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 арх. Хранислав Анђелковић 

                                   арх. Зоран Чемерикић  
 

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ „АРХИТЕКТА“ 
 

 Часопис „АРХИТЕКТ“, гласник Друштва 
архитеката Ниша, прославио је прошле године 20 
- годишњи јубилеј. Намера да се то обележи 
свечаним скупом, са изложбом и доделом 
захвалница, била је онемогућена актуелном 
ситуацијом проузрокованом пандемијом covid 19. 
Из тог разлога, чланство и добитници захвалница 
били су обавештени путем интернета, као и на 
сајту Друштва за ширу јавност и медије. 
Опширни текст поводом јубилеја, са историјатом 
покретања гласника и формирања концепције, 
изменама у дизајну и квалитету штампе, 
финансијским подршкама, кратком статистиком, 
признањима итд. објављен је у „Архитекту“ бр. 
69-70 у октобру 2020.г. 
 Такође, уредници су припремили и 
детаљну статистику на скоро 100 страна, у којој је 
регистар аутора свих објављених текстова по 
азбучном реду, табеларни преглед свих текстова 
по редоследу издавања бројева, као и преглед свих 
редакција и сарадника.  Ова публикација се може 
погледати у просторијама Друштва и на нашем 
сајту www.dan.org.rs. 
 

 

 Прилажемо листу добитника захвалница 
(аутори текстова, сарадници на дизајну, 
припреми и штампи, спонзори), са жељом да у 
погодном тренутку, током ове године одржимо 
планирану свечаност и доделимо захвалнице. 
 
 

ДОБИТНИЦИ ЗАХВАЛНИЦА 
ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА – 20 ГОДИНА 

„АРХИТЕКТА“ 
 

АУТОРИ ТЕКСТОВА 
 

АНЂЕЛКОВИЋ МИОДРАГ 

АНЂЕЛКОВИЋ ХРАНИСЛАВ 

АНЂЕЛКОВИЋ МИРЈАНА 

ГУШИЋ СИМА 

ИЛИЋ ЈЕЛЕНА 

ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ МАРЕ 

КЕКОВИЋ АЛЕКСАНДАР 

ЛИТОВСКИ СВЕТЛАНА 

МАРИЋ ИГОР И  

МИЛАШИНОВИЋ М. ДИЈАНА 

МАРУШИЋ  ДАРКО И МИЛЕНИЈА 

МЕДАР МИОДРАГ 

МЕДВЕДЕВ МИХАИЛО 

МИРИЋ АНА, ЧЕЛЕБИЋ ДРАГАН 

МИТРОВИЋ ВЛАДИМИР 

МИШИЋ МИЛЕНА 

РАКОЦИЈА МИША 

СИМОНОВИЋ ИВАНА, ЗАЈИЋ СРЂАН 

СТОЈАНОВИЋ МАРКО 

ТОШИЋ ИВАН 

ЋИРИЋ БРАНИМИР 

ЧЕМЕРИКИЋ ЗОРАН 

 

САРАДНИЦИ 
 

ДРАГАН И МАРИЈА ВИДАНОВИЋ 

„ОВЕРПРИНТ“ - МИЉАН ПЕТРОВИЋ 

„ПУНТА“ – СРЂАН ПАВЛОВИЋ 

МИЛЕНА МИШИЋ 

 
СПОНЗОРИ 

 

ИКС - АЛЕКСАНДАР ПАНЧИЋ 

САВЕТ ЗА КУЛТУРУ - ТАМАРА ЋИРИЋ 

„TONDACH“ - АЛЕКСАНДАР БЕРОЊА 

„АЛУМИЛ“ – ИВАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋ И ИВАНА 

ФЛОРАНОВИЋ ОСЕТ 

„KNAUF“ - МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ 

„RIGIPS“- МИОДРАГ СТЕВАНОВИЋ 

ГАФ - ПЕТАР МИТКОВИЋ 

„VELUX“- МИОДРАГ ЂОРЂЕВИЋ 

„VIZUS“ - МАРИЈА ПЕТРОВИЋ 

„LEDIB“ - ДАНКА МИЛОЈКОВИЋ 

„ВУЈИЋ ВАЉЕВО“ - ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ 
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ВИРТУЕЛНА 14. КЛУБСКА ИЗЛОЖБА 
ФОТОГРАФИЈА УДРУЖЕЊА  
ФОТО - АМАТЕРА  „СУВА ПЛАНИНА“ 
 

Отварање на ФЕЈСБУКУ 
23.12. 2020.г. у 23,55 ч. 
 

 
 

 Идеја о клупској изложби Удружења фото-
аматера „Сува планина“ (УФА „Сува планина“) 
настала је још 2006.г., реализована већ следеће 
године и постала традиционална. Одржала се је 
до данашњег дана у континуитету, без 
прескакања. Наравно, није увек све ишло глатко, 
али се издржало. 
 Ова, 14. (четрнаеста) по реду реализује се у 
„незгодно време“- време COVID-а 19, када је 
најсигурније „седети код куће“. Због свега тога, 
одлучили смо да се изложба припреми, 
организује и објави путем електронских медија, а 
да се материјализује и постави у галерији ДАН-а 
чим се за то стекну услови. 
 Није овога пута био велики одазив 
чланова и пријатеља клуба, укупно дванаест. 
Хвала њима. 
 Можда приказани радови не буду „по 
укусу публике“ на Facebook-у или You Tube-у, али 
ће зато сваки коментар бити добро дошао као 
предлог за нове реализације.  

Останите код куће, пажљиво погледајте 
радове и Каталог изложбе, а сусрет у Галерији 
остаје као жеља и задатак свих нас. Живи и здрави 
да смо! 

Радове су изложили Белоус Оксана, 
Димитријевић Драгана, Кесер Вања, Перишић 
Радуле, Секуловић Марина, Станковић Лела, 
Станковић Милош, Станковић Небојша, 
Станковић Петар,  Станковић Владимир, 
Теокаревић Мила и Чемерикић Зоран. 

          (из Каталога изложбе) 

 

 
Станковић Небојша Есперо, Плакат изложбе 
Лево: Насловна страна каталога 
 

 
Белоус Оксана, Украјина         Tagiğo 5 
 

 
Зоран Чемерикић        Балкони Солуна 



 САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА                                      АРХИТЕКТ  71 - 72  АПРИЛ  2021 

 

3 

 

 
У прошлом броју „Архитекта“ најавили смо  29. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА који се одржао у 
Крагујевцу, 10-13. нов. 2020.г. Од многобројних награда и признања наводимо само оне које су добили аутори из 
Ниша.  
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Плакат изложбе 

 
 У периоду између два светска рата арх. 
Александар Иванович МЕДВЕДЕВ, (1900-1984), са 
још неколицином младих српских и руских 
архитеката, увео је стил ”Модерн” на просторе 
тадашње Југославије. 
 А. И. Медведев је рођен у Мелитопољу у 
тадашњој Русији. Завршио је Мелитопољско 
реално училиште. У јеку револуционарних 
збивања, не могавши да у Харкову упише студије 
архитектуре, придружио се Добровољачкој 
армији Југа Русије генерала Врангела и борио се 
као артиљерац у Дроздовском пуку са којим је, у 
повлачењу, 1920.г. и емигрирао у Галиполи. 
 После пар година емигрантског потуцања, 
на путу за Француску задржао се у Београду, где 
је 1922.г. уписао  студије архитектуре.  По завршет-
ку студија, 1929.г. од 1930-1935.г. са супругом 
Ксенијом води изградњу Банске палате и Банских 
двора у Бањој Луци. 
 Прелази у Ниш 1935.г., где отвара приватни 
пројектни биро у коме до почетка рата пројектује 
бројне значајне стамбене објекте, јавне објекте и 
виле  у Нишу, Нишкој Бањи и другим градовима 
у Србији. 
 После познанства с Драгишом Цветковићем, 
градоначалником Ниша, који је 1936.г. постао 
Министар социјалне политике и народног 
здравља, на његову иницијативу, арх. А. Медведев  

ИЗЛОЖБА ПРОЈЕКАТА 
АЛЕКСАНДРА И. МЕДВЕДЕВА 

 

 
Галерија Савремене ликовне уметности    

Официрски дом у Нишу 
23. март – 10. април 2021.г. 

■ 
Аутор изложбе 

Мр Михаило А. Медведев, арх. 
■ 

Продукција изложбе 

 
Савез инжењера и техничара Србије 

и 

 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

 
______________________________________________ 
 
 

пројектује неколико великих, нових зграда, 
специфичне намене  названих ”Берзе рада”. То су 
биле нове социјалне установе, специфичне 
функције, које су примале придошлице са села и 
обезбеђивале им смештај и негу до њиховог 
запошљавања. По његовим пројектима изграђени 
су објекти ”Берзе рада” у Нишу, (1936.) у  
Крушевцу (1937.)  и у Бајиној Башти (1938.). Сва 
три пројекта карактерише архитектура новог, 
чистог, савременог стила “Модерн”. 
 Aрхитектура и архитектонски стил арх. А. 
Медведева развијао се од академских утицаја ње-
гових професора на Београдском универзитету, 
(студентски пројекти 1927/28.г. и дипломски рад 
1929.г.), преко прелаза ка осавремењеном српско-
византијском стилу романтизма, још увек под 
утицајем академизма (конкурс за ”Банску управу” 
и ”Банске дворе” у Бањој Луци, 1930.г.), до 
националног стила српске архитектуре (пројекат 
стамбене зграде за Државни испит за овлашћење 
1933.г. и више вила из 1935-1940.г.). У његовом 
пројекату ”Вакуфског дома” у Нишу из 1934.г. 
први пут се појављују елементи његовог каснијег 
архитектонског рукописа, у духу савремене 
архитектуре конструктивизма, карактеристичног 
за стил ”Модерн”.  Већина његових објеката, 
изграђених у том стилу је данас под посебним 
мерама заштите .           (Из каталога изложбе) 
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   Марко Стојановић, ист.ум. 
 

СВЕ ДОБРО И ЛОШЕ 
У РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТРГA 
КРАЉА МИЛАНА У НИШУ 

 

СЕЧА СТАБАЛА НЕ ИДЕ У ПРИЛОГ НИКОМЕ И 
САМО БАЦА СЕНКУ НА ОВАЈ  ДОБАР 

ПРОЈЕКАТ У ЦЕНТРУ НИША. 
 

Дуго најављивана реконструкција Трга 
краља Милана у Нишу одвија се пуном паром, 
наравно, не без незаобилазних проблема, који 
прате овако велике пројекте. Људи се жале на 
кашњење и пробијање рокова, али и на сечу 
дрвећа, што је могло да буде избегнуто. Пројекат 
је веома занимљив, а нашао се у центру пажње 
јавности због једног пропуста. 
 

Од крсташа до Амбасадора 
 

Најстарији запис о постојању трга 
појављује се у белешкама Алберта Ахенског, који 
је описивао град кроз који су 1096. године 
пролазили крсташи Петра Пустињака, са циљем 
да се преко Балкана домогну Свете земље и 
Јерусалима. Средњовековну матрицу преузимају 
Османлије, које у 15. веку запоседају и уређују 
град, задржавају позицију градског трга, који 
додатно добија на значају када Османлије зидају 
ново, трајно утврђење, у периоду од 1719. до 1723. 
године. Од тада, река Нишава и тврђава са 
приступним мостом, затварају северну страну 
трга. 

Након ослобођења 1878. године, градски 
трг бива уобличен формом која се и даље назире 
на основу кућа и дућана подигнутих крајем 19. и 
почетком 20. века, а који су и даље видљиви на 
западној страни трга. На тргу је 1903. године по 
нацртима Јосифа Ринера и изведбом каменоресца 
Вићенца Калитерне, подигнута Чаирска чесма, 
која своје име добија 1935. године, када бива 
премештена у Чаирски парк. 
 
    Чаирска чесма је своје име добила 1935. 
године, када је са Трга краља Милана 
премештена у Чаирски парк. 
 

Ово пресељење је урађено делом из 
политичких, а делом из естетских разлога. 
Политичких, јер је династија Крађорђевића у 
свим градовима и варошима измештала 
споменике који су подигнути за време династије 
Обреновића, а естетских јер су тадашњи 
стручњаци закључили да се нови споменик неће 

добро уклопити са постојећом чесмом на тако 
малом простору. Тада на место чесме долази 
Споменик ослободиоцима Ниша, дело вајара 
Антона Аугустинчића. 

Након Другог светског рата трг бива 
применован у Трг Ослобођења, а доживљава 
велике промене рушењем старих кућа и дућана са 
источне стране, на чијем месту бива изграђен 
хотел „Амбасадор“, који убрзо постаје један од 
најзначајнијих урбаних мотива града Ниша. 
Чаирска чесма враћена је на трг 2007. године, када 
трг добија изглед пре најновије реконструкције. 

 

 
 
 

Нови пројекат реконструкције трга 
 

              Идејно решење трга јавности је 
презентовано у јануару 2018. године у великој 
Сали Скупштине града Ниша, а организатори су 
били ЈП Завод за урбанизам, Град Ниш и 
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу. 
Решење је ауторско дело архитекте проф. Љиљане 
Василевске, које је пројектовано у сарадњи с 
тимом колега-сарадника. 

Пројекат подразумева задржавање свих 
постојећих споменика, као и травнате површине у 
самом средишту трга, док је новитет фонтана, која 
би била изграђена на простору између Чаирске 
чесме и моста, то јест новог прилаза реци. Главни 
мотив пројекта је свеобухватно поплочавање 
простора трга, које би се проширило и на мост, 
али и на простор испред градске куће, који је 
замишљен као омања кружна пјацета. Распоред 
црвенкастих и сиво-смеђих плоча твори неколико 
геометријских мотива, од којих је најзаступљенији 
меандар, чиме су просторно-визуелним 
обликовањем обухваћени сви елементи трга, од 
класичних до модерних. 
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Реконструкција трга коначно решава 
питање тзв. „бугарског паркинга“, како су 
Нишлије назвале простор испред Градске куће, 
али и неометан пролазак пешака и одржавање 
манифестација на простору од улице Вожда 
Карађорђа до улазне капије у тврђаву. Поред 
градске куће посађено је преко педесет нових 
садница, чиме је додатно уређен и оплемењен 
парковски простор између Градске куће и речног 
шеталишта. 
 

 
 

 
 

Беспотребна сеча 
 

Главни проблеми код овог пројекта, али и 
код свих изведби је свакако пролонгирање 
завршетка радова. У случају Трга краља Милана, 
ово одлагање почетка радова заједно са њиховим 
окончањем одужило се на неколико година. 
Посебан проблем представља реконструкција и 
поплочавање моста, која је пролонгирана за 
читавих годину дана из разлога кашњења бехатон 
плоча из финске фабрике, као последица ковид 
пандемије. 

Наравно, највећи проблем представља 
сеча дрвећа и то три јелке, које су пре готово пола 
века посађене на травнатој површини трга, али и 
два платана која су засметала улазу у подземну 
гаражу новообновљеног међуратног хотела 
„Парк“. Градски урбаниста Тања Обрадовић 
навела је да је након процене стручњака, сеча 
јелки са трга најављена још у новембру 2020. 
године, а да су разлози старост стабала и 
заклањање визуре на правцу споменик-тврђава. 

Овај став не деле све колеге архитекте, од 
којих неки сматрају да јелке нису морале да буду 
посечене из тих разлога. Што се тиче дрвореда на 
шеталишту, како наглашава архитекта 
Обрадовић, она сматра и залаже се да он буде 
сачуван, изузев оних стабала која сметају уласку у 
подземну гаражу. Да ли је то могло и без сече, 
неки кажу да није, други да јесте. 

 
Било би ефикасније набавити савремене 

машине за пресађивање како се спречила сеча 
дрвећа при реконструкцијама тргова. 

 
Два платана свакако имају већу старост и 

драгоценија су од јелки, али да ли је у случају свих 
просторно-урбанистичких промена и 
реконструкција, које су у последњих пар година 
учестале у више градова Србије, баш неопходно 
да се сва „сувишна“ стабла посеку? Можда би 
било ефикасније да држава набави једну или две 
савремене машине за пресађивање и да сваки пут 
када се у неком граду ради одређена 
реконструкција, стара стабла са великим 
крошњама буду једноставно пресађена на неку 
другу локацију. Можда чак не предалеко од 
постојеће. Ова традиција чувања што већег броја 
дрвећа увелико је пракса у многим светским 
градовима, који изузетно воде рачуна да, поред 
сађења нових садница, што више сачувају 
постојеће дрвеће. Сеча стабала не иде у прилог 
никоме и само баца сенку на овај, али и друге у 
већини случајева добре пројекте у више градова 
Србије. 
 

        Ево како се то ради у Бечу: 
 

 
 

   
_____________________________________________ 
(текст и фотографије преузети уз дозволу аутора 
             са сајта  https://www.gradnja.rs/) 
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  Арх. Слободан Малдини 
 

КОНКУРС И ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 

На сајту Уједињених нација објављен је 
Позив за достављање понуда потенцијалних 
учесника на Конкурсу за архитектонски пројекат 
Београдске концертне дворане, на енглеском 
језику. Путем интернета заинтересовани могу да 
се пријаве за претквалификацију, након које би 
уколико прођу тријажу, 6-8 кандидата могли би 
бити позвани да учествују на будућем 
архитектонском надметању. Али, конкурс за 
Београдску филхармонију расписала је још 2016. 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
града, он је спроведен и награде подељене. Након 
откривених кардиналних пропуста – првона-
грађени рад је сличан Опери у Ослу, а награђени 
пројекти крше урбанистичке услове заштићеног 
новобеоградског Блока 13 јер на том простору 
предвиђају изградњу стотине хиљада квадрата 
облакодера комерцијалне садржине - конкурс је 
поништен. Али, уместо новог јавног, отвореног и 
анонимног конкурса, на интернету је објављена 
информација која отвара многа питања. 

Уместо конкурса на којем се врши 
рангирање учесника према квалитету њихових 
пројеката, јавности непознати жири расписивача 
врши селекцију кандидата према њиховој 
финансијској моћи. За учешће у селекцији, 
кандидати су обавезни да годишње остваре на 
сличном архитектонском пројектовању мини-
мално 4 милиона долара и обезбеде гаранцију  
вредну 10  милиона долара, за  сваку  појединачну  
_____________________________________________ 
Локација будуће Концертне дворане, према 
распису конкурса Уједињених нација, фото: 
лична архива                                                              ▼ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

рекламацију. Неколицина најмоћнијих биће 
одабрана да учествују на конкурсу за, 
несразмерно условима, ниску награду од 20.000 
долара. Дискриминаторно и неконкурентно, у 
распису конкурса изузета је из конкуренције 
британска фирма Аруп, наведена као будући 
реализатор пројекта акустике ентеријера?! 

Према Закону о јавним набавкама, 
наручилац је обавезан да обезбеди конкуренцију, 
једнак положај свих привредних субјеката, без 
дискриминације, а набавка не сме да буде 
обликована са намером избегавања примене овог 
закона или избегавања примене одговарајуће 
врсте поступка јавне набавке, или са намером да 
одређене привредне субјекте неоправдано доведе 
у повољнији или у неповољнији положај. Надаље, 
наручилац је дужан да омогући што је могуће 
већу конкуренцију и не може да уређује услове 
који би директно или индиректно значили 
националну, територијалну или личну 
дискриминацију међу привредним субјектима, 
односно, дужан је да одреди једнак положај свим 
субјектима. Међутим, држава се определила за 
изузетак и организацију конкурса уступила 
Уједињеним нацијама, што изазива сумњу јер није 
јасно да ли је испуњен услов да организатор у 
потпуности  финансира наведену набавку и 
наведени конкурс? 

Србија је способна да самостално спроведе 
отворени, јавни, анонимни, међународни 
архитектонски конкурс за архитектонско дело 
националног значаја, транспарентно, конкурент-
но, без дискриминације учесника, на српском 
језику, уз подршку домаћих струковних 
удружења и медија. За то још увек није касно. 
_____________________________________________ 
(Уз дозволу аутора, преузето са сајта «Вечерњих 
новости» 9.12.20.  www.novosti.rs/kultura/vesti/  
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          Арх. Слободан Малдини 

 

        ДИСТОПИЈСКИ УРБАНИЗАМ 
 

У недавном интервјуу америчком 
магазину за популарну културу "Ролинг Стоун", 
стари рокер и неуморни борац за људска права 
Роџер Вотерс упозорио је да је свет дошао на 
ивицу катастрофе. Глобално лудило достигло је 
неслућене размере јер је створена незамислива 
концентрација моћи у рукама појединаца који по 
образовању, култури, али и психички, не могу 
бити дорасли позицији у којој се налазе. Марк 
Цукерберг, власник најутицајније друштвене 
мреже Фејсбук, која утиче на животе најмање 2,7 
милијарде људи и чија вредност на тржишту 
износи више од 500 милијарди долара, преко 
ноћи је стекао незамисливу планетарну моћ, чак 
већу од оне којој пола века теже безбедносне 
организације попут ЦИА. Лари Пејџ, власник 
више од 1000 милијарди вредног Гугла и њене 
матичне компаније Алфабет, поседује инстру-
менте којима мења будућност цивилизације. Али, 
концентрација снаге појединаца над друштвом 
присутна је и изван информационих технологија, 
а срећемо је и на пољу нашег урбанизма. 

У изборној 2017. српски џентри Богољуб 
Карић се после 11 година егзила у Русији вратио у 
Србију "на велика врата", доносећи идеје 
милионских пројеката. Најавио је градњу милион 
квадрата станова цене 480-500 евра и представио 
свој "Тесла град". За нови урбанистички подухват 
српска престоница  је обезбедила  локацију  Маки- 
_______________________________________________ 
Данашњи и новопројектовани изглед Макишког 
поља; фото: лична документација                           ▼ 

 

шко поље, "Београду на води" неконкурентну јер 
је удаљена од центра десетак километара. Поред 
упозорења струке да је Макишко поље планом 
заштићено од градње, јер се испод њега налазе 
највеће резерве пијаће воде у региону стратешки 
значајне за опстанак престонице, а држава 
затражила кредит Европске банке ради улагања у 
ово водоизвориште, Град Београд је донео одлуку 
о реализацији новог сателитског хиперурбаног 
насеља. Супротно важећем плану, спроведен је 
урбанистички конкурс који предвиђа градњу чак 
856.800 квадратних метара стамбеног простора 
плус пословне и јавне објекте, и подељене су 
награде победницима. 

Године 2020. градска власт је активирала 
изградњу дистопијског града на Макишком пољу, 
најавивши убрзано усвајање новог Плана детаљне 
регулације за ово подручје. Њиме се омогућава 
потпуна урбанизација главног изворишта пијаће 
воде у Београду. И овога пута, струка упозорава 
да прописи то не дозвољавају. Ни спровођење 
јавне расправе по кратком поступку није могуће, 
јер услед пандемије није дозвољено одржавање 
скупа већег броја људи. Указујући на могуће 
угрожавање здравља грађана и стратешку 
погубност пројекта, струка указује на 
неодрживост пројекта у будућности. Јер, 
неодговорно је садашњих 90 процената зелених и 
пољопривредних површина преко ноћи свести на 
само 5 процената будућег градског зеленила! 
Проблем је и саобраћајна веза са центром Беграда, 
упућена на упитан пројекат метроа који предвиђа 
да на данас ненастањеном Макишком пољу буде 
његова почетна станица!? 
_____________________________________________ 
(Уз дозволу аутора, преузето са сајта «Вечерњих 
новости» 15.12.20.  www.novosti.rs/kultura/vesti/  
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              Марко Стојановић, ист.ум. 
    

КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ 
НОВА АМБАСАДА 
СР НЕМАЧКЕ У БЕОГРАДУ 

 
   Амбасаде су званична представништва 
иностраних држава, а поред своје дипломатске и 
обавештајно-аналитичке, поседују и извесну 
културолошку улогу. Њихова архитектура мора 
пре свега да задовољи функционално-сигурносне 
потребе, а затим и да у визуелном смислу 
репрезентује државу која је у тој згради 
стационирана. Нешто слабије државе или чији 
политичко-привредни утицај нема неки већи 
значај за Србију, лоцирале су своје амбасаде или 
конзулате у приватним зградама и вилама широм 
Београда, најчешће у ужем центру или на Дедињу 
и Сењаку. Друге, пак, моћније државе, чији утицај 
носи пресудну улогу у развоју Србије и региона у 
старту су своја дипломатска представништва 
уселила у зграде које су посебно пројектоване за 
ту намену, пре свега од стране њихових 
архитеката, тј. пројектних бироа.  

Међутим, није све тако одувек било, о 
чему сведочи некадашња (сада већ срушена) 
амбасада СР Немачке у Београду. О томе ко је 
пројектовао стару, али и како ће изгледати нова 
зграда амбасаде, покушаћемо да расветлимо у 
овом тексту. 
   Аутор некадашње зграде амбасаде СР 
Немачке (Западне Немачке) је у јавности мало 
познати домаћи архитекта Богдан Игњатовић. И 
даље није јасно како је ловор славе успео да 
заобиђе овог талентованог аутора, чије 
монументалне зграде сведоче о његовом умећу. 
Каријеру започиње коју годину пред Други 
светски рат, да би врхунац своје каријере доживео 
50-их и 60-их година, понајвише кроз дела 
изграђена у Београду. Споменућемо само зграде 
Београдског драмског позоришта (1947-48), 
Галерија фресака (1950-53), хотел „Славија“ (1960-
62), Административна зграда Владе Србије (1961-
63), пословна зграда предузећа „Комграп“ (1965).   

Зграда амбасаде СР Немачке долази у 
позном стваралачком пероду јер је пројектована 
око 1970., а изведена 1979. године. Објекат је 
замишљен као утилитаран, за потребе 
функционисања једног дипломатског представ-
ништва, па је било какво експериментисањ са 
формом било сведено искључиво на прочеоно 
фасадно платно. Не рачунајући кров као 
својеврсну пету фасаду, који је своју форму, као 
код зграде Народне библиотеке (арх. Иво 
Куртовић) или Филозофског факултета (арх. Све- 

 

 
Стара амбасада, Б. Игњатовић, 1979.г. 
 

 
Решење са конкурса из 2009.г. 
 

 
Усвојено решење, аксонометрија 
 

тислав Личина), пронашао у локалном народном 
градитељству, лице ове зграде не може се 
упоредити ни са једним остварењем које је 
изграђено на овим просторима. Архитекта 
Игњатовић полази од конструктивистичких 
начела, па армирано-бетонску скелетну кон-
струкцију, са све стубовима и гредама, препушта 
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у поље фасаде, стварајући тиме једну својеврсну 
бетонску решетку. Да ли је ово постигнуто и из 
извесних безбедносних разлога или је то можда 
један саркастични одговор на време које је аутор 
провео иза решетака логора, управо за време 
немачке окупације, можда никада нећемо сазнати. 
Такође, овај бруталистички израз појавио се 
потпуно случајно, имајући у виду чињеницу да је 
армирано-бетонска решетка била предвиђена за 
облагање кулијеом, али да је највероватније по 
жељи инвеститора задржана у овом сировом 
облику. 
    

 
Усвојено решење, Karl und Probst, 2020.г. 
 

Први наговештај рушења зграде амбасаде 
појавио се 2009. године, када је расписан јавни 
архитектонски конкурс за решење нове зграде 
овог дипломатског представништва. На конкурсу 
није додељена прва награда, али је зато 
другонаграђено решење приказало један хумани 
приступ у заштити овог специфичног архи-
тектонског израза, задржавши бетонску решетку 
испред новопројектованог објекта. 

Међутим, СР Немачка је очигледно имала 
друге планове чим није желела да успоставља 
визуелно-културолошки континуитет са прет-
ходном државом/политиком, па су за пројектанте 
нове зграде амбасаде изабрали тим архитеката из 
немачког пројектног бироа Karl und Probst 
(KarlundP) из Минхена. Немачки аутори су, као и 
неки од наших бироа на конкурсу, понудили 
атрактивно решење, са два атријумска простора, у 
којем доминира једноставна, прочишћена, куби-
чна форма. Занимљиво је да су аутори на 
известан начин желели да искажу повезаност нове 
зграде са државом у којој ће бити изведена, 
предложивши у спецификацији материјала да 
камене плоче од којих ће бити изведена фасада, 

буду од сивкасто-беличастог мермера извађеног 
на простору Србије. Форма је пре свега била 
условљена функцијом, а фасада са својим уским 
прозорским отворима и ниском, али и помало 
клаустрофобичном улазном партијом, алудира на 
фортификацијске објекте, чиме је додатно 
стављен акценат на безбедносни фактор сваког 
важнијег дипломатског представништва. 

Посматрајући са прочеља, архитектуром 
доминира симетрија, склад и перфекција, а све су 
то и даље особине немачког народа, пословања и 
државне политике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Амбасада СР Немачке је исељена из старе 
зграде већ 2012. године, али је објекат најпре стајао 
испражњен и напола срушен неколико година, да 
би се пре коју годину приступило његовом 
коначном рушењу и постепеном зидању нове 
зграде, која би до средине 2020.г.  требало да буде 
завршена. Немамо податке о вредности нове 
зраде, али је познато да ће се простирати на преко 
5.000 квадратних метара. 
   Са једне стране, велика је штета што 
Немци нису желели да сачувају онако 
специфичну и атрактивну фасаду (ако већ не 
целу зграду), чија је препознатљива форма 
учинила да се иста пронађе на страницама 
многих монографија и научних радова, који за 
тему имају послератну југословенску модерну 
архитектуру. Са друге стране, зграда амбасаде 
добија достојну наследницу у виду зграде која се 
ненаметљиво и елегантно уклапа у постојеће 
архитектонско окружење, а видећемо да ли ће је 
Београђани прихватити као и претходну. 
_____________________________________________ 
Фотографије: Амбасада СР Немачке 
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ТРЕЋА ИЗЛОЖБА ЖЕНСКОГ 
АРХИТЕКТОНСКОГ СТВАРАЛАШТВА 
 

Извештај о наградама  
 

Чланови жирија: 
- арх. Пеђа Милутиновић, власник Mapa architects, 
Београд 
- арх. Лазар Кузманов, власник Kuzmanov i partners, 
Нови Сад 
- арх. Јелена Митровић, MITarh architects, Београд 
- арх. Ања Милић, једина представница ЖАД, власник 
и директор ARHIpro компаније, Београд и  
- арх. и писац Дејан Тиаго Станковић, из сфере 
вишеслојности 
 
НАГРАЂЕНИ(Е) ПО ОБЛАСТИМА: 
  
А. ентеријер 
1. Сара Димитријевић: Апартман СС 
2. Јелена Матић: KA bench 
3. Биљана Бегенишић + Слађана Марковић: Адаптација 
и ентеријер стана у Београду 
B. урбанизам 
1. Мarina Клеywег + Colin Клеywег (+ Јелена Симић + 
Ана Николић + Немања Маријановић): Riseley Street 
Masterplan – Streetscape design guide 
2. Марија Кузмановић + Сузи Швелић Шкевин 
(АРХИГРУПА): Лука наутичког туризма - марина до 200 
везова с пратећим садржајима 
C. архитектура  
1. Ела Нешић + Данило Недељковић: Надзиђивање 
објекта - два пентхауса, Гундулићев венац 51 
2. Дијана Аџемовић - Анђелковић (а2архитектура) + 
Владимир Анђелковић + Александар Богојевић (+ 
Страхиња Пакашки + Милош Радојевић + Јелена 
Бошњак + Теодора Тасић + Емина Томић + Миња 
Младеновић + Исидора Бабовић): Кућа ВУ 
3. Сара Васић + Надежда Вуковић (YOUTH by Arhi.pro): 
Meander Flamingo observation Tower  
D. комуникација 
1. Соња Радовић Јеловац (+ Elisa Cattaneo):  
књига Emerging resilience 
2. Весна Стојчић: часопис Архитектон 
3. Татјана Вукосављевић: Реализације пројеката 
ФА+СЦЦМ, ЕУ Креативна Европа 
 
Pосебна похвала: “International Academic Conference on 
Places and Technologies” 

 
E. вишеслојност: 
1. Миа Давид: Navigator Art Gallery 
2. Вања Вулин: уметност, вишеслојност 
3. Маја Стефановић + Иван Стефановић (Abovus 
архитекте): Val desk organizer 
  
Образложење критеријума за избор радова по 
категоријама: 
 

...У категорији ентеријера као основна вредност 
препозната је мултивалентност унутрашњег простора, 
или самог намештаја схваћеног као прос-торни елемент, 
који поред функционалности, као разлога који 
оправдава његово настајање, поседује квалитет 
вишеструкости значења и тако формира неки вид 
повлашћеног места које омогућава да се спе-цифичност 
конкретног ентеријера непогрешиво визуелизује. 
  У категорији урбанизма узета је у обзир 
сложеност урбанистичког пројекта који има задатак да 
усклади мноштво противречних и често неповезаних 
захтева, па је успех компромиса често питање форме 
приказивања која дозвољава да се њихов заједнички 
именитељ испољи у јединственој замисли јавног 
простора, таквој да не занемарујући економске 
вредности ипак има у виду разумевање садржаја који у 
својој непосредној реализацији постају битно мерило 
урбане реалности и димензија друштвеног живота. 

У категорији архитектуре жири се водио идејом 
да је вишеслојност у актуелним профе-сионалним 
околностима пре свега питање контекс-туалности саме 
архитектуре, односно њене могућности да својим 
визуелним чињеницама повезује шире околности 
егзистенције, било да је реч о успостављању 
континуитета између градитељских и стилских 
вредности прошлости, садашњости и будућности, или о 
урбанистичко–еколошкој функцији архитектонског 
облика. У том смислу награђени су пројекти чија је 
вишеслојност загарантована препознавањем типског, 
ако не типолошког значаја архитектонско-
урбанистичких конфигурација које преносе одређено 
формално искуство, као и у оригиналности њиховог 
превазилажења у конкретној, практичној реализацији у 
складу са непосредним условима градског, приградског 
или природног окружења. 
  У категорији комуникације критеријум је 
представљала успешност пројеката чији је циљ ширење 
комуникације о архитектури, или њена тематизација 
као савременог места комуникације. Жири је имао у 
виду актуелне околности које се одликују 
дисперзивношћу, не само професионалне, већ и 
друштвено-политичке свакодневице, у којој се губи из 
вида јавни значај архитектуре и њен капацитет да мења 
просторну реалност. 

У категорији вишеслојности критеријум за 
доделу признања представљао је потенцијал за размену 
практичног искуства између архитектуре и других 
дисциплина, где се не поставља питање на који начин 
сама архитектура користи открића из других области, 
већ на који начин архитектонска знања постају 
употребљива у перспективи других, пре свега 
визуелних дисциплина, инспиришући нова гледишта у 
погледу методолошког јединства архитектуре и 
кустоске праксе, али и архитектуре и фотографије, као 
и архитектонског и индустријског или модног дизајна. 
 

             Aрх. Јелена Митровић 
____________________________________________________ 

Фотографије у прилогу: www.zad.rs 
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Сара Димитријевић: Апартман СС                                     ▲ 
 

 
Биљана Бегенишић + Слађана Марковић:                      ▲ 
Адаптација и ентеријер стана у Београду 
 
Сара Васић + Надежда Вуковић (YOUTH by Arhi.pro): 
Meander Flamingo observation Tower                                 ► 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дијана Аџемовић - Анђелковић (а2архитектура) + 
В. Анђелковић + А. Богојевић (+ С. Пакашки + М. 
Радојевић + Ј. Бошњак + Т. Тасић + Е. Томић + М. 
Младеновић + И. Бабовић: Кућа ВУ                                   ▲ 
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Ела Нешић + Данило Недељковић: Надзиђивање        ▲ 
објекта - два пентхауса, Гундулићев венац 51                ▼ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Детаљи ентеријера ▲                                             ▼   Основе 
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ВЕЛИКА НАГРАДА 
АСОЦИЈАЦИЈЕ СРПСКИХ 
АРХИТЕКАТА 2020 

 

            Струковно удружење архитеката АСОЦИЈАЦИЈА 
СРПСКИХ АРХИТЕКАТА традиционално додељује 
годишње награде архитектима за животно дело и 
признања компанијама и појединцима. Овогодишње 
награде за животно дело носе имена великана српске 
архитектуре, теорије и историје архитектуре: др 
Милутина Борисављевића и др Зорана Маневића.  
 

ОДЛУКА ЖИРИЈА О ДОДЕЛИ НАГРАДА 
АСОЦИЈАЦИЈЕ СРПСКИХ АРХИТЕКАТА 2020. 

 

Жири Асоцијације српских архитеката у 
саставу: проф. арх. Александар Радојевић, председник 
жирија, арх. Слободан Малдини, заступник Асоцијације 
српских архитеката, арх. Марио Јобст, арх. Слободан 
Драговић и проф. др арх. Петар Арсић донели су 
одлуку о додели Велике награде Асоцијације српских 
архитеката - АСА за животно дело: 

 

Велику награду за животно дело "Др Милутин 
Борисављевић" добила је Др Љиљана Благојевић, 
архитекта;  

Велику награду за животно дело "Др Зоран 
Маневић" добио је Милош Станковић, дипл.инж.арх.  

Признања за подршку и сарадњу на 
реализацији часописа АСА додељена су следећим 
компанијама и угледном појединцу:  
             ALUMIL YU INDUSTRY A.D. 
             Штампарији Бирограф, Земун 
             Др Милану Девићу, аутору Симпролит® система 
 

              Дана 3. новембра у Великој сали Студентског 
културног центра у Београду одржано је вече посвећено 
годишњици излажења часописа "АСА - Architectura/ 
Scientia/Ars" и промоцији броја 006. Тим поводом 
уручене су награде за животно дело у архитектури, 
признања сарадницима часописа "АСА" и одржан 
разговор на тему  "Шта је уметност?". У разговору су 
учествовали: историчар уметности проф.др Јерко Јеша 
Денегри, ликовни уметник Драгољуб Раша Тодосијевић 
и архитекта Слободан Малдини, оснивач и уредник 
часописа "АСА". Разговор је водио историчар уметности 
и кустос Стеван Вуковић, уредник програма 
"Филмфорум" Студенског културног центра у Београду. 
___________________________________________________ 
maldini.slobodan@gmail.com  

 
 

Музеј науке и технике – Београд и Завод за 
интелектуалну својину Републике Србије представили 
су изложбу  
 

НАШИ  ВЕЛИКИ  ИЗУМИТЕЉИ 
 

9. новембар – 9. децембар 2020. 
Стаклена сала, Скендер-бегова 51, Београд  
 

Дана 15. новембра 2020. године, Завод за 
интелектуалну својину Републике Србије обележио је 
100 година свог постојања. Поводом овог јубилеја у 
Музеју науке и технике je изложена серија постера 
„Наши велики изумитељи“.  
 

Убрзо по оснивању Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, указом престолонаследника Александра I 
Карађорђевића, 15. новембра 1920. године донета је 
Уредба о заштити индустријске својине и основана је 
Управа за заштиту индустријске својине при 
Министарству трговине и индустрије. Завод је више 
пута током своје историје мењао назив, обим 
надлежности и територијалне оквире деловања, али је 
послове из своје надлежности спроводио у 
континуитету.  

Иако је први патент регистрован у тадашњој 
Управи био пренети угарски патент „Строј за печење 
ракије“, казанџије Милана Т. Јовановића из Новог Сада, 
први патент одобрен од стране Управе домаћем 
подносиоцу регистрован је под бројем 7 са називом 
„Сама себе љуљајућа колевка“. Проналазаштво на овим 
просторима је постојало и много раније па ће на овој 
изложби бити представљено 14 познатих српских 
проналазача који су својим проналасцима и својим 
научним и инжењерским деловањем допринели 
технолошком напретку Србије и света, пре и након 
оснивања Завода, као и у савремено доба: Руђер 
Бошковић, Љубомир Клерић, Коста Миловановић Кока, 
Огњеслав Костовић, Никола Тесла, Ђорђе Станојевић, 
Михајло Идворски Пупин, Михаило Петровић Алас, 
Милутин Миланковић, Добривоје Божић, Бранко 
Жежељ, Бранислав Билен, Даница Гајић и Миомир 
Вукобратовић.  

Обележавање јубилеја Завода је праћено у 
дигиталном формату, уживо на Youtube каналу Завода, 
у уторак 17. новембра 2020. године са почетком у 11:00 
часова.               .  

             www.sits.org.rs, www.muzejnt.rs  
 

 

mailto:maldini.slobodan@gmail.com
http://www.sits.org.rs/
http://www.muzejnt.rs/
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ДОДЕЛА ВЕЛИКЕ НАГРАДЕ за 
„КУЋУ ГОДИНЕ 2020“. 

 

У циљу да скрене пажњу шире јавности на 
примере добре праксе, у сарадњи с водећим 
бироима у Србији, портал  Gradnja.rs  покренуо је 
у децембру 2020.г. анкету за доделу велике 
награде за „Кућу године“. Жеља је била  да се 
изабере најбољи изведени пројекат аутора из 
Србије у 2020.г., а у циљу популаризације домаћег 
архитектонског стваралаштва. Награда је 
додељена у две категорије: по избору гласова 
публике и по избору стручног жирија.  
 

Стручни жири је био у саставу: 
• Ања Ивана Милић (Arhi.pro), 
• Милан Рашковић (Bureau Cube partners), 
• Лела Алемпијевић (Zabriskie Studio), 
• Јован Митровић (Архитектонски студио LFG / 
Living Future Green ), 
• Игор Цонић (Gradnja.rs), 
Секретар жирија: 
Драган Марковић (Gradnja.rs) 
 

У конкуренцији за награду било је 13 објеката, 
номинованих од стране редакције портала 
Gradnja.rs: 
 

1. Кућа на Космају; Дејан Тодоровић 
2. Кућа на брегу; MADA Studio 
3. Кућа на Сењаку; Studio OBE 
4. Викендица у Шијаковцу; Takt Studio 
5. Енергетски пасивна кућа у Београду;   
              Владимир Лојаница, Саша Мацановић 
6. Кућа у Раковцу; Modelart Arhitekti 
7. Кућа на Дунаву у Новом Саду;  
              Synthesis Quatro 
8. Кућа у Сремским Михаљевцима;  
              Architehna 
9. Кућа у Хекторовићевој; PLAT.FORM.A 
10. Викендица у Каменици; Филип Рашковић 
11. Куће на Старој планини; Alterno Inc 
12. Кућа на Златибору; N-Martin Studio 
13. Кућа на Авали; TEN Studio 
 

Гласало се оценом од 1 до 10, а рок за гласање је 
био 14. јануар 2021.г. После три недеље гласања, 
Кућа на Авали проглашена је за најбољу по 
избору жирија, док су Куће на Старој планини 
најбоље по избору публике.  
 

Ранг листа по избору жирија: 
 
1. Кућа на Авали, 63 поена 
2. Енергетски пасивна кућа, 53 поена 
3. Куће на Старој планини, 44 поена 
4. Кућа у Хекторовићевој, 44 поена 
5. Кућа на Златибору, 41 бодова 
 

 
Кућа на Авали; TEN Studio          (фото: М. Мартиновић) 
(аутори: Немања Зимонић, Огњен Крашна, Јана 
Кулић и Миодраг Грбић) 
 
Ранг листа по избору публике: 
 
1. Куће на Старој планини, 21.277 поена 
2. Кућа у Раковцу, 20.668 поена 
3. Кућа на Авали, 20.004 поена 
4. Кућа на Златибору, 18.396 поена 
5. Кућа на Сењаку, 18.223 поена 
 

 
Куће на Старој планини, AlternoInc  
 (аутори: Ђорђе Китић и Душан Николић) 

        (фото: М.Јовановић) 
______________________________________________ 
(Преузето са портала Gradnja.rs) 
____________________________________________________________________________________________ 

Објекти на Старој планини добили су Велику 
награду тријенала архитектуре Ниша  2018.г.  

https://www.gradnja.rs/tag/arhipro
https://www.gradnja.rs/tag/Bureau-Cube-partners
https://www.gradnja.rs/tag/zabriskie
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КРАТАК ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
И АКТИВНОСТИМА 

УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА 
СРБИЈЕ 

током  2020. године 
 
Удружење архитеката Србије има укупно девет 
активних друштава као својих чланица и то:  
- Друштво архитеката Београда ; 
- Друштво архитеката Новог Сада;   
- Друштво архитеката Ниша ;  
- Друштво Врањских архитеката; 
- Друштво архитеката Зрењанина;  
- Друштво архитеката Пожаревца и   
              Браничевског округа ;  
- Друштво архитеката Ваљево; 
- Друштво архитеката Крушевца ; 
- Друштво архитеката Ужица . 
 
Удружење архитеката Србије је и даље чланица:  
Међународнe унијe архитеката ( International 
Union of Architects - UIA) и Савета архитеката 
Европе (Architects' Council of Europe - ACE).  
Комуникација се одвијала интензивно преко  
наших чланова националних  представника  у 
Савету архитеката Европе. 
 
■ КОНКУРС ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ 
 
■ ОРГАНИЗОВАНИ КОНКУРСИ у организацији 
Удружења архитеката Србије у 2020. години у 
сарадњи са друштвом архитеката Београда, као 
позиви за јавну набавку – конкурс за дизајн:  
- Израда идејног решења за изградњу-проширење 
постојећег депоа Народне библиотека  Србије у 
Београду. Наручилац посла Народна библиотека 
Србије –  спроводилац Друштво архитеката 
Београда. Конкурс је расписан крајем 2020.године 
са роком предаје радова 14.02.2021.године. 
 
■ КОНКУРСИ У ПРИПРЕМИ  током 2020 – 
конкурс за дизајн 
- Урбанистичко-архитектoнски конкурс за 
подручје Аде Хује, ГО Палилула. Инвеститор Град 
Београд – Секретаријат за инвестиције и 
становање и  Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда – спроводилац Удружење 
архитеката Србије; 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  Урбанистичко архитектонски конкурс за 
партерно уређење са пешачком зоном – Табачка 
чаршија у Пожаревцу – спроводилац Удружење 
архитеката Србије; 
-  Урбанистичко-архитектонског конкурс  за 
подручје између улица Јурија Гагарина и 
Земунске (ИМТ) у Новом Београду. Инвеститор 
Град Београд – Секретаријат за инвестиције и 
становање и  Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда – спроводилац  Друштво 
архитеката Београда. 
 
■ ПРОДУКЦИЈА 17. МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ 
АРХИТЕКТУРЕ У ВЕНЕЦИЈИ 2020. године 
 
■ ГОДИШЊА НАГРАДА  УДРУЖЕЊА 
АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ  за 2019. годину  -  
- Годишња награда “Алексеј Бркић” 
- Најуспелији студентски пројекат 
 
■ ВЕЛИКА НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО 
УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ  за 2019.г. 
 
■ SHARE BEOGRAD FORUM 2020.г. 
 
■ MIES VAN DER ROHE  НАГРАДА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ ЗА САВРЕМЕНУ АРХИТЕКТУРУ 
 
■ БИНА 2020.г. 
 
■ СЕКТОРСКА ВЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 
2020. г. 
 
■   ЗАШТИТА ПРОФЕСИОНАЛНИХ  ПРАВА  И 
ПРУЖАЊЕ КОЛЕГИЈАЛНЕ ПОМОЋИ – током 
2020. 
 
■ УСКЛАЂИВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
ПРОПИСА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
КВАЛИФИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА 
ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА И ПРОПИСИМА. 
 
■ ИЗРАДА НАЦИОНАЛНЕ АРХИТЕКТОНСКЕ 
СТРАТЕГИЈЕ СРБИЈЕ  
 

У  Београду  15. јануар  2021. 
                                                 
За Удружење архитеката Србије 
Председник, 
Ванр. проф. Милан Ђурић, архитекта 
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  арх. Мирјана Анђелковић 

АРХИТЕКТУРА и архитектура (2) 
 

„BURJ KHALIFA efekat“ 
  

Протекла деценија забележила је снажан 
развој у два битна подручја архитетуре. Док на 
једној страни архитектонске сцене „BILBAO 
efekat“ постиже готово надреалан успех у 
изградњи садржаја у домену културе, „BURJ 
KHALIFA efekat“ постаје синоним за вртоглави 
раст изградње високих структура. 
 

„Нико се неће одрећи 
небодера. Има нешто привлачно, 
готово духовно у небодерима. 
Небодери нису несрећа данашњег 
свијета. Одувијек сте имали 
високе торњеве који се оцртавају 
на небу, још од средњовјековних 
катедрала. Наравно да наши 
небодери нису свете грађевине, 
него мјеста у којима живимо, гдје 
радимо.“  

Daniel Libeskind 
 

Adrian Smith (Адриан Смит), Burj Khalifa, Дубаи, 
УАЕ 

 

2010. године у Дубаију је отворен највиши 
небодер до тада изграђен, 828 м. високи торањ - 
Burj Khalifa. У конкуренцији бројних имена из 
архитектонског врха, част да потпише пројекат 
овог сензационалног градитељског остварења, 
припала је  Adrian  Smith-у (Адријан Смит) испред 
чувене чиkашке пројектантске куће Skidmore, 
Owings & Merrill. 

Burj Khalifa, иновативна, високотехнолошка 
архитектура, снажно је покренула изазов за 
освајање висина („Burj Khalifa ефекат“). Циљ 
изградње овог иконичког здања био је омогућити 
Дубаију значајно позиционирање на интернацио-
налном плану и светском тржишту туризма. 

Модуларна структура торња своја три 
вертикална сегмента гради на чистој Y форми 
основе која је за дизајн позајмила геометрију 
егзотичног цвета Himenocallis. 

Из основе приземља развија се 26 хелико-
идних нивоа, из чијег језгра израста централна 
вертикална доминанта, скулптурални врх – 
реминисценција на куполасте форме из исламске 
архитектуре. 

Усвојену геометрију прате 163 етаже на 
којима је смештено 30.000 станова, 9 хотела, 
трговачки центар, више базена...Овај дивовски 
грађевински подухват изграђен је уз трошкове од 

2,2 милијарде долара, које је обезбедила компа-
нија Emaar Properties у већинском власништву 
Mohameda bin Rashida Al Maktоuma, владара 
Дубаија.  

Burj Khalifa - реализована архитектонска 
фантазија, по речима критичара лабудова песма 
арапског нафтног чуда, још увек представља 
исконски вечни изазов човечанства против 
природе и сопствених граница. 

 

 
1. Adrian Smith, Burj Khalifa, Дубаи, УАЕ. 

 

 
2. Цвет Himenocallis. 
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3. Burj Khalifa - карактеристична основа. 

 
 

Rem Koolhaas (Рем Колхас), Зграда централне 
кинеске телевизије (CCTV), Пекинг, Кина 

 
2012. године Пекинг је добио нови урбани 

репер. Starchitect Рем Колхас (ОМА) реализовао је 
у центру Пекинга пословну зграду Централне 
кинеске телевизије (CCTV), високу 161 метар,  
једну од најпознатијих светских грађевина данас. 
Тај „тродимензионални небодер“ (како га је 
назвао сам аутор), добитник награде Савета за 
високе зграде и урбано станиште, засијао је као 
метафора за вртоглав кинески економски развој. 

 

 
4. Rem Koolhaas, Зграда централне кинеске 

телевизије (CCTV), Пекинг, Кина 

 

Два челична џина који пркосе гравитацији 
и земљиној тежи, својом револуционарном 
формом померају постојећу иконографију и 
типологију високох зграда укидајући потпуно 
фасаду као хијерархијски елемент. 

Сам Рем Колхас је, кроз пројекат CCTV, 
потврдио свој став о небодерима познатом 
изјавом: „Када сам 2003. године у књизи Content 
једно поглавље назвао „Уби небодер“ био је то 
израз разочарења начином на који се примењује 
типологија небодера. Стога сам кренуо у кампању 
против небодера у њеном инспиративном 
смислу.“ 

 CCTV, храбра, остварена утопија, синтеза 
аналитичког кубизма, футуристичког дизајна и 
високе технологије, снажним визуелним 
импулсом, прећутно је прешла преко високе цене 
реализације – 850 милиона евра,  које је кинеска 
држава уградила у свој симбол будућег развоја. 

 
Adrian Smith (Адриан Смит), Jeddah Tower, 

Џеда, Саудијска Арабија 
 

2013. године, само три године после 
светске презентације Burj Khalifa-е , starchitect 
Адриан Смит, испред пројектантске кућа Gordon 
Gill Architecture, потписује нови пројекат за 
изградњу супервисоког облакодера у Џеди - 
Jeddah Tower (Краљевски торањ). Ово архитектон-
ско–инжењерско чудо, висине 1008 метара, чије се 
отварање очекује 2021. године, биће прва 
грађевина која је освојила висину преко једног 
километра. 

 

 
5. Adrian Smith, Jeddah Tower,  

Џеда, Саудијска Арабија 

 



 АКТУЕЛНОСТИ У СВЕТУ                                                                АРХИТЕКТ 71 - 72  АПРИЛ  2021 

 

20 

 

 
Џеда, град са 3,5 милиона становника, 

други  град по величини (после Ријада, главног 
града) у Саудијској Арабији, значајна је трговачка 
лука и место окупљања исламских ходочасника 
на путу за Меку. Своју двојну улогу, користећи 
своје материјалне могућности, апострофира кроз 
убрзани развој на мулти-културалном плану. 
Jeddah Tower, својим дизајном, пратећи форму 
„пустињског цвета који стреми у небо“ 
симболично глорификује тај циљ. 

Саудијски принц Al Valid bin Total, нећак 
краља Abdulah-a, најбогатија личност на блиском 
истоку, као инвеститор и Bakr bin Laden, директор 
групације Bin Laden Group, као реализатор 
(обојица данас актери у низу оптужби и скандала 
везаних за корупцију), подржали су овај пројекат 
уз цену од 2,2 милијарде долара. 

Из темеља дубоких 60 метара израстају 252 
етаже на којима су смештени пословни простори 
(А-нивоа), луксузни апартмани, хотел, панорам-
ске терасе, највиша опсерваторија на свету. 
Захваљујући богатим садржајима у приземљу и 
подземним етажама, Jeddah Tower ће у великој 
мери допринети развоју пословног градског 
језгра. 

И док део јавности Jeddah Tower види као 
вишеструко значајну инвестицију, немали број у 
овој симбиози власти и економске моћи, види 
охоло такмичење нафтом богатих земаља. 
 

  
6. Jeddah Tower- приземни део. 

 

 
7. Карактеристична етажа 

AMBS Architectes, The Bride, Басра, Ирак 
 

2014. године, на југу Ирака, у Басри, једном 
од најбрже растућих пословних центара на свету, 
почела је изградња 1152 метра високог небодера - 
The Bride („Невеста“) чији се завршетак градње 
очекује 2025. године. The Bride, торањ 152 метра 
виши од Jeddah Tower-а, дело је интерна-
ционалног тима AMBS Architects, иза чије 
реализације стоје власти Ирака и нафтно 
богатство (Басра поседује највећи део резерви 
нафте у Ираку). 

Архитектонска композиција наглашене 
меке геометрије садржи четири куле међусобно 
повезане спратним вртовима. Инспиративан, 
високо креативан детаљ у композицији је „вео“ 
(мрежа), који покрива јужну фасаду највише куле 
и протежући се преко нижих делова и бројних 
садржаја на тлу ствара пријатне, засенчене 
просторе за боравак. „Вео“, површине 600.000 м2, 
чине соларни панели, који треба да обезбеде 
енергетску одрживост, односно укупну 
електричну енергију која је потребна за 
функционисање система, што, по речима 
пројектаната, до сада није успела ниједна мега-
грађевина. 

Бришући традиционално дефинисану 
намену небодера, The Bride ће понудити нове 
садржајне склопове. На 230 етажа биће смештени 
луксузни станови, хотели, трговине, галерије, 
променаде, паркови... који ће бити отворени, не 
само за оне који ту живе и раде, већ и за остале 
становнике Басре и туристе. Ако 2025. године 
буде завршена градња, The Bride ће својим 
задивљујућим перформансама постати први 
вертикални град на свету. 

 

 
8.  AMBS Architectes, The Bride, Басра, Ирак 

 

 
9. The Bride – соларна мрежа – „вео“. 
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Santiago Calatrava (Сантјаго Калатрава), Dubai 
Creek Tower, Дубаи, УАЕ 

 
2016. године у Дубаију је почела изградња 

супер високог торња који ће, када буде изграђен 
(2022. г.), својом висином од 928 метара надвисити  
Burj Khalifu (828 метара), садашњу визуелну 
доминанту у силуети Дубаија. 

Пројекат (победник на конкурсу за идејно 
решење), дело starchitect-е Сантјага Калатраве 
снажно су подржали Mohamed bin Rashid Al 
Maktоum, премијер и владар Дубаија и компанија 
Emaar Properties – реализатори претходног 
небодера. 

Дизајн Dubai Creek Tower-а, користећи као 
инспирацију богато културно наслеђе исламског 
поднебља, садржи савремену причу о минарету 
које израста као пупољак из витке стабљике 
љиљана. 

На пројекцији пројекта за јавност сам 
Калатрава је дао образложење решења: „Дизајн 
зграде инспирисан је исламском традицијом уз 
жељу да достигне историјску славу Алхамбре и 
џамије у Кордоби – два архитектонска чуда у 
којима се преплићу елеганција и лепота са 
математичком геометријом.  

 

 
10. Santiago Calatrava, Dubai Creek Tower,  

Дубаи, УАЕ 

Дизајн торња у луци Dubai Creek заснован је 
на традиционалној уметности и култури самог 
Дубаија. То је и велико технолошко достигнуће. 
Током своје каријере користио сам технологију и 
инжењеринг као средство за досезање лепоте и 
уметничких вредности. Овај пројекат је 
уметничко дотигнуће инспирисано циљем да овај 
простор постане место окупљања грађана, не само 
из Дубаија и УАЕ, већ и за људе широм света. То је 
симбол вере у напредак.“ 

Dubai Creek ће садржати хотел, ресторане, 
бројне просторе за културна дешавања, бројне 
платформе са бујном вегетацијом, панорамске 
отворене терасе и покретне платформе за 
разгледање, које ће се ротирати око фасаде. На 
врху је смештена опсерваторија која нуди поглед 
од 3600. 

Од ове мега-грађевине, која ће по 
прелиминарној цени коштати милијарду долара, 
инвеститори очекују снажан импулс за будући 
развој овог подручја.  

 
W. S. Atkins, Namaste Tower, Мумбај, Индија 

 
Мумбај, највећа поморска лука на Ара-

бијском мору, финансијски и економски центар 
Индије, очекује 2022.г. отварање облакодера 
Namaste Tower, будућег монументалног оријен-
тира у панорами централне градске пословне 
зоне. 

 

 
11. W. S. Atkins, Namaste Tower  

Мумбај, Индија 

http://www.gradnja.rs/wp-content/uploads/2016/02/Opservatorija-u-Dubaiju-01-e1455185903172.jpg
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Namaste Tower, дело пројектантског тима 
W. S. Atkins, иако још у изградњи, досегао је, 
спајајући традицију и садашњост, ниво високо 
надахнутог дизајна. Иначе, идеја за дизајн и име 
торња, позајмљена је из духовног значења 
индиског поздрава „Намасте“, где две склопљене 
руке, у додиру, бришу его у међусобном сусрету. 

Просторни склоп чине два симетрична 
крила, међусобно повезана ходницима, на чијим 
крајевима доминирају озелењени атријуми, који 
обезбеђују природно осветљење унутрашњих 
површина. Графички мотиви на стаклу преузети 
су из „Мехенди“ традиције, индијског ритуала 
цртања каном на рукама младенаца. 

Овај врхунски дизајн коштаће Мумбај 140 
милиона долара. Реализатори овог монумен-
талног модернизма верују у вишеструку 
оправданост уложених средстава. 

 
 

 
12. Namaste Tower – карактеристична основа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Namaste Tower – „Мехенди“ орнаменти 
 

Moshe Safdie (Моше Сафди), Raffles City 
Chongqing, Чонгкинг, Кина  

 
Крајем 2019. године, у Чонгкингу, на југу 

Кине, отворен је монументални комплекс Raffles 
City Chongqing. Аутор пројекта био је starchitect 
Моше Сафди, познат по бескомпромисној 
одлучности у напуштању класичних перфор-
манси високох урбаних  структура. Доследан у 
тражењу нових приступа и идеја и поштовању 
традиције, услова локације и културе поднебља, 
реализовао је надреалну идеју – комплекс од кога 

се очекује улога катализатора за ревитализацију 
девастираног централног подручја града. 

Пројекат, инспирисан кинеским једре-
њацима, враћа сећање на прошлост Чонкинга, 
некадашњег важног поморског центра. 
Интегрисани комплекс садржи осам небодера 
(висине 250 и 350 метара). Преко четири небодера, 
на висини од 250 метара, ослоњен је „небески 
мост“ – „Crystal“ дужине 300 метара. 

Овај стаклени „хоризонтални небодер“ 
нуди атрактивне садржаје: базене, ресторане, 
галерије, баште, панорамске конзолне терасе... 

Свакодневи живот у комплексу показаће да 
ли је овај скупи подухват, вредан 4,8 милијарди 
долара оправдао постављени циљ. 

 

 
14. Moshe Safdie, Raffles City Chongqing  

Чонгкинг, Кина 
 

 
15. Raffles City Chongqing-Crystal - „небески мост“. 

 
Mark Foster Gage (Марк Фостер Гејџ), Khaleesi 

(идејни пројекат), Менхетн – Њујорк, САД 
 

2015. године, њујоршки архитекта Mark 
Foster Gage, представио је јавности своју визију 
пројекта за 102 спрата висок облакодер Khaleesi  
деконструктивистичку алтернативу конвенцио-
налним небодерима, „визуелно ослобођеним од 
архитектонског дизајна“ (по речима аутора), који 
се иначе граде на Менхетну. 

Назив Khaleesi, позајмљен од имена мајке 
змајева из популарне филмске приче Игра пре-
стола, симболично је уткан у дизајн објекта. 
Измаштани рељефи, пост-нео-готички детаљи од 
стакла, мермера, листова месинга и бронзе, 
балкони ослоњени на огромна птичја крила... 
оправдано носе назив Khaleesi. 
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Превасходно стамбену намену прате разни 

садржаји: луксузне продавнице смештене на 64. 
спрату, ресторан, сала за куглање, платформе за 
панорамско разгледање... 

 
И док једни ову, помало, стравичну инова-

цију прихватају као надахнуту креацију, други за 
ову идеју имају крајње одбојан став. Ко је у праву, 
видеће се кад и ако дође до реализације. 

 
 

 
16. Mark Foster Gage, Khaleesi (идејни пројекат), 

Менхетн – Њујорк, САД 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Претходни примери – омаж који апостро-

фира иновације у граматици архитектуре обла-
кодера, тек уз податке о броју изграђених, даје 
праву слику о резултатима „BURJ KHALIFA 
efekat“- а. Према подацима Већа за високе зграде 
и урбане средине (Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat), у периоду од 2010. до 2018. године, 
у свету је изграђено 706 високих зграда. Рекордан 
број објеката је изграђен 2017. (147) и 2018. године 
(143 – у Кини 88, у САД 13, у УАЕ 10...). 

 

17. Khaleesi – детаљ фасаде 
 
 

Да ли ће се ова борба за освајање висина 
наставити тешко је предвидети, али многи ана-
литичари најављују замор  „BURJ KHALIFA 
efekat“-а. 

 
„Небодер је одувек био фалусни симбол, 

икона људске охолости, шепурећи Прометеј, 
разметљиви споменик касном капитализму, који 
радника и његов статус смањује на величину 
мрава. У архитектонском смислу њиме се не 
доказују првенствено естетски идеали, него 
остварују специфичне грађевинске технологије, а 
за остварење нових грађевинских технологија 
потребна је економска моћ.“ 

Британски публициста Will Self 
_______________________________________________ 
(Извори података: Интернет – Dezeen Architecture, 
ArchDaily, gradjevinarstvo.rs) 
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КОНКУРС ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕ 
ЗАПАДНЕ ОБАЛЕ СОЛУНА 

 
“Међународни архитектонски конкурс 

„ArXellence 2“ успешно је завршен и резултати су 
објављени на www.alumil.com/arxellence. Догађај 
је подржала Међународна унија архитеката (UIA), 
а спроводио се у блиској сарадњи са ICC саветом 
UIA, спроводећи стандарде UNESCO за 
архитектонске конкурсе. 

Тема конкурса била је предлог идејног 
решења за обнову неискоришћене западне обале 
дела града Солуна,  са циљем формирања нове 
Централне пословне зоне на том месту. Учешће је 
премашило наша очекивања са 1.464 регистрације 
из 90 земаља и 173 пријављена пројекта. Због 
ограничења која је проузроковала пандемија 
коронавируса, оцењивање приспелих пројеката 
извршено је путем интернета, а у складу са 
међународним протоколима. Чланови жирија у 
међународном саставу детаљно су прегледали 
пројекте путем телеконференције и симултане 
пројекције. Након оцењивања, жири је доделио 6 
награда и 4 почасна признања. 

 

 
 

 

 

 

  
Мото компаније АЛУМИЛ је „Градимо 

савршенство сваки дан“, а „ArXellence 2“ одражава 
ову филозофију и на глобалној архитектонској 
сцени. У овом необичном и изазовном периоду, са 
пандемијом COVID-19 која је променила наш 
свакодневни живот, прилагодили смо своје 
активности и одлучили да наставимо да без 
компромиса припремамо такмичење према 
његовом међународном карактеру. Поносни смо 
што су наши напори били успешни и верујемо да 
је „ArXellence 2“ послао снажну поруку 
креативности и архитектонских иновација... 

 
…Свечана церемонија доделе награда је 

одржана 24.02.2020.г. Такође, у зависности од 
развоја ситуације пандемије, приспела пројектна 
решења „ArXellence 2“ биће представљена на 
изложби која ће се одржати у Солуну током 
летњег периода“. 

 
       (Саопштење за штампу „ArXellence 2“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Награда 

Назив пројекта: The Lodge 
Учесник ID: d15bd86f-2938 

Alejandro Piqueras  
(ALE Architects), Шпанија 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 Награда 
Назив пројекта:  
The Green hub –  

A resilient vision for Thessaloniki 
Учесник ID: 20d6099c-5616 

Angeliki Tzifa, Sofia Nikolaidou, USA 

http://www.alumil.com/arxellence
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3 Награда 
Project title: Thessaloniki Green Pier 
Учесник ID: c24d129b-ca90 
Mircea Mogan, Alexandra Virlan (Mogan 
Architecture), Холандија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Награда 
Назив пројекта: Bioclimatic Urban Lighthouse 
Учесник ID: 7fcb61a5-e4bc 
Alberto Mizrahi, Guillermo Lesch, Osvaldo Alvarez 
Rojas, Valeria Franck, Federico Menichetti, Leticia 
Alfaro, Philippa Jane Page 
Француска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Награда 
Назив пројекта: De–fragmenting the Productive 
City_the case of Thessaloniki’s CBD 
Учесник ID: 6a1e10a2-7174 
Maria Chrysoula Akrivou, Antonis Athanasiou 
Холандија 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Награда 
Назив пројекта: A view of the bay. A glance at the 
future 
Учесник ID: 5fc57b05-4a53 
Marco Broekman, Floris Van der Zee, Martha 
Seitanidou, Jordy Stamps, Yunshih Chen, Timothy 
Simons, Marina Lysenkova 
Холандија 
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  Др Бранислава Стоиљковић, доцент 
 

“...КВАЛИТЕТ СТАНОВАЊА 
ЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС...“ 

 
Повод за овај разговор није само 

недавно објављена књига–уџбеник наше 
саговорнице за коју смо дали приказ у 
рубрици „Нове књиге“ већ и увек актуелна 
тема пројектовања и изградње станова, што у 
нашем граду, али и другде, последњих 
година доживљава приметну експанзију.  
 

„Архитект“: Реците нам најпре нешто о Вашој 
књизи која је недавно изашла из штампе. То је 
наставно средство на Катедри Зграде за становање 
на Грађевинско-архитектонском факултету у 
Нишу на коме сте Ви предавач?                                 .   
 
Б. Стоиљковић: Књига је пре свега замишљена 
као уџбеник за предмет Пројектовање стамбених 
зграда 1, који се слуша на трећем семестру 
Интегрисаних академских студија архитектуре 
нашег факултета, и обрађује тематске јединице 
које прате програм на предмету. Ипак, иако је 
осмишљена као уџбеник, она студентима не треба 
да служи као једини извор сазнања из области 
пројектовања породичних кућа, већ пре као водич 
кроз различите теме везане за пројектовање 
објеката овог типа становања и као подстицај за 
даља истраживања, према сопственим афините-
тима и интересовањима. Такође, књига може бити 
занимљива студентима сродних факултета, 
пројектантима, инвеститорима, извођачима, 
професорима, истраживачима и свима онима који 
су на било који начин заинтересовани за 
пројектовање објеката породичног становања.   
 
„Архитект“: У колико семестара се одвија настава 
на Вашем предмету, да ли је она подељена на 
више сегмената, временски и тематски, с обзиром 
на различите видове становања? 
 
Б. Стоиљковић: Пројектовање стамбених зграда 
се на Грађевинско-архитектонском факултету у 
Нишу изучава кроз више семестара, у оквиру 
неколико једносеместралних предмета: Пројекто-
вање стамбених зграда 1 и 2 у трећем, односно 
четвртом семестру, Студио – стамбене зграде у 
осмом и Синтезни пројекат – стамбене зграде у 
деветом семестру, а сваки од ових предмета 
обрађује различите типове становања: једнопоро-
дично, вишепородично, социјално, становање 
старих особа, студентско становање итд. Сваки 
предмет поред теоретске обухвата и практичну 
наставу, у оквиру које се студенти сусрећу са 
конкретним пројектантским задацима. 

 

 
 
„Архитект“: Стамбена архитектура је тема врло 
успешне серије изложби међународног савре-
меног становања под називом HOUSING, на 
којима су представљене реализације пројеката 
наших и иностраних архитеката. Последњу, 
трећу по реду, видели смо 2019.г. у Изложбеној 
галерији у Тврђави, а Ви сте били председник 
организационог одбора. Какав утицај на праксу 
имају овакве манифестације? 
 
Б. Стоиљковић: Од 2015. године међународну 
изложбу HOUSING бијенално организује катедра 
Зграде за становање Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу и Кластер урбаног планирања. 
Ове године организујемо четврту по реду 
изложбу, HOUSING 21, која ће бити отворена 23. 
новембра у галерији Павиљон у нишкој тврђави. 
Од свог настанка, изложба HOUSING настоји да 
окупи архитекте и инжењере, професоре и 
студенте, научнике и пословне људе и све остале 
који су заинтересовани за проблематику ста-
новања, стамбену изградњу и стамбену архитек-
туру. Изложба у континуитету напредује, те данас 
представља важан архитектонски догађај за 
читаву професионалну заједницу у нашој земљи 
и игра значајну улогу у обликовању и усмеравању 
архитектонских дискурса. 
 

„Архитект“: На HOUSING-у је било неколико 
предавања гостију из других средина. Да ли смо 
чули неке нове и интересантније приступе теми?  
 
Б. Стоиљковић: Изложба прати савремене 
трендове и најновија достигнућа на пољу 
стамбене архитектуре и приказује иновативне и 
инспиративне изведене објекте и пројектантска 
решења из целог света. На изложби HOUSING 19 
смо имали прилику да угостимо неке од 
значајнијих  архитеката из региона те да 
присуствујемо њиховим занимљивим предава-
њима о веома актуелним темама везаним за 
становање и стамбену архитектуру. Посебно 
желим да истакнем предавање чувеног хрватског 
архитекте Идиса Турата на тему Архитектура 
опортунистичких идеологија, које  је привукло ве- 
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лику пажњу архитектонске јавности и било 
најбоље посећено предавање од настанка 
HOUSING-а.  
 
„Архитект“: Ако поредимо квалитет стамбене 
архитектуре у свету и код нас, у смислу обли-
ковања, али и по функционалним решењима, где 
смо ми ту данас? Да ли последњих година 
архитектура стамбених објеката код нас показује 
известан напредак, и код породичних објеката и у 
колективном становању? 
 
Б. Стоиљковић: Квалитет становања увек прено-
си реалну слику услова и квалитета живота одре-
ђене заједнице. Карактеристично за земље са 
развијеним економијама је становање које је 
оријентисано ка интересима и потребама станара, 
али које не занемарује социјалне, енвирон-
менталне, културолошке и друге услове.  

У нашој средини, изградња за тржиште 
довела је до свеопште рационализације која се 
тиче смањења површина стамбених јединица, 
минимизирања спољних простора и зелених 
површина око зграда, умањења квалитета из-
градње итд. Тако се дешава убрзана и неповратна 
деградација квалитета становања, што је резултат 
социолошких, економских и политичких токова у 
друштву, неразумевања средине, односа према 
питањима архитектуре и становања итд. 

Међутим, иако се домаћа стамбена архи-
тектура  данас суочава са бројним проблемима, и 
у нашој станоградњи се могу уочити свеже идеје и 
тенденције. Под несумњивим утицајем савремене 
архитектонске праксе развијених земаља и код 
нас се развијају нове стратегије у пројектовању, 
као одговор на нове програмске захтеве савре-
меног града, прилагођене обичајима, схватањима 
и животном стилу нашег поднебља. И док се нова 
функционална и обликовна стамбена решења 
најпре опажају на архитектури породичних кућа, 
треба нагласити да и у области вишепородичне 
стамбене изградње има иновативних предлога, 
атрактивних и функционалних решења. 
 
„Архитект“: У протеклим деценијама, седамдесе-
тих и осамдесетих година, постојали су обавезу-
јући стандарди у пројектовању станова, табеле 
које су тачно дефинисале структуру, површине, 
број просторија у стану. Тога данас нема, већ 
инвеститори све одређују? 
 
Б. Стоиљковић Слажем се са Вама. Квалитет ста-
новања је јавни интерес те је стога, као контрола 
тржишних механизама, неопходна и одговарајућа 
активност јавног сектора. У вези са тиме је, између 
осталог, и законска регулатива која својим уса-
глашеним прописима, стандардима и нормати-
вима треба јасно и недвосмислено да дефинише 

услове стамбене изградње. Прописи у становању 
су неопходни као регулатор тржишта, како би се 
као стратешки циљ у држави поставио ниво 
квалитета становања.  

Осим обавезе доношења законских про-
писа из области становања и станоградње, оно 
што је још битније, а данас нажалост често 
изостаје, на држави је и одговорност за спро-
вођење тих истих мера, чиме би држава и 
практично учествовала у остваривању својих 
циљева у овој области. 

Такође, и на архитектама је велики део 
одговорности. За разлику од старијих колега, који 
су градили наш град седамдесетих и осамдесетих 
година прошлог века, чврсто бранећи струку и 
принципе пројектовања, данас смо сведоци да 
пројектанти неретко попуштају пред притисцима 
инвеститора и тиме деградирају саму струку и 
умањују квалитет стамбеног фонда. 
 
„Архитект“: Како би се, по Вама, стилски дефи-
нисао савремени тренд у пројектовању стамбених 
објеката? Да ли је то реплицирање ране Модерне, 
наставак нове Модерне, или се ради о тешко 
дефинисаној мешавини? Има ли још трагова 
Постмодерне? 
 
Б. Стоиљковић: Савремена архитектура уопште, 
па тако и савремена стамбена архитектура, није 
дефинисана једним стилом, али се може 
приметити да је јединствена у својој тежњи да 
буде неконвенционална и да раскине са прош-
лошћу, пре него да реплицира старије стилове. 
Савремена стамбена архитектура обухвата читав 
спектар разноврсних приступа и тенденција који 
су често радикално другачији једни од других, а 
понекад и од било чега што је пре грађено. Све то 
је данас могуће захваљујући, између осталог, 
безбројним иновацијама у грађевинским мате-
ријалима, техникама грађења, као и пројектовању 
рачунарски генерисаних облика. 

С друге стране, домаћа стамбена архитек-
тура последњих тридесетак година неретко је 
препуштена потребама тржишта и укусу 
инвеститора, што је наметнуло појаву неких 
нових трендова – шарене боје, мноштво декора-
тивних елемената, необични балкони и још 
необичнији украсни детаљи на њима - архи-
тектура без уметничке вредности – који нажалост 
данас већ представљају знатан удео у стамбеном 
грађевинском фонду.  

 
„Архитект“: Како стоји ствар са пројектовањем 
социјалних станова? Да ли је то и даље само 
декларативно одн. у врло малој мери примењено 
у пракси или је учињен неки помак? Имамо ли 
заиста добре примере овакве архитектуре, где су 
станови и квалитетни и јефтини? 



РАЗГОВОР С ПОВОДОМ                                                                 АРХИТЕКТ 71 - 72  АПРИЛ  2021 

 

28 

 

 
 
 

Б. Стоиљковић: Последњих десетак година, 
увођењем западноевропских модела социјалног 
становања у кључна национална стратешка 
документа, начињен је значајан помак у развоју 
овог типа становања у земљи. Ипак, социјално 
становање је, као релативно нови вид становања, 
заступљено у малом проценту у укупном домаћем 
стамбеном фонду, а економска ограничења, која 
често доминирају у његовом развоју, стављају 
потребе корисника у други план, што је не само 
погрешно, већ и штетно.  

Ипак, иако скромног обима, део 
продукције домаћег социјалног становања тежи 
да иде у корак са светом покушавајући да прати 
савремене трендове (стамбени објекти у: Ковину / 
Ковенц Вујић, Финци; Сремској Митровици / 
Обрадовић, Обрадовић; Београду / Финци, Бајић; 
Шапцу / Смиљковић, Финци, Жарковић, Бајић и 
др.). 
 
„Архитект“: Сведоци смо константно добре 
архитектуре коју презентирају млади аутори на 
редовним Тријеналима Друштва архитеката 
Ниша. Како наши студенти реагују на светске 
токове у архитектури? 
 
Б. Стоиљковић: Ти квалитетни и надарени млади 
аутори који редовно излажу изузетне архитек-
тонске пројекте на Тријеналима ДАН-а су у 
највећем броју случајева и потекли са нашег 
факултета. Међу студентима данас такође има 
много талентованих будућих архитеката који ће, 
надам се, бити одговорни за трансформацију 
наших градова у будућности. Студенти умеју да 
препознају и да усвоје квалитет, без обзира да ли 
долази од наставника, старијих колега из праксе 
или светски познатих архитектонских звезда. Што 
је још важније, они имају способност да усвојене 
идеје реинтерпретирају на свој начин, и можда 
чак тако створе нове токове у архитектури. 
 
„Архитект“: Важна архитектонска манифестација 
у Србији, београдска БИНА, ове године у свом 
програму такође има тему становања, тачније тзв. 
Београдску школу. Може ли се рећи да и Ниш има 
своју „школу“ за пројектовање станова? 
 
Б. Стоиљковић: У време интензивне стамбене 
изградње у Југославији током шездесетих и седам-
десетих година прошлог века, када је изграђено 
више стотина хиљада станова, београдски архи-
тектонски факултет је био једна од најзначајнијих 
школа архитектуре у земљи. „Београдска школа 
становања“  подразумева   активности  београдске  
 

 
 
 
школе архитектуре у домену становања и 
стамбене изградње. Концепт организације 
„београдског стана“ је поникао у Београду и 
одатле се проширио по већим градовима Србије и 
осталих југословенских република, где је даље био 
модификован и прилагођаван локалним потре-
бама и схватањима. Бројне нишке архитекте које 
су у значајној мери дефинисале стамбену архи-
тектуру Ниша (Катанић, Милошевић, Јанић, 
Голубовић, Китановић, Вељковић, Ковачевић, 
Давидовић, Лазић и многи други) су се школовале 
управо под утицајем београдске школе архи-
тектуре. Функционалне организације станова из 
овог периода се и данас проучавају на 
архитектонским факултетима у земљи као 
врхунски примери просторних организација. 
станова. 
 
„Архитект“: У нашем гласнику последњих 
неколико година нема довољно прилога са ГАФ-а, 
јер нема заинтересованости ни код студената ни 
код професора, већ се прилози објављују углав-
ном само на иницијативу уредника. Зашто је то 
тако? 
 

Б. Стоиљковић: Слажем се да треба да постоји 
ближа сарадња факултета и гласника Друштва 
архитеката Ниша. У оквиру факултета се орга-
низују и бројне ненаставне активности – изложбе, 
радионице, студентски конкурси – које завређују 
пажњу архитектонске јавности. Наставници и 
сарадници са катедре Зграде за становање су 
отворени за сваки вид сарадње, и ја се надам да ће 
убудуће бити више прилога са наше катедре, и 
факултета уопште, у вашем гласнику. 
 

„Архитект“: Како оцењујете наш гласник, у 
садржајном и дизајнерском смислу? Имате ли 
неке сугестије? 
 

Б. Стоиљковић: Изузетан је успех сама чињеница 
да колеге из ДАН-а у данашње време, препуно 
изазова и тешкоћа, успевају да гласник одрже у 
животу. Поред тога, сваки наредни број је 
несмањеног квалитета, како садржајно тако и 
дизајнерски. Све похвале Вама и Вашим колегама 
и сарадницима на ентузијазму и несебичном 
доприносу промовисању добре архитектуре у 
нашем граду. 
 

„Архитект“: Захваљујемо се и желимо Вам успех у 
настави, јер је универзитетска едукација основа 
сваког даљег рада! 
 

    Разговор водио Уредник 
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   З. Чемерикић 
 

ИЗГРАДЊА НИШКЕ 
ТВРЂАВЕ – ЧИЊЕНИЦЕ  И  
НОВА ТУМАЧЕЊА (1)    

 
Нишка Тврђава је неисцрпна тема, по 

многим питањима. У ранијим епохама, од 
римског, ранохришћанског и средњовековног 
доба, утврђени Ниш је много пута био грађен, 
разаран и поново поправљан и мењан, али то није 
тема овог текста, већ се о томе треба упознати са 
постојећом литературом1. Наша пажња биће 
усмерена на крај XVII и почетак XVIII века, у доба 
аустро-турских ратова, јер је садашњу форму 
Тврђава добила управо у том периоду. 
Покушаћемо да реконструишемо тај процес, 
проверимо постојеће ставове и поставимо нове 
хипотезе о томе ко је, када и шта градио. Основа 
за разматрање је постојећа литература, али са 
поновним разматрањем и допуном неким новим 
хипотезама.  

Генерално, на основу писаних података, 
али не и планова, јер их до тада није било, може се 
рећи да је то што је представљало нишку тврђаву 
до 1689.г. било мешавина разних остатака 
камених зидова са земљаним и дрвеним 
одбрамбеним формама. Исцрпnи преглед записа 
многих путописаца даје Б. Андрејевић2. Они се 
своде на констатацију да су од некадашње тврђаве 
остали разни делови зидина, сводова и сл.  
Међутим, упоређујући писане податке, планове и 
датуме њиховог настанка, барем како су сада 
усвојени, постоје многе недоумице и 
нелогичности.  

  
Први „бечки“ рат (1682 – 1690.) 
 
Кренимо са историјском хронологијом, а 

за основни извор ће нам послужити исцрпни 
материјал изложен у књигама „Историја Ниша I“ 
и „Војна историја Ниша I“. У 16. и почетком 17. 
века Турска је са Аустријом водила пет ратова. 
После периода надмоћи,  под Бечом је 1683.г.  
била поражена и одустала је од опсаде, што 
представља завршетак турске експанзије у 
Европи. Сада Аустрија почиње своју експанзију ка 
истоку и југу, осваја Београд 1688.г. и продире у 
унутрашњост Србије, уз мањи или већи отпор 

                                                           

1
 Андрејевић: Енциклопедија Ниша, Споменици Ниша, 

Архитект... 
2
 Андрејевић: Енциклопедија Ниша... 

Турака и уз укључивање у борбу српских 
устаника.  

„...Српски устаници су ослободили целу 
северну Србију до састава двеју Морава, 
изузимајући једино Тимочку долину.... 
Аустријски ратни план предвиђао је освајање 
Ниша и избијање на Јадранско море. За остварење 
овог стратегијског плана било је потребно далеко 
више војске него што је Аустрија имала на 
Балкану...па ће аустријска врховна команда 
развити масовну и широку агитацију за 
приступање Срба добровољаца аустријској војсци 
који ће јој се масовно прикључити...“3   

„Ниш је до те (1689.) године био отворено 
насеље, касаба, са малом, скоро порушеном 
тврђавом. За обновом средњовековног града, 
разореног још у XV веку, Османлије нису осетиле 
потребу све до великог рата....Арап Реџеп-паша је 
наредио реутврђивање града. Ниш је тада 
утврђен као паланка: земљана утврда с 
палисадама и јарком...“4.  

Турци су исте године доживели пораз код 
Баточине, повукли се и почели припреме за 
одбрану Ниша. Битка се одиграла 24. септембра: 
Аустријанци су, под вођством грофа Лудвига 
Баденског и уз велику помоћ српских бораца, 
тешко поразили Турке, освојили велики ратни 
плен и запосели град, боље рећи „порушену 
касабу...са 300-400 кућа од дрвета и непечене 
земље...један каштел и један обичан опкоп около 
са палисадом...“5 

У једном аустријском документу који 
описује затечену ситуацију у Нишу стоји да је 
„...принц Лудвиг Баденски видео да је ово место 
веома погодно за изградњу једне тврђаве и 
наредио да се приступи његовом форти-
фикацијском уређењу...“6  

Аустријанци у Нишу остављају генерала 
Пиколоминија „да га учврсти и наоружа и да 
уреди српску војску“, а они врше војне операције 
према Дунаву, Пироту, Прокупљу, Скопљу7 и 
Призрену. Међутим, код Качаника су претрпели 
пораз и почели да се повлаче ка Нишу. 
Пиколомини умире и Баденски поставља 
генерала Ветеранија за главнокомандујућег, „а из 
Беча је узалуд наређивано да се Ниш брани по 
сваку цену, али то је било немогуће...Ветерани је 
1690.г. почео са настојањима да утврди Ниш...“8  

Дакле, у овом тренутку, нема правог 
утврђења, систематски формираног, не 

                                                           

3 Мирчетић, Војна историја Ниша I 
4 Исто 
5 Исто 
6 Мирчетић... 
7 С.Краков у својим Путописима 2 каже: „...И последње 
средњовековне остатке (Скопља) збрисао је огроман 
пожар 1689.г. када су саксонски гренадири и оклопници 
из Моравске са буктињама у руци јурили кроз пусте 
улице, палећи напуштену варош, по заповести царског 
генерала Пиколоминија, који је, уз звуке војничке музике 
са брега, неронски меланхоличан, посматрао како 
највећи и најлепши српски град у огњу пропада...“ 
8 Исто 
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рачунајући остатке средњовековног града, који 
постоје негде затрпани, негде видни и који су, 
можда, делимично искоришћени. О томе ништа 
ближе не знамо, не постоје подаци осим оних 
штурих, писаних. Ниш је до тог момента, када се 
Аустријанци појављују у Србији, био дубоко у 
унутрашњости османског царства и није имао 
војни значај који сада добија. 

Шта ради Ветерани, за оно неколико 
месеци колико је имао на располагању? Убеђује 
Беч да се Ниш може бранити, па добија 
сагласност да настави са радовима. Прошло је 
скоро годину дана од освајања града и 
„...Ветерани је заповедио шефу инжењерије 
Перонију да му утврди Ниш по систему Рудера9, 
како су грађени римски градови, да му обим буде 
мали, а одбрана јака и снажна...алате и радну 
снагу дали су сељаци из околине Ниша...Уз помоћ 
мањег броја стручних војника, посао је добро 
напредовао. Приликом превожења материјала за 
зидање нишког града, искоришћена је опљачкана 
стока...Изграђена су два нова бастиона...“10.  

Дакле, тврђава добија зидане делове. 
Какве? Да ли у том тренутку Аустријанци 
постављају основне контуре нове форме које ће 
Турци касније наставити и довршити? Или су то 
били само „...Ветеранијеви земљани бастиони и 
ревелини испред њих (који су) били већ 
исплакани и обрушени, а ,полумесеци, на 
прилазу мосту разваљени...“11?  

Шта имамо од планова? Први план (сл.1) 
који је означен у литератури као „један од 
најстаријих....из 1719.“12 има у легенди текст на 
италијанском. Да ли зато што су Ветерани и 
Перони Италијани? Али то је још увек 1690. 
година, када они изводе радове. На троугаоној 
форми утврђења, која се помиње у текстовима, 
постоји изграђено седам бастиона, уз мање-више 
равне линије зидина према северо-истоку и 
северо-западу, дакле према претпостављеним 
странама напада са чврстог терена. Линија 
утврђења уз реку је изломљена, из непознатих 
разлога. У облику тврђаве још увек доминира 
средњовековни тип равних страна, са додатим 
кулама (висина нам није позната), без назнака 
измена по новим принципима фортификација.  

Уопште, ова карта је прилично нејасна, из 
два разлога: ако су за овакву троугласту форму 
коришћени стари средњовековни (и још старији 
антички) зидови, који су преостали од неке 
квадратне форме, можемо допустити да је то 
тачно у том смислу да је коришћен приближно 
прав угао северног дела, а накнадно изграђена 
трећа страна уз реку, прилично изломљена. 
Остаци друге две стране квадратне форме, ма где 
се они налазили, нису лоцирани у досадашњим 
истраживањима. 

Друга нејасноћа се односи на велико 
неслагање овакве троугаоне форме са коначном, 

                                                           

9 Није познато о каквом систему се ради 
10 Мирчетић... 
11 Историја Ниша... 
12 Медведев, Урбана традиција Ниша... 

данашњом полигоналном бастионом трасом. У 
свим писаним изворима помиње се да су код 
коначне изградње коришћени неки постојећи 
зидови. У том случају, то је било тако у мањој 
мери. Такође, у текстовима се каже да је „нова“ 
тврђава мања од старе. Да ли то значи да је она 
изграђена унутар старе троугаоне форме? Где су 
онда остаци те старе форме? Ако постоје, могуће 
је да леже дубоко испод данашњег нивоа терена. 
 

 
Сл. 1 „Италијанска“ карта 
(фото: архива Народног музеја Ниш) 
 

Постоји још једна карта коју не можемо 
датирати и која такође приказује троугласту 
форму Тврђаве, али је веома упрошћена и никако 
је не можемо повезати са претходном. И подграђе 
је непрецизно приказано, једино су ту Београд-
мала и Јагодин-мала (сл.2) 

 

 
Сл. 2 Карта са упрошћеном троугаоном формом 
(фото: архива Народног музеја Ниш) 
 

Напоменимо на овом месту да је на неким 
плановима север доле, а југ горе, али свуда је јасан 
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положај подграђа и назначен смер тока реке. 
Такође, све карте имају исте елементе: „...Ниш је 
приказан као утврђен град, на десној обали 
Нишаве, са више или мање тачно пренетом 
геометријом тврђавских зидина, утврђеним 
мостобраном и варошким делом у подграђу...На 
већини приказа назначени су важнији 
објекти...Неки од планова садрже улице, шеме 
блокова, приказе парцела...излазни путни 
правци...“13 

Још једна занимљива карта (сл.3) се датира 
у 1690.г., по претпоставци14, и на њој је легенда 
написана на француском15. На њој су уочљиве 
неке ознаке, симболи, положаји војних јединица у 
нападу, што закључујемо из легенде (нпр. „Projet 
d'Attaque“ – план напада, или „Grande Batterie 
Retrenché qui peut canoner la Ville” – велика 
ушанчена батерија која може бомбардовати град). 
Знајући да је било Француза у турској војсци, 
можемо да претпоставимо да су они израдили 
план напада. Тврђава и овде има сасвим другачију 
форму: личи на тзв. звездасте тврђаве (starforts) о 
којима ће бити речи касније. Овај облик је 
потпуно необјашњив и нема никакву сличност са 
троуглом. 

 

 
Сл. 3 „Француска“ карта  
(фото: архива Народног музеја Ниш) 

 
 Четврта карта која је недвосмислено из 
1690.г., што се може прочитати у тексту 
украшеном орнаментима (детаљ карте 4) 
приказује тврђаву са потпуно дефинисаним 
планом: изломљена полигонална линија са 
бастионима различитих форми, Видин - капијом 
и Стамбол - капијом са мостобраном (нема 
Београдске ни Јагодин-малске капије). Контура је, 
од до сад приказаних, најсличнија данашњој, 

                                                           

13 Медведев... 
14 Б. Станковић... 
15 Енциклопедија Ниша... 

коначној форми, али у многим деловима доста се 
и разликује. 

 
Сл. 4 Карта бр. 4, Урбана традиција Ниша... 
 

 
Сл. 5 Карта 4, детаљ. Текст на немачком у легенди 
– медаљону, тешко је превести у потпуности, 
једино су уочљиве поједине речи и бројеви: 
„...Festung Nissa in Servien“... „fortifi“...Augusti... 
...A(no)1690...80000...Septembris…“ 
 
 Све до сада изложено не слаже се са 
подацима из литературе, и то: 
- „најстарији тзв. италијански план“ не може да 
буде из 1719.г. јер Тврђава има облик троугла са 
седам бастиона, ако се ослонимо на старији план 
из 1690.г. када већ имамо формиран  вишестрани 
полигон по новом систему. Следи да је троугаона 
форма постојала пре 1690.г., поготову што има 
равна зидна платна са кулама, што је 
средњовековна форма утврђења. Поставља се 
питање: када је таква форма изграђена и како је 
претрпела тако велику измену до форме 
вишеугаоне бастионе тврђаве новог система, ако 
је веровати карти из 1690.? 
-  Б. Андрејевић каже да су Турци још 1660. почели 
да озбиљније утврђују град: „градска тврђава 
саграђена је од камена...а непосредно пред 
аустријским освајањем 1689....утврдили земљаним 
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утврђењем са палисадом и јарком...Освојивши 
Ниш, Аустријанци су на остацима 
средњовековног утврђења саградили два јака 
бастиона по пројекту...Перонија...“  
- Б. Андрејевић још каже да су „о пружању 
осталих бедема средњовековног града сачувани 
подаци на тзв. Италијанском плану из 1719.г.“ и 
да су „земљано утврђење Хисар Турци градили 
1718.г. на месту средњовековне Тврђаве...која је 
била правоугаона“. Троугаона форма на овом 
плану се тешко може поклопити са неким 
правоугаоником који се појављује и у другим 
текстовима16 о средњовековном утврђењу.   
  Нпр. С. Гушић16 прилаже карту где су 
означени остаци средњовековног правоугаоног 
утврђења, као и фотографију са „остацима 
градског бедема-масивног зида од опеке...итд. (сл. 
38). Тешко да је ишта од овога употребљено 
касније у поправкама и дограђивањима тврђаве, 
јер се налази далеко од њене касније контуре. 
 Уз исцрпан текст о средњовековном 
Нишу17 М. Ракоција такође указује на „...бедемску 
трасу рановизантијског Ниша евидентирану на 
три локације...“ и на „масивно обновљене 
рановизантијске бедеме...“. Ни ове трасе се не 
могу у већој мери везивати за касније форме, ни 
троугаону ни полигоналну, што не значи да 
поједини делови нису коришћени, барем као 
грађевински материјал или као фрагменти.   
 Једна мала дигресија: од свих 
средњовековних тврђава у Србији, необичну 
форму има град Кулич, 8 км североисточно од 
Смедерева, непосредно поред старог ушћа 
Мораве у Дунав18. Изграђено је вероватно као 
антички каструм, у време Диоклецијана. Ф.Каниц 
је 1892.г. начинио нацрт основе који је касније А. 
Дероко кориговао. Форма подсећа на утврђења 
каснијег доба, са избаченим бастионима 
полигоналног облика. 
 

 
                 

Сл. 6  Град Кулич, основа 

                                                           

16 С.Гушић, Архитект бр. 41/42 стр.7 и 9 
17 М.Ракоција, Архитект бр. 55/56 стр.22 до 25 
18 Више о томе у Средњовековни градови у Србији 

   Дакле, прилична збрка са картама и 
датумима њиховог настанка, као и са приказаним 
плановима Тврђаве. Све су  карте израђене у 
једном релативно кратком периоду од око 40 
година (1690-1737.), па је нејасно да ли су радови 
на поправкама могли тако брзо да се изводе или 
се ради о непрецизности цртача? Комен-
тарисаћемо касније и остале планове, из периода 
другог аустро - турског рата. Још је нешто 
уочљиво: подграђе је приказивано врло 
различито, по форми и положају. Ни оно није 
могло да се мења брзо...Али вратимо се 
хронологији догађаја. 

Турци августа 1690. надиру према Нишу, 
пао је Пирот. Ветерани очекује помоћ у новцу из 
Беча за нове регруте, обећава Србима да се неће 
повући, али после извесног оклевања то чини 14. 
августа. „Својим упорним одлагањем да повуче 
војску...ипак је помогао многим избеглицама 
Србима да се домогну Саве и Дунава...“19. 

Турци нападају са севера, испред Видин-
капије, и бомбардују град, уз помоћ француских 
инжењераца. Да ли то значи да су имали помоћ 
од оних који су познавали систем утврда? После 
дуготрајних тронедељних борби, минирања и 
поткопавања бедема, рањени гроф Штаремберг 
предаје град 10. септембра и напушта га са својом 
војском, а Срби остају на милост и немилост 
Турцима, иако је, по условима предаје, требало да 
и они буду поштеђени. „...Српски народ је постао 
главна и највећа жртва непоштедног обрачу-
навања две туђе војске у његовој земљи...“20 

Овај период можемо да завршимо 
приказом карте која нема датум израде, али нам 
разрешава дилему (сл. 7). На њој у легенди пише: 
„Abris Von der Neu Fortification der Stadt 
NISSA….Perony” (Нацрт, план новог утврђења 
града Ниша....Перони). Дакле, јасно је да су 
Аустријанци у овом кратком периоду исплани-
рали и почели изградњу. Година није назначена. 

 

 
  Сл. 7  Карта са Перонијевим планом 
 (фото: архива Народног музеја Ниш) 

                                                           

19 Мирчетић... 
20 Исто 
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      Сл. 8 Детаљ сл. 7 

 
Међупериод (1690 – 1737.) 
 
Ситуација на Балкану се мења: Аустрија се 

опасно приближила Србији и Нишу, док 
Отоманско царство показује прве знаке слабљења. 
Самим тим Ниш добија већи војни значај. 
„...Турци су почели и да утврђују Ниш, не 
одрекавши се притом општих намера да обнове 
своје освајачке планове према северу – Аустрији и 
Угарској...“21. У овом периоду на Балкану ври: 
Турска често смењује своје управитеље и гуши 
побуне и својих јединица и све многобројнијих 
хајдука, уз сталне војне операције према северу. 

Овде ћемо цитирати дужи текст из 
Мирчетићеве књиге и коментарисати га. „Нагли 
развој офанзивног оружја захтевао је и нови 
начин одбране, па и нова утврђења. Како је било 
веома тешко, а и ...веома скупо градити нова 
утврђења и тврђаве, то су најчешће преправљане 
оне старе, тако што су...стари средњовековни 
зидови остајали као унутрашњи зидови нових 
бедема, који су грађени испред њих, а 
међупростор је испуњен земљом. Овакви трагови 
јасно се уочавају на нишкој тврђави“.22  

У овом цитату спорна је једино 
констатација у последњој реченици. Таквих 
трагова нема или се не уочавају, јер углавном 
нису истражени и маркирани средњовековни 
зидови, а Тврђава има форму осмишљене и 
изведене концепције по новом фортифика-
ционом принципу. Тојест, никако не 
препознајемо пређашњу троугласту форму, осим 
ако она није остала унутар садашњих зидина. То 
ћемо проверити упоређивањем контуре данашње 
Тврђаве (жута боја) са контурама на неколико 
расположивих карата из архиве Народног музеја у 
Нишу. Размере су приближно исте. 

 

                                                           

21 Исто 
22 Исто 

 
Сл. 9 Карта 1 (фото: архива Народног музеја Ниш) 

 

 
    Сл. 10 Карта 2 (фото: архива Нар. музеја Ниш) 
 

 
    Сл. 11  Карта 3 (фото: архива Нар. музеја Ниш) 

 

 
     Сл. 12 Карта 4 (фото: архива Нар. музеја Ниш) 
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 Закључујемо да, не узимајући у обзир 
непрецизности у изради, стилу приказа и неке 
мање несагласности, све карте дају дефинитивни 
данашњи облик. Остаје још само да временски 
усагласимо причу, тј. да поставимо датум 
настанка коначне форме одн., рецимо тако, 
„аутора“. Да ли су то били Аустријанци, или 
Турци, уз помоћ са стране? Или су Турци 
наставили оно што су почели Аустријанци 1690. 
па завршили око 1723? 

У сваком случају, Турци убрзо настављају 
радове које су Аустријанци изводили 1690.г. После 
првих поправки земљаних и дрвених делова, 
„...новембра 1698.г. упућена је заповест да 
се...оправи и утврди град Ниш...“23. Септембра 
1702. заповест је поновљена. „Изградња Хисара у 
Нишу завршена је углавном у августу 1718.г. Нова 
одлука о изградњи тврђаве...донета је 19. 
фебруара 1719.г. ...На тврђави се радило све до 
1732.г. а и 1734.г....“24. Детаљни описи тока градње 
постоје на више места у литератури25. 

Мада реч „хисар“ значи “замак, тврђава, 
град“, овде се вероватно мисли на земљано 
утврђење које је касније допуњено зиданом 
тврђавом. Овај текст наводи 1723. годину за 
завршетак радова, али то се коси са подацима 
изнетим у претходном извору. Шта је тачно? 
Ипак, најмеродавнија је година на турском 
натпису26 изнад Стамбол-капије: „...султан Ахмет 
начини нишки град најтврђим градом, 1132 
године (а то је хришћанске 1723)...“27 

Цитирамо занимљив опис Милана Ђ. 
Милићевића28: „..И то је један доказ да су овај град 
градили Турци, који милују таке украсе, а не 
Аустријанци. Нишки град је доста мален...Он је 
неправилан полигон са седам страна, које су све 
разне дужине. Где се стране спајају,  ту има пет 
различитих бастиона, а на једној страни и неко 
крунасто уређење. По том би се могло мислити  
да је грађен по Вобановој бастионској системи, 
али није; јер ни једна страна нема ништа што би 
личило на правилан крај Вобанових бастионских 
фортова. Изгледа да је овај град, овај, овакав 
какав је сада, био такав и пре, па су му у 
последње време само бастиони додати за 
одбрану ровова...“ 

Као коментар можемо да поставимо 
неколико питања: зашто Милићевић сматра да 
треба доказивати ко је градио град одн. Тврђаву? 
Какав је то украс који Турци „милују“ тј. воле, 
употребљавају? Које је то „крунасто уређење“? 

                                                           

23 Исто 
24 Б. Андрејевић у Енциклопедији Ниша 
25 Мирчетић, Историја Ниша... 
26 У Милићевићевом опису стоји да је запис „сада 
покривен сахатом сунчаником“. То је стање затечено 
после 1878.г. када се, вероватно, желело да сваки траг 
турске владавине буде уклоњен. Изнад Београдске 
капије такође постоји место неког записа, уоквирено 
каменом траком, али записа нема (сл. 14) 
27 Милићевић, Краљевина Србија... 
28 Писац, историчар, државник, етнограф и културни 
радник Србије у XIX веку (1831-1908.), боравио је у 
Нишу неколико пута од 1878 до 1882.г.   

Даље, он сматра да, ако градња није строго по 
Вобановом систему, онда то и не припада том 
систему. Да ли је то исправно, и колико 
Милићевић познаје тај систем? Касније ћемо 
навести и другачија мишљења. И последња 
реченица је нејасна: шта је додато и када? 

Кад помињемо „украсе“ на зидинама, 
један детаљ изазива посебну недоумицу: изнад 
Београдске капије стоје уклесане у камену четири 
шестокраке (Давидове) звезде – три веће и једна 
мања, испод уоквиреног, (уклоњеног) турског 
натписа (сл. 13). Како то објаснити? 

 
 

 
Сл.13 Београдска капија (фото З.Чемерикић,1966.) 

 

 
Сл. 14 Београдска капија, детаљ 
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На крају овог дела навешћемо још једно 
мишљење:29 „...Остају, као нетачно, године 
подизања здања које наводи М. Милићевић. Он 
сматра да је тврђава подигнута 1719-1725. године, 
у шта је тешко веровати...јер утврђење са 
површином од 22 ха 80 ари 52 м, и солидно 
озиданим бедемима од штокованих квадера, 
немогућно је било саградити за шест година. 
Вероватније је, да су Турци почели изградњу 
тврђаве око 1690. године, када су се Аустријанци 
повукли из Ниша. Бојећи се нових сукоба са 
Аустријом, Турци су приступили изградњи 
утврђења, и тиме још више осигурали Ниш, као 
врло важну тачку на Цариградском друму...“  

Пре свега, Милићевић не каже „1725“ већ 
„1723“. Даље, ако погледамо упоредне календаре 
– Грегоријански и Исламски30, разлика се мења из 
године у годину, па за “1132“ одговара „1720“ 
(разлика 588). Још једна дилема. Што се тиче броја 
година потребних за изградњу Тврђаве, то је ствар 
за посебну анализу, међутим, сви историчари се 
слажу да је почетак био 1719.г. јер се ослањају на 
летопис Хуга од Вермонта, посланика аустријског 
цара, који је те године записао да „...је била велика 
оскудица у људству и сточној храни, зато што се у 
Нишу било слегло око 16.000 спахија са својим 
људима да граде и оправљају тврђаву...“31 

Али: ако погледамо карту на сл. 15 на којој 
је 1720. година, а план Тврђаве показује њену 
завршену форму (мада та форма не одговара у 
потпуности оној финалној) шта нам то говори? Да 
је завршена 1720? Не мора да значи. 

 

 
Сл. 15 Карта из 1720.г. (фото: архива Нар. музеја) 
 

 
Сл. 16 Детаљ легенде са карте на сл. 15    

                                                           

29 Цекић Н., Ниш кроз векове... 
30 Wikipedia 
31 Анастасијевић С., Историја Ниша  

Део текста легенде: 
„План турске граничне тврђаве Ниса, и њене 
ситуације у Краљевини Србији, како сам (овако) 
почетком месеца јуна године 1720 нашао“ (превод 
са немачког)  

 

 
  Сл. 17  Детаљ сл. 15 
 

Приказана форма, мада не у потпуности у 
складу са коначном, а имајући у виду уписану 
годину и текст у легенди, даје нам могућност да 
сматрамо да у том моменту Тврђава има коначно 
изграђен облик. Видећемо даље како су се 
одвијали историјски догађаји. 

Уопште, интересантно питање је како је и 
када тачно овако велики број карата израђен, на 
основу чијег снимања, када знамо да су у том 
периоду Турска и Аустрија биле зараћене стране? 
По тумачењу М. Медведева „...цртали су их 
специјализовани професионалци који су били у 
пратњи аустријских делегација које су у то време 
водиле преговоре са Турском...“32. Зар су Турци 
дозвољавали Аустријанцима да раде оно што би 
им користило у циљу опсаде и напада на тврђаву? 
На тим картама текст је скоро увек на немачком, а 
Народни музеј у Нишу поседује око тридесет 
фотографија разних карата и вероватно су све оне 
снимљене са оригинала у Бечком ратном архиву 
(KAW - Kriegs Аrchive Wien). Било би инте-
ресантно када би се још неки истраживач детаљно 
позабавио њиховим тумачењем и преводом 
текстова на њима.  
_______________________________________________ 

(наставак у следећем броју)     
 
 
 

 
 

  

                                                           

32 Урбана традиција Ниша... 
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Ана Станојевић,                          Александра Ћурчић 
  маст.инж.арх.         маст.инж.арх. 

 

КИНЕТИЧКЕ ФАСАДЕ –  
ИЗМЕЂУ ПАМЕТНИХ 
ИНОВАЦИЈА И ДИНАМИЧНОГ 
АРХИТЕКТОНСКОГ ДИЗАЈНА 
 
 Технолошки развој и савремена иновативна 
решења омогућавају превазилажење 
многобројних проблема у градитељству, 
унапређујући перформансе објеката и животе 
корисника, али истовремено континуирано 
мењајући и архитектонске наративе. Увођењем 
кинетике у свет архитектуре формиран је 
потпуно нови савремени концепт пројектовања 
који пружа разноврсне могућности адаптације и 
трансформације постојећих физичких структура, 
те доприноси динамици визуелног идентитета 
објекта. Кинетичка архитектура данас се 
препознаје као покрет који повезује науку и 
уметност, технологију и дизајн, и заснива се на 
пројектовању објеката на начин који омогућава 
померање одређених конструктивних елемената, 
уз задржавање интегритета целе структуре. 

 Кинетика се у архитекури први пут спомиње 
почетком 20. века, у оквиру футуристичког 
покрета, али су теоретска истраживања преведена 
у практична тек средином 20. века, првенствено 
експериментисањима америчког архитекте 
Бакминстера Фулера (Buckminster Fuller). Први 
кинетички системи везују се за пројекте 
административне зграде у Лос Анђелесу од 
стране архитекте Ричарда Нојтре (Richard Neutra, 
Los Angeles County Hall of Records) пројектоване 1961. 
године, и Фулерове фасаде павиљона САД за 
ЕКСПО у Монтреалу 1967. године (сл. 1 и 2). У 
истом периоду инжењери Вилијам Зук (William 
Zuk) и Роџер Кларк (Roger Clark) публикују књигу 
Кинетичка архитектура (Kinetic architecture). Од 
касних 80-их година па све до данас, низала су се 
различита кинетичка решења и повећавале су се 
шансе за њихову практичну примену, чему је 
допринео развој роботике, електронике и 
механике.  

Улога кинетике је вишеструка у 
савременој архитектури и јавља се у различитим  

 

 
 
 
 
 
 

облицима – од независне ротације читавих 
спратова објеката (пример Динамичне куле у 
Дубаију) до инерактивних фасадних омотача, али 
и урбаног мобилијара и намештаја који се 
прилагођава удобности корисника (сл.3, 4). 
Експериментисање са померљивим елементима 
објеката довело је до значајног развоја и примене 
параметарског дизајна и моделовања у 
архитектури, као алгоритамског процеса који 
омогућава визуелну експресију одређених 
унапред софтверски дефинисаних параметара. 
Ово је посебно уочљиво код интерактивних 
фасадних омотача који су уједно најчешћи 
пример примене кинетике у савременој 
архитектури.  
 

 
Сл. 1: Административна зграда у Лос Анђелесу, 
арх. Ричард Нојтра, 1961. г. 
(фото:https//www.laconservancy.org/locations/los-angeles-
county-hall-records) 
 

 
Сл. 2: Павиљон у Монтреалу,  
Бакминстер Фулер, 1967. г.  
(фото: https://www.archdaily.com/572135/ad-classics-montreal-
biosphere-buckminster-fuller) 

https://www.laconservancy.org/locations/los-angeles-county-hall-records
https://www.laconservancy.org/locations/los-angeles-county-hall-records
https://www.archdaily.com/572135/ad-classics-montreal-biosphere-buckminster-fuller
https://www.archdaily.com/572135/ad-classics-montreal-biosphere-buckminster-fuller
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 Кинетичке фасаде јављају се у форми 
спољашњих делова двоструких фасадних система, 
када је главна фасада у стаклу. Састоје се од већег 
броја модуларних панела који се покрећу пос-
редством аутоматизације или применом одгова-
рајућих карактеристика самих материјала од 
којих су направљени, мењајући свој положај 
и/или форму своје конструкције. Панели у 
одговарајућем ритму функционишу засебно у 
погледу кинетике, али формирају јединствени 
омотач објекта. Они се разликују у погледу 
примењеног материјала, величине, форме и 
начина на који се кинетика манифестује. Кине-
тика се код фасада манифестује ротацијом, тран-
слацијом или скалирањем (трансформацијом) 
панела, док је начин контроле и покретања 
система најчешће аутоматизован. Oд материјала 
се користе пескарено стакло, перфорирани челик, 
алуминијум, дрво, али и материјали као што је 
политетрафлуороетилен (ПТЕФ) који доприноси 
еластичности елемената и омогућава њихову 
трансформацију и скалирање.  
 Померањем елемената фасаде некада се 
не постиже само аутентичан и динамичан 
визуелни ефекат, већ и акустичан, што објекте 
додатно чини атрактивним, посебно код 
непосредне интеракције са корисницима/про-
лазницима. Са друге стране, узимајући у обзир да 
су фасадни омотачи медијатори између 
унутрашњости објеката и спољашњег окружења, 
и као такви важни са аспекта термике и 
енергетске ефикасности, високоразвијени кине-
тички фасадни системи данас се не примењују 
само из естетских потреба, већ напротив, и у циљу 
унапређења енергетских перформанси зграда. У 
том смислу, кинетиком се омогућава адаптирање 
омотача дневним и/или сезонским климатским 
променама. Поједини фасадни системи имају 
улогу засенчења, док се неки користе и као 
соларни панели за прикупљање сунчеве енергије, 
као вентилациони фасадни системи или за 
заштиту од ветра. Фасадни панели могу се 
градуирано отварати и затварати у зависности од 
идентификованих микроклиматских параметара 
непосредног окружења (температуре, осунчања, 
струјања ветра...). Ефикасност која се достиже у 
погледу уштеде енергије у објекту зависи од 
комплексности и свих претходно поменутих 
карактеристика панела који граде кинетички 
омотач. На овај начин кинетика се све више 
промовише у оквирима одрживе архитектуре.  
 Неки од најпознатијих објеката код којих 
је концепт кинетичке архитектуре примењен за 
креирање фасадних система су: Арапски 
институт у Паризу, Ал Бахар куле у Абу Дабију, 
студентски кампус Колдинг у Копенхагену 
(корице), ЕКСПО павиљон у Шангају - 
„кишобран фасада“, One Ocean павиљон у Јужној 
Кореји (сл. 5) итд.  

 
Сл. 3: Ротирајућа кула у Дубаију 
(фото: https://www.pinterest.com/pin/420875527649268232/) 

 
 

 
Сл. 4: Урбани мобилијар који има способност 
трансформације    
(фото: https://www.pinterest.com/pin/525513850246147764/) 

 
 

 
Сл. 5   
 (фото: https://www.detail-online.com/article/one-ocean-
thematic-pavilion-for-expo-2012-16339/) 

 

https://www.pinterest.com/pin/420875527649268232/
https://www.pinterest.com/pin/525513850246147764/
https://www.detail-online.com/article/one-ocean-thematic-pavilion-for-expo-2012-16339/
https://www.detail-online.com/article/one-ocean-thematic-pavilion-for-expo-2012-16339/
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Арапски институт у Паризу 
 

Архитекте Енрике Жан (Enrique Jan) и Жан 
Нувел (Jean Nouvel) у сарадњи са Архитектонским 
студиом (Architecture-Studio) пројектовали су 
чувени Арапски институт у Паризу (Institut du 
Monde Arabe), један од првих примера примене 
модерних кинетичких фасада. Овај објекат је 
грађен по првонаграђеном решењу у периоду од  
1981. до 1987. године и представља физички 
симбол пријатељства Француске и Арапског 
света. Арапски институт одликује јединствено 
пројектована фасада сачињена од бројних 
покретних панела са отворима у виду арапске 
орнаментике - арабеске. Најупечатљивија је јужна 
фасада израђена од 27 000 мембрана 
организованих у 113 панела, који функционишу 
по принципу бленде на камери. Полигонални 
отвори ових динамичких панела симболишу 
арапску геометрију (сл. 6 и 7). Читава јужна 
фасада димензија 30 са 80 метара изгледа као 
велика машрабија - архитектонски елемент који је 
карактеристичан за традиционалну исламску 
архитектуру. Како архитекта Жан Нувел истиче: 
"Посетиоци треба да знају да је ова зграда 
арапска". Инспирацију је црпео из 
традиционалних система застора зграда који се 
вековима користе на Блиском истоку како би 
заштитили кориснике од сунца и обезбедили 
приватност. 

Арапски институт је пример кинетичке 
архитектуре која зависи од механичких кретања. 
На оквир подконструкције фасаде, направљеног 
од нерђајућег челика, алуминијума и стакла, 
ослоњено је 1600 елемената са комбинованим 
фотосензитивним механичким мембранама. 
Употребом фотонапонских ћелија може се 
контролисати ниво осветљења и транспарентност 
попут објектива фото-апарата. Сложени систем 
сензорски паметних уређаја анализира услове 
осветљења у унутрашњости објекта и прилагођава 
хексагоналне отворе већински централизованим 
контролним системом. Систем аутоматски 
прилагођава отварање и затварање мембрана 
сваког сата како би се ускладио са нивоом 
спољашњег осветљења. Током различитих фаза 
положаја сочива односно мембрана, формира се 
лак геометријски образац. Квадрати, кругови и 
октагоналне форме настају паралелно са 
променом светла у једном заједничком флуидном 
кретању. Ентеријер се драстично трансформише 
пратећи промене на спољашњости објекта (слика 
8). Иако ови уређаји доприносе значајном 
естетском угођају, функционални су и са 
енергетског аспекта. Фасада је пројектована као 
концепт истраживања светлости, рефлексија, 

контура и сенки, међутим, овај концепт може 
бити примењен као застор у циљу смањења 
оптерећења система за хлађење објекта. 
Захваљујући употреби иновативних технологија и 
успешном дизајну објекта, Жан Нувел је постао 
један од најславнијих архитеката тог периода, а 
Институт једна од референтних тачака културе 
Париза. Квалитет дизајна доказују и две значајне 
награде додељене 1987.  и 1989. године - " Equirre 
d’Argent" за француску архитектуру и "Aga Khan 
Award" за архитектуру.  
 

 
Сл. 6                                      (фото: www.archdaily.com) 

 
Сл. 7                                           (фото: www.archdaily.com) 

 
Сл. 8                                           (фото: www.archdaily.com) 
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RMIT Design Hub у Мелбурну 
 

 Објекат пројектован од стране 
архитектонског студија Sean Godsell Architects део је 
Технолошког института у Мелбурну и намењен је 
истраживачима из области пејзажне архитектуре, 
архитектуре, индустријског дизајна, урбаног 
дизајна и аеронаутике, обједињујући поред 
истраживачких и изложбене просторе. Његова 
изградња завршена је 2012. године. Објекат је 
пројектован укључивањем стратегија одрживог 
управљања водом и отпадом и њиховом 
рециклажом. Фасадни омотач овог објекта састоји 
се од соларних панела који садрже по 21 кружни 
диск (12 померљивих и 9 фиксних), изграђен од 
пескареног стакла у челичном профилу. Дискови 
су пречника 6 cm, и фиксирани су за 
хоризонтални или за вертикални алуминијумски 
елемент, који је фиксиран на спољашњу страну 
челичног цилиндра, чији је пречник нешто већи 
од самог диска. Сви дискови су фиксирани 
заједно чинећи један панел димензија 1.8 m са 4.2 
m, оивичен секундарним челичним рамом. На 
свакој етажи налази се 86 панела, што чини 774 
панела који формирају јединствен омотач целог 
објекта који се протеже кроз девет надземних 
етажа (сл. 9 и 10).  
 Стакло дискова садржи фото-волтажне 
ћелије, те фасада аутоматски регулише сенчење 
односно упад сунчевих зрака, и контролише 
увођење свежег ваздуха. Ћелије су дизајниране 
коришћењем иновативне соларне технологије. 
Омотач упија сунчеве зраке и врши контролу 
вентилације објекта, ротацијом стаклених дискова 
око вертикалне осе. На овај начин соларна 
енергија се прикупља током већег дела дана, при 
чему компјутерски контролисан систем омогућава 
померање панела и њихову адаптацију 
климатским променама. Унутрашња фасада 
објекта је пројектована у стаклу. Омотач штеди 
потрошњу енергије и постиже адекватан тер-
мички комфор унутар радног амбијента (сл. 11).  
 Кинетичка фасада истраживачког центра 
интегрише одрживу технологију формирањем 
енергетски ефикасног омотача са иновативним 
дизајном који доприноси динамици фасаде. Сам 
омотач рађен је на начин који омогућава 
једноставну замену сваког елемента новим, што је 
посебно значајно имајући у виду брз напредак у 
соларним технологијама. Оно што је занимљиво 
то је да је сама фасада уједно и „узорак за 
експериментисање“, јер је њен западни део 
намењен студентима - истраживачима који раде 
на испитивању могућности даљег развоја и 
примене кинетике у комбинацији са соларном 
енергијом.  
 

 
Сл. 9 (фото: www.theredandblackarchitect.com/the-red-black-

review-rmit-design-hub/) 
 

 
Сл. 10 (фото:  www.architecturalrecord.com/articles/7933-rmit-

design-hub) 
 

 
Сл. 11 (фото: https://divisare.com/projects/227798-sean-

godsell-architects-rory-gardiner-earl-carter-rmit-design-hub) 

http://www.theredandblackarchitect.com/the-red-black-review-rmit-design-hub/
http://www.theredandblackarchitect.com/the-red-black-review-rmit-design-hub/
http://www.architecturalrecord.com/articles/7933-rmit-design-hub
http://www.architecturalrecord.com/articles/7933-rmit-design-hub
https://divisare.com/projects/227798-sean-godsell-architects-rory-gardiner-earl-carter-rmit-design-hub
https://divisare.com/projects/227798-sean-godsell-architects-rory-gardiner-earl-carter-rmit-design-hub
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  Приредио З. Чемерикић 
 

Са пута по Словенији (2) 

ЉУБЉАНСКИ „НЕБОТИЧНИК“- 
ВЕЧНА АТРАКЦИЈА 

 

 Као и многи други стари градови средње 
Европе, рецимо – Беч или Праг, центар Љубљане 
представља праву изложбу архитектуре на 
отвореном, на релативно малом урбаном 
простору, где шетњом улицама уживате у 
смењивању дивних примера различитих стилова 
градње 20. века, од строгог неокласицизма, 
романтичне и разигране Сецесије, преко ране и 
послератне Модерне и Интернационалног стила, 
до савремених здања у стаклу и металу.  
 Један од посебно занимљивих објеката, 
авангардан у моменту изградње и један од 
препознатљивих визуелних репера града током 
многих наредних деценија, свакако је познати 
„Неботичник“, одн. облакодер. Име је добио због 
своје спратности, изузетно високе за то време: 
двовисинско приземље, мезанин, десет спратова и 
двоетажно поткровље. На врху је мала ротонда са 
колонадом Марјана Мушича.  У туристичким 
водичима наглашава се да је у периоду између два 
рата био највиша зграда на Балкану,  а девета у 
Европи. Укупна висина је око 70 м, конструкција 
је армирано-бетонска, сеизмички обезбеђена. 
 

 
  Предворје са лифтовима и мермерним зидовима 

  
 
 

 

 
Поглед на објект са Словенске цесте 

 

 
Улазни хол из Штефанове улице 
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Централно спирално степениште 

 
Поред своје висине и смеле конструкције 

(С. Димник), одликује се и дивним ентеријерима 
карактеристичним за рану Модерну и Ар-Деко, са 
квалитетним материјалима у обради, атрактив-
ним ресторанима - видиковцима на последње три 
етаже, централним завојитим степеницама. Са 
кровне терасе пружа се фантастичан поглед на 
град и околину, на брдо са Тврђавом, све до 
огранака Алпа на северу. У приземљу, мезанину и 
4 спрата су пословни простори, на 5 спратова су 
станови, а на последње три етаже ресторани и 
кафеи. Пројектант је био арх. Владимир Шубиц, а 
градња је трајала од 1931.  до 1933.г. 
 

 
Двоетажни ресторан са терасом на крову 

 
Спирално дрвено степениште, кровни ресторан 

 

 
Спирално дрвено степениште, детаљ 
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 На углу објекта према Словенској цести, у висини петог спрата, налази се занимљив фасадни 
детаљ: 4-метарска скулптура жене на постаменту, пиластру који полази од мезанина, као сецесијски 
контраст чистој фасадној равни са прозорима оивиченим каменим рамовима, потпуно у духу Модерне. 
Аутор скулптуре је познати словеначки вајар Лојзе Долинар. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

       (подаци: https://sl.wikipedia.org/wiki/Neboti%C4%8Dnik,_Ljubljana)  
 

             
     Плоча на фасади са именом аутора                              Детаљ фасаде – скулптура на стубу 
  

 
Улазни портал, детаљ, Борис Калин                            (фотографије: аутор текста, октобар 2019.) 
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НАУЧНО - ТЕХНОЛОШКИ ПАРК 
Ниш, улица Александра Медведева 
 

Инвеститори: 
Министарство просвете и науке 
Републике Србије, Град Ниш, 
Универзитет у Нишу 
Главни и одговорни пројектант: 
проф. др Петар Митковић, д.и.а. 
редовни професор Грађевинско-архитектонског 
факултета Универзитета у Нишу 
Остали:  Кондић С., Танић М.,  Костић И., Васов 
М., Станковић Д., Василевска Љ. 
Укупна бруто површина: 13.978 m2. Година: 2020. 
 

Основна функција Нaучно технолошког 
парка у Нишу је обезбеђивање инфраструктуре и 
услуга иновативним компанијама, нарочито они-
ма из области високих технологија.  

Приликом одређивања  концепта објекта 
основни мотив је био да се кроз његову функцију 
и форму изрази и његов карактер и намена, време 
у коме настаје, али и нагласи његов значај у 
технолошком развоју и окренутост будућности.  

Основни волумен објекта дефинисан је 
као динамична, флуидна форма која обухвата 
габарит првог, другог и трећег спрата. Са јужне 
стране ова основна маса пројектована је као 
двострука фасада, са спољашњом фасадном 
опном од сигурносних стакала. 

У приземљу објекта предвиђен је јак 
пешачки продор – пасаж, који је уведен да би се 
задржала постојећа пешачка комуникација ка 
студентском дому и ресторану, као и да би се 
остварио визуелни контакт улице Александра 
Медведева са наведеним садржајима. Приземље 
има двоструку спратну висину од 6,60m. На 
галерији је предвиђен showroom повезан мостом са 
главним степеништем.  

Пасаж дели приземље објекта на две 
целине. У склопу југозападне целине пројектован 
је улазни хол са аперитив баром као и 
конференцијска сала са 180 места са пратећим 
садржајима (санитарни чворови, гардероба и 
канцеларија и кабине за преводиоце на галерији). 

Третман видљивих елемената носеће 
конструкције у приземљу, у виду стилизованог 
дрвећа, симболизују основне ликовне елементе 
парковског простора и представљају значајан 
контекстуални мотив у архитектури овог објекта. 

На првом, другом и трећем спрату 
предвиђене су канцеларијске јединице разли-
читих површина, од 20m2 до 270m 2, и сале за 
састанке. Поред канцеларијских јединица, на овим 
етажама су пројектовани и пратећи садржаји: 
санитарни чворови, чајне кухиње, оставе, 
техничке просторије. Уз сваку од главних 
вертикалних комуникација предвиђене су 
галерије, преко којих је у објекат уведено 
зенитално осветљење. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ситуациони план 
 

 
 

 
____________________________________________
  

(Текст и фотографије преузети 
из PowerPoint презентације) 

_____________________________________________ 
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Основа приземља – главни улаз -водене површине 

 
Основа трећег спрата 

 
Југоисточна фасада 

 
Водене површине у делу главног улаза 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Североисточна целина садржи улазни хол 

са аперитив баром и санитарним чворовима, 
ресторан са галеријом, showroom који се простире 
кроз две етаже.  

Изведена двострука фасадна опна у 
функцији је смањења топлотних губитака зими, 
али пре свега смањења топлотних добитака у 
летњем периоду, који су због диспозиције објекта 
веома велики, а самим тим и потрошње енергије за 
хлађење објекта.  

На северној страни објекта ова опна се 
постепено разграђује и открива унутрашњу 
фасаду материјализовану у тамно сивим 
композитним панелима са насумично 
распоређеним зеленим детаљима.  

Динамичан карактер доминантног 
волумена додатно је појачан  јаким еркерима са 
североисточне и југоисточне стране објекта 
дужине 9m и 6.5m, као и насумично распоређеним 
нишама на двострукој фасади. 
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Детаљи ентеријера 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Југоисточна фасада 
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Мр Михаило Медведев 
 

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 
НИШ 1959 – 2009. 

ПРВИХ 50 ГОДИНА  
организованог урбаног планирања 

града Ниша 
 

Издавач: СВЕН Ниш, 
ЈП Завод за урбанизам Ниш 
Дизајн:   
Мр Михаило Медведев, арх. 
    
        „Педесет година у животу 
једног града није неки значајнији 
период, али педесет година у 
животу и деловању институције, 
која се пет деценија успешно носи 
са бројним проблемима урбаног 
развоја тог града, не треба да прође 
незапажено. 

2009. године, ЈП ЗАВОД ЗА 
УРБАНИЗАМ НИШ обележио је 50 
година успешне делатности, пет 
деценија интензивних активности и 
напора да се квалитетно прати, 
планира и усмерава урбани развој 
Ниша. 
        ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 
формиран је Решењем Народног 
одбора Општине Ниш број 55809 од 
29. децембра 1958.г. Његово 
фактичко постојање датира од 1. 
априла 1959.г. када почиње да ради 
са седам сарадника, међутим 
планирање урбаног развоја града 
Ниша има много дужу традицију. 

Како је историја Завода за 
урбанизам од његовог оснивања до 
данашњих дана уствари део 
хронологије новије историје 
урбаног развоја Ниша, да би боље 
разумели околности у којима је 
Завод преузео иницијативу 
планирања урбаног развоја Ниша, 
треба се, бар у кратким цртама, 
подсетити на развој планирања и 
планерских иницијатива на 
подручју Ниша од најстаријих 
времена.“ 

(из Увода) 

 

 
Проф. Димитрије Младеновић 
 

ОБЛИКОВАЊЕ ПРОСТОРА 
 

Издавачи:  
Проф. арх. Димитрије 
Младеновић 
ADOC engineering 
Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду 
Графичко обликовање, 
фотографије и дигитализација: 
Славомир Матејић 
Београд, 2016. 
 
 
        ...Поводом 55 година стручног и 
педагошког рада у земљи и 
иностранству, професор и архи-
текта Димитрије Мита Младеновић 
нам је подарио обимну и графички 
врло добро урађену монографију о 
свом дугогодишњем раду, који траје 
и данас. На 360 страна, формата 
24х22 см и безброј илустрација на 
квалитетном папиру у тиражу од 
400 примерака, овај стваралац и 
ментор је многим генерацијама 
приказао  не само своје конкурсне 
радове, пројекте, урбанистичке 
планове и реализације, већ и велики 
број радова студената-дипломаца, 
којима је био ментор. Посебан 
квалитет представља графичко 
обликовање, обрада цртежа и 
фотографија (од којих су неке старе 
више од пола века), које је врло 
професионално урадио Славомир 
Матејић, кога аутор у уводнику 
заслужено назива великим прија-
тељем... 
        ...Уводни део садржи посвету и 
захвалност колегама, сарадницима, 
својим професорима и генерација-
ма студената са којима је радио. Ту 
је и краћа биографија са пописом 
више од 10 самосталних и 15 
групних изложби (евидентираних 
до 2013.године). Посебно су 
занимљива домаћа и инострана 
признања и дипломе са кратким 
текстом уз приказане њихове 
копије, које се налазе на крају 
уводног дела...    

        ...На самом крају овог исцрпног 
приказа...налазе се основне инфор-
мације о изабраним пројектима на 
пољском и енглеском језику и 
детаљан попис стручних радова 
(пројеката, конкурсних радова, 
реализација и писаних радова), као 
и индекс имена. 

Тихомир Обрадовић 
 

              ...Понајвише за свој опус 
дугујем свом великом учитељу, 
професору Богдану Богдановићу 
који ми је деценијама отварао свет 
облика, креације маште, и са којим 
сам, сарађивајући на његовим 
некропо-лама више од десет година 
откривао свет симбола, метафора, 
филозофије простора... 
        ...Држао сам се става да норма у 
раду архитекта мора бити ниво 
културе, лични таленат и разуме-
вање потреба друштва, да дело 
архитекта мора одликовати не само 
техничка исправност, друштвена 
корисност, већ и естетски израз, 
лепота прихваћена од људи за које 
се ствара...      

Д. Младеновић 

 
        „...Довољно је бацити поглед на 
богате и енергијом садржине на-
бијане планиметријске орнаменте 
многих неостварених, напола ост-
варених, или бар остваривању на-
мењених моделских градских про-
стора Д. Младеновића па утврдити 
да је ово наше доба обогаћено и 
планиметријским дијаграмима ви-
шег и највишег реда, таквим дија-
грамима који ће увек сведочити о 
већим и финијим духовним могућ-
ностима наше цивилизације, но 
што их она сама својевољно дос-
тиже. Још од првих конкурсних 
елабората Димитрија Младеновића, 
волео сам да понирем у замишљене 
просторе његових пројеката, и увек 
сам их сматрао за изванредне му-
зичке партитуре за које се унапред 
зна да или неће бити одсвиране, 
или ће бити  одсвиране са препо-
ловљеним и измењеним оркес-
тарским саставима... 
        ...Димитрије Младеновић је гра-
дитељ градова, односно градитељ је 
њихових не баш малих и не баш 
безначајних делова. Али он је још 
много више од тога – он је уметник 
градова. И, затим, још и више – он је 
ерудита уметности градова. А то је 
већ, у нашем времену врло, врло 
редак интелектуални профил. Он 
суверено влада класичним закони-
ма просторне композиције (нешто 
што се некад учило на архитек-
тонским одсецима уметничких 
академија, а данас, бојим се, нигде 
се више не учи)...“ 

Богдан Богдановић  
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др Браниславa Стоиљковић,арх* 
 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА – 
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 
 
Издавач: Грађевинско-архитектон-

ски факултет Универзитета у Нишу 
Дизајн и прелом:  
Милан Брзаковић 
 

           Предмет Пројектовање стам- 
бених зграда је веома важан део 
програма на архитектонским 
факултетима како у свету тако и у 
земљи. На Грађевинско-архитек-
тонском факултету Универзитета у 
Нишу се ова проблематика изучава 
кроз предмете катедре Зграде за 
становање током целог трајања 
студија.  

Наставници и сарадници 
катедре Зграде за становање су и у 
прошлости издавали публикације 
из области пројектовања стамбених 
зграда, усредсређујући се на 
одређене сегменте ове изузетно 
важне области (увод у пројек-
товање, организација стана, уна-
пређење и развој становања у 
вишепородичним стамбеним згра-
дама, вишепородичне стамбене 
зграде намењене тржишту, ста-
новање с подршком, пројектовање 
ентеријера итд.). Оно што је до сада 
недостајало је уџбеник који се 
фокусира на проблематику 
пројектовања породичних кућа. 
Пројектовање стамбених зграда ‒ 
породично становање испуњава ову 
празнину, а искуство и знање 
аутора, стечени током двадесет 
година научно-истраживачког, 
практичног и рада у настави на 
материји пројектовања породичних 
кућа, су на систематизован и јасан 
начин приближени читаоцима.  

Ова књига је пре свега 
намењена  студентима  интегриса- 
них академских студија студијског 
програма Архитектура Грађевин-

ско-архитектонског факултета Уни-
верзитета у Нишу, свим осталим 
студентима архитектонских и 
сродних факултета, али такође и 
широком кругу корисника ‒ 
пројектантима са искуством и 
онима који су тек на почетку своје 
каријере, инвеститорима, извођачи-
ма, консултантима, професорима и 
истраживачима, односно свима 
онима који су на било који начин 
заинтересовани за ову проблема-
тику. 

Књига је подељена у осам-
наест тематских јединица које прате 
програм на предмету Пројектовање 
стамбених зграда 1 Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу, 
груписаних у четири целине. 
Након уводног дела у коме се 
говори о карактеристикама и 
одрживости породичне куће у 
граду, следи део под називом 
Историја, који садржи осврт на 
историјски развој породичне куће 
од преисторијских облика до 
савременог доба.  

У другом делу књиге, 
Методологија, након упознавања 
читаоца са могућим поделама 
становања у зависности од аспекта 
посматрања, даје се систематизован 
приказ свих утицајних фактора који 
одређују карактеристике и квалитет 
стамбених структура, као и 
објашњење појма "контекст" у 
архитектури. У оквиру овог дела 
дат је и преглед важеће законске 
регулативе у области изградње 
породичних кућа. Следи објашње-
ње методолошког приступа пројек-
товању породичних кућа и сажет 
опис фаза које сачињавају процес 
пројектовања.  

Трећи део књиге, Органи-
зација, бави се савременом интер-
претацијом неких од принципа 
функционалне и просторне органи-
зације куће и њеног непосредног 
окружења ‒ анализом положаја куће 
на парцели, оријентацијом куће, 
њеним односом са окружењем, као 
и основним смерницама за 
правилну организацију унутраш-
њег простора породичне куће.  

У четвртом делу, Типоло-
гија, читаоцима је објашњена 
потреба за типологизацијом у 
архитектури породичних кућа и 
карактеристике свих типолошких 
група породичног становања. 
Поред основних, објашњене су 
каратеристике сложених типова, 
названих још и прелазним типо-
вима од породичног ка вишепо-
родичном становању. Такође, дати 
су и примери породичних кућа које 
се не могу класификовати према 
наведеној типологији те су названи 
атипичним примерима.  

Све тематске јединице су 
праћене одговарајућим илустра-
цијама ‒ фотографијама, цртежима, 
шемама ‒ како би се читаоцу што 
боље приближила и објаснила 
изложена материја, а приказани 
примери су селектовани из обилне 
домаће и међународне савремене 
пројектантске праксе. 

Проф. др Александар Ке-
ковић у својој рецензији наводи да 
се аутор у књизи бави веома 
интересантном проблематиком 
пројектовања породичних кућа – 
темом којом су се аутори код нас 
ретко бавили, што раду даје 
додатну вредност. Истиче да аутор 
прецизним и јасним језиком правог 
педагога и предавача на уни-
верзитету, јасно читаоца води кроз 
сложену али и интересантну област 
архитектонског пројектовања која је 
на доступан и разумљив начин 
предочена како студентима архи-
тектуре тако и искусним профе-
сионалцима који би читањем овога 
дела могли да се подсете на ваљане 
принципе архитектонског пројекто-
вања и примене их у пракси.  

Др Милица Живковић у 
својој рецензији истиче да је ма-
терија обрађена у књизи садржајно, 
детаљно, јасно и стилски адекватно 
изложена, логички систематизова-
на, јасно структурирана и подељена 
на тематске јединице које су 
међусобно повезане и надовезују се 
логичким редоследом, те да је 
садржај књиге заснован на сав-
ременим научним и стручним са-
знањима из области архитектуре 
стамбених зграда, уз коришћење 
референтних примера који указују 
на јасну повезаност теорије и праксе 
архитектонског пројектовања и 
олакшавају разумевање материје.  

Др Марко Николић сумира 
да је књига настала као резултат 
вишегодишњег научног, стручног и 
педагошког рада аутора, али и 
пажљиве селекције значајних ин-
формација из обимне и разнородне 
грађе, мукотрпно архивиране кроз 
вишегодишња истраживања у до-
мену становања. Он истиче да је 
књига утемељена на референтним 
изворима, савременим научним и 
стручним сазнањима и обојена 
ауторским ставовима и интер-
претацијама, пропуштеним кроз 
лични избор и критичку оптику те 
да обједињује, класификује и 
иновира наставно искуство из 
области становања. 

 
           (изводи из рецензија) 

__________________________________ 
*др Браниславa Стоиљковић, арх. 
доцент на предмету  
Пројектовање стамбених зграда 
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Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије,  

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

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 

 

 

 
 
 
 

 
Архитектура и Урбанизам, бр. 51, децембар 2020. г. (154 стране, у боји) 

 

• УВОДНИК: Ана Никовић 
• НАУЧНИ РАДОВИ: Небојша Антешевић, Горан Бабић: Стваралачке поетике архитеката и сликара кроз мотиве 
ликовних радова у часопису Цртежи од 1956. до 1965. године (оригиналан научни рад);  Андреа Раичевић, 
Владимир Стевановић: Поетика простора Гастона Башлара: инверзни сановник за тумачење мишљења 
грађењем (оригиналан научни рад);  Ђорђе Алфиревић, Сања Симоновић Алфиревић: Параметри просторног 
комфора у архитектури / Parameters of spatial comfort in architecture (оригиналан научни рад;  Мирјана Ротер 
Благојевић, Љиљана Ђукановић: Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – 
трансформација просторног концепта, конструкција и материјализација вишеспратних вишепородичних зграда 
(оригиналан научни рад); Taња Његић: Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: 
регулатива, пракса и перцепција корисника (оригиналан научни рад); Марко Николић, Милена Вукмировић: 
Industrial heritage along Belgrade waterfront in planning documents / Индустријско наслеђе дуж београдског 
приобаља у планским документима (оригиналан научни рад); Данира Совиљ: Значај осветљења у 
интерпретацијама хришћанске сакралне архитектуре друге половине XX века (прегледни рад) 
• СТРУЧНИ РАДОВИ:   Мирко Станимировић: Интервју: Божидар Манић о храмовима / An interview with Božidar 
Manić about temples 
• АРХИТЕКТУРА:  Васа Ј. Перовић: Бевк Перовић архитекти / Bevk Perović arhitekti 
• НОВЕ КЊИГЕ: Дејан Филиповић: Теорија планирања: прилог критичком мишљењу у архитектури / Марија 
Маруна (приказ књиге); Небојша Антешевић: Тко је господин Виктор Ковачић К.Х.А.? Повијест критичке мисли о 
архитекту Виктору Ковачићу од 1896. до 1943. године/ Златко Јурић (приказ књиге) 
• СЕЋАЊЕ: Весна Златановић-Томашевић: In Memoriam - Архитекта Бранко Бојовић (1940-2020). 
 

 

 

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. 5, 2020.г. (100 страна, у боји) 
 

Реч уредника: Слободан Малдини: Гутање жабе; СЕМПРОЛИТ – вентилисани термоизолациони фасадни блокови; Алуминијум 
и дигиталне технологије; ЕКО ГРАДЊА – Бранка Ланцош, д.и.а.: Вртови уз залив; НАГРАДА - Награда Прицкер за архитектуру 
2020; КОНКУРС – Центар за изградњу „Ентони Тимберланс“ – Решења осталих учесника конкурса; ИНТЕРВЈУ СА 
АРХИТЕКТОМ – Љиљана Благојевић, архитекта и историчарка архитектуре; ПРОЈЕКТИ – Ђорђе Николић: Пословни објекат 
Миа Дорћол (аутор Милка Гњато, д.и.а.), Васе Стајића Б - стамбена зграда (аутори Лазар Кузманов, д.и.а. и Миљан Цвијетић, 
д.и.а.), Железничка 25 – стамбено-пословна зграда (аутори Лазар Кузманов, д.и.а. и Миљан Цвијетић, д.и.а.), Пин конпутерс – 
пословна зграда (аутори Лазар Кузманов, д.и.а. и Миљан Цвијетић, д.и.а.), Апартманска зграда -  стамбено-пословна зграда 
(аутори Лазар Кузманов, д.и.а., Миљан Цвијетић , д.и.а. и Марина Пејић, д.и.а.), Економска школа у Тулузу, (аутори Ион Фарел и 
Шели Мекнамара); ДИЗАЈН – Владимир Загорац, индустријски дизајнер  
• АРХИТЕКТУРА бр. 214: СКИЦЕ БРАНИСЛАВА МИЛЕНКОВИЋА (1926-2020) – „Квартет“; Цртање; - Мирослав Симеуновић 
Симеун: АРХИТЕКТА БРАНКО БОЈОВИЋ (1940-2020); АРХИТЕКТОНСКА КРИТИКА: Мирослав Симеуновић Симеун: 
Корона – епизода или прекретница, Андрија Маркуш: Нови бедеми Немањина града; Андрија Маркуш: Гуштери у служби 
монументалне архитектуре; Добривоје Боб Влајчић: Зар на овом свету баш ништа није свето?;  Андрија Маркуш: 
Вакцина против заблуда; Отворено писмо асоцијације српских архитеката - Упозорење о угроженостијавног интереса 
на тргу храма светог Саве у Београду;  РАСПРАВА О ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ: арх. Милош Станковић: Прилагођавање 
Светосавског трга намени; арх. Слободан Драговић: Допринос летопису за изградњу Храма Светог Саве наВрачару од 
2009. до 2014. године; МАНАСТИР ХЕРЦЕГОВАЧКА ГРАЧАНИЦА (аутори: др Петар Арсић, Тања Врбник-Бркић, Данило 
Арсић и Ана Виријевић) – проф. др Петар Арсић, архитекта: Културно наслеђе – инспирација за ствараоце. Програмска 
трансформација и будући развој; ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ – Вилијам Гибсон: Sajberbank архитектуре;Миљан 
Радоњић: Minority report/ почетак круга; Бранко Коларевић: Digital morphogenenis; УМЕТНОСТ- Јерко Јеша Денегри: У част 
Ђермана Челанта; КОЛУМНА – Даниел Трајковић: Колекционар у првом лицу; УМЕТНИЧКА ЗБИРКА – Београдска посмодерна 
(према текстовима Драгоша Калајића и Слободана Малдинија; УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ – Раскош свет Дејане 
Вучићевић;ИЗЛОЖБА – Фристајл (изложба дизајнерског студија Space popularу Лондону;УМЕТНИК – Слободан Малдини: 
Стојановић Саша – „Путник на облаку“. 

 
 
 
 
 

 

Arhitekta 
Издавач: FOUNDER AND PUBLISHER, Вук Димитријевић, PR. Рекламна агенција Anubis, Београд 

 Блок Сутјеска 25а, 11000 Београд, тел. +381 11 365 05 09, +381 69 555 24 21,  E-mail: info@idelni dom.com 
www.arhitekta.co.rs 

 

mailto:anan@iaus.ac.rs
mailto:pucarmila@gmail.com
mailto:milenam@iaus.ac.rs
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Приредио: арх. Хранислав Анђелковић 

 

 

Arhitekta,  бр. 1, април, 2017.г.  
ТЕМА БРОЈА: ТРАНСПАРЕНТНОСТ; САВА ЦЕНТАР – ДРАГУЉ НОВОГ БЕОГРАДА; RADISSON BLU OLD MILL HOTEL; 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА – У БЛИЗИНИ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ; КУЋА НА БЛЕДУ;  ИНТЕРВЈУ: МИХАЈЛО МИТРОВИЋ; ВРТ ЗНАЊА БОЈЕ 
ПУРПУРА;  ОДА РАДОСТИ АРХИТЕКТУРЕ НА ОБАЛИ ЕЛБЕ; КУЛА КРЕАТИВНЕ ПРОСТОРНОСТИ;  ПЛУТАЈУЋЕ ВИЛЕ У 
ДУБАИЈУ; МУЗЕЈ ЧУДЕСНЕ СПИРАЛЕ ЖИВОТА;  ИГРА СВЕТЛОСТИ И СЕНКЕ. 

 

 

  Arhitekta,  бр. 2, септембар, 2017.г.  
ТЕМА БРОЈА: Вода; МАШТАРИЈЕ – KILDEN TEATER OG KONSERTHUS; МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЗЕМЉЕ И ПАМЋЕЊА ВОДЕ; 
ФОРСИРАЊЕ ГРАНИЦЕ ВОДЕ; ОДА МОРСКОМ ЖИВОТУ; КУЋА ЗА ОДМОР НА МУРТЕРУ; ПЛУТАЈУЋИ ХОТЕЛ СА 
КАТАМАРАНИМА АПАРТМАНИМА; ПИНГВИНАРИЈУМ – БЕО ЗОО ВРТ; ИДЕАЛНА ОБЛИКОВНА РАВНОТЕЖА; МЕТАФИЗИКА 
КРИЛАТЕ ГЕОМЕТРИЈЕ. 

 

 

Arhitekta,  бр. 3, јануар, 2018.г. 
ТЕМА БРОЈА: ФАСАДА И АРХИТЕКТУРА; ФАСАДА КАО КОМБИНАЦИЈА ЖЕЉЕНЕ СИГУРНОСИ И СТИЛА; КРЕАТИВНЕ И 
ТЕХНИЧКЕ ПЕРФОМАНСЕ ПАНЕЛА ЗА СПОЉАШЊУ УПОТРЕБУ; АБЛОК; ПРАВА АРХИТЕКТУРА ЈЕ СКУЛПТУРА – ZIEGEL 
HOUSE; КОМПЛЕКС ЧЕОНЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ; ТАБАШ – ВЕНТИЛИСАНЕ ФАСАДЕ ОД КАМЕНА; INFINITY – ПРВА 
СТАКЛЕНА ФАСАДА СЛОБОДНЕ ФОРМЕ У БЕОГРАДУ; ИНТЕРВЈУ: СЛОБОДАН МАЛДИНИ; ЛИВЕНО ГВОЖЂЕ И СТАРЕ 
ЧИПКЕ; ЛИМЕС КАДА АРХИТЕКТУРА ТЕЖИ БЕСКОНАЧНОМ; КРЕАТИВНА ЛАБОРАТОРИЈА СА ОТИСЦИМА ВРЕМЕНА; 
МЕДИЈАТЕКА (MEDIATHEK INGELHEIM); РЕЦИПРОЦИТЕТ У АРХИТЕКТУРИ: ФАСАДОМ ДО КОНЦЕПТА; НОЈЕВА БАРКА 
СЕДМЕ УМЕТНОСТИ. 

 

 

 

Arhitekta,  бр. 4, мај, 2018.г. 
ТЕМА БРОЈА – СВЕТЛО И СЕНКЕ НАД АРХИТЕКТУРОМ; КУЋА РИЛАК (RILAK’SRELAX HOUSE); КУЋА У СМИЛОВЦИМА; 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР У РАШКИ; РЕВОЛУЦИЈА НА ВРАЧАРУ; ИНТЕРВЈУ – ДУШАН ТРИФУНОВИЋ MSC.ARCH; 
ТОРЊЕВИ АСТАНЕ TALAN TOWERS; СВЕ СВЕТЛОСТИ СВЕТЛОСТ; КЛАСИК У НОВОМ СВЕТЛУ; АРХИТЕКТУРА КАО 
ЕМОЦИЈА; ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА; И БИ СВЕТЛОСТ; СВЕТЛОСТ У ШУМИ САЗНАЊА. 
 

 

 

Arhitekta,  бр. 5, септембар, 2018.г. 
ТЕМА БРОЈА: КОСМОС, СТАБЛО И АРХИТЕКТУРА; ТЕМА БРОЈА: 50 НИЈАНСИ ФУРНИРА;  ИЗЛОЖБЕНИ ПАВИЉОН BUCK; 
ПОРОДИЧНА КУЋА НА САВСКОМ ВЕНЦУ; DUPLEX У БЕОГРАДУ; ИНТЕРВЈУ: ЗОРАН СВ. ЈОВАНОВИЋ, АРХИТЕКТА;  
НАРОДНИ МУЗЕЈ; НАПОКОН;  ПРОЈЕКАТ GINKO; ETHNO FUSION HOUSE; ЛЕЧЕЊЕ АРХИТЕКТУРОМ – МЕГИ ЦЕНТАР У 
ОЛДАМУ; NOMEN EST OMEN; ХОД ПО ЛИНИЈИ. 

 

 

 

Arhitekta,  бр. 6, јануар, 2019. г. 
ТЕМА – МРАМОР, КАМЕН И АРХИТЕКТУРА; ВАТРА У КАМЕНУ; КОРАЛ НА МОРАВИЦИ; МОДЕРНА & КЛАСИКА; НА ЛИТИЦИ; 
ТРИ БОЈЕ БЕЛО, ПЛАВО, ЗЕЛЕНО; ПАЗИ , СНИМА СЕ АРХИТЕКТУРА; ИНТЕРВЈУ : ПРОФ СПАСОЈЕ КРУНИЋ, АРХИТЕКТ – 
СТВАРАЛАШТВО ЈЕ УСАМЉЕНИЧКИ ЧИН; ХРАМ СВЕТОГ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТЕ МАРКА; ПУКОТИНЕ СВЕТЛОСТИ У 
КАМЕНУ; ПЕРМЕАБИЛНОСТ ВРЕМЕНА; СВЕДЕНИ АЛПСКИ КОНТЕКСТУАЛИЗАМ;SHENZHEN GARDEN SALES CITY CENTER. 

 

 

 

Arhitekta,  бр. 7, април, 2019. г. 
ТЕМА – ГОЛУБАЦ ШАРМ СТАРЕ ДАМЕ ИЗ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗАТВОР – МОДЕРНИ ТАРТАР СЛОВЕНСКА ПЛАЖА, БУДВА 
ПОРТРЕТИ IN MEMORIAM: МИХАЈЛО МИТРОВИЋ (1922-2018) ЖИВОТ ОБЈЕКТА ВЕР.2.0 АРТИКУЛИСАНА ИНТЕРПОЛАЦИЈА 
ПОМЕШАЈ СИВУ И ЗЛАТНУ. 

 

 

 

Аrhitekta,  бр. 8, октобар, 2019. г. 
ТЕМА – ПЕТИ ЕЛЕМЕНТ – РАСЛОЈАВАЊЕ ДУШЕ ТОРНИКОВА ЕНЕРГАНА ПОРТРЕТИ – ВЛАДИМИР ЈАБЛАНОВ ИНТЕРВЈУ – 
ЈАКША НИКОДИЈЕВИЋ ЗЕМЉА – ИЧАНГ ТУРИСТИЧКИ ДИСТРИКТ ВОДА – СВЕТО ТРОЈСТВО ГЕНИЈАЛНОСТИ ВАТРА – 
НАБОР У ПУКОТИНИ ПРОСТОРА ВАЗДУХ – НЕПОНОВЉИВА МАГЛИНА БУСМАН КАПЕЛА, ДРЕЗДЕН РЕКОНСТУКЦИЈАVILLE 
ANTONINI LAGO DI GARDA. 

 

 

 

Arhitekta,  бр. 9, јануар, 2020. г. 
ТЕМА – АРХИТЕКТУРА КОНТРАСТА - ПАРИЖАНКЕ У БЕОГРАДУ - ПОНОВНО БУЂЕЊЕ БЕОГРАДСКЕ ПРИНЦЕЗЕ 
КАЛЕМЕГДАН ПАРК VOULEZ – VOUS ПОРТРЕТИ – Ена Спахић ВИКТОРИЈА И АЛБЕРТ МУЗЕЈ УРБАНИ АФЕКАТ НА 
АРХИТЕКТУРУ БЕРЛИНСКИ ФЕНИКС ТРИЈУМФ УМЕРЕНОСТ. 

 

 

 

Arhitekta,  бр. 10, април, 2020. г. 
ТЕМА – ОДРЖИВА АРХИТЕКТУРА ЗЕЛЕНА АВЕНИЈА ПОРТРЕТИ – НЕМАЊА КНЕЖЕВИЋ АРХИТЕКТУРА У ДОБА 
МУСОЛИНИЈА WELLNESS АПАРТМАНИ MARCONIO FUŠENGJU REZORT У СИЧУАНУ ПРОЈЕКАТ АЕРОДРОМСКОГ ГРАДА 
ЧАНГ ДЕ ШИЗИМЕН, НОВИ ИДЕНТИТЕТ ГРАДА ЏУХАИ УТОПИЈА ДАНАС! ИНТИМНА ДИЗАЈНЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА 
СОЛАРНА ЗЕМУНИЦА – ДОМ БУДУЋНОСТИ. 

 

 

 

Arhitekta,  бр. 11, септембар, 2020. г. 
ТЕМА – ЗДРАВЉЕ И АРХИТЕКТУРА ЗГРАДА САНУ МУЛТИФУНЦИОНАЛНО СКРОВИШТЕ ИНТЕРВЈУ – ЕВА ВАНИШТА 
ЛАЗАРЕВИЋЕВА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ КОМПЛЕКС ПОРТРЕТИ ФОТОГРАФА – ВЛАДИМИР ЖИВОЈИНОВИЋ RUE MALLET-
STEVENS – МОДЕРНИСТИЧКА УЛИЦА У ПАРИЗУ WELLNESS У ЦЕНТРУ ГРАДА ОД „КУКУРУЗНИХ КЛИПОВА “ЧИКАГА, ДО 
„ПАМЕТНИХ ГАРАЖА“ ШЕН ЖЕНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ОЧУВАЊЕМ НАСЛЕЂА КА ОЧУВАЊУ БИЋА НОВЕ ПОЗИЦИЈЕ 
СТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ. 

 

 

 

Arhitekta,  бр. 12, јануар, 2021. г. 
У ФОКУСУ: MVRDV TADAO ANDO ARCHITECT & ASSOCIATES: АРХИТЕКТУРА КАО МЕДИУМ ПОНОВНОГ РАЗОТКРИВАЊА 
КУЛТУРНЕ ЗАОСТАВШТИНЕ ИНТЕРВЈУ СА OLE BOUMANOM ZERO HOUSE: АРХИТЕКТА , КОРИСНИК И ИНВЕСТИТОР У 
ИСТОМ ТИМУ ПОРТРЕТИ: РЕЉА ИВАНИЋ, АРХИТЕКТОНСКИ ФОТОГРАФ ГДЕ АРХИТЕКТЕ НАЛАЗЕ ИНСПИРАЦИЈУ О 
ФИЛМСКОЈ АРХИТЕКТУРИ НОВОГ ТАЛАСА АРХИТЕКТУРА ЕРЕ НОВОГ ТАЛАСА У СФРЈ РАЗГОВОР СА... ПРОФ . АРХ. 
ДИМИТРИЈЕ МИТА МЛАДЕНОВИЋ 

https://arhitekta.co.rs/arhitektura-u-srbiji/radisson-blu-old-mill-hotel/
https://arhitekta.co.rs/arhitektura-u-regionu/kuca-na-bledu/
https://arhitekta.co.rs/intervju/in-memoriam-mihajlo-mitrovic/
https://arhitekta.co.rs/svetska-arhitektura/muzej-istorije-zemlje-i-pamcenje-vode/
https://arhitekta.co.rs/arhitektura-u-regionu/kuca-na-murteru/
https://arhitekta.co.rs/arhitektura-u-srbiji/pingvinarijum-beo-zoo-vrt/
https://arhitekta.co.rs/arhitektura-u-srbiji/ziegel-house-prava-arhitektura-je-skulptura/
https://arhitekta.co.rs/arhitektura-u-srbiji/ziegel-house-prava-arhitektura-je-skulptura/
https://arhitekta.co.rs/intervju/misao-o-svetu-i-zivotu-iskazana-kroz-arhitekturu-slobodan-maldini/
https://arhitekta.co.rs/svetska-arhitektura/liveno-gvozdje-i-stare-cipke/
https://arhitekta.co.rs/svetska-arhitektura/liveno-gvozdje-i-stare-cipke/
https://arhitekta.co.rs/arhitektura-u-srbiji/revolucija-na-vracaru/
https://arhitekta.co.rs/intervju/sta-se-desilo-sa-velikim-snom-zoran-sv-jovanovic/
https://arhitekta.co.rs/svetska-arhitektura/lecenje-arhitekturom-megi-centar-u-oldamu/
https://arhitekta.co.rs/svetska-arhitektura/lecenje-arhitekturom-megi-centar-u-oldamu/
https://arhitekta.co.rs/intervju/in-memoriam-prof-spasoje-krunic-arhitekt/
https://arhitekta.co.rs/intervju/in-memoriam-prof-spasoje-krunic-arhitekt/
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Арх. БРАНИСЛАВ САВИЋ 
 

(Ниш 1924 – Мариештад, Шведска 2020.) 
 

 Један од значајнијих нишких архитеката 
педесетих и шездесетих година двадесетог века, са 
дугим животним и пројектантских стажом у 
Шведској, преминуо је крајем прошле године у 
дубокој старости.                                                 

Рођен је у Нишу 26.11.1924. од оца 
Петронија и мајке Радмиле рођ. Драгић. Основну 
школу учио је у Сврљигу, Богатићу и Умци, а 
гимназију у Београду (прва генерација Пете 
мушке гимназије) и Земуну. Матурирао је у Нишу 
1942. г.  Универзитетске студије  започео је уписом 
на Архитектонски факултет у Београду 1946.г. а 
дипломирао је у јуну 1951.г.  

Рад је почео у  Дирекцији железница у 
Нишу. Од 1953. до 1966.г. радио је у Предузећу за 
пројектовање Ниш (касније “Нишпројект”), краће 
време боравио је у Штутгарту у Немачкој, а затим  
прешао у Мариесрад у Шведској. Ту је пет година 
радио у концерну „ЛБФ Консултбиро”, а затим 
наставио пројектантску делатност у свом 
приватном бироу до новембра 1989.г. када је 
отишао у пензију.  

У Шведској је у току дугогодишњег рада 
пројектовао велики број објеката: школе, 
индустријске објекте, домове стараца, сервисне 
зграде за пензионере, стамбене зграде, неколико 
репрезентативних вила, комуналне управне 
зграде, хотеле, мотеле  и др. 

 

Изведени објекти у Нишу:  
 

 стамбени објект у ул. Учитељ-Милиној (1956),  

 Управна зграда дирекције ПТТ у ул. Вожда 
Карађорђа (1958) 

 Летња позорница у нишкој Тврђави (са 
Г.Самојловим и А.Секулићем, 1959.) за коју је 
награђен Октобарском наградом града Ниша 

 зграда СУП-а у ул. Наде Томић (1959) 

 стамбени објект на углу ул. Ген.М.Лешјанина и 
Соколске (1961) 

 стамбено-пословни објект на углу ул. 
Ген.М.Лешјанина и Кнегиње Љубице (главни 
пројект са Д. Лазић, 1961) 

 Средња медицинска школа „Др.Миленко 
Хаџић“ у ул. Зетској (1961) 

 основна школа у ул. Краљевића Марка (1961) 

 стамбени објект у ул. Пријездиној (1962) 

 стамбени објект на Тргу Лале Николић (1962) 

 стамбено-пословни објект на углу  ул. 
Обреновићеве и Трга Павла Стојковића (1965) 

 стамбена зграда бивше “Моравке” 

 интернат Грађевинског школског центра 

 хотел у Соко--Бањи  

 више војних стамбених зграда. 
 

 
 

 
Средња медицинска школа                            (1961) 
 

 
Зграда СУП-а у ул. Наде Томић                     (1959) 
 

 
Стамбено-пословни објект, детаљ фасаде   (1965) 
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      Управна зграда дирекције ПТТ   (1958) 

 

 
     Стамбено-пословни објект   
     Обреновићева / Трг Павла Стојковића  (1965) 
   ______________________________________________ 
    Приредио и фотографисао: З.Чемерикић                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________________________________ 

 Подаци: Архитектонски водич 100 Ниш 
                „Савремена архитектура Ниша 1946-1966“ 
                  Биографски подаци Б.Савића   
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„Политика“, 26. август 2010.г. 

                       Као прилог некрологу арх. 
Браниславу Савићу, објављујемо 
факсимил његовог чланка из   
културног додатка „Политике“ од 
26. августа 2010.г. у коме он износи 
детаље везане за изградњу нишке 
Летње позорнице, као и део 
разговора са проф. Григоријем 
Самојловим објављеним на страни 
10 „Нишког весника“ бр. 44 из 
2007. г.  

                       „...Летња позорница у 
Нишу је добровољним радом 
подигнута и оспособљена за први 
Фестивал (југословенских хорских 
свечаности) 1958.г. за свега месец 
дана, што је био резултат 
беспримерног залагања у реали-
зацији истакнутих Нишлија Иве 
Вучковића и Димитрија Кулића и 
нашег еминентног композитора 
Михајла Вукдраговића. Овој троји-
ци припада непролазна заслуга за 
културни развој града Ниша. 
Наравно, пресудно је било 
изузетно пожртвовање стотина 
радника Машинске индустрије и 
нишких грађевинских предузећа, 
који су све то изградили 
даноноћним радом у ванредном 
року. Не могу а да не споменем, 
такође, изванредну сарадњу са 
статичаром позорнице проф. 
(Десимиром) Данчевићем и арх. 
(Браниславом) Савићем који је 
реализовао моје идејно решење...“ 
          

 
Летња позорница у Тврђави         (1958) 

 
„Григорије Самојлов, 

архитекта предратне генерације 
руских емиграната, са већ 
оствареним значајним делом, 
позван је 1958.г. да уради идејни 
пројект, који су разрадили 
Бранислав Савић и Десимир 
Данчевић (прве идејне скице и 
статички прорачун армирано-
бетонске конзолне конструкције 
над бином). Радови су изведени 
исте године у изузетно кратком 
року од три месеца, за Први 
фестивал аматерских хорова 
Србије (касније Југословенске 
хорске свечаности). Капацитет 
гледалишта је око 3000 места.“  
 
        (Архитектонски водич 100 Ниш) 



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА
СРБИЈЕ


