиране урбане 
просторе“. 
 МТ, архитектонска филозофија надреал-
ног споја нежности и снаге, сажета је у основи 
пројекта. По речима Калатраве „идеја је да зграда 
делује етерично попут брода који плута морем, 
попут птице у лету, биљке на ветру...“ 
 Основна програмска оријентација музеја 
фокусирана је на тражење одговора на пет 
кључних питања: Одакле смо дошли? Ко смо? Где 
смо ми? Куда ми то идемо? Како желимо да 
живимо заједно током наредних 50 година? 
 Програм рада музеја укључује бројна 
подручја: климатске промене, раст становништва, 
промене биодиверзитета, генетски инжењеринг, 
технолошки развој, дистрибуцију богатства, 
обрасце потрошње... 
 Изградњу МТ финансирали су град Рио 
де Жанеиро и фондација Roberto Marinho, уз 
спонзорство Banco Santander Brasil и BG пројекта. 
Пројекат је снажно подржала Влада Бразила 
преко Министарства животне средине и 
Финансијера студија и пројеката (FINEP). 
 

 
 Santiago Calatrava, Museum of Tomorrow,  

Rio de Janeiro, Бразил 
 

 
Santiago Calatrava, Museum of Tomorrow,  

Rio de Janeiro, Бразил. 
_____________________________________________ 

(Извори података: Интернет – Dezeen Architecture, 
ArchDaily, gradjevinarstvo.rs) 

Jean Nouvel (Жан Нувел), Louvre Abu Dhabi–
LAD (Лувр – Абу Даби), Abu Dhabi, 
Уједињени арапски емирати, 2017. 

 

 2017. године у Абу Дабију, starchitect Жан 
Нувел отворио је Louvre Abu Dhabi Museum, први 
универзални музеј на свету који носи поруку 
толеранције међу културама. Спектакуларно 
поетичан комплекс музеја, лоциран је на острву 
Sadijat, окружен водом која тече и кроз поједине 
делове ентеријера.  

Жан Нувел, надахнут арапским мединама, 
развио је садржај музеја у 55 белих кубуса, 
једноставне, смирене геометрије, од којих већину 
покрива купола пречника 180 метара. 

Купола, наглашен, доминантни сегмент у 
дизајну музеја, истиче важност и значај овог 
симбола у арапској архитектури. У сам покривач 
куполе уграђено је 8.000 металних плоча у дизајну 
арапске звезде, које пропуштају у ентеријер  
„трепераву светлосну кишу“, што враћа у сећање 
слику игре светлости и сенке палминог лишћа у 
врелини пустињског амбијента. 

Иначе, Louvre Abu Dhabi, спектакуларно 
надахнут пројекат, у који су UAE уложили 
654.000.000 долара, типичан је пример симбиозе 
власти и финансијске моћи земље. 

О несвакидашњој амбицији довољно 
говори податак, да је 2007. године потписан 
уговор између Емирата и Француске, по коме се, 
по цени од 520.000.000 долара, дозвољава 
коришћење имена Louvre, док је за помоћ у 
управљању музеја и позајмице експоната 
издвојено још 750.000.000 долара. 

Ово трговање именом имало је прецизне 
уговоре и термине: име Louvre је позајмљено на 30 
година и 6 месеци, привремене изложбе на 15 
година, а уметничка дела на 10 година. Ову причу 
о трговини именом најбоље је заборавити! 

 

 
Jean Nouvel, Louvre Abu Dhabi,  

Abu Dhabi,Уједињени арапски емирати 

https://www.dezeen.com/2007/01/31/more-images-of-nouvels-abu-dhabi-museum/
https://www.dezeen.com/2007/01/31/more-images-of-nouvels-abu-dhabi-museum/
https://www.dezeen.com/2007/01/31/more-images-of-nouvels-abu-dhabi-museum/
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Jean Nouvel, Louvre Abu Dhabi,  

Abu Dhabi,Уједињени арапски емирати 
 
 

Jean Nouvel (Жан Нувел), National Museum of 
Qatar - NMoQ, (Национални музеј Катара), 

Doha, Катар, 2019. 
 

 Катар, данас светски лидер у областима 
као што су образовање, енергетска технологија, 
комуникације... амбициозно је остварио идеју да 
својим успесима дода и NMoQ. 
 Храбар, визионарски дизајн, дубоко 
аналитична и надреална архитектура Жан 
Нувела, доживљена је на самом почетку као смели 
катарски одговор на реперне светске музеје. 
 Жан Нувел је, у програмски садржај 
музеја, уградио три приче: прва покрива дуг 
период историје полуострва, друга је 
сведочанство о приморским и пустињским 
начинима живота, трећа прича говори како је 
мала земља бедуина, трагача за морским 
бисерима, за само 50 година, уз нафту и 
природни гас, постала једна од најбогатијих на 
свету. 
 Као инспирација за дизајн позајмљен је 
детаљ карактеристичан за поднебље Катара – 
„пустињска ружа“, изненађујуће сложено и 
поетично природно ремек дело, кристали које 
стварају ветар, песак и вода. 
 

 
Пустињска ружа 

 
Једанаест галерија, у којима су изложени 

историја Катара, његова археологија, уметност, 
музика, поезија... покривају 539 диска, који се 
преклапају као код „пустињске руже“, у 
контролисаном хаосу, чинећи цео комплекс 
поетичном оазом у пустињи. 
 NMoQ изведен је уз коришћење врхунске 
технологије и високог буџета од 434.000.000 
долара. Катар је задовољан, јер од музеја очекује 
високу профитабилност у области туризма. 
_____________________________________________ 

Уместо закључка:  
 

„Архитектура је увек везана за моћ и у 
вези је са великим интересима, без обзира да ли је 
финансијска или политичка.“  

Bernard Tschumi 

 
Jean Nouvel, National Museum of Qatar,  

Doha, Катар 

 
 

 
Tadao Ando (Тадао Андо), He Art Museum – HAM 

(Хе музеј уметности), Lingnan, Kина, 2020.  
 

 Још један иконички објекат (Јужна Кина), 
по пројекту Тадао Анда, биће отворен крајем 2020. 
године (предвиђено отварање за март 2020. је 
одложено због пандемије). 
 Дизајн музеја смирено се ослања на 
кинеску космологију. У асиметрији и магичној 
игри светлости и таме, из доњих спратова 
квадратне основе (метафора за земљу) израстају 
горњи кружни делови (метафора за небо). Сам 
Тадао Андо је пројекат HAM пропратио речима: 
„Желим да створим музеј који спаја богатство и 
разноликост скулптура Јужне Кине“. 
 Реализацију пројекта финансирао је 
познати кинески предузетник He Jianfengu. 
Његово име He (значи срећа,  хармонија, 
сједињење) је и заштитни знак музеја. 
Захваљујући његовој амбицији и финансијској 
подршци испуњена је жеља породице да добије 
музеј у коме ће бити изложена богата збирка од 
преко 400 уметничких дела породичне колекције. 
 

 
Tadao Ando, He Art Museum, Lingnan, Kина 

https://www.dezeen.com/2007/01/31/more-images-of-nouvels-abu-dhabi-museum/
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Арх. Никола Лечић,   
Главни урбаниста Града Ниша 

„...ЗА СВАКО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ НЕОПХОДНО ЈЕ 
РАСПИСАТИ  И  СПРОВЕСТИ  КОНКУРС...“ 

Град Ниш је у 2018., 2019. и 2020.г. 
расписао три урбанистичко - архитектонска 
конкурса за идејна решења објеката од изузетног 
значаја. То су Вишенаменски објект за потребе 
културе, Мултифункционални ЕКСПО центар и 
нова зграда Народног музеја у Нишу. То је био 
повод да замолимо главног урбанисту Града 
Ниша арх. Николу Лечића да нам одговори на 
неколико питања. 
 
„Архитект“: Реците нам најпре какви су Ваши 
утисци о овим конкурсима, генерално, да ли 
сматрате да је одзив био добар и да је квалитет 
поднетих решења био на високом нивоу?  

Н. Лечић: Расписивање и спровођење урбанис-
тичко-архитектонских конкурса за објекте јавне 
намене с једне стране је изузетно захтеван 
поступак на припреми и објављивању расписа, 
као и прикупљању и оцењивању ауторских 
решења, док с друге стране свим учесницима 
пружа професионалну сатисфакцију да су део 
важног процеса стварања архитектонског дела у 
конкретном простору. На сва три расписана 
конкуста је пристигло укупно тридесет и седам 
радова, што је задовољавајући одзив учесника. 
Приметно је да су ауторски ставови одсликавали 
савремене тежње у архитектури при 
пројектовању објеката јавне намене на задате теме 
који су били предмет расписа. 

„Архитект“: Ви сте, као главни урбаниста Града 
Ниша, били у саставу сва три жирија. Какав је ваш 
коментар о раду на оцењивању радова? Да ли су, 
по вама лично, изабрана најбоља решења? 

Н. Лечић: Имам потребу да начелно побројим и 
да се захвалим свим колегама који су учествовали  
у поступку расписивања и спровођења конкурса 
на задате теме, а то су: расписивачи, спроводиоци, 
учесници (аутори и ауторски тимови), чланови 
жирија, консултанти и известиоци. Моје лично 
мишљење је да су чланови жирија професионално 
обављали своје дужности и да је вредновање 
конкурсних радова било у складу са критерију-
мима утврђеним расписом конкурса.   
Анализирајући приспеле конкурсне радове који 
су доминантно израђени у нашој земљи, 
евидентно је да у Србији постоји стручно знањe, 
квалитетан је рад на факултетима, али, нажалост, 
нема много прилика да се искаже архитектонска 
мисао,  тако  да  су  предметни конкурси пружили 

 

 
 

   „Највећи део пројеката у француској и међународној     
   пракси  је,  због  дугих и  компликованих  процедура,    
   било да  су производ  неформалне изградње или вели- 
   ких компанија, урађен без планера и планирања. Пла- 
   нерски  алати  и  планирање  треба  у оба случаја да 
   нађу начин да буду подршка развоју, уместо  његова 
   контрола“ (Huybrechts, E.) 
 

 
могућност колегама да раде и преко границе 
рационалног и покажу свој рад и квалитет 
продукције. Такође, мишљења сам да је за свако 
првонаграђено идејно решење могуће 
приступити даљој разради пројектно-техничке 
документације и каснијој реализацији. 

„Архитект“: Сматрате ли да су програми 
конкурса сачињени добро, у смислу стварних 
потреба града и могућности да се ови објекти у 
догледно време и изграде, јер знамо да су многи 
ранији конкурси остали нереализовани? 

Н. Лечић: За спроводиоце конкурса су изабрани 
ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштво 
архитеката Ниша који су на професионалан 
начин координисали израдом конкурсних 
задатака са пројектним програмима објеката. За 
даљу разраду пројектно-техничке документације, 
као и обезбеђивање потребних средстава за 
реализацију, изградњу и на крају коришћење 
објеката, неопходан је континуитет у раду свих 
градских институција. Сведоци смо да је управо 
недостатак континуитета довео до пролонгирања 
реализације многих капиталних објеката, а од 
неких се, на жалост, и трајно одустало. Искрено се 
надам да ће предметни објекти доживети 
тренутке реализације у амбијентима у којима су 
пројектовани. 

„Архитект“: Какво је ваше мишљење о 
институцији архитектонских конкурса уопште? 
Став струке је да су они обавезни за сваки иоле 
важан објект, али знамо да то није увек тако. Да ли 
о томе одлучују и неки други фактори? 
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Н. Лечић: Свакој проблематици са којом се 
сусрећем тражим место и улогу коју она треба да 
добије, па тако и урбанистичко-архитектонске 
конкурсе, као несумњиво значајну институцију, 
између осталог, препознајем као спону између 
планирања и пројектовања, као нераскидиви 
процес који обједињује сврху и естетику у једну 
кохерентну целину. 
  Да ли расписивати конкурсе? Мишљења 
сам да је за свако идејно решење објекта јавне 
намене неопходно расписати и спровести 
конкурс. Е сада, сведоци смо да се данас брзо 
живи, брзо ради, брзо настаје и брзо нестаје, па су 
тако доносиоци одлука нестрпљиви када је у 
питању дужина израде техничке документације, а 
конкурсе, нажалост, не препознају као важан 
сегмент истраживачког рада, већ као сложени 
административни поступак који пролонгира 
реализацију инвестиције. 

„Архитект“: Каква су Ваша искуства која сте 
стекли током рада на месту главног урбанисте 
Ниша? Шта је учињено у смислу сарадње струке 
са градским властима на решавању актуелних 
проблема? 

Н. Лечић: Основна улога главног урбанисте је да 
координира израду планских докумената и врши 
координацију рада између органа надлежног за 
послове урбанизма и јавних предузећа и других 
институција укључених у поступке израде и 
доношења планских докумената. Управо је 
унапређење координације рада између 
институција било мој највећи изазов. Да ли сам у 
томе успео нека вреднују други. 

„Архитект“: Сада је на снази Генерални 
урбанистички план Ниша 2010-2025.г. Колико је 
до ове године реализовано од тог плана? 

Н. Лечић: Према Закону о планирању и 
изградњи Генерални урбанистички план се 
доноси као стратешки развојни документ, са 
општим елементима просторног развоја. Када 
говоримо о реализацији стратешког документа ја 
примарно посматрам да ли су на основу њега 
реализовани планови генералне регулације и 
планови детаљне регулације чији елементи 
пружају основ за директно спровођење, и у том 
погледу Генерални урбанистички план Ниша 
2010-2025. је готово у потпуности реализован. 

„Архитект“: Друштво архитеката Ниша је, осим 
спровођења конкурса за Вишенаменски објект за 
потребе културе (2018-2019.г.), у последње време 
ван актуелних дешавања у нашој струци. Сигурно 
је и до нас део одговорности за такво стање, али да 
ли би и градска управа требало да поправи такву 
ситуацију? Зашто Ниш нема главног градског 
архитекту? 

Н. Лечић: Евидентно је да је данашњи рад 
струковним удружењима прилично отежан, услед 
недостатка ентузијазма, средстава потребних за 
рад, друштвених прилика,... а један део Вашег 
питања усмерио ми је мисао на речи Иве 

Андрића: „Ток догађаја у животу не зависи од 
нас, никако или врло мало, али начин на који ћемо 
догађаје поднети зависи у доброј мери од нас 
самих, дакле на то треба трошити снагу и 
обраћати пажњу“. 

Законодавац је препознао да градови у 
Србији могу имати Главног градског урбанисту 
архитектонске струке. 

„Архитект“: Ви сте стални гост на нашим 
манифестацијама, Данима архитектуре, излож-
бама, предавањима. Како оцењујете наш рад на 
том пољу? Имате ли Ви неки предлог за нове 
акције? 

Н. Лечић: Трудим се да будем присутан на свим 
стручним манифестацијама и увек се радујем када 
с колегама могу продискутовати о архитектон-
ским темама. Можда би Друштво могло да 
оствари конструктивнији дијалог са колегама са 
факултета, јавних предузећа, завода, инжењерске 
коморе, градске управе, а све у циљу побољшања 
услова у којима живимо и стварамо. 

„Архитект“: Како ви гледате на развој Ниша, 
упоређујући га са другим градовима сличне 
величине, али и са Београдом? Да ли их пратимо, 
према нашим могућностима, или каснимо? 

Н. Лечић: Мој поглед је кроз призму планске 
документације. Сходно друштвено-историјском 
контексту Ниш је добро урбанизован град. Више 
ми пријају градови величине Новог Сада и Ниша. 

„Архитект“: Како оцењујете наш гласник, у 
садржајном и дизајнерском смислу? Да ли га 
редовно примате и читате? 

Н. Лечић: Бавити се струковним издаваштвом у 
данашњим условима је за сваку похвалу. 

„Архитект“: Да ли би нешто додали на крају или 
поручили нишким архитектима, али и нашим 
читаоцима? 

Н. Лечић: Aрхитекта треба бити мање значајан од 
онога што ради, увек треба бити иза својих 
пројеката, и на послетку, позвао бих и замолио све 
колеге да узму учешће приликом расписа неких 
нових конкурса, јер тиме унапређују себе на 
професионалном плану и уједно дају допринос 
друштвеној заједници. 

„Архитект“: Захваљујемо се и очекујемо да град 
Ниш ускоро приступи реализацији бар неког од 
поменута три конкурса. 

Разговор водио Уредник 
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   Арх. Светлана Литовски 
 

АРХИТЕКТУРА ИСЛАМА  (2) 
САМАРКАНД, УЗБЕКИСТАН  

 
Самарканд је један од већих градова 

Узбекистана, са дугом историјском традицијом од 
око 2700 година.  У време Ахеменидског царства 
био је главни  град Согдијске сатрапије, дела 
Персије.  Град је освојио Александар Македонски 
329.г.п.н.е. Био је већ познат под санскритским 
именом Марканда.  Градом су управљали сукце-
сивно ирански или турски владари, док га нису 
порушили Монголи под Џингис Каном 1220.г. 

Смештен је на крајњем југоистоку, са 
дугим сушним летима и зимама под снегом, где су 
изузетно јаке реке и велика језера. Интересантно 
је да се налазио на познатом путу свиле којим се 
остваривала комуникација исток - запад и цветала 
трговина, али не само пренос робе већ и оних 
вечних вредности којима се тка историја 
човечанста. Кад познајеш друге, спречавају се 
сукоби и разарања. Овде важи један латински 
појам чије шире значење дефинише много тога: 
comunicare, поделити мисли, знања, емоције.  To je 
фасцинантан град изузетно турбулентне истори-
је, где су се на махове мењали периоди процвата и 
рушења од силних.  

Александар Македонски је тада 329.г.п.н.е. 
рекао: “Све што сам чуо о Марканди је истина, 
осим што је лепши од мојих замисли!“ 

Град је на пешчаном тлу, на 700 метара 
надморске висине и у даљини окружен планин-
ским масивима (Памир и други) који су га  обилно 
снабдевали водом одличног квалитета. Од 
давнина је потпуно развијен иригациони систем 
за пољопривредну производњу, што је и 
предуслов економског, трговинског и политичког 
процвата, са утицајем и на исток и на запад. Када 
у XIV веку турско-монголски владар Тимур Ленк 
осваја Персију, њена ће богата традиција заузврат 
освојити тимуридску династију и довести до 
процвата лепих уметности, књижевности, мате-
матике и астрономије у Самарканду. У XV веку 
тимуридска престоница постаје једно од светских 
средишта астрономије; њени научници израђују 
каталог са положајима 992 звезде, календаре и 
радове из сферне тригонометрије, са чиме ће се 
западни свет упознати тек читав век касније. 

Град је са фантастичном архитектуром 
невероватне лепоте, као из „Хиљаду и једне 
ноћи“, где је и смештена прича о Шехерезади,  са 
негованим вртовима са цвећем и воћем и живом 
водом којом је снабдевен сваки дом. Остављао је 
утисак земаљског раја и било би тако да, 
нажалост, није на трусном подручју. 

Осим Самарканда, Бухара (Bukhara) и 
Хива (Khiva) су такође историјски и архитектон-
ски значајни градови. Рушени од многих освајача 
и здушно обнављани, велику штету су претрпели 
и од снажног замљотреса 1966. године. Некада је 
Узбекистан припадао Русији, па Совјетима.  

 

 
 
 
Покренута је акција само један дан касније 

да се стручно обнови оно што је оштећено. 
Урађен је изванредан посао и сада је Самарканд 
омиљена туристичка дестинација многих, не само 
исламиста. Од 2001. године поменути градови су 
под заштитом УНЕСКА као значајна светска 
баштина. 

За Тимура се верује да је био окрутан 
ратник, остављајући у својим освајањима милионе 
убијених. Али имао је двојну природу, поштујући 
даровите уметнике  и доводећи их у Самарканд да 
стварају узвишено: џамије невиђене лепоте, витке 
минарете, маузолеје са плаво - златним бојама, 
праве драгуље непоновљиве лепоте за уживање 
многих емира, витезова, трговаца, путника, као 
судионика у некој оријенталној непоновљивој 
архитектонској бајци.  

Слично је и у Бухари, Хиви; силни су 
рушили па обнављали, остављајући градитељско 
богатство бивших за будуће генерације. 
Интересантно да, иако је данас град подељен на 
нови у коме буја живот, са око пола милиона 
становника, са административним зградама, 
политичким и уметничким седиштима и више 
стотина универзитета и свим што прати такав 
развој,  чак и са метроом и надземним линијама, 
уметничко занатство истрајава и у понуди је у 
трговинама и базарима старог града.  

Рад на стаклу и стаклом на печеној опеци, 
резбарење, рад на свили и крзну од специјалне 
врсте оваца - астраган, зидари из Азербејџана и 
Индије, лончари, златари, керамичари, као и 
мајсторство у изради боја, специјално плаве са 
белим или златним детаљима примењене на 
канелираним куполама боје неба и удаљених 
планина. Разјаснило се да плава боја одбија 
сунчеве зраке, па је и на високим температурама 
могуће на кућама отворити прозоре и врата, мада 
се до сада мислило да то проистиче из Ислама, 
који је овде прихваћен од неког Мухамедовог  
рођака око седмог века н.е. 

Становништво је чудне етногенезе; махом 
су то Таџици, непризнати под својим именом, 
Шиити са Асасинима као сектом, као и Суфијски 
ред и Сунити, али руку на срце, своје богомоље 
има још шест признатих вера, а православних је 
око 9%. Тај конгломерат, савршенство разнолико-
сти, признаје се под именом Узбеци. 

Они који су посетили Самарканд слажу се 
да су топло примљени од локалног становништва, 
чак позивани у домове, где се негује традиција 
вишебројних породица и неограничено топло 
гостопримство. 

 
ТРГ РЕГИСТАН 
 
Стари део Самарканда познат је по лепоти 

централног трга Регистан који је изграђен са три 
стране, на пристојној удаљености, а са јужне 
отворен. Тулуг, унук Тамерлана је некадашње 
место караван сараја и трговања подигао на виши 
ниво, подигавши медресе и Суфијски конак, са 
свим пратећим објектима, дајући му тако 
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јединствени духовни печат. Тај модел су следили 
и други, па је настао, по садржајности и лепоти, 
апсолутно самосвојан  архитектонски комплекс. 
Не зна се која је  грађевина грандиознија и лепша, 
са азурно плавим куполама значајног распона и 
висине и витким минаретима, високим ајванима, 
педантно украшеним глазираним детаљима, 
резбаријама у разним материјалима.  

 
Ансамбл Регистан настајао је скоро 200 

година, има завршену композицију која обухвата 
три медресе симетрично постављене око 
правоугаоне површине 75 х 63 м. На четвртој 
слободној страни је главна артерија која повезује 
Регистан са ансамблима Гур Емир и Биби Кханим 
и другим градским центрима, а уједно, од њега се 
радијално протеже још шест праваца. 

 

 
Трг Регистан, поглед са јужне стране 

 

 
Трг Регистан, ситуација комплекса 
 
 
МЕДРЕСЕ 
 

  Регистан је бисер града. Током Тимурид-
ског царства овај јавни трг је коришћен за 
краљевске најаве, јавна погубљења и велике 
догађаје. Такође се сматра срцем тимуридске 
ренесансе. Данас три медресе уоквирују овај 
прелепи трг: Улугбек медреса (изграђена између 
1417–1420.г. током тимуридског царства), Шердор 
медреса (коју су Шајбаниди изградили између 
1619–1636.г.) и медреса Тила-Кoри (коју су између 
1646–1660.г. изградили Шајбаниди). Свака од ових 
медреса има велико двориште окружено са два 
спрата бивших учионица и стамбених соба за 
студенте и професоре. Можете ући у сваку 
медресу и истражити је до детаља.  

Улугбек медреса грађена је од 1417. до 
1420. год. На у улазу је приказано небо са звездама 
- фасцинација Улуг бега, који је подигао 
астрономску опсерваторију са највећим и 
најпрецизнијим секстантом тог времена и 
покренуо школу математике са стотину ученика и 
најпознатијим наставним кадром. Његова медреса 
имала је педесетак стамбених ћелија (хујрас) за 
ученике. Предавања су била у великим добро 
проветреним и осветљеним салама.  Ова медреса 
заузима површину 56 х 81 м., унутрашње 
импресивно двориште је 30 х 40 м са  осмоугаоном 
кућом у средини. Главни улаз окренут тргу 
Регистана је главна архитектонска грађевина у 
облику огромног портала са дубоком нишом, 
прекривена колосалним ланцетским луком 
распона 15 метара.  
 

 
Медреса Шердор 

 

 
               Медреса Тила-Кoри 

 

 
         Медреса Тила-Кoри, детаљ 
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Улази, лође и учионице су једнаке 
двострукој висини стамбених хујраса. Стамбена 
хујра је имала улазну нишу, собе 3,2 х 4,6 м. 
грејале су се сандаловином. дебели зидови од 
опеке су лети хладили, а зими држали топло, а 
спавање је постављено на 2 метра висине до кога 
се стизало спиралним степеништем уграђеним у 
дебеле зидове. Слично се тако стизало и до врха 
минарета и подрумских простора. У изградњи се 
иначе поштовала јака симетрија.  
 Изненађује квалитет глеђосане керамике 
која, и поред толиких прохујалих векова, још 
фасцинира непромењеном лепотом, и тако 
истиче своју причу у односу на много тога 
неповратно уништеног у фрагментима 
комплекса. Иначе, само главна фасада је 
декорисана од унапред направљених комада 
мозаика постављаних на место у раствору „ганч“.  

Остале фасаде су само празни зидови који 
штите зграду од окружења са мрежицом 
геометријских орнамената. Фантастичан ефект је 
остварен распоредом минарета на четири угла 
зграде, округлим и витким, што згради даје шарм 
и неочекивану динамичност. При врху су 
украшена троредним сталактитним венцем од 
мозаика боје мајолике. Сваки детаљ украшавања је 
оригиналан и непоновљив, а уклопљен тако да се 
усаглашава са осталим као део целине, без обзира 
где је постављен. Кровови су равни и водо- 
отпорни, а двориште је поплочано великим 
каменим плочама. 

Преко пута је Шердор (Sherdor) медреса, 
која је грађена знатно дуже, са значајном 
амбицијом да парира оној Улукбек. Грађена је као 
и претходна, од печене опеке (1619 – 1631.г.) са 
глазираним плавим плочицама. 

Стиче се утисак да је као одраз у огледалу, 
а ипак, због временске дистанце грађења има и 
битних разлика. Пошто су тада били под јаким 
арапским утицајем, на њој су калиграфски 
натписи, украшени флоралним мотивима и, 
замислите,  двема фигурама тигрова и сунцем. 
Тигар је у заштитном знаку Самарканда, а ови су 
у лову на јелене, па је медреса тако и названа - 
Шердор, што значи: украшена тигровима из пре-
исламске митологије 

Једна је од ретких на којој је натпис са 
именом архитекте - Абдул Џабара, уметника. 
Натпис је белим словима на црној подлози на 
унутрашњој страни портала. „Комбинација 
храбрости (висина, величина), једноставност идеја 
и техничког опремања и, пре свега, тачност 
техничких прорачуна на части је достигнућа 
врхунских мајстора тога времена.“ 

Трећа средишња медреса, Тила-Кoри 
(Tilla-Kori),  централно је постављена, кад 
прилазите главном тргу. Много касније је зидана, 
али, да не критикујем већ хвалим, мало  је 
недовршена и квалитет материјала показује 
велику амбицију архитекте и наручиоца. Након 
што је завршио изградњу медресе Шердор, 
Уалангтусх Бахадур десет година касније започео 
је изградњу медресе-џамије која је касније постала 
позната као Тила - Кори и грађена је петнаестак 
година. 

Изванредна целина Регистана коначно је 
формирана изградњом медресе Тила - Кори. 
Архитекта је њу подредио постојећим зградама, 
да би постигао јединство и интегритет свих 
структура на тргу. Да би постигао тај ефект, 
фасаду је издужио тако да изгледа као да затвара 

тај простор. Радило се о великом, маштовитом и 
храбром експерименту вештог мајстора. Како су 
прве две медресе постављене као у огледалу и 
надмећу се, ова нова је помирење са џамијом 
постављеном екцентрично у односу на осу 
симетрије. Главна фасада дизајнирана је са два 
спрата, што је диван пандан двема огромним 
масама медреса Улугбек и Шердор.  

Главни прилаз порталу, окренут према 
тргу, пресеца пентаедарска ниша с два улаза који 
воде у велико затворено двориште. Симетричност 
композиције у дворишту наглашена је малим 
порталима у средиштима дворишних фасада. 
Лево од улаза уз западну фасаду је лоцирана 
велика џамија. Кроз главни улаз у порталну нишу 
може се доћи до средишта џамије, чија се 
површина по потреби повећава отварањем 
бочних зидова галерија са лучним куполама, 
постављеним уз џамију са обе стране. Насупрот 
улазу налази се михраб у мермеру и ниша која 
упућује на Меку, а десно од ње је минбар 
проповедаоница. Двориште џамије се петком 
користи за намаз. 

Унутрашњост џамије која је у фунцији 
украшена је специјалном техником сликања 
кундал (вишебојна техника са позлаћеном бојом 
на припремљеном рељефном украсу). Очигледна 
је била жеља да се постигне дивљење, па отуда 
презасићеност средишне дворане позлаћивањем, 
да би се апострофирао луксуз и богатство. Обиље 
позлаћивања је одредило и име медресе - Тила 
Кори, што значи  “прекривена златом”.  Услед 
многих мањих и већих потреса,  сви објекти трга 
су рушени и обнављани, па и овај.   Рестауратори 
су сакупљали комад по комад како би обновили  
облоге. Тек 1979.г. су завршени радови на 
детаљима позлате у унутрашњости.   
  Између медреса Шердор и Тила-Кори 
налази се монументални мраморни надгробни 
споменик – Dakhma Sheibanidov, својевремено 
успостављен над породичном гробницом прве 
узбекистанске династије из XVI века. Занимљива 
је оптичка варка којом је украшен плафон који 
изгледа као величанствени свод куполе, а у ствари 
је раван плафон. Овде је много утрошено злата на 
декорацију. Затварајући северну страну трга 
Регистан, Тила - Кори медреса се издваја од 
вертикалних структура својих суседа због своје 
широке фасаде прекривене геометријским 
обрасцима; готово као да га је срушила  
импозантна плава купола џамије смештена у 
левом крилу. Унутра је купола у потпуности 
прекривена златним листићима. Декорација је 
изузетно добра, јер је ова џамија изграђена да 
замени џамију Биби-Ханим (Bibi-Khanym), која је 
у то време већ била срушена. 
 

МАУЗОЛЕЈИ 
 
  Маузолеј - комплекс Кусам-Ибн-Абаса 
(Kusam-ibn-Abbas), рођака пророка и исламског 
свеца (гробница је иза дрвене капије) укључује 
џамију, маузолеј и молитвени простор. Shah-i 
Zindah је некропола "живог краља", због постојања 
легенде повезане са смрћу Кусам-Ибн-Абаса, 
заштитника Самарканда и исламског свеца. 
Доступан је степеништем из 18. века које је 
заменило стазу, а скуп чине џамије и маузолеји 
изграђени на брду Афросиаб (место древног 
Самарканда). Маузолеј је први пут саграђен у 11. 
веку, а затим је обновљен у 14. веку, јер је постао 
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главно свето место у граду. Овај муслимански 
мисионар стигао је у Согдијану 676. године у 
време арапског освајања. Много гробница је 
саграђено у близини свечеве у наредним 
вековима, што је довело до овог великог скупа 
исламског наслеђа Самарканда. Обнова и развој 
комплекса оштро су критиковани јер је животна 
средина уништена у корист паркиралишта, пута 
и продавница намењених туризму. 

 

 
Меморијални комплекс Shah-i Zindah 

 

 
Маузолеј Ишрат Хана, фасада и пресек 

 

Иако је овај град богат величанственим 
историјским споменицима, они се не могу 
поредити са суптилношћу, грациозношћу и 
разноликошћу облика Shah-i Zindah. Они нису 
величанствени, а опет, пуни су шарма и љубави, у 
скромности поштовања покојних ближњих и 
сваки је талентовано уметничко дело. Маузолеји 
су у “баштама у којима су покопане звезде среће”, 
много векова и важних људи говори о разуђеном 
граду упокојених.  Ја сам изабрала један пример 
са основом, изгледом и пресеком који је саграђен у 
славу над гробом ћерке Тимурида Абу Саида. 

У компактном правоугаонику је 
средишња соба са дубоким нишама на бочним 
странама. Са две стране се надовезује неколико 
просторија на два спрата. Пространа крипта 
уређена је испод централне собе. У предњем делу 
су грациозне пријатне пропорције са огромним 
луком и нишама. Централна соба подржана је 
потпорним луковима, који се преплићу и 
подржавају високи уски бубањ окруњен куполом. 
Спољашњи зидови зграде су у печеној опеци која 
је брушена. Шавови су увучени и испуњени 
мајоликом плаве боје. Сви детаљи на скромној 
фасади су урађени суптилно и грациозно. 

Унутрашњост је декорисана  пластичним 
и сликовитим украсима. Плафони су у касетама и 
обојени методом „кундал“ на рељефној подлози,  
са украсима у плавој и зеленој боји. У пресеку се 
огледа љубав и објекат као да лебди између два 
света, уз  бол за изгубљеним чедом који траје.  
 
  ЏАМИЈЕ 
 

Џамија Биби-Хонум (Bibi-Khanum) један је 
од најважнијих споменика Самарканда. У XV веку 
била је једна од највећих и највеличанственијих 
џамија у исламском свету. Средином XX века још 
увек је преживела само грандиозна рушевина, али 
су већи делови џамије обновљени током совјетског 
периода. 

После индијске кампање 1399. године, 
Тимур (Тамерлан) је одлучио да предузме 
изградњу џамије у својој новој престоници 
Самарканду. Када се вратио из свог војног похода 
1404.г. џамија је била готово завршена. Међутим, 
Тимур није био задовољан напретком градње и 
одмах је извршио разне промене, посебно на 
главној куполи  

Од почетка градње открили су се 
проблеми структурног интегритета конструкције. 
Предузете су разне реконструкције и појачања 
како би се спасила џамија. Међутим, након само 
неколико година, прве цигле су почеле да 
испадају из огромне куполе над михрабом.  
Размере Тимурових планова гурнуле су тадашње 
грађевинске технике до крајњих граница, а 
интегритету грађевине није помогла ни ужурбана 
природа њене градње. Крајем XVI века Абдулах 
Хан II (Abdollah Khan Ozbeg, 1533-1598.), последњи 
кан Шајбанид династије из Бухаре, отказао је све 
рестаураторске радове у џамији. 

Након тога, џамија је полако пропадала и 
постала рушевина коју су изгризали ветар, време 
и земљотреси. Унутрашњи лук конструкције 
портала коначно се срушио у земљотресу 1897.г.  
Током векова становници Самарканда пљачкали 
су рушевине у потрази за грађевинским 
материјалом, посебно циглом зиданих галерија 
заједно са мермерним стубовима. Прва основна 
истрага о обезбеђивању рушевина спроведена је у 
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совјетско време. Крајем XX века, узбекистанска 
влада започела је рестаурацију три куполасте 
зграде и главног портала. Влада Узбекистанске 
ССР започела је 1974.г. сложену реконструкцију 
џамије.  Декорација купола и фасада је обилно 
обновљена и допуњена. Током ових рестаурација, 
група натписа који откривају суру Ал-Бакарах 
(крава) из Курана додата је у главно светиште 
иван (ајван) џамије. Од 2016.г. радови на 
рестаурацији џамије су у току. 

Према рукописима, џамија подигнута по 
наређењу Тимура 1399-1405.г., поседује особине 
типичне за многе муслиманске средњовековне 
грађевине, посебно за композиције у дворишту. 
Она следи основни план дворишне џамије.  

Спољни зидови затварају правоугаону 
површину која мери 167 метара  у дужину и 109 
метара  у ширину и протеже се отприлике од 
североистока до југозапада - према томе кибла. 
Међутим, величина места упражњеног 
наткривеним галеријама била је само 78 х 64 
метра.  Купола главне коморе висока је 40 м, а 
улазак у џамију са североистока кроз пространи 
(35 метара висок)  парадни портал води до 
дворишта.  

На супротном месту дворишта уздиже се 
монументална купола изнад четвртасте основе, 
висока око 40 м и то је највећа купола џамије. 
Ипак, купола се не може видети из дворишта, јер 
је цела зграда изнутра прекривена грандиозним 
пиштаком, који је уоквиривао монументални, 
дубоко уграђени ајван. Он не дозвољава улазак у 
основну конструкцију која подупире куполу; то се 
може учинити само са стране. Две друге куполе 
повезане са ајванима, скромнијих димензија, 
окренуте су ка средишту дугих страна дворишта. 
Тако џамија Биби-Хонум примењује класични 
архитектонски тип шеме „Four-Ivan“.   

Некада су у дворишту биле отворене 
галерије висине 7,2 м. Њихов покривач настао је 
услед постављања многих малих, равних сводова 
од опеке и купола ослоњених на шуму са више од 
400 мермерних стубова и контрафора. Данас се 
могу видети само наговештаји галерија. 
Обновљена су четири минарета на спољним 
угловима локалитета. Још четири, величанст-
венија минарета која су окруживала лук портала 
улаза и пиштак главне куполасте зграде још нису 
завршена. У средини дворишта налази се камени 
пиједестал - огромни сталак Кур'ана израђен од 
украшених мермерних блокова. Овај изузетан 
призор потиче из времена Тимура.  

Огромна џамија Биби-Ханим са своје три 
куполасте просторије, наткривеним галеријама и 
отвореним двориштем била је намењена 
окупљању целокупне мушке популације града 
Самарканда на заједничким молитвама у петак.  У 
изградњи три куполе џамије софистициране у 
Тимурово време, примењена је једна важна 
иновација: двострука конструкција, где 
унутрашња купола ни по облику ни по висини не 
одговара облику куполе споља. Између 
унутрашњег плафона и спољне куполе постоји 
шупљи простор. 
______________________________________________ 
 
Извори: С.Н.Полупанов, Архитектурные 
памятники Самарканда, Издательство Академии 
архитектуры СССР, Москва 1948. 
Интернет 
_______________________________________________ 

  

 
 

Џамија Биби-Хонум, основа 
 

 

     
    Маузолеј Гур-Емира        Маузолеј Shah-i Zindah 
         детаљ, мермер                     детаљ, теракота 
___________________________________________ 

 

Овим текстовима сам ушла у мени 
непознато исламско подручје....Можда, ако буде 
прилике,  написаћу и текст о модерној исламској 
архитектури чији смо сведоци настајања. Надам 
се да је мој труд вредео само као део саживота на 
овим просторима. Нисам бирала само сјајне 
примере већ и оне који су понекад супротно. У 
сваком случају, истраживањем сам сачинила мали 
буквар о исламској архитектури. О Самарканду 
поседујем књигу из давне 1967. године, где су 
углавном описи, рушевине и задивљујуће 
уметничке мајсторије у фрагментима. 
_______________________________________________ 
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  Приредио З. Чемерикић 
 

Са пута по Словенији (1) 

ПЛЕЧНИКОВА ЉУБЉАНА 
 

О великом словеначком и европском 
архитекти Јожефу Плечнику (Љубљана 1872 – 
1957.) објавили смо текст у броју 59-60/2018.  
«Архитекта Јоже Плечник у Београду» поводом 
обележавања шездесетогодишњице смрти. Дело 
овог изузетног ствараоца тесно је повезано са 
његовим родним градом, коме је дао свој печат 
урбанистичким и архитектонским реализацијама 
које и данас привлаче пажњу стручњака и свих 
посетилаца. 

Цитираћемо текст са једног од паноа 
сталне поставке Плечниковог живота и дела у 
сопственој кући у Трнову, предграђу Љубљане, 
која представља комплетан увид у његов свет: ту 
су изложени аутентични предмети његовог 
свакодневног живота и рада, фотографије, 
пројекти и макете, и диван врт који је сам 
одржавао. 

 
«...Љубљана је један од мало градова које је 

један архитекта тако дубоко обележио. 
Плечникова Љубљана представља осу терена и 
осу воде. Оса терена иде од његове сопствене куће 
у Трнову, преко моста Трново, дуж улица Емонска 
и Вегова, до градског центра са Конгресним тргом 
и Парком Звезда. Плечникови планови за водену 
осу представљају уређење обале Љубљанице од 
пристана Трново, до излива реке Градашчице, 
обале Љубљанице у градском центру и пројекте 
Обућарског моста, Тромостовја и Главне тржнице 
све до речне бране низводно. Редизајнирањем 
обала и мостова и уметањем зеленила као важног 
архитектонског елемента, Плечник је граду дао 
медитерански дух дуж Љубљанице....Примењују-
ћи преобликоване класичне елементе он је 
створио посебан архитектонски језик...»    

 

 
Плечникова кућа у Трнову, зимска башта               2 

 

 
 
 
 
 
 

 
Плечник у атељеу О. Вагнера, око 1898.г.              1   

 

 
 Плечникова кућа у Трнову, 1923 – 1930. 11           3                   
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Обућарски мост, 1931-1932. 15                4            

 
Тромостовје, 1929-1932. 16                   5 

 
Тржница   17                               6 

 
Плечник је предвидео још један мост који 

би повезивао две обале Љубљанице, на средини 
објекта Тржнице – Месарски мост, по 
продавницама меса које су се ту налазиле. 
Сачуван је пројект и дрвена макета моста 
начињена око 1940.г. Изградњу је спречио Други 
светски рат. 

 
 

 
Трновски мост 10                      7 

 

 
Брана на Љубљаници, 1939 – 1945.         8 
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Народна и универзитетска библиотека  6          9 

 

 
Библиотека, детаљ фасаде               10 

 

 
Библиотека, колонада у холу              11 

 
Библиотека, читаоница                   12 

 

 
Гробље Жале, Врт свих светих              13 

 

 
Парк Тиволи                             14 

 

 
Римски зид, Мирје          15 
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Осигуравајући завод, детаљ фасаде       16 

 
Осим урбанистичког решења Конгресног 

трга, уређења парка Тиволи и централног објекта 
на гробљу Жале, мостова и сопствене  куће, 
Плечникови значајнији архитектонски објекти у 
Љубљани су: 

 
• Црква Св. Фрање Асишког, 1927 – 1957.   
• Осигуравајући завод, 1928 - 1930.г.   

• Стамбени објект „Пегла“, 1932 – 1934. 18 

• Црква Св. Флоријана, 1933 – 1934.  14 

• Народна и универзитетска књижница,  

   1936– 1941.                 6    

• Гробље Жале, Врт свих светих, 1938 – 1940. 
• Црква Св. Михаела, Барје, 1937 – 1939. 

• Тржница, 1939-1942.      17 

• Римски зид, Мирје, 1928 – 1938.    9 

 

 
Стамбени објект „Пегла“ (Peglezen)     17 

 
 Овде ћемо само поменути европске 
градове у којима су Плечникови објекти: Беч 
(кућа Zacherl, вила Langer, црква Св. Духа), Праг 
(Храдчани – уређење дворишта и паркова, 
Дворана, председнички апартмани, црква 
Пресветог Срца Исусовог), Београд (црква Св. 
Антуна Падованског). 

 
Центар Љубљане са диспозицијом објеката    18 

 

 
Црква Св. Фрање Асишког       19 
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Стадион у Љубљани, Бежиград, 1925.                                              20 

Стадион је данас у лошем стању и у опасности је да буде срушен због неадекватног планирања тог дела 
града. Постоји предлог да се стави на листу UNESCO. 

 
              

Илустрације:  
1 - Плечникова кућа, изложбени пано 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14 – фотографије З.Чемерикић, 2019. 

7, 11, 15, 16, 17, 18, 19 - Каталог Plečnik’Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2017. 
8, 12, 13, 20, 21 - интернет 

              
 
 

 
                                     Конгресни трг, 1928 – 1932. 1,2      У челу трга је Урсулина црква                                 21 
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РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА  
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ КОНВЕРЗИЈЕ 
ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА 
ЗА ПРЕРАДУ КОЖЕ „ЂУКА 
ДИНИЋ“ У НИШУ У КОМПЛЕКС 
МЕШОВИТИХ ФУНКЦИЈА 

 
Привредно друштво „MONICOM“ D.O.O 

Ниш у сарадњи са Грађевинско-архитектонским 
факултетом у Нишу, расписало је једностепени 
студентски конкурс за идејно решење конверзије 
индустријског комплекса фабрике за прераду 
коже „Ђука Динић“ (к.п. 455 КО НИШ БУБАЊ) у 
улици Карађорђа Петровића у Нишу у комплекс 
мешовитих функција.  

Конкурс је био отворен у периоду од 27. 
октобра 2019. године до 21. фебруара 2020. 
године. Према карактеру, учесницима и распису 
конкурс је био студентски, по врсти јавни 
отворени, према задатку идејни, по облику 
једностепени и према начину и предаји рада 
анонимни. Језик конкурса је био српски.  

Пројектним задатком, који је био саставни 
део конкурса, дефинисани су специфични 
захтеви инвеститора. Задатак конкурса је био 
прикупљање идејних урбанистичко-архитектон-
ских решења за будућу конверзију индустријског 
комплекса фабрике за прераду коже „Ђука 
Динић“ у Нишу у комплекс мешовитих функција 
(пословно-стамбени и трговински) кроз простор-
ну и функционалну трансформацију. Циљ 
конкурса је био да се добију квалитетна решења 
којима се обезбеђује заједнички интерес 
афирмације струке и расписивача.  

По истеку рока за предају конкурсних 
радова, на адресу за доставу кокурсних радова 
која је назначена у распису, правовремено је 
пристигло укупно 37 конкурсних радова, од којих 
је 27 одабрано од стране техничког секретара и 
известилаца конкурса за даље разматрање. 
 
 

 

 

 
Дана 26. фебруара 2020. године, у 

просторијама Грађевинско-архитектонског 
факултета Универзитета у Нишу жири је 
приступио прегледу приспелих конкурсних 
радова у присуству техничког секретара и 
известилаца конкурса Иване Стефановић, 
Љиљане Јевремовић и Ане Станојевић.  

Жири конкурса био је у саставу:  
1. Проф. др Бранко АЈ Турншек, ванредни 
професор, представник ГАФ-а, председник 
жирија 
2. Проф. др Даница Станковић, ванредни 
професор, представник ГАФ-а, члан 
3. Милан Костић, дипл. правник, 
представник „MONICOM“-a, члан 
4. Душан Стојковић, маст.инж.арх., 
представник „MONICOM“-a, члан 

Жири је, у складу са укупним фондом 
награда коју је расписивач одредио, одлучио да 
додели следеће награде:  

 
ПРВА НАГРАДА ЈЕДНАКОВРЕДНА у износу од 
по 80.000 дин додељена је:  
- раду под шифром „20514“ - Аутори: 
Ђорђе Живковић, Немања Жагрић, Иван 
Миленковић, Анастасија Илић  (слика 2,3) 
- раду под шифром „OFFON“ - Аутoри: 
Есма Хоџовић, Јасмин Личина, Зијад Хасанагић, 
Семир Турковић  (слика 4,5) 
 
______________________________________________ 
Сл.1: Предметно подручје конкурса - бивша 
фабрика „Ђука Динић“ са првонаграђеним 
решењем - шифра „20514“ 
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ДРУГА НАГРАДА у износу од 65.000 дин 
додељена је: 
- раду под шифром „3ŽI1B“ - Аутори: 
Тамара Ђурђевић, Ана Јефтић, Александра 
Златковић, Бранислав Јанковић   (слика 6) 
 
ТРЕЋА ЈЕДНАКОВРЕДНА НАГРАДА у износу од 
по 50,000 дин додељена је: 
- раду под шифром „1314А“ - Аутори: Јана 
Павичић, Наталија Савић, Андрија Лазаревић  
(сл.7) 
- раду под шифром „A4MS5“ - Аутори: 
Марија Јоцић, Емилија Ђокић, Милован Илић, 
Александар Ђорђевић (сл.8) 
 

Сви добитници награда студенти су 
завршне године одсека Архитектура, на 
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. 
Додела награда студентима награђеним на 
Конкурсу одржана је 12. марта 2020. године у холу 
ГАФ-а са почетком у 13 часова истовременим 
отварањем изложбе одабраних конкурсних 
радова.  

Постојећи комплекс бивше фабрике коже 
„Ђука Динић“ део је веће целине индустријског 
браунфилда на обали реке Нишаве, низводно од 
центра града од кога је удаљен око 700м. 
Представља индустријско наслеђе Ниша из 
периода ране индустријализације, али се развијао 
и у периоду након завршетка Другог светског 
рата. Комплекс је данас затворен, а објекти су 
неискоришћени. Постојећа парцела има укупну 
површину 4ха 19а 86м2 и на њој се тренутно 
налази 14 објеката укупне површине око 20.000м2 
производно складишног простора и 1000м2 
комерцијално-пословног простора. Дефинисањем 
новог саобраћајног приступа комплексу односно 
увођењем јавне градске саобраћајнице између 
северне границе комплекса и регулационе зоне 
корита реке Нишаве отвара се могућност за даље 
активирање овог дела града и поновну употребу 
комплекса.  (сл 9) 

Приредиле: Ана Станојевић маст.инж.арх. 
      Љиљана Јевремовић, маст.инж.арх. 

 

 

 
Прва награда - шифра „20514“ 
 

 
Прва награда - шифра „OFFON“ 
 

 
Предметно подручје конкурса 
 
 
Прва награда - шифра „OFFON“ 
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Друга награда - шифра „3ŽI1B“ 
 

 
Трећа награда – шифра „1314А“ 
 

 
Трећа награда – шифра „A4MS5“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       Плакат конкурса 
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Приредио др арх. Хранислав Анђелковић 
 

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА 
 
 

Настављамо 
са објављива-
њем имена дип-
ломираних архи-
теката на Архи-
тектонском од-
секу Грађевин-

ско-архитектон-
ског факултета у 
Нишу, који је 
отворен 1995.г.  

   (последњи пут 
смо имена новодипломираних архитеката новог Одсека 
објавили у броју 67/68 нашег часописа – мај 2020). 

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 Архитектон-
ског 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 2016/17. година 
 

1276. Богдановић Н. Бојана 
1277. Ђорђевић М. Исидора 
1278. Николић С. Александра 
1279. Максимовић Драгана 
1280. Павловић Ж. Адријана 
1281. Ранђеловић Ж. Јасмина 
1282. Павловић Д. Даница 
1283. Цветковић В. Сања 
1284. Пауновић Ж. Милица 
1285. Петрић Т. Емилија 
1286. Симоновић В. Јована 
1287. Стевановић Д. Милена 
1288. Јовановић С. Катарина 

1289. Тешановић Р. Мартин 
1290. Станојевић М. Александар 
1291. Стефановић С. Милица 
1292. Павловић С. Никола 
1293. Јаковљевић С. Јелена 
1294. Трајков Д. Тијана 
1295. Крстић Љ. Наташа 
1296. Игњатовић Р. Милош 
1297. Стојановић Р. Лазар 
1298. Танасковић В. Милијан 
1299. Пешић Љ. Миља 
1300. Србиноски Б. Никола 
1301. Јовановић Г. Јован 
1302. Игрутиновић С. Милош 
1303. Тодоровић В. Ненад 
1304. Томић Д. Бојана 
1305. Нешић П. Филип 
1306. Вукојевић Н. Никола 
1307. Благојевић П. Невена 
1308. Денчић Р. Урош 
1309. Миљковић З. Ивана 
1310. Шелмић Р. Јована 
1311. Богдановић М. Александра 
1312. Миљковић Б. Јована 
1313. Јованчић Ј. Марко 
1314. Стојановић З. Јован 
1315. Цветковић Д. Тамара 
1316. Вељковић М. Душан 
1317. Цурк Ф. Ана 
1318. Ердоплија Д. Томислав 
1319. Пљаскић М. Наталија 

 
Школска 2017/18. година 

 
1320. Петровић Д. Тијана 
1321. Станковић М. Тамара 
1322. Стојадиновћ Р. Александра 
1323. Цветковић Д. Александра 
1324. Милић Д. Александра 
1325. Милошевић Б. Тијана 
1326. Ладић Д. Невена 
1327. Поповић Б. Милена 
1328. Цветковић М. Александра 
1329. Цветковић Љ. Мила 
1330. Ђокић В. Анђела 
1331. Станковић Б. Катарина 
1332. Живановић Д. Никола 
1333. Симовић В. Милица 
1334. Филиповић Н. Душица 
1335. Панчић Д. Анђелина 
1336. Самарџић Р. Вуадин 
1337. Томић Д. Никола 
1338. Недељковић В. Драгана 
1339. Тасић З. Наталија 
1340. Стојановић Д. Сања 
1341. Петровић Д. Јована 
1342. Крстић З. Милош 
1343. Јанковић М. Емилија 
1344. Бишевац  Х. Алмир 
1345. Коцић В. Александар 
1346. Ивановић М. Даница 
1347. Симић Д. Милица 
1348. Смиловац З. Александар 
1349. Хамидовић Е. Атила 
1350. Пешић С. Тијана 
1351. Ковачевић Ж. Вук 
1352. Аркиновић М. Емина 
1353. Николаос А. Саввидис 
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1354. Јовановић Б. Јована 
1355. Јанковић С. Јовица 
1356. Глишић Д. Александар 
1357. Папасунефаки А. Мариа 
1358. Спасовић А. Рајиф 
1359. Стаменков Б. Ирена 
1360. Стефановић Г. Јелена 
1361. Цветковић С. Стефан 
1362. Љубић М. Мирослава 
1363. Богићевић А. Александра 
1364. Павић Ж. Марика 
1365. Милојковић Ј. Биљана 
1366. Станиев Б. Александар 
1367. Стефановић З. Тамара 

 
Школска 2018/19. година 

 

1368. Ђурчић А. Александра 
1369. Вељовић З. Милош 
1370. Станковић Г. Јована 
1371. Тодоровић Д. Ана 
1372. Петровић Љ. Немања 
1373. Милошевић М. Тамара 
1374. Кожовић Т. Кристина 
1375. Димов. М. Александар 
1376. Стојиљковић М. Мирјана 
1377. Орловић Љ. Иван 
1378. Миловановић В. Маја 
1379. Броња Р. Емрах 
1380. Сарачевић А. Елведин 
1381. Павловић С. Александра 
1382. Радомировић Р. Предраг 
1383. Михајловић В. Јован 
1384. Ђуровић Ч. Лука 
1385. Тошић С. Даница 
1386. Пејовић П. Ненад 
1387. Живковић М. Стефан 
1388. Митић М. Срђан 
1389. Петровић С. Милош 
1390. Јанковић Т. Сандра 
1391. Пепић Х. Мерсид 
1392. Чалаковић С. Енис 
1393. Милутиновић З. Милица 
1394. Миленковић З. Милена 
1395. Садовић С. Семра 
1396. Бачевац А. Дина 
1397. Петковић Г. Милица 
1398. Продановић Љ. Наталија 
1399. Ињац Ј. Јована 
1400. Вукашиновић Д. Александра 
1401. Митровић Д. Андријана 
1402. Шушевић А. Сејра 
1403. Гелић Е. Мехмед 
1404. Хамидовић Х. Елида 
1405. Виријевић С. Младен 
1406. Антић Ј. Душан 
1407. Зећировић Н. Аладин 
1408. Илић Н. Мина 
1409. Глиговић Р. Ана 
1410. Шкрујев. Н. Нермин 
1411. Попић Миљана 

 
Школска 2019/20. година 

 

1412. Мустафић Н. Един 
1413. Савић Александар 
1414. Станојевић Д. Ана 
1415. Вељковић В. Милица 

1416. Стевановић Н. Јелена 
1417. Шћекић З. Јелена 
1418. Миланов Н. Дарко 
1419. Ниношевић Милица 
1420. Медар М. Катарина 
1421. Поповић Н. Јана 
1422. Танасковић М. Иван 
1423. Јанковић З. Сања 
1424. Сулић Д. Ненад 
1425. Ранђеловић С. Вук 
1426. Кузњецова Б. Мила 
1427. Радојичић Р. Немања 
1428. Ђукановић Ј. Јована 
1429. Милосављевић Н. Николета 
1430. Миленковић З. Тијана 
1431. Лазић Л. Јелена 
1432. Јовић М. Стефан 
1433. Анђелковић М. Марко 
1434. Панов Н. Немања 
1435. Стаменковић З. Милош 
1436. Клемента. Н. Анеса 
1437. Нокић С. Бинела 
1438. Стаменковић С. Бојан 
1439. Радосављевић П. Милица 
1440. Ђокић И. Ивана 
1441. Маринковић Д. Стефан 
1442. Станковић Г. Александра 
1443. Живић Б. Милица 
1444. Антић М. Јована 
1445. Матовић А. Емир 
1446. Барјактаревић А. Мелиса 
1447. Вељковић Н. Немања 
1448. Милентијевић Д. Лазар 
1449. Стевановић О. Даница 
1450. Ранђеловић И. Милош 
1451. Банковић Б. Јелена 
1452. Крстић Д. Драгана 
1453. Јанковић Г. Милица 
1454. Јањић П. Немања 
1455. Луковић М. Немања 
1456. Вукић С. Теодора 
1457. Хамзагић Е. Дина 
1458. Јовановић Р. Никола 
1459. Стојеља Ј. Маја 
1460. Црномарковић Н. Богдан 
1461. Обрадовић Р. Марија 
1462. Десанчић М. Ада 
1463. Петровић В. Христина 
1464. Игић Т. Александра 
1465. Николић Д. Јована 
1466. Цветковић Д. Милан 
1467. Караџић Р. Марина 
1468. Момчиловић М. Наташа 
1469. Тошић Д. Злата 
1470. Стипсић З. Ивана 
1471. Петровић Д. Нина 
1472. Стајић С. Горица 
1473. Митић М. Александар 
1474. Младеновић Ж. Милена 
1475. Пајевић З. Милош 
1476. Козић Љ. Милица 
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«КУЋЕ БЕОГРАДСКИХ 
ЈЕВРЕЈА 1920-1941/ 

 HOUSES OF BELGRADE JEWS» 
 

 
 
Аутори:  
Мирјана Ротер Благојевић,  
Харис Дајч 
Издавач: HERAedu, и  
Институт за јавну политику 
Београд, 2018. 
Рецензија:  
Марта M. Вукотић Лазар  
 
 

      Монографија "Куће београдских 
Јевреја 1920-1941" аутора др 
Мирјане Ротер Благојевић и др 
Хариса Дајча (са Иреном 
Ристановић и Драганом Митраши-
новић које су приредиле каталог са 
приказом докумената и планова из 
Историјског архива Београда) 
представља веома значајан научни 
допринос бољем разумевању 
историје Београда у периоду 
између два светска рата, односно 
његовог урбаног и архитектонског 
развоја као важног дела укупног 
културног наслеђа и идентитета 
Београда и Србије.  
       Кроз овај истраживачки рад 
обухваћена је до сада недовољно 
разматрана тема наше савремене 
историографије, коју су поједини 
аутори делимично обрађивали кроз 
приказ само најзначајнијих дела 
сакралне, јавне и стамбене намене у 
оквиру општих истраживања и 
приказа архитектуре Београда. 
Кроз поједина објављена дела су 
спроведена истраживања шире 
материјалне културе јеврејске  
 
 

 
 
 
заједнице Балкана и Европе, која су 
донела нове закључке у односу на 
њихову друштвену историју, на које 
се надовезала и ова студија.  
      У уводном делу др Ротер 
Благојевић, ван. проф. Архитектон-
ског факултета Универзитета у 
Београду, и др Дајч, доц. Фило-
зофског факултета Универзитета у 
Београду, су веома прецизно дали 
општи приказ процеса досељавања 
Јевреја у српску средину и Београд, 
као и опште карактеристике 
њиховог живота у периоду до 
еманципације крајем 19. и почетком 
20. века. Овај део је значајан јер 
осим што се бави друштвеним, 
културним и привредним развојем 
јеврејске заједнице у Београду, он 
прати и динамику тог процеса и 
његову условљеност генералном 
модернизацијом српске престони-
це. Користивши необјављену грађу, 
планове и ликовне изворе, који се 
не односе само на стамбену 
архитектуру Јевреја, већ и сакралне 
и јавне грађевине, дата је детаљна 
реконструкција свакодневног живо-
та и изгледа градских квартова у 
којима су они живели у континуи-
тету, од првих насељавања у 16. 
веку до савременог доба. Поред 
тога, приложени су веома исцрпни 
подаци о синагогама и друштвеним 
зградама сефардске и ашкенази 
заједнице, што до сада није 
интегрално разматрано, као и 
биографије породица Јевреја 
градитеља активних у међуратном 
периоду. На крају уводног дела 
дати су детаљни прикази самих 
стамбених зграда које су јеврејски 
инвеститори подизали у посматра-
ном периоду, са анализом простор-
не структуре, примењене конструк-
ције и стилских карактеристика 
зграда. Уочена је изузетна типо-
лошка и стилска разноврсност 
примера - од историцистички до 
модернистички обликованих више-
породичних зграда у градском 
центру до породичних кућа, вила, 
на периферији и репрезентативним 
локацијама (Неимар и Дедиње) - од 
којих су поједина дела изузетно 
значајних међуратних архитеката. 
      На први део монографије 
надовезује се други део која се  
 
 

 
 
 
састоји од приказа карактерис-
тичних примера стамбене архи-
тектуре из фонда до сада нео-
бјављиване архивске грађе. Аутори 
овог дела, Ристановић и Митраши-
новић, из Историјског архива 
Београда, су захваљујући веома 
богатом избору грађе Техничке 
дирекције фонда Управе града 
Београда издвојиле најзначајније 
предмете са документима, плано-
вима и техничким описима самих 
зграда.   
      Посебну вредност монографије, 
уз текст, чини богати илустровани 
материјал, велики број планова, 
мапа, цртежа и фотографија који 
омогућава истраживачима и 
читаоцима широк и садржајан увид 
у Београд међурадног периода, 
фокусиран на стамбену архитек-
туру коју је подизала јеврејска 
заједница. Издање је припремљено 
двојезично, на српском и енглеском 
језику, што је веома ретко и што ће 
свакако омогућити ширу приме-
њивост резултата овог важног 
истраживања.  
      Монографију "Куће београдских 
Јевреја 1920-1944" предлажем са 
великим задовољством за објав-
љивање и сматрам да ће то дати 
значајан допринос домаћој 
историографији. Анализа и тума-
чење архивске грађе која се чува у 
Историјском архиву Београда, а 
односи се на стамбена здања која су 
подизали београдски Јевреји у 
периоду између два светска рата, је 
од изузетног значаја за обнављање и 
неговање сећања на вишевековни 
континуирани живот јеврејске 
заједнице у Београду, али и 
прикупљање и презентовање 
поузданих информација о њему. Из 
тог разлога, ова студија биће и 
вредан прилог истраживачима и 
стручњацима у региону, Европи и 
свету, посебно онима који  се баве 
проучавањем историје архитектуре 
посматраног периода. 
 

             У Београду, 9.7.2018.                               
 

Др Марта Вукотић - Лазар,   ванредни 
професор, Катедра за историју 
уметности Филозофског факултета 
Универзитета у Приштини, са привреме 
ним седиштем у Косовској Митровици. 
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Др Бранко АЈ Турншек 
 
РУРАЛНА 
АРХИТЕКТУРА 
 
Издавач:   Грађевинско-  
     архитектонски факултет,  
    Универзитет у Нишу, 2019. 
Рецензенти:  
    др Даница Станковић, 
    др Александар Кековић 
    др Ана Момчиловић    
          Петронијевић 
 

„Овај уџбеник је превасходно 
намењен студентима архитектуре и 
сродним дисциплинама, са циљем 
упознавања проблематике рурал-
ног простора и пројектовања објека-
та који њему припадају. Анали-
тичко разумевање процеса настанка 
и околности, односно утицаја који 
су условили развој објеката, 
бенефита и ограничења садржаних 
у урбаној и архитектонској прос-
торно-обликовној матрици, треба 
да помогне у стварању супстанце 
која је погодно тле за процес 
редефинисаног пројектовања и 
стварања. 

Упознавање са проблемима 
пројектовања на руралном просто-
ру, способност њиховог препознава-
ња у својим срединама и адекватног 
третмана, правилно сагледавање 
потенцијала локације, амбијента и 
потреба, као одлучујућих утицаја на 
одлучивање. Демистификујући сам 
поступак, треба да подстакне 
креативност архитеката и студената 
архитектуре, да пруже алтернативу 
и укажу на нове путеве и 
могућности... 

...Применом идентичног 
обрасца, могуће је, истовремено на 
стручан и практичан начин 
пратити идеју стварања слојевите 
структуре новог садржаја и 
матрицу изналажења његовог реше-
ња, тумачењем појединих аспеката 
и примењених модела кроз анализу 
архитектонског израза. Садржај 
уџбеника обухвата градиво обухва-
ћено предметом Рурална архитек-
тура на Грађевинско - архитектон-
ском факултету Универзитета у 
Нишу“ 

        Аутор 

 

Издавач:    Савез инжењера и    
техничара Србије, Београд, 2018.  
 
Зборник радова са научног 
скупа   одржаног   поводом 
обележавања   јубилеја  150 
година СИТС 
 
          „...Жеља организатора је да се 
нагласак стави на будућност, имају-
ћи у виду садашње стање у развоју 
Србије када се траже нови правци 
развоја. Након дугог периода девас-
тирања свих грана привреде треба-
ло би наћи усмерења која иду ка 
новим технологијама и новим 
производима за које постоје и 
материјални и људски ресурси у 
Србији. Наглашена је потреба за 
очувањем незаменљивих природ-
них ресурса. С обзиром на 
талентоване инжењере које смо 
имали у прошлости, а које имамо и 
данас неопходно је усмерити и 
образовање и просвету и науку у 
правцу развојних циљева који су 
оствариви и који доносе бољитак, а 
то су:  

ИТ технологије, наномате-
ријали, медицинска технологија, 
геолошки инжењеринг, органска 
пољопривреда, грађевинско конст-
руктерство, урбани ред и уређење 
предела, саобраћај, алтернативни 
извори енергије, заштита природе 
као и многи други.  

Инжењерство данас није 
само нешто што је предуслов за 
стварање одређеног производа већ 
је, с обзиром на открића која задиру 
дубоко у тајне и механизме 
природе, филозофско, етичко и 
мотално начело и треба да буде 
присутно код сваког инжењерског 
прегаоца који размишља о 
будућности и хуманистичком 
доприносу.“ 

Председник СИТС 
Др Игор Марић 

   
 
 
 

  

Издавач: Удружење инжењера 
грађевинарства, геотехнике, 
архитектуре и урбаниста 
„Изградња“ 
   
 
 
 
„Одлука о оснивању нашег часопи-
са донета је 1946.г., а прва свеска 
часописа појавила се као двоброј 
„Грађевинског билтена“ за септем-
бар и октобар 1947.г. У самом 
старту...окупљени су значајни ин-
жењери онога времена. Први 
издавач...било је Министарство гра-
ђевина НР Србије...до 1954.г. када га 
преузима Друштво грађевинских 
инжењера и техничара НР 
Србије...Године 2011. формира се 
Удружење „Изградња“ које је од 
тада па до данас једини издавач 
часописа  „Изградња“.... 

...Кроз органе часописа про-
шли су најзначајнији инжењери 
Србије и Југославије свога времена, 
а током целокупног свога трајања 
уредништво часописа се трудило да 
буде хроничар времена и да 
забележи све значајне процесе и 
догађаје који су се дешавали у 
грађевинарству.... 

...Седамдесет година трајања 
је дуг временски период у коме је 
наш часопис постао својеврсна 
институција...пре свега захваљујући 
људима који су у њему и за њега 
радили са великим посвећењем и 
великом енергијом... 

...Библиографију је израдио 
инж. Владимир Денић, дугогодиш-
њи активиста...Он је учинио велики 
напор да пронађе најстарије 
бројеве...по јавним библиотекама и 
библиотекама разних институција 
и факултета...Резултат његовог рада 
је сабран у овој књизи... Удружење 
и часопис „Изградња“ му изража-
вају велику захвалност...“ 

 
Бранко Б. Бојовић, дипл.инж.арх. 
Главни и одговорни уредник 
Часописа „Изградња“  
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Приредио арх. Хранислав Анђелковић 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 

 

 
 
 
 

 

 
Архитектура и Урбанизам, бр. 50, јун 2020. г. (122 стране, у боји): 

 
УВОДНИК: Ана Николић • НАУЧНИ РАДОВИ: Ђорђе Алфиревић, Сања Симоновић Алфиревић: Улога територијалности у просторној организацији 
coliving заједнице (оригиналан научни рад);  Драгана Ћирић: Exo(global eye/s/) динамички респозивни систем. Критички приказ истраживачког 
пројекта, прототипа и излагачких концепција (oригиналaн научни рад); Ивица Марковић: Појам, порекло и примена заданих пандантифа у 
ранохришћанској сакралној архитектири (прегледни рад); Мирослава Петровић Балубџић: Конкурсна пракса као део планирања обнове приобаља 
Београда почетком 21. века (прегледни рад); Стеван Вукадиновић: Енергетска оптимизација параметарски моделираних фасада; Paolo Tomasella: 
Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе - инспирисан природом и традицијом/Center for ecology and sports 
development and the Red Cross on the coast of Gazivode Lake – inspired by naturale and tradition (научна критика, полемика и осврт) • АРХИТЕКТУРА: 
Јелена Митровић: Вила Павловић: геометрија, хоризонт и коњ • АКТУЕЛНОСТИ: Дијана Милашиновић Марић: Годишња награда „Алексеј Бркић“ 
Удружења архитеката Србијр за архитектуру за 2018. годину; Дејан Ецет: Прилог развоју метода архитектонског пројектовања школских зграда 
(награђена докторска дисертација); Коста Димитријевић: Vollmond видљив и невидљив простор – архитектура покрета/академија покрета; 
Спекулације нестабилних стања: мапа као алат архитектонских промишљања (награђени мастер рад); Бојана Ивановић: Дефинисање индикатора 
одрживости урбаног метаболизма (награђени мастер рад); Сара Анђелковић: Еврорегиони као инструмент смањења регионалних диспропорција 
Републике Србије (награђен мастер рад); Константин Петровић: Награда Ранко Радовић  2019. • НОВЕ КЊИГЕ: Владимир Лојаница: 
АРХИТЕКТОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА: Становање – тематске целине (приказ књиге: Ђорђе Алфиревић); Маријана Пантић: Изазови 
демографских промена у планинским подручјима Србије (приказ књиге: Борислав Стојков) • СЕЋАЊЕ: Горан М. Бабић: In Memoriam - Архитекта 
Бранислав Миленковић (1926-2020). 

 

 

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

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

 

 
ДаНС  бр. 85-86, децембар 2019. г.  

 
Темат: ПЛАНИРАЊЕ МОДЕРНОГ НОВОГ САДА • Слободан Јовић: Генерални урбанистички планови као оквир модернизације Новог Сада; Владимир 
Митровић: Конкурс за регулацију Новог Сада; Александар Беде: Генерални план Новог Сада 1950.; Драгана Константиновић: Мишелук: Заборављени 
друштвени договор; Иван Крижић: Вријеме за нови генерални урбанистички план; Небојша Чампраг: Франкфурт на Мајни: Од пословне метрополе до 

„града за свакога“; Урбанистичка стража: Општеградски центар; Маја Момиров: Простори урбане мобилности: Разговори са Perom Cromwellom 
(Spaces Within Urban Mobility: Conversation with Per Cromwell); Тамара Стричевић: Конкурс: Нова места 2019.; Александар Станојловић: Пропаст једног 
конкурса: Трг косовских јунака у Крушевцу; Маја Момировић, Реља Иванић (фото): Архитектонска продукција кроз три куће: Кућа Ву, Вила Павловић, 
Летње куће Радановићи; Андреј Стреховец: Архитектура аутора из Србије поново на Пиранским данима архитектуре; Вишња Жугић: ДАН посвећен 

култури простора у Радничком дому; Владимир Митровић: Октобар: Студентски фестивал архитектуре 2019.; Осми километар/8th kilometer; 
Бранислав Милићевић: Нови Сад као дестинација бањског туризма: Предлог реконцептуализације комплекса Јодне бање; Мелита Чавловић: 

Публикације: Пејзажи потрошачке културе у социјалистичкој Југославији; Александар Беде: Публикације: Архитекта Павле Жилник 1920-2006; Маја 
Момиров: Публикације: Концепти, програмии функције архитектонских пројеката павиљонских структура. 

 
 
 
 

 

 
ASA 

Издавач: Асоцијација српских архтеката, Љубинке Бобић 11, 11076, тел. 064/2024904 
E-mail: asa.asocijacija@gmail.com, www.asa.org.rs 

Часопис АРХИТЕКТУРА (задњи број, 209, је изашао крајем 2019) наставља да излази као сегмент 
часописа АСА 

 
 

 

 
ASA,  бр. 3, 2019. г. (100 страна, у боји) 

 
Чланови АСА-е;  Реч уредника: Слободан Малдини: Политика и урбанизам; НАГРАДА ЕУ МИС – Награда Европске уније за савремену архитектуру; 

Музеј уметности, Калињинград – Међународни конкурс, 2019.; Џон Лаутнер – архитекта филмских кућа; Рајт и Лаутнер – врхунски мајстори 
архитектуре; Чарлс Дитон – скулпторална кућа; Величковић: IN MEMORIAM: Владимир Величковић – сликар нове фигурације; Слободан Малдини: 

Пеђа Исус – протомајстор и градитељ цркава; Мирослав Симеунивић Симеун: Омаж архитекти Предрагу Ристићу;  
• АРХИТЕКТУРА бр. 212: АРХИТЕКТОНСКА КРИТИКА: Мирослав Симеуновић Симеун: Чекајући Годоа у Прокопу;  Мирослав Симеуновић Симеун: 
Фаталне последице; Слободан Малдини: Сомборски плагијат; НОВА КЊИГА: Група МЕЧ. Ретроспектива од 1975. до 1990.; ИСТРАЖИВАЊЕ: др 

Горан В. Анђелковић, диа: О српско-словеначким везама у архитектури; арх. Милош Станковић: О наставку градње спомен храма Светог Саве од 
2011. до 2015. године; арх. Миљан Радоњић: LUX IN TENEBRIS; ПРОЈЕКТИ: Ђорђе Николић, диа: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ 2 – Пословни 

објекат у Булевару краља Александра 79, Београд – Српска православна Спомен-капела на Војном гробљу у Маутхаузен;: БЕВК ПЕРОВИЋ 
АРХИТЕКТИ; Исламски верски и културни центар, Љубљана; НУК 2 – Национална и универзитетска библиотека, Љубљана, Словенија; ДИЗАЈН: 

УМЕТНОСТ – уметност перформанса; Марина Абрамовић: 7 минута љубави; СИГНАЛИЗАМ: Мирољуб Тодоровић: Бирократија и авангарда; 
КОНЦЕПТУАЛИЗАМ: Зоран Поповић: Сигнализам, једна моја авантура; ИЗЛОЖБЕ: мр Маре Јанакова Грујић: Бунтовник неоконструктивиста; 

УМЕТНОСТ ДАНАС: Софиа Ланцош Малдини: Књига и изложба; BOSH+BOSH: Слободан Малдини: Визуелна поезија групе  BOSH+BOSH; КОЛУМНА: 
Даниел Трајковић: Колекционар у првом лицу; ФОТОГРАФИЈА: Божидар Миловић; ПУБЛИКАЦИЈЕ: проф. Зоран Лазовић, диа: Историја српске 

уметности XVIII- XIX век – друго издање 

 
 
 

 

 
ASA,  бр. 4, 2019. г. (100 страна, у боји) 

 
Реч уредника: Слободан Малдини: Поштовани читаоци; НАГРАДА ПРИЦКЕР: Бранка Ланцош: Арата Исозаки – портрет лауреата Прицкерове награде 
за архитектуру у 2019. години; Бранка Ланцош: АРК НОВА: Концертна сала са пнеуматском структуром – заједнички пројекат Аниша Капура и Арате 

Исозакија; Бескрајна привлачност природе; Шума на пашњаку Светосавског трга; МЛАЂЕНОВИЋ – IN MEMORIAM: др Горан В. Анђелковић, диа: 
Ивица Млађеновић (1937-2020); БЕРНИК – EN SPOMIN: Стане Берник (1938-2019) • АРХИТЕКТУРА бр. 213: др Зоран Маневић: БРАЋА КРСТИЋ – 

архитекти српског национално стила; АРХИТЕКТОНСКА КРИТИКА: арх. Мирослав Симеуновић Симеун: Ко ће сада да прогута жабу; Слободан 
Малдини: Здравље и архитектура; Андрија Маркуш: Зимске гуме и за аута и за пјешаке; Слободан Малдини: Интернет архитектура; ИСТРАЖИВАЊЕ: 

др Горан В. Анђелковић, диа: Од архитектуралног круга до  уметничког ђира; арх. Драган Г. Бобић: Архитектуром о архитектури; КОЛАЧ (рукопис 
Предрага Ристића); ФРИДМАН-Јона Фридман (1928-2019); ПРОЈЕКТИ:  Ђорђе Николић, диа: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ – Пословни објект 

Roaming Group; арх. Добривоје Боб Влајчић: Ново седиште општине Ханслоу у Лондону; Винарија Виртус; ДИЗАЈН: Едуард Чеховин;  УМЕТНОСТ: 
Слободан Малдини: Симболи заједништва – мањак памети & вишак значења; Неша Париповић (текст Јерка Јеше Денегрија); НУНЕ И МАГНЕТ: 

Владан Јеремић: Група Магнет и Нуне Поповић; Нуне Поповић: Фалус револуција за ново доба; УМЕТНИЧКА ЗБИРКА: Колекционар Ерих Шломовић; 
ИЗЛОЖБА: „Виртуелни свет уметника“; Тесла и Свами; КОЛУМНА: Даниел Трајковић: Зимска манџа или прва и друга Србија; ФОТОГРАФИЈА: Саша 

Прерадовић – Београд у транзицији; ПРЕГЛЕД. 

mailto:pucarmila@gmail.com
http://www.iaus.ac.rs/
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Арх. СПАСОЈЕ  ПАЈА  КРУНИЋ 
 

(Никшић 1939 – Београд 2020.) 
 

Редовни професор Архитектонског 
факултета у Београду, у пензији од 2005. г., 
дописни члан Академије Инжењерских Наука 
Србије (АИНС) од 2007. г. Гимназију је завршио у 
Обреновцу 1958., дипломирао на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, 1968. 
Пројектант и шеф одсека у стамбено-комуналном 
предузећу Нови Бечеј, 1968-1970. Пројектант у 
Заводу за урбанизам Зрењанин, 1970. Водећи 
пројектант у Заводу за изградњу Београда, 1970-
1985. Самостални уметник, 1985-1995. Доцент, 
1995., ванредни, 1998. и редовни професор 
Архитектонског факултета у Београду, 2000. Шеф 
катедре за архитектонско и урбанистичко 
пројектовање 2001-2002.  

Члан Савеза архитеката Србије (САС) и 
Друштва архитеката Београда (ДАБ) од 1968. г. 
Члан Удружења ликовних уметника примењене 
уметности и дизајна Србије (УЛУПУДС) од 1971.г. 
Члан редакције Клуба младих архитеката (КМА), 
1960-1965. Председник Извршног одбора Скуп-
штине града Београда, 1997-2000. Потпредседник 
Републичке Владе, 2000-2001. Комесар српског 
наступа на X Бијеналу светске архитектуре, 
Венеција, 2006. 

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈА ДЕЛА, ОСТВАРЕЊА 
• Командно-оперативни центар МУП-а, Београд, 
1979-83.  
• Пословни центар, Кнез Михаилова 30  
  (са С. Рајовићем), Београд, 1990-1995. 
• Меморијални дом на Равној Гори, 1998-2000.  
• Мотел "Корал", Ариље 2003-2012.  
• Палата "Зора", угао Макензијеве и Кнегиње 
Зорке, Београд, 1994-2005. 
 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА (ПО ЗНАЧАЈУ) 
•1984. Октобарска награда града Београда   
• 1985. и 1995. Диплома мајског Салона УЛУПУДС 
• 1991. Велика награда Србије за примењену  
уметност и дизајн  
• 1992. Златни беочуг Београда  
• 1995. и 2000. Борбина награда за архитектуру  
• 1998. Велика награда САС за животно дело  
• 2000. Годишња награда САС  
• 2011. Награда за животно дело УЛУПУДС-а  
• 2011. Повеља за животно дело у архитектури 
Србије, АСА  
• 2011. Признање за архитектонски догађај године 
у 2011, ДАБ  
• 2013. Добровићева награда, АСА 

Аутор (са М. Р. Перовићем) монографије 
“Никола Добровић, есеји, пројекти, критике”, 
Архитектонски факултет, Београд, 1998.                . 

     (http://www.ains.rs) 

 
 

  
                         (фото: http://www.u-a-s.rs) 
 

У оквиру Дана архитектуре Ниша 2001., 
на једном сегменту изложбе, била је представљена 
селекција радова у конкуренцији за годишњу 
награду Савеза архитеката Србије 2000/2001. 
Прву награду је добио С. Крунић за Меморијални 
центар на Равној Гори. 

 

 
Меморијални центар на Равној Гори 
 

     
     Арх. С. Крунић у галерији „Србија“ 

   2001.г. (фото: „Архитект“ бр. 8/2002.) 






