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ЗНАЧАЈНО ПРИЗНАЊЕ ЧАСОПИСУ „АРХИТЕКТ“
ГЛАСНИКУ ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

У оквиру доделе годишњег признања за активности
у оквиру инжењерске струке, Савез инжењера и
техничара Србије је 2. фебруара 2007.г. доделио
повељу часопису „Архитект“, гласнику Друштва
архитеката Ниша, као најбољој инжењерскотехничкој публикацији Србије у 2006. години.

Ово признање нам је утолико драже што је добијено за
квалитет садржаја, а не за спољашње ефекте. Часопис се
штампа у црно белој техници. Редакција и сарадници раде
волонтерски, без икакве материјалне надокнаде.Часопис
има велике финансијске проблеме који су кулминирали
баш 2006. године (од 2000. године када је покренут
часопис, ова је била најтежа финансијска година).
За ово признање су заслужни Управа Друштва архитеката
Ниша, Редакција часописа, сарадници-аутори текстова,
дизајнер, штампарија и спонзори који су материјално
помогли да се часопис реализује.
Не треба наглашавати да је ентузијазам прегалаца на
овом послу добио један велики подстицај.
арх. Хранислав Анђелковић,
главни уредник „Архитект“-а
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29. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ - СПОНТАНИ ТОКОВИ
(ЛОКАЛНО – РЕГИОНАЛНО – ГЛОБАЛНО)

24. март - 30. април 2007., Музеј примењене уметности у Београду
НАГРАДЕ 29. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ
Жири 29. Салона архитектуре
(24. март – 29. април 2007) у саставу:
Влада Славица, д.и.а., председник
Гордана Ковачевић, новинар
Анамарија Ковенц Вујић, д.и.а.
Лазар Кузманов, д.и.а.
Александар Родић, д.и.а.
доделио је следеће награде и признања:
GRAND PRIX САЛОНА
Ауторском тиму Aic-Proyecta/BEVA Proyecta:
Juan Añon Gomez, Rafael Martinez Sanches,
Gemma Marti Sanjuan,
Ramon Calvo Soto, Jose Ramon Tormo Illanes
за Зграду Општине у граду Бенидорму, Шпанија
Признање у категорији «Архитектура»
Зорану Радојичићу
за Породичну кућу „Вила Т“ у Баје Пивљанина 13 у
Београду
Признање у категорији «Архитектура»
Јовану Митровићу и Дејану Миљковићу
за Стамбени објекат реконструкције и доградње у
Лазаревачкој ул. 1 у Београду
Признање у категорији «Архитектура»
Студиу Нео_архитекти: Снежани Веснић
Владимиру Миленковићу
за Пословни објекат Теxтил у Ужицу

„Спонтани токови (локално – регионално – глобално)“
је мото овогодишњег 29. Салона архитектуре који
изражава упитаност како се многобројне дилеме,
присутне у глобалистичкој архитектонској мисли и
пракси, рефлектују на архитектуру наше средине.
На основу изложених радова - реализовани објекти,
пројекти, урбанистичке студије, публикације, постаје
јаснија слика о „алхемији“ српске архитектуре, али
и о „алхемији“ српског друштва.

и

Признање у категорији «Ентеријер»
Мустафи Мусићу
за Атеље архитекте М.М. у Краља Милутина ул. 28 у
Београду
Признање у категорији «Урбанизам»
Мирослави Петровић - Балубџић
за Комплекс за спорт и рекреацију Насељски парк
(Архитектура и Предео)
Стамбено насеље на Чукарици у Београду
Признање у категорији «Публикације»
Мирјани Ротер - Благојевић
за Монографију
Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком
20. века
У Београду 24. марта 2007.
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Grand Prix: Зграда Општине у граду Бенидорму у Шпанији - Aic-Proyecta/BEVA Proyecta: Хуан Ањон (Juan Añon), Рафаел
Мартинез (Rafael Martinez), Хема Марти (Gemma Marti), Рамон Калво (Ramon Calvo), Хосе Тамон Тормо (Jose Ramon
Tormo).
Очигледно је да смо суочени са продукцијом која се базира
на утицају прогресивних спољних тенденција, а реално је
генерисана унутрашњим стањем друштва. Исто тако је
очигледно и да су архитекти информисани и да стварају,
инспирисани светским архитектонским трендовима.
Богат распон архитектонских остварења, показаних
на 29. Салону архитектуре, асоцира охрабрујућу слику
животности српске савремене архитектонске продукције,
упркос скучених развојних оквира друштва које невољно
и пасивно прихвата нужност промена које диктира епоха.
Истичемо и отвореност Салона архитектуре за учеснике
из иностранства. Архитектонски тим фирме Aic-Proyecta/
BEVA Proyecta: Хуан Ањон (Juan Añon), Рафаел Мартинез
(Rafael Martinez), Хема Марти (Gemma Marti), Рамон
Калво (Ramon Calvo), Хосе Тамон Тормо (Jose Ramon
Tormo), успешан у Валенсији, са два објекта представио
је део искуства шпанске архитектуре која се из кризе
осамдесетих година XX века уздигла до светских висина.
Да је то занимљив пример од којег би наша средина могла
много да научи говори и Grand Prix Салона архитектуре
који је жири доделио овом тиму за Зграду Општине у
граду Бенидорму у Шпанији (Сл. 1).
Овогодишњи Салон архитектуре показао је и да су
квалитет и стандардизација архитектуре у појединим
тематским и типолошким формама, као што су мега
маркети, сервиси за аутомобиле, пословне зграде, банке
и слични објекти такозване „корпорацијске“ архитектуре,
стигли и до нас. Нека врста препорода у овој јавној
категорији архитектуре највидљивиja је на Новом

Признање Ентеријер:
Адаптација и ентеријер Атељеа архитекте Мустафе
Мусића, ул. Краља Милутина 28 у Београду – арх.
Мустафа Мусић

Признање Архитектура 1: Породична кућа „Вила Т“, ул.
Баје Пивљанина 13 у Београду – арх. Зоран Радојичић
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Признање Архитектура 2: Стамбени објекат
реконструкције и доградње у Лазаревачкој ул. 1 у
Београду - арх. Јован Митровић и арх. Дејан Миљковић

Признање Архитектура 3:
Пословни објекат Textil у Ужицу - Студио Нео-архитекти:
арх. Снежана Веснић и арх. Владимир Миленковић.

Београду, где је и највећа концентрација новоизграђених
пословних палата.
Осим строго пословних, била је и велика заступљеност
мешовите форме пословно-стамбених зграда. Остварени
солидни резултати, посебно истичемо Милутина
Геца и његову одличну Стамбену зграду у ул. Џорџа
Вашингтона 4 у Београду, се могу успешно поредити са
најбољим примерима београдске вишеспратне палате из
међуратног периода из прве половине XX века.
Ентеријер, као једно од највиталнијих испољавања
архитектонске форме код нас, најактивније одражава
интеракцију глобално – локално. Лако се препознају
глобалне трендовске тежње, али и својеврсна
живописност атмосфере локалног стила живљења.
Архитекта Мустафа Мусић адаптацијом сопственог
пословног простора – атељеа постигао је парадигму
елеганције и продуховљености свога архитектонског
стила. За овај рад архитекта Мусић добио је Признање 29.
Салона архитектуре у категорији ентеријера (Сл. 2). Када
помињемо награде Салона треба истаћи да се ове године
жири определио да награди мањи број радова: из области
архитектуре, осим поменутог Grand Prix-а, доделио је три
Признања и то: Зорану Радојичићу за Породичну кућу
„Вила Т“ у ул. Баје Пивљанина 13 у Београду (Сл. 3), затим

Јовану Митровићу и Дејану Миљковићу за Стамбени
објекат реконструкције и доградње у Лазаревачкој ул. 1
у Београду (Сл. 4) као и Студију Нео-архитекти: Снежани
Веснић и Владимиру Миленковићу за Пословни објекат
Textil у Ужицу (Сл. 5). Признање у категорији урбанизам
доделио је раду Комплекс за спорт и рекреацију
Насељски парк Мирославе Петровић-Балубџић (Сл. 6) као
и Признање у категорији публицистика књизи Стамбена
архитектура Београда у 19. и почетком 20. века Мирјане
Ротер-Благојевић (Сл. 7).
Конкурси на Салону, иако се излажу ван конкуренције за
награде, увек су заступљени у великом броју, а највише
радова се односи на решавање београдских тема.
Истицање и поређење разултата конкурса представља
важан материјал за проучавање и остаје сведочанство
како архитектура дефинише себе као дисциплину
у одређеном временском периоду. Иновативна,
концептуална логика Александра Бобића у раду са
међународног конкурса у Норвешкој, пласирала га је у
први план интересовања.
Своју културолошку улогу у презентацији и афирмацији
архитектуре, Салон употпуњује излагањем архитектонске
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Признање Пројекти Урбанизам:
Комплекс за спорт и рекреацију Насељски парк на
Чукарици у Београду - арх. Мирославе ПетровићБалубџић.

публицистике која, већ, сама по себи, има значајно место
у тумачењу, разумевању и популарисању архитектуре.
Тематски распон публикација изложених на 29. Салону
архитектуре био је велики и разнородан – историографске,
теоријске и научне студије, есеји, монографије. Почев од
озбиљне (и горе поменуте као награђене), обимне, научно
утемељене студије Стамбена архитектура Београда
у 19. и почетком 20. века Мирјане Ротер-Благојевић,
преко студија из специфичних области – Биоклиматска
архитектура Миле Пуцар до документаристичке књиге
Модерна Ниша 1920-1941. Александра Кековића и Зорана
Чемерикића или есејистичких, надахнутих критичарских
опсервација у књизи Око архитекте Милоша Павловића.
Уочљив је недостатак часописа. Чини се да мукотрпни
посао издавања часописа, који захтева континуално
финансирање и организовано тимско ангажовање,
превазилази способности, заинтересованост и стрпљење
наше архитектонске средине.
Тежња ка перманентном унапређивању Салона огледа
се у продубљивању и садржинском обогаћењу како
изложбе и каталога, тако и пратећег програма који има
алтернативни тон а састоји се од тематских изложби,
студентских радионица, дискусија. Проширење поља рада
Салона архитектуре огледа се у пројекту „MY Identity“ који

Признање Публикација:
Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века
- арх. Мирјана Ротер-Благојевић.
је започет прошле године, као отворени истраживачки
пројекат о 75% реалне, изграђене архитектуре у Србији
(у сарадњи са архитектом Данком Селинкићем, аутором
пројекта). Досадашњи резултати и обрађени материјал
били су предмет критичког читања на округлом столу.
У конципирању каталога 29. Салона архитектуре,
акцентирали смо његову документарност формирањем
посебне целине под називом “Документа”, где смо
објавили извештај о наградама претходног, 28. Салона
архитектуре, као и предавање Кенга Куме, архитекте из
Јапана, који је прошле године био специјални гост Салона
архитектуре.
мр Љиљана Милетић Абрамовић
кустос Салона архитектуре и Одсека за архитектуру
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МОДЕРНА НИША 1920-1941.

Гостовање нa 29. Салону архитектуре
24.3 - 30.4.2007. Музеј примењене уметности, Београд

Велика част је указана ауторима монографије Модерна Ниша 1920-1941, архитектима Зорану Чемерикићу
и Александру Кековићу, када је њихова изложба, која репрезентује и Монографију и Модерну Ниша,
увршћена у програм овогодишњег 29. Салона архитектуре у Београаду, наше најпрестижније годишње
смотре српских архитеката.

8

Признање још више добија на вредности ако се зна да је
овогодишњи Салон архитектуре међународног карактера
(добитници Велике награде Салона су из Шпаније), као
и то да је отварање изложбе било у исто време када
и отварање самог Салона 24. марта, када је и највећа
посећеност Музеја примењене уметности у Београду. За
седам дана, колико је поставка трајала у галерији „Жад“ у
сутерену Музеја, велики број посетилаца је имао прилике
да се упозна са „златним“ периодом градитељства у Нишу,
када је овај град, како аутори констатују у закључним
разматрањима, „прескачући векове, од турске касабе
израстао у модеран европски град“. Слику о Модерни
Ниша 1920-1941. употпунила је и промоција Монографије
коју су уз помоћ кустоса Музеја, мр Љиљане АбрамовићМилетић, упричили аутор мр арх. Александар Кековић
(други аутор арх. Зоран Чемерикић није био присутан
због рада у Русији) и рецензенти ове књиге, проф.
арх. Дарко Марушић са Архитектонског факултета у
Београду и мр Дијана Марић-Милашиновић, историчар
уметности из Београда. Пред око 30 посетилаца у
пријатној атмосфери, поново је констатовано да је ова
монографија, као и пратећа изложба, показала да и ван
Београда постоје значајна дела и значајни аутори који
су пројектовали у духу Модерне и о којима се нажалост
врло мало или готово ништа не зна. Поново је указано
да су аутори, „преузимајући“ посао за који су задужене
институције, уприличили дело које Ниш „обасјава у
потпуно новом светлу у светлу Модерне“, сврставајући

Плакат изложбе
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Изложбена поставка

Са промоције
га уз раме са Београдом и Новим Садом, па чак у неким
сегментима и испред њих. Изложбу је пропратила и
колегиница арх. Снежана Ристић, која је уприличила и
гостовање арх. Кековића у емисији „Културни кругови“
Радио Београда - други програм, када су у пријатном и
готово неформалном разговору осветлили неке аспекте
градитељства тог периода у Нишу, утицаје београдаских
и загребачких архитеката на архитекте Модерне у Нишу,
као и велики допринос архитеката руске емиграције који
су у Нишу, за разлику од Београда, пројектовали претежно
у духу Модерне. Саговорници су се сложили и око тога
да је дух Модерне у Нишу више био формалистички (сем
јавних објеката где су помаци били и на функционалном
плану), односно да је стара функција „пакована“ у ново
модернистичко рухо. Архитекта Снежана Ристић је
посветила значајно место монографији Модерна Ниша
1920-1941. у свом ауторском чланку у недељнику „Време“
бр. 851, који је у целости био посвећен овогодишњем 29.
по реду Салону архитектуре.
На крају можемо бити задовољни што је и нишка Модерна
на достојан начин била презентована у престоници и што
је привукла велику пажњу стручне и остале јавности.
арх. Александар Кековић
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САЛОН АРХИТЕКТУРЕ НОВИ САД 2007.
мај 2007.

Традиционални Дани архитектуре Новог Сада
одржани су петнаести пут, у мају 2007. године. На
Салону архитектуре који се одржава у оквиру
Дана архитектуре излагани су радови по следећим
тематским областима:
• урбанистички пројекти и реализације,
• архитектонски пројекти и реализације,
• ентеријер – пројекти и реализације,
• публицистика, научно стручни радови и књиге,
• студентски радови.

Извештај жирија у саставу:
Срђан Црквењаков, дипл.инж.арх.,
Иља Микитишин, дипл.инж.арх.,
Александар Ковјанић, дипл.инж.арх.,
Ивана Улић-Бељански, дипл.инж.арх.,
Душан Миладиновић, дипл.инж.арх.,
o награђеним радовима Салона архитектуре за 2007. годину по категоријама:
1. Eнтеријери (награда)
Адаптација и ентеријер атељеа архитекте М.М., ул. Краља
Милутина 28, Београд (Сл. 1);
аутор: Мустафа Мусић, диа;
пројектанти сарадници: Ела Нешић, диа, Роман Врховски,
диа.
2. Aрхитектонске реализације и пројекти (похвале)
Реконструкција куће за одмор Калуђеровина, Бока
Которска (Сл. 2);
аутори: Јован Сарић, Ружица Сарић.
Примерена реконструкција применом сведених форми
материјала и детаља и усклађеност са амбијентом
медитеранског поднебља.
Пословни објекат у улици Незнаног јунака, Београд
(Сл. 3);
аутор: Дејан Бабовић
Похвала за успешно прожимање архитектонског
обликовања и хортикултурног решења
3. Урбанистички пројекти (нема награде)
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4. Студентски радови (награда)
Агенција за заштиту животне средине града Београда
(Сл. 4);
аутор: Ивана Ћарапина.
Рад на нивоу професионалне архитектонске праксе.
5. Рад ван конкуренције по захтеву аутора
Пословни објекат ,,PIN Computers”, Нови Сад (Сл. 5);
аутор: арх. Лазар Кузманов
Успешно архитектонско обликовање и доследан израз
аутора
6. Похвале за допринос у истраживачком раду из
области осветљења архитектонских објеката и
амбијената
Хотел Сплендид – унутрашње и спољно осветљење, Бечићи (Сл. 6);
Пројекат: ,,ARCADIA РАСВЕТА” ДОО.
аутори: Матјаж Мавсар, Александра Зафировић, Предраг
Стојићевић, Мирослав Мирковић.
Пословни објекат ЛЕВИ9 доо. – унутрашње осветљење,
Нови Сад (Сл. 7);
Пројекат: ,,ARCADIA РАСВЕТА” ДОО.
аутори: Предраг Стојићевић, Младен Пашалић.
7. Публицистика, научно - стручни радови и књиге
(награда)
Архитекта Мустафа Мусић (Сл. 8) - ,,Мултимедијално
монографско издање”.
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић
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Сл. 1

Сл. 5

Сл. 2

Сл. 6

Сл. 3

Сл. 7

Сл. 8 Награда за
ентеријер и
публикацију
арх. Мустафа Мусић
Сл. 4
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РЕТРОСПЕКТИВНА ПОСТАВКА
15. САЛОНА УРБАНИЗМА
У НИШУ
Отварање скупа

После премијерне поставке у Новом Саду, 8. новембра 2006.године Друштво урбаниста Ниша у сарадњи са
Заводом за урбанизам Ниш организовало је ретроспективну поставку 15. САЛОНА УРБАНИЗМА Удружења
урбаниста Србије која је свечано отворена 8 маја у Галерији „Србија”.

Салон

Са отварања

У присуству великог броја званица, урбаниста,
архитеката, културних и јавних радника Ниша, новинара
и представника јавних информација, арх. Љиљана
Столић, председник Друштва урбаниста Ниша, у име
Удружења урбаниста Србије, поздравила је званице и
госте и дала основне информације о Салону урбанизма,
као традиционалној нишкој манифестацији, као и о броју
радова, наградама и награђеним нишким радовима на
овом 15. Салону.
Проф. др Слободан Миленковић, директор Завода за
урбанизам Ниш, поздравио је присутне, објаснио да је
ова ретроспективна поставка 15. Салона била планирана
у програму обележавања јубилеја - 48 година Завода за
урбанизам Ниш, априла месеца, али из техничких разлога
је тек сада могла бити организована.
Истакао је да се Ниш поноси традицијом овог Салона, да
је Завод за урбанизам добитник великог броја награда на
ранијим Салонима, а да је и на овом Салону освојио две
значајне награде.
Посебни осврт на значај Салона урбанизма и нишке
иницијативе да се традиција Салона наставља и развија,
изразио је посебан гост овог Салона проф. др Миодраг

Јанић, директор Републичке агенције за просторно
планирање.
Салон је, у име града Ниша, свечано отворио Јован
Мандић, главни градски архитекта, нагласивши да су већ
у току припреме за организацију 16 Салона урбанизма,
који ће премијерно бити отворен у Нишу 8. новембра, на
Светски дан урбанизма.
После разгледања поставке од преко 180 радова из 10
стандардних категорија Салона, у којој су били посебно
назначени награђени радови, одржан је Стручни скуп
Салона.
Тема Стручног скупа овом приликом била је „ПРОСТОРНО
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ У АУСТРАЛИЈИ”, коју
је, уз велики број стручних коментара и илустрација,
анимирано изложила позвани гост Салона, арх. Татјана
Медведев, која од 1999. године као урбаниста ради у
Мелбурну у Аустралији, и која је са својим тимом била
добитник посебне награде Института за урбани развој
Аустралије за 2005. годину.
aрх. Михаило Медведев

Подсећамо да је у броју 22. АРХИТЕКТ-а, у рубрици САЛОН УРБАНИЗМА дат исцрпан приказ овог, 15. Салона
урбанизма, који је премијерно био приказан од 8. до 13. новембра 2006. године у Новом Саду.
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ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
У АУСТРАЛИЈИ
Предавање арх.Татјане Медведев
на 15. Салону урбанизма
15. мај 2007., галерија „Србија“, Ниш

Плакат

Поштоване колеге, уважени гости.
Желим да се захвалим организаторима овог Стручног
скупа што су ми указали поверење да вам данас изнесем
своја искуства о просторном и урбанистичком планирању
у Аустралији.
У току мог вишегодишњег боравка у Мелбурну, у
Аустралији, као урбаниста, планер, имала сам прилике
да учествујем у скоро свим фазама урбанистичког
планирања, пројектовања, и реализације урбаних
и специфичних просторних целина. Већина ових
активности се у Аустралији одвија на сасвим другачији
начин него у Србији, некад, па и данас. То је био мој мотив
прикажем нека моја искуства из аустралијске праксе, што
може бити инспиративно да се нешто од тога искористи и
у Србији.
Данашња Аустралија је у саставу Британског комонвелта.
Према аустралијском уставу државом управља
парламент.
Површина Аустралије од око 7.700.000 км2 и подељена је
на 8 посебних територија.
Главни град Аустралије, од 1927.г. је Канбера.
Највећи град је Сиднеј, главни град Новог јужног Велса
у коме живи преко 4.200.000 становника. Други по
величини је Мелбурн, главни град територије Викторија у
коме живи око 3.600.000 становника.
Иако је најмлађи цивилизовани кинтинент, Аустралија је
доживела значајан развој у ХХ веку.
Према статистици маја 2007.г. Аустралија је имала
20.816.653 становника.
По животном стандарду, Аустралија је данас, после
Норвешке и Шведске, на трећем месту, испред Канаде и
Холандије.
Законодавни систем Аустралије је углавном израђен по
угледу на Британски.

Систем урбанистичког и просторног планирања у
Аустралији се значајно разликује од наших, српских, а и
некадашњих југословенских искустава. У Аустралији он
је део законодавног система и већина планских норми
је законима стандардизована ради заштите својинских,
приватних и јавних интереса.
Планирање развоја Аустралије остварује се преко
одговарајућих вишегодишњих програма развоја, како за
укупну територију, тако и за посебне територије у саставу
земље.
Планирање посебних подручја остварује се на основу
посебних експертских планова и програма, на које велики
утицај имају бројне невладине организације, еколошки
покрети и асоцијације староседелаца Абориџина.
Абориџини су, према свом веровању, јако везани за
природу, па се на неким њиховим светим местима, не сме
мењати оригинални природни амбијент.
Планирање магистралне инфраструктуре се на нивоу
државе остварује преко посебних инвестиционих
програма, државним и приватним средствима по систему
концесија.
Генерално планирање градова остварује се системом
мастер планова, којима се утврђују критеријуми за
изградњу и уређење простора, имајући у виду приватне
и јавне интересе, рационално коришћење простора,
заштиту природних и просторних вредности и
рентабилност изградње и уређења простора.
Детаљно планирање делова града спроводе и
финансирају приватни инвеститори, поштујући утврђене
критеријуме изградње и уређења простора, али и
налазећи свој економски интерес градећи за тржиште
или издавање некретнина.
Урбанистичко пројектовање блокова и целина разрађује
се посебним пројектима, према инвеститорским
намерама и интересима, а у складу са градским развојним
програмима.
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Предавач арх. Татјана Медведев
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Урбанистичко пројектовање уређења простора је на
нивоу инвестиционих пројеката за реализацију. Сви
планови, а посебно пројекти, се одмах реализују за време
често краће од годину дана.
Информације од значаја за планирање налазе се у базама
података градских и државних органа на Интернету,
бесплатне су, сваком доступне и као такве представљају
званични документ.
Инвестиције за уређење градова и изградњу у
Аустралији су у мањем делу на државном (или градском)
нивоу. Претежно су, због својине над земљиштем и
некретнинама, у приватним, акционарским и банкарским
круговима.
Инвестирање у изградњу, опремање и уређење градова
има високу стопу рентабилности. Вредност некретнина
као капитална вредност врло је сигурна и промет
некретнина се сматра врло профитабилним.
У том смислу сваки заинтересовани инвеститор или
власник одређених некретнина, може посредством
Интернета преузети све релевантне информације о
грађевинском земљишту, свом или нечијем туђем поседу,
геодетске податке, инфраструктурне карактеристике,
као и планске критеријуме за евентуалну изградњу,
преуређење простора или реконструкцију постојећих
структура.
Политичке странке на власти доносе у Сенату стратешке
одлуке и критеријуме за изградњу или модернизацију
примарне инфраструктуре.
Инфраструктура се реализује на основу приватних
инвестиција, а под надзором компанија које управљају
инфраструктурним системима и заступају своје и државне
интересе.
И државна и регионална инфраструктура се планира
и реализује по фазама, као део ширих инвестиционих
програма. Магистрална градска инфраструктура је део
градских програма од посебног интереса за метрополску
организацију. Градска, локална инфраструктура реализује

се у оквиру инвестиционих програма опремања
грађевинског земљишта.
Инфраструктурно опремање грађевинског земљишта
има врло велики значај и велики инвеститори су спремни
на значајна улагања, да би преко тога остварили што
већу добит на продаји или издавању некретнина. Својим
средствима они граде све потребне инфраструктурне
мреже на подручјима на којима планирају изградњу.
Осим саобраћајница, водоводне, канализационе, електро
и ТТ мреже, земљиште се опрема и гасоводном мрежом,
мрежама за кабловску телевизију и wireless broadband.
Пример. У Мелбурну, који је од свог оснивања лучки
град, вешти и јаки инвеститори су успели да изграде
читав систем вештачких залива и канала за продор мора
у копнену структуру града, да би око њих изградили
најлуксузније објекте за богаташе, који до својих објеката
могу да стигну својим јахтама.
Пројектовање објеката, у технолошком смислу, остварује
се на класичан начин, међутим, системи грађења су
сасвим другачији у односу на наша искуства.
Индивидуални стамбени објекти (приземни, ређе
једноспратни) граде се на врло једноставан начин. С
слабим темељима, од лаких материјала, уз претпоставку
да не треба да трају дуже од десетину година, када се
уклањају или значајније реконструишу. Не очекује се
да у тако изграђеном објекту настави да живи друга
генерације.
Дешава се да такве објекте (условно од дасака, картона и
стиропора) одува јачи ветар или однесе поплава, али су
такве штете већином покривене осигурањем.
Значајнији јавни и пословни објекти пројектују се по
светским стандардима, јер Аустралија, као млада држава,
нема још увек своју традицију у тој области. Пројектанти
су раније били из Енглеске, а у последње време све чешће
из САД, Канаде, Јапана и других држава, који имају више
искуства.
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Мелбурн железничка станица

Заштићен споменик

Индустријски објекти пројектују се по посебним
технологијама,
Пројекти за специјалне објекте реализују се по позиву,
уговору или преко конкурсних решења.
Комплетна администрација везана за грађевинску
регулативу у Аустралији се остварује посредством
Интернета.
Мејлом се траже и добијају услови за градњу, савети и
потребна упутства. Мејлом се достављају пројекти на
сагласност. Мејлом се добијају грађевинске дозволе и
електронским путем уплаћују све дажбине.
Све се одвија у врло кратким роковима, јер кашњење
папира од десет или месец дана за инвеститора би била
катастрофа, а службеник чијом кривицом би се то десило
добио би моментални отказ.
Планирањем у Аустралији се баве претежно приватне
планерске и пројектантске организације.
Глобално планирање Аустралије и њених територија
је у надлежности посебног министарства и његових
организација као што су Одељење за одрживи развој и
околину и Одељење за инфраструктуру („DSE” и „DOI”).
Ове институције се баве питањем просторног развоја у
ширем смислу.
Градско планирање је, такође, у надлежности „DSE” и
„DOI”, али и градских општина и подлеже прибављању
одобрења надлежног министарства.
Планирање приградских подручја и насеља је у
надлежности општина.

Урбанистичке планове и пројекте израђују приватне
фирме, а одобрава их одговарајућа стручна служба
општине уз сагласност министарства.
Све се одвија посредством електронских комуникација.
Инвеститор од овлашћене планерске институције тражи
план за неки део града, где има своје земљиште или неки
други инвестициони интерес.
Планер преузима са Интернета све релевантне подлоге,
податке и услове и на бази инвеститоровог програма
израђује план. Све то мора да траје врло кратко, јер за
инвеститора време је новац.
План се електронски доставља Општини и она проводи
јавни увид.
У случају да се нека од заинтересованих страна у јавном
увиду не слаже са концептом, која је у супротности са
њеним интересима, улаже приговор, или још конкретније
наручује од друге планерске институције своју варијанту
плана, о чему арбитражу врши посебан суд надлежан за
грађевинску регулативу.
Просторно и урбанистичко планирање у Аустралији
је у струковној надлежности планера и адвоката.
Урбанистичким планирањем се баве и архитекти, који
на својим матичним студијама тек нешто мало уче из те
области.
Уређење јавних простора (зеленила, спортских
игралишта, природних и градских паркова) воде врло
добро етаблирани инжењери хортикултуре, који се
убацују и у урбанистичке пројекте.
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БИОГРАФИЈА АРХ. ТАТЈАНЕ МЕДВЕДЕВ
Рођена 29.11.1969.г. у Нишу
Основну и Техничку школу завршила у Нишу.
Дипломирала на Архитектонском факултету у Београду 1996.г.
Дипломски рад: Пројекат Катедралног храма Св. Константина
одбранила са оценом 10.
Пројекат Катедралног храма промовисан је на посебној
трибини Друштва урбаниста и Друштва архитеката Ниша и
излаган на 5. Салону урбанизма УУС 1996. године. где је добио
посебно признање за пројектовање верских објеката. Овај
њен занимљив и специфичан пројекат публикован је у више
стручних часописа.
Завршила последипломске студије из урбанизма на
Архитектонском факултету у Београду 1999.г.
Од 1996 до 1999. г. радила је као урбаниста у „Енергопројекту” у
Сектору „Урбанизам и архитектура”.
1999. г. одлази у Мелбурн у Аустралији да настави
последипломске студије.
У Мелбурну ради прво као архитекта-дизајнер ентеријера
и индустријски дизајнер, а касније прелази на послове
урбанизма, на чему и данас ради као руководилац планерског тима у фирми „SM URBAN - consulting group”.
У оквиру своје урбанистичке каријере у Аустралији израдила је и руководила израдом више значајних
урбанистичких планова за подручја у Аустралији и иностранству.
2005. године излаже поново на 14. Салону урбанизма, „Мастер план реконструкције подручја Tai Nguen, поред
језера Ksuong Rong у Вијетнаму”, за који добија признање 14 Салона.
2005. године, њен реализован Урбанистички план „Seasons Estate Tarneit Melburn” добија посебну годишњу
награду Института за урбани развој Аустралије.

a Мелбурн
_ Предавач арх. Татјана Медведев
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Просторни
планери
су
организовани
под
покровитељством Института за планирање Аустралије
(„PIA”). Урбанисти су организовани око Института
за урбани развој Аустралије („UDIA”). Инжењери
хортикултуре имају своју организацију - Аустралијски
институт пејзажних архитеката, „AILA”, и врло су успешни.
Заштита градитељске баштине, која у Аустралији није
старија од пар векова, има прихваћен национални
значај. Штити се скоро све старије од пар деценија.
У складу са пропозицијама документа Burra Charter,
слично пропозицијама ICOMOS-а, сваки такав стари

објекат задржава свој изглед, али добија нове савремене
функције, чиме остварује своју вредност као економску
категорију.
Грађани Аустралије са поносом штите, чувају и показују
своју заштићену баштину, подређујући уређење њене
околине (често и на најсавременији начин) истицању
њене вредности.
Заштита природе у Аустралији има врло велики значај.
Све природне целине на копну и мору, амбијент, флора
и фауна, уживају државну заштиту. Природне вредности
су јавно доступне и комерцијализоване. Отворени,
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Doclands
заштићени, хабитат за дивље животиње и изузетно
добро организовани природни паркови налазе се
широм Аустралије. Државна контрола заштите природе
и простора развила је индивидуалну одговорност.
Недисциплина се строго кажњава и због тога скоро да не
постоје случајеви за које би се примениле казнене мере.
Осећај за природне амбијенте врло је присутан и у
уређењу градова у Аустралији. Сваки део града мора да
има око 8-10% зелених површина. Инвеститор који гради
стамбено насеље, у обавези је да изгради инфраструктуру,
саобраћајнице, јавне просторе за децу и старе, као и да
уреди тих 10% зелених површина, одржава их три године
и после тога их преда општини на управљање.
Године 2005. највишу награду Аустралијског Института
за урбани развој добио је реализовани пројекат који сам
ја израдила за парковски и отворени простор у новом
насељу Тарнеит, у предграђу Мелбурна. Квалитет пројекта
је био у томе што је у самом граду очуван, заштићен и
уређен природни хабитат за аутохтону флору и фауну,
уређене отворене површине и организован посебан
рекреациони парк, што је дало посебан ексклузивитет
изгледу новог насеља.
Уређење јавних простора има у Аустралији велики значај.
Градњом ексклузивних спортских терена, омогућава
се организација светских манифестација (трка коња,
аутомобила формуле један, врхунских тениских и голф
турнира или регата јахти), што привлачи страни капитал
и обезбеђује продају некретнина, луксузних вила и
апартмана.
За јавне намене пренамењују се и напуштени лучки
капацитети из ранијег периода.
Њихово преуређење и реконструкција је под строгом
контролом градских власти, па се и за постављање спомен
обележја на јавним просторима (о трошку инвеститора
који их уређује) утврђују критеријуми и одлучује у оквиру
посебних општинских комисија експерата.
Иначе, све то је могуће ако се има у виду да је економски
статус и национални доходак у Аустралији преко 33.000 $.
по глави становника. Привредни раст је 2006.г. био 2,8%
годишње. Инфлација је била 3,8%, а популациони раст
око 1,2% годишње.
Око 50% становништва је запослено. Незапосленост 2006.
г.је била 4,9%.
Ниска цена бензина омогућава висок
моторизације. Здравство је на највишем нивоу.

степен

Све популационе категорије поштују цивилизацијске
норме и законе.
Културни садржаји - музеји, галерије, позоришта, опера,
концерти, доступни су највећем броју становника.
Спортски садржаји - хиподроми, аутодроми, тениски
терени, стадиони, базени, хале спортова, стазе за бицикл,
блоковска игралишта, једрење и спортови на води се
користе током целе године,
Луна паркови, плаже, купалишта, али и коцкарнице, су
популарна забава за „народ”. Породично се посећују
ресторани. Барови су за ноћне госте, а кафићи и диско
клубови за млађу популацију.
Излети, шетње, крстарења бродом и друге активности у
природи се масовно користе,
Шта рећи у закључку?
Која аустралијска искуства искористити и у Србији?
Најважнија порука за актуелну политику урбаног и
просторног развоја у Србији требало би да буде сазнање
да добро организована приватизација не мора да значи
и губитак контроле над уређењем простора и губитак
контроле његовог коришћења у складу са интересима
грађана. Одговарајућом законском регулативом могу и
морају бити заштићени интереси грађана, како у делу
приватних, тако и у делу јавних простора.
Треба покушати што пре повратити интерес грађана
за градове, омогућити градовима да користе градско
грађевинско земљиште и градску ренту, увести већи
утицај јавног интереса на планске одлуке. Општа
доступност података од јавног значаја мора бити
у позитивном контексту, у коме мора бити строго
контролисана могућност њихове злоупотребе.
Треба више заинтересовати грађане за непосредно
уређење своје околине, увести економске категорије
у коришћењу простора, увести строге казнене мере за
загађење и злоупотребу простора и оштећење јавних
добара, интензивирати инфраструктурно опремање
простора. Отварање инвестиционих токова за страна
улагања, као и поједностављење робно-новчаних
трансакција, могу да омогуће покретање нових развојних
иницијатива.
Само заједничким напорима свих структура може се брже
кренути напред.
Сви успешни примери развоја развијених земаља нису
довољни за почетак. Неопходна је добра намера и
одлучност да се ствари покрену у позитивном смеру, а то
се у Србији још увек није постигло.
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ТРАГИЧНА СУДБИНА ЗАБОРАВЉЕНОГ ГРОБЉА

Старо нишко гробље под Горицом

Сва нишка гробља, генерално, имају невероватно трагичну судбину.
Античке некрополе, из римског и византијског периода,
које су се затекле испод земље, на просторима преко
којих се ширио град, остале су трајно закопане. Неке
од откривених, у Јагодин-мали, пропадају и дан данас
иако представљају светске културне, а неке од њих и
хришћанске (светске) раритете. Друге, откопане у центру
града на Тргу ослобођења, (сада Тргу Краља Милана),
бесповратно су нестале изградњом подземног пролаза.
Најстарије сачувано нишко градско гробље Пантелеј, са
споменицима из ХVII и ХVIII века небригом је систематски
уништавано после Другог светског рата, док се није
претворило у рушевину зараслу у самоникло растиње и
коров и постало састајалиште паса луталица и пацова, и
сцена секташких обреда. Ни Главни пројекат за његово
уређење, амбициозно израђен 2000. године, није успео
да га спасе. Осим ограђивања, ништа по њему није
реализовано.
У међувремену су нестала и многа друга хришћанска
гробља из тог периода (на пример у зони садашњих улица
Цвијићеве, Првомајске и Војводе Степе), јер се преко њих
проширио град.
Војно гробље из Првог светског рата на Делијском вису,
и поред проглашене заштите и израђених пројеката за
његово уређење, стоји неуређено и заборављено.
И Јеврејско гробље је имало трагичну судбину после
Другог светског рата. Преко њега је изграђено бесправно,
неорганизовано ромско насеље и тек је залагањем
Јеврејске заједнице последњих година делимично
откривено и истражено.
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Старо нишко градско гробље под Горицом, формирано
је почетком ХIХ века. Према историјским подацима, у
западном делу, сачувани су најстарији споменици од

Стари споменик

пешчара и сиге из 1819. 1822. и 1829. године, на којима се
још разазнају имена покојника.
На том месту је, по неким изворима, првобитно постојало
мање турско гробље које се налазило ван зоне вароши,
иза спољњег заштитног рова са палисадима изграђеним
за заштиту вароши.
Тек иза тог рова се могла палити ватра, укључујући и
паљење лула, што је била званична државна (турска)
заштита од пожара, будући да су, у то доба, скоро све
куће биле од дрвене конструкције. По томе је и суседни
део Ниша добио назив Палилула.
После ослобођења Ниша од Турака, 1878.године, турска
гробља су временом гашена, да би се на њиховом месту
простор користио за друге намене. Тако се и гробље под
Горицом проширило до данашње Његошеве улице.
Наглим ширењем града, после Другог светског рата, у
некадашњим виноградима на Горици изграђен је велики
број нових индивидулних стамбених објеката који су
полако затварали круг око постојећег гробља. Касније је
на западном делу изграђено и ново насеље вишеспратних
објеката, па је и са те стране гробље било блокирано.
Гробље је било активно све до 1971. године, када је због
његове попуњености отворено Ново нишко гробље на
Бубњу. За више од 160 година коришћења Старог нишког
гробља, на површини од преко 10 хектара, формирано
је преко 12.000 гробних места у којима је сахрањено
неколико десетина хиљада Нишлија.
У тако дугом периоду на гробљу је сахрањен врло велики
број знаменитих личности из свих сфера друштвеног
живота и изграђен велики број капела, гробница и
споменика изузетне културне вредности. То је био разлог
што је још почетком 50-тих година заштићен знатан број
највреднијих споменика знаменитих личности, да би
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Старо гробље - геодетска подлога
касније цело гробље било проглашено за споменични
комплекс.
Иницијативе за заштиту и уређење Старог нишког гробља
под Горицом датирају од његовог званичног затварања.
Генералним урбанистичким планом Ниша с почетка 70тих година, било је предвиђено да се ово гробље уреди
као меморијални парк. И актуелним Генералним планом
из 1995. године такође је потврђено опредељење да то
буде меморијални парк.
Крајем 1998. године град је покренуо иницијативу за
израду Студије заштите Старог нишког гробља, да би се
приступило изради Урбанистичког пројекта за његово
уређење.
На изради Студије требало је да буду ангажовани Завод за
урбанизам и Завод за заштиту споменика културе. Израда
Студије започета је 1999. године.
У сарадњи два завода разрађена је врло комплексна
методологија. Студија је требало да документује:
историјске и урбанистичке податке о гробљу,
урбанистичку анализу постојећег стања, анализу
споменичних вредности и предложи: Мере заштите,
Предлог уређења гробља, Предлог реконструкције
и експозиције заштићених споменика и објеката,
Предлог за израду урбанистичке документације и Фазе
реализације уређења.
Имајући у виду општи градски проблем недостатка
простора за сахрањивање (јер није реализовано
отварање планираног новог гробља у северном делу
града и планираног новог гробља у Нишкој Бањи), градске

структуре су поставиле и питање да ли постоји могућност
активирања дела Старог гробља за сахрањивање о
чему је тражено (и добијено) мишљење Министарства
грађевина да је под одређеним условима такво решење
могуће.
Почетком 2000. године, у фази почетних радова на изради
Студије и у очекивању да ће се све одвијати по утврђеном
редоследу, припремљена је одговарајућа Одлука о
изради Урбанистичког пројекта.
Да би наведени послови, посебно послови израде Студије,
могли да се обаве према утврђеној методологији било је
неопходно да се обезбеди евиденција сахрањених као и
геодетска подлога постојећег стања.
Завод за урбанизам Ниш и Завод за заштиту споменика
културе Ниш су у том смислу покренули иницијативу
за обезбеђење евиденције сахрањених на наведеним
гробљима, како би се могли утврдити дефинитивни
услови заштите у складу са одредбама Закона о културним
добрима, и како би се могли водити даљи поступци
уређења, који подразумевају обавештавање јавности
о наведеним радовима и давање података родбини
сахрањених о предвиђеним радовима.
Евиденције о сахрањивању су се до 1945. године биле у
надлежности Православне цркве, а после тог периода
органа локалне самоуправе и управе гробља. Књиге
сахрањивања са подацима о покојнику су се тада
налазиле у матичној евиденцији Градске управе, односно
за Старо гробље на гробљу.
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Радило се о књигама сахрањивања које су, у физичком
смислу, у лошем стању, (од дуготрајне употребе), и помоћу
њих је било отежано проналажење података по захтевима
заинтересованих, те је било неопходно да се у смислу
прописа о јединственом систему матичне евиденције,
подаци из наведених књига сахрањивања пренесу у
компјутерски организоване базе података, које би биле
оперативне за даље коришћење ових евиденција.
У сарадњи Дирекције за изградњу града Ниша и Завода
за урбанизам Ниш обављени су још почетком 2000.
г. претходни припремни договори са представницима
Завода за заштиту споменика културе Ниш, Историјског
архива, Народног музеја и ЈКП „Медијана”. Све наведене
институције изразиле су спремност да се са својим
представницима укључе у преношење наведених
података из књига сахрањивања у компјутерске базе
података, по моделу који се већ води за сахрањивање на
Новом нишком гробљу.
Дирекција за изградњу града Ниша, као инвеститор, на
предлог Завода за урбанизам Ниш и Завода за заштиту
споменика културе Ниш, који су били ангажовани на
изради наведене Студије, односно Урбанистичког
пројекта, покренула је још средином 2000. године
иницијативу за обезбеђење наведених евиденција.
О овој иницијативи информисани су у више наврата
председници Скупштине града, председници Општине,
Извршног одбора града, секретари Градске управе,
Секретаријата за информисање. Међутим, и после
вишегодишњих напора ова иницијатива није била
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реализована, па је, у недостатку тих основних података
било немогуће наставити израду Студије.
У међувремену, 2001. године извршено је рашчишћавање
Старог гробља. Уклоњено је самоникло растиње чиме
је омогућено геодетско снимање, па су добијене врло
квалитетне геодетске подлоге постојећег стања у
одговарајућој размери.
Сектор „Погребне услуге” ЈКП „Медијана” је на своју
иницијативу извршио рестаурацију похабаних књига
сахрањивања са Старог гробља и извршио преношење
података о сахрањенима на систем електронске
евиденције, што је био значајан корак да се Заводу за
заштиту споменика омогући комплетирање услова
заштите.
Последњих година, паралелно са вандалским оштећењима
и крађама уметничких споменика са Старог гробља,
обновљен је интерес за уређење гробља. Чине се напори
да се попишу и документују споменичне вредности,
гробље огради и обезбеди, као и да се напокон изради
потребна документација и издвоје средства за његово
уређење.
Треба очекивати да се после више од три деценије
коначно посвети одговарајућа пажња уређењу овог и
других гробља у Нишу и ширем окружењу и дефинитивно
прекине уврежена небрига за ова значајна места, која
нас је брукала пред историјом и традицијом последњих
деценија.
арх. Михаило Медведев
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ЛИКОВНЕ ВРЕДНОСТИ НА СПОМЕНИЦИМА
НИШКОГ ГРОБЉА ПОД ГОРИЦОМ
(СТАРОГ НИШКОГ ГРОБЉА)

Од лоцирања овог гробља на простору испод брда Горица, породице преминулих људи настојалe су
да гробним белезима достојно обележе место сахране. Од првобитног, најстаријег до кога смо дошли,
из 1819. године неком Воину, затим споменика од сиге неком покојнику Митку из 1822.год. и још неких
такође испитаних и разврстаних по годинама из XIX века, па све до укидања гробља због помањкања
простора за сахрањивање, Нишко гробље је зрачило одређеним достојанством какво приличи оваквим
меморијалним комплексима.
Временом, нарочито после ослобођења од Турака 1878.
год. и изградње железничке пруге од Београда до Ниша,
поред свих очекиваних промена и приступ обележавању
гробних места доживео је велике промене. Уобичајена
гробна места су до ослобођења обележавана скромно,
најчешће каменом сиге обликованог у форми крста са
неколико варијетета и то, како на сеоским подручјима,
тако и у Нишу, иако је он већ поседовао обрисе градске
средине, додуше више касаблијске него ли европске. Тек
економским јачањем одређеног слоја у граду (трговачког,
занатлијског па и војног) приступ бележењу гробних
места из основе се мења. У ту сврху коришћен је камен
и то како онај уобичајени, метаморфни мермер тако и
поједине врсте магматског, дубинског камена, нарочито
гранита и габра.
Дуго је, међутим, требало да поред тих строгих
камених форми, ретко заталасаних неким орнаментом
клесаним у самом споменику, буду уведене и бронзане
апликације, и то како оне флоралне и геометријске, тако
и оне алегоријског типа од пуне пластике до портрета
конкретних покојника сахрањених на том месту вајаних у
бронзи.
Ових последњих, алегоријских и портретских нема у
изобиљу али су углавном то коректна скулптурална
решења.
Доскора је понос овог гробног комплекса била
алегоријска композиција великог хрватског вајара
Марина Студина ‘’Анђео са лиром’’ .
Ова композиција представљала је репрезентативни
пример сецесије вајан 1924. године у Загребу када је
Студин, уз Рудолфа Валдеца, био најперспективнији
следбеник великог Ивана Мештровића, њиховог

заједничког учитеља и узора. Одласком у Париз Марин
се ослободио стега великог узора, и себе, под утицајем
Бурдела, доживљава као вајара изразито рустикалне
снаге који је своје радове реализовао у дрвету. Стога је
скулптура са нишког гробља репрезентативан и редак
случај дословце спроведених законитости декоративне и
практичне сецесије.
Једна друга скулптура, такође рад загребачког вајара
Антуна Аугустинчића, пленила је својом скулпторском
зрелошћу. Реч је о „Прељи’’, апотеози занатства на
породичној гробници индустријалца Мите Ристића.
Настајала је у две фазе. У првој, у мандорле смештени су
портрети чланова породице Ристић, док је сама стојећа
фигура постављена 1939. године чиме је споменички
комплекс завршен. Овде наглашавамо да је овај споменик
у целости рад великог вајара Антуна Аугустинчића, јер
је познато да је Аугустинчић своје велике меморијалне
и јавне споменике реализовао са тимом сарадника,
младих вајара. Отуда ова скулптура плени драгоценом
спонтаношћу у обликовању форме.
Поменућемо још нека имена скулптора чија су дела
заступљена на гробљу. Ту се свакако мисли на Ристу
Стијовића, Милована Крстића, као и аутора првог
портрета у бронзи постављеног на нишком гробљу
1911. године доктору Селаковићу, рад бугарског вајара
Васиљева.
Општи закључак о портретима покојника на овом гробљу
био би сличан закључку са гробаља других градова:
стриктно праћење фактографије и конкретизације
ликова је готово свим вајарима била велика препрека
у спонтаном развијању ликовне игре, па се овај тип
скулптура назива фунерерним или гробљанским.
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Сл. 1. Марин Студин: ‘’Анђео са лиром’’ - гробница
породице Станковић (крађом одстрањен са гробља)
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Сл. 2. Гробница доктора Павла Јефтића, непознати аутор

Гробови под заштитом
• Гроб са спомеником Станка Власотинчанина, Станка Атанацковића Бојаџије (1792-1853), трговца и вође
Нишке буне 1841.године. Прогоњен од Турака после угушења буне, бежи у Србију, где је затваран због сарадње
са изгнаним кнезом Милошем Обреновићем. Из затвора бежи у Аустрију, у којој од Турака добија амнестију
и 1843. враћа се у Србију. Умро је 1853. у Нишу. Споменик у средишњем делу гробља радили су власотиначки
каменоресци, у једном камену са кружним отвором у којем је крст.
• Гроб са спомеником Николе-Колета Рашића (1838-1898), ратника против Турака, организатора буна, творца
тајне нишке организације 1874.године, команданта одреда добровољаца против Турака 1876-1878.године
и почасног председника нишке општине и народног посланика. Сахрањен у централном делу гробља са
спомеником од белог мермера.
• Гроб са спомеником Тодора П. Станковића (1852-1925), борца и организатора устанка против Турака у Нишу и
на југу Србије. Организатор је покрета на Косову против Турака 1876.године. Учесник је ослободилачких ратова
Србије 1876-78. Истакао је српску заставу у ослобођеном Нишу 1878.године. Народни посланик, начелник и
српски конзул 1897/98. у Приштини, а потом у Скопљу. Умро је у Београду 1925, а 1927. његови посмртни остаци
сахрањени у централном делу Старог гробља.
• Гроб са спомеником Атанасија Петровића – Учитељ Тасе (1824-1894,) познатог нишког учитеља и борца
против Турака. Издао је 1858.године прву штампану књигу у Нишу. Писао је и песме. У Нишу му је подигнута
спомен-биста. Сахрањен је у централном делу гробља.
• Гроб са спомеником сердара Јола Пилетића (1814-1900), црногорског јунака, војсковође и државника XIX
века. Истакао се јунаштвом против Турака 1876-1878. Сукобио се са кнезом Николом и напустио Црну Гору 1880.
Српска влада му је у Нишу дала кућу и пензију. Сахрањен је 1900.године у централном делу Старог гробља.
• Гроб са спомеником Милована Недића (1866-1913), команданта Моравске дивизије од 1912. Турцима је у
Првом балканском рату нанео више пораза 1912. на Косову и у Македонији, а Бугарима 1913. на Брегалници.
По завршетку Другог балканског рата 1913, разболео се у Нишу од колере и убрзо умро. Сахрањен је уз највеће
почасти у централном делу Старог гробља.
• Гроб са спомеником Павла Стојковића (1880-1943) вође и организатора радничког покрета у Србији пре
Првог светског рада. Од 22. августа 1920. до 25.јуна 1921.године био је председник Комунистичке општине Ниша.
Убијен је од четника у селу Прасковче код Алексинца, октобра 1943.године. Гроб са бистом, рад нишког вајара
Сретена Даниловића, налази се на улазном делу гробља.
• Гроб са спомеником Проке Јовкића – Нестора Жучног (1886-1915) радничког песника, који са 17 година
одлази из Бачке у Америку и у Чикагу ради као месарски радник. У Америци је 1907. објавио прву збирку песама,
а 1910. и другу. Позван је да се врати у Србију 1911, када у Београду уписује гимназију и до 1914. је завршава, а
потом уписује Филозофски факултет. Као студент одлази у војску за време Првог светског рата и 15. априла 1915,
умире од тифуса у нишкој Војној болници. Сахрањен је на Старом гробљу, а споменик му је свечано откривен
1932.године.
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Сл. 3. Гроб Атанасија Петровића – Учитељ Тасе

Изузетак је, уз Марина Студина и Аугустинчића, прва
послератна биста постављена 1946. године на гробу
доктора Радислава Станковића, рад скоро преминулог
портретисте-вајара Милована Крстића, који је и касније,
готово до смрти, проблеме гробљанских портрета
решавао зрело скулпторски где су конкретизација
портрета и фактографија били такође присутни, али
узгред, у другом плану.
Комплекс старог гробља је стављен под заштиту на
основу одлуке СО Ниш бр. 01-178/1-9-В од 21.јуна 1991.
године.
Завод за заштиту споменика културе Ниш је далеко
пре формалне одлуке о заштити имао иницијативу у
решавању сложене проблематике везане за валоризацију,
презентацију и одржавање ове целине.

Сл. 4., 5. и 6.
Карактеристични споменици са почетка ХIX века
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Сл. 7., 8. и 9. Гробница породице Ристић са представом
„Преље“, рад вајара Антона Аугустинчића

ARHITEKT 23

Прва детаљна рекогносцирања комплекса рађена су још
седамдесетих година и осам гробова је, као аутентична
сведочанства о личностима и догађајима, стављено под
заштиту закона, марта 1983.године од стране Скупштине
општине Ниш.
Велики културно-историјски значај ове целине је уз велике
напоре, али са успехом образлаган многим саставима
градских структура током седамдесетих, осамдесетих
и деведесетих година и покретане су бројне кампање
којима је требало решити сложена правно-имовинска,
организациона и стручна питања. Увек су била потребна
значајна материјална средства, која градски буџет није
могао да обезбеди, и веома дуг процес рада стручних
служби (Катастра, Управе и Завода за урбанизам, Завода
за заштиту споменика културе Ниш), тако да је финални
резултат увек био у далекој перспективи. Вероватно
су због овако сложене проблематике и недостатка
континуитета, све поменуте кампање брзо губиле дах.
Планови су увек усмеравани ка уређењу комплекса у
духу меморијалног парка отвореног за посетиоце, али
је остала прихватљива и могућност сахрањивања у
оквирима постојећих гробница и парцела. Поред тога
што се то власницима не треба ускратити, овим би се
обезбедио стабилан део средстава за одржавање. За
споменике за које не постоји интересовање наследника
и који немају посебних уметничких и документарних
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Сл. 10.
Гробница Науна Поповића, рад вајара Риста Стијовића

вредности, планиран је лапидаријум на јужној падини
са мањом костурницом испод сваког белега. Овим би се
отворио слободан простор за неопходне јавне површине,
чиме би се остварио карактер примерен меморијалном
парку. Да би се то постигло неопходно је валоризовати
и испитати статус сваког појединачног споменика без
обзира на његову ширу вредност. Величина гробља је
преко 17 хектара и има преко 3.000 споменика.
У Заводу за заштиту споменика културе Ниш ова веома
обимна валоризација је у току, сада финансирана
кампањом из 2006.године. Такође су за потребе
меморијалног парка израђени пројекти ограде и улазне
капије који, поред чишћења и уређења ЈКП „Медијана“,
чекају на своју реализацију у овој фази радова, чиме
би се барем постојеће стање и безбедност довели у
подношљиве оквире.
Комплетно уређење меморијалног комплекса је
још увек удаљен циљ, који је остварљив искључиво
кроз континуалан и координисан рад који мора бити
прихваћен као наслеђена обавеза при планирању
сваког следећег Градског буџета. Резултати не могу бити
видљиви у свакој фази рада, али финални резултат има
немерљив значај за карактер и достојанство нашег Града.
Миодраг Анђелковић
арх. Иван Андрејевић

Сл. 11.
Гробница породице Костић, реплика анонимног аутора

Сл. 12. Детаљ ограде
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РИЧАРД РОЏЕРС ИЗ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ ЈЕ ЛАУРЕАТ
ПРИЦКЕРОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2007.

Медаља

Лого Прицкерове награде

Ричард Роџерс са седиштем фирме „Ričard Rodžers Partnership (RRP)“ у Лондону, изабран је за лауреата
Прицкерове награде за 2007. годину. Формална церемонија, која у области архитектуре важи за највећу
част, одржаће се 4. јуна у Лондону. Том приликом у Банкетној кући, коју је пројектовао Иниго Џонс 1619.
године, биће додељено 100.000 $ и чувени бронзани медаљон 73-годишњем лауреату.
Приликом објаве одлуке жирија, Томас Ј. Прицкер,
председник Фондације Хајат, цитирао је жири: “Рођен у
Фиренци, Италија, и школован за архитекту у Лондону
у Архитектонској Асоцијацији, а касније у САД на
универзитету „Јејл“ („Yale“), Роџерс је имао урбану и
експанзивну перспективу као и васпитање. У својим
списима, када је надгледао одређивање групне политике
као и великих пројеката, Роџерс је шампион урбаног
живота и верује у потенцијал града као катализатора за
социјалне промене.“
Роџерс је четврти лауреат Прицкерове награде из Велике
Британије - прво троје су Џејмс Стирлинг 1981, лорд
Фостер (Норман Фостер) 1999. и Заха Хадид 2004. Он је
31. лауреат од оснивања награде 1979, а 1996. је добио
титулу лорд Роџерс од Риверсајда.
Церемонија доделе награде се сваке године одржава у
различитим градовима света, одајући пошту историјској
и примењеној архитектури.
Породица Прицкер је изабрала баш поље архитектуре
због њиховог великог интересовања и осећања великог
дуга лепим грађевинама које су директно утицале на
развој и имиџ Хајат хотела широм света, такође и зато
што је архитектура велика креативна тежња која није
укључена у Нобелову награду.
Опширније о лауреату Прицкерове награде за 2007.
годину, Ричарду Роџерсу, можете прочитати у овом броју
АРХИТЕКТА, у рубрици ВЕЛИКИ АРХИТЕКТИ СВЕТА.
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апс.арх. Милена Мишић

Ричард Роџерс
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НАГРАДА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ФОНДАЦИЈЕ МИС ВАН
ДЕР РОЕ ЗА САВРЕМЕНУ АРХИТЕКТУРУ ЗА 2007.

Награда „Мис ван дер Рое“ (Mies van der Rohe) је најпрестижнија светска награда када је о архитектури реч.
Ову награду бијенално додељује Европска унија и Фондација Мис ван дер Рое из Барселоне за посебно
квалитетну архитектонску продукцију на подручју Европе.
Награда Мис ван дер Рое привлачи пажњу и указује на
велики допринос европских архитеката развоју нових
идеја и технологија и подстиче архитекте на два значајна
начина – стимулише већу покретљивост архитеката на
подручју Европске уније, као одговор на доба транзиције,
и подржава младе архитекте на почетку њихове
професионалне каријере. Детаљније информације о
историјату награде и претходним лауреатима објављене
су у Архитекту бр. 21.
Оцењивачки суд угледних светских архитеката за награду
Мис ван дер Рое Европске уније за савремену архитектуру
(European Union Prize for Contemporary Architecture)
одабрао је, између 273 пројекта из 32 европске земље,
40 најбољих радова. Свих 40 селектованих радова
изабраних према критеријумима иновативности и
изврсности, укључујући високи квалитет конструкције,
биће презентовани на изложби и у публикацији „Mies
Award 2007.“ У најужој конкуренцији за Мисову награду
2007. било је седам финалиста:

Сл. 1

• Pôle universitaire de sciences de gestion (Школа за
менаџмент), Бордо, Француска; архитекте: ANNE LACATON
& JEAN PHILIPPE VASSAL/LACATON & VASSAL ARCHITECTES
(Сл. 1);
• Centre Chorégraphique National (Национални центар
за кореографију), Aix-en-Provence, Француска; архитекта:
RUDY RICCIOTTI (Сл. 2);
• Phaeno Science Centre (Фаено научни центар),
Волфсбург, Немачка; архитекте: ZAHA HADID/ ZAHA HADID
ARCHITECTS (Сл. 3);
• Mercedes-Benz Museum (Музеј Мерцедес-Бенца),
Штутгарт, Немачка; архитекте: BEN VAN BERKEL / UN
STUDIO (Сл. 4);
• Centro de Artes de Sines (Синес културни центар),
Синес, Португалија архитекте: MANUEL AIRES MATEUS,
FRANCISCO A. MATEUS / AIRES MATEUS EASSOCIADOS (Сл.
5);
• Ediﬁcio Veles e Vents (Кућа „Americas´“-купа), Валенсија,
Шпанија; архитекте: DAVID CHIPPERFIELD, FERMIN VÁSQUEZ
/ DAVID CHIPPERFIELD (Сл. 6);
• MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla León (MUSAC Музеј савремене уметности) Кастиља - Лион,
Шпанија; архитекте: LUIS M. MANSILLA, EMILIO TUŃÓN/
MANSILLA+TUŃÓN (Сл. 7, 8, 9, 10 и 11).
Жири састављен од еминентних архитектонских звезда:
Richard Burdett (председник), Peter Cachola Schmal, Luis
Fernández Galiano, Beth Galí, Bettina Götz, Ellen van Loon
и други, одабрао је два рада: први који због концепта,
техничких и конструктивних квалитета добија награду
Европске уније за савремену архитектуру Мис ван дер
Рое, док други рад добија награду – Посебно признање
младом архитекти.
Награда Европске уније за савремену архитектуру Мис
ван дер Рое за 2007. годину додељена је пројекту MUSAC
- Museo de Arte Contemporáneo de Castilla - León (MUSAC
Музеј савремене уметности Кастиља у Лиону, Шпанија),
који је реализовао тим архитеката LUIS M. MANSILLA,
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Сл. 10

EMILIO TUŃÓN/ MANSILLA+TUŃÓN. У коментару награђеног дела наглашен
је квалитет тектонске јасноће објекта и интелигентна реализација програма.
Посебно је значајна концептуална основа низа флексибилних унутрашњих
простора који представљају успешан одговор на савремену архитектуру
изложбених простора.
Награда „Посебно признање младом архитекти“ додељена је архитектима
Матији Бевку и Васи Ј. Перовићу – Бевк/Перовић архитекте - за доградњу
Факултета за физику и математику у Љубљани, Словенија (Сл. 12).

Сл. 11

Свечаност у Мис ван дер Рое павиљону у Барселони одржана је 14. маја 2007.
године, а на њој су проглашени и добитници главне награде која износи
50.000 €. Година 2007. је значајна и по томе што Фондација прославља 10
година од како се додељује награда.
Корисна адреса: Сајт Фондације Мис ван дер Рое: http://www.miesbcn.com/
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић
Сл. 12
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ДР МИХАИЛО ЧАНАК

Велика награда архитектуре САС-а за 2005. годину

Поводом доделе Велике награде архитектуре САС-а за 2005. годину (додељује се за животно дело) и 50 година
рада у професији, САС је организовао изложбу пројеката и цртежа архитекте др Михаила Чанка априла 2007.
године у Дому инжењера и техничара у Београду.
Др Михаило Чанак је рођен 2. јуна 1932. у Београду. Године
1951. уписао се на Архитектонски факултет у Београду,
где је дипломирао јуна 1957. год. Магистрирао је 1975. на
последипломском курсу „Урбанизам” на Архитектонском
факултету у Београду са темом „Функционални аспекти
организације стана и њихов утицај на формирање
стамбених структура”, а докторирао 1984. год. са
темом „Вредновање квалитета у стамбеној изградњи
и становању”. Специјалистички курс „Префабрикација
у грађењу” завршио је у Паризу 1967. год. У септембру
1957. се запослио у Институту за испитивање материјала
Србије, где је у периоду 1970-1986. био у функцији
директора Центра за становање. Године 1986. прелази
у Институт за архитектуру и урбанизам Србије где је на
функцији директора до 1988. а затим у Институту остаје у
функцији научног саветника до пензионисања 1999. год.
У периоду 1968-1987. год. је члан делегације у Групи за
грађевинарство Комитета за становање, грађевинарство
и планирање ЕЕК УН у Женеви. На његов предлог усвојен
је и реализован међународни истраживачки пројекат
„Вредновање квалитета у становању” у периоду 19821987. Учествовао је на више домаћих и међународних
конгреса и семинара. Од 1991. год. са сином Милошем
Чанком, архитектом, отвара у Београду Биро за
архитектонско пројектовање, истраживање и едукацију
„АРД” (Architectural Research and Design). Од 1983. године
води познати Припремни течај за студије архитектуре.
Члан је Инжењерске академије Србије од 2002; добитник
Велике награде зе архитектуру Савеза архитеката Србије
за 2005; члан Академије архитектуре Србије од 2006.

Индивидуална стамбена зграда, Daraya, Либан

Реализације (избор) :
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• Стамбени објекти у Блоку 21 на Новом Београду - 2
стамбена објекта П+4 и П+10. 1961-1963. (са Леонидом
Ленарчичем, Мишом Митићем и Иваном Петровићем);
• Стамбени објекти у насељу „Лиман I” у Новом Саду-

Објекат П+10, Блок 21, Нови Београд
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Конкурсни рад за „Насеље младенаца“

11 објеката П+4. 1962-1964. (са Леонидом Ленарчичем,
Мишом Митићем и Иваном Петровићем);
• Стамбени објекти у насељу Лиман II у Новом Саду - 3
стамбена објекта П+8, П+10. 1964-1965.
• Стамбена зграда у насељу Слатина, Тузла - 1 објекат
П+8. 1965.;
• Стамбени објекти у блоковима 45 и 70 на Новом
Београду -16 објеката П+8. 1968-1972.;
• Стамбени објекти у Блоку 29 на Новом Београду- 7
стамбених објеката П+6. 1970-1972. (са Мишом Митићем);
• Центар месне заједнице у Блоку 29 на Новом Београду
1970-1972. (са Мишом Митићем);
• Стамбени објекти у Блоку 2 код железничке станице у
Новом Саду - II повишена награда на јавном конкурсу - 7
стамбених објеката П+8, П+10. 1969-1972.;
• Стамбено насеље „Кијево-Кнежевац” - прва награда на
јавном конкурсу 1970. (са Александром Ђокићем);
• Стамбено насеље„Кошутњак” у ул. Пере Велимировића
у Београду - 10 објеката П+4. 1981-1983. (са Александром
Ђокићем);
• Стамбени објекти у Блоку 57 на „Бежанији” у Београду
- 3 стамбена објекта. 1983-1985. (са Душаном Симићем);
• Стамбени објекти у насељу „Бежанија” у Београду,
1982. (са Предрагом Напијалом и Душаном Симићем);

• Ентеријер продавнице обуће „Кошута” у ул. Булевар
Краља Александра у Београду 1989.
• Стамбено-пословни објекат на Тргу АВНОЈ-а у
Лозници 1989.;
• Стамбени објекти П+4+П у Лозници -3 зграде. 1990.;
• Зелена пијаца са пратећим објектима у Бањи
Ковиљачи, 1990.;
• Пословна зграда на Тргу Маршала Тита у Краљеву,
1990-1992.;
• Идејно решење Управне зграде Издавачког предузећа
„Креативни центар”, Београд, 2000-2002.;

Награде и откупи на конкурсима (избор)
• Конкурс за идејна решења типских здравствених
станица у Хрватској,1954. (V награда, са Леонидом
Ленарчичем и Иваном Петровићем);
• Урбанистички конкурс за решење Трга палих бораца
у Чачку 1954. (III награда, са Леонидом Ленарчичем и
Иваном Петровићем);
• Урбанистичко-архитектонски конкурс за идејно
решење стамбеног насеља „Лепеница” у Крагујевцу, 1958.
(награда ван конкуренције, са Леонидом Ленарчичем,
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Управна зграда издавачке куће „Креативни центар“,
улица Градиштанска, Београд

Објекат F, Кијево-Књажевац, Београд

Мишом Митићем и Иваном Петровићем);
• Урбанистичко-архитектонски конкурс за Централну
зону Новог Београда са детаљним решењем блока
21, 1958. (подела II повишене награде, са Леонидом
Ленарчичем, Мишом Митићем и Иваном Петровићем);
• Конкурс за идејно решење комплекса аутопредузећа
„Војводина” у Новом Саду, 1959. (са Леонидом
Ленарчичем, Мишом Митићем, Иваном Петровићем и
Иваном Симовићем);
• Конкурс за типске стамбене зграде Завода за
унапређење комуналних делатности, 1960. (I, II и III
награда, са Леонидом Ленарчичем, Мишом Митићем и
Иваном Петровићем);
• Конкурс за зграду радио-телевизије на Новом
Београду, 1961. (откуп, са Леонидом Ленарчичем, Мишом
Митићем, Иваном Петровићем и Иваном Симовићем);
• Конкурс за централни трг у Велењу са идејним
решењем робне куће, 1964. (откуп, са Леонидом
Ленарчичем и Мишом Митићем);
• Конкурс за архитектонско-урбанистичко решење
центра Приједора, 1964. (откуп, са Леонидом Ленарчичем
и Мишом Митићем);
• Конкурс за идејна решења стамбених објеката у Блоку
29 на Новом Београду, 1968. (I награда);

• Конкурс за Блок 22 на Новом Београду, 1968. (III
награда, са Мишом Митићем);
• Конкурс за Блок 23 на Новом Београду, 1968. (II
награда, са Мишом Митићем);
• Конкурс за три стамбене куле код железничке станице
у Новом Саду, 1968. (II награда, са Мишом Митићем);
• Конкурс за потез уз Булевар Војводе Степе у Београду,
1969. (III награда, са Леонидом Ленарчичем и Мишом
Митићем);
• Конкурс за потез уз Булевар револуције у Београду,
1969. (откуп, са Мишом Митићем);
• Конкурс за Блок 3 код железничке станице у Новом
Саду, 1969. (II повишена награда и реализација);
• Урбанистичко-архитектонски конкурс за стамбено
насеље Кијево-Кљажевац у Београду, 1971. (I награда, I
круг са Александром Ђокићем и Иваном Пантићем, II круг
са Александром Ђокићем);
• Урбанистичко-архитектонски конкурс за стамбено
насеље Бањица у Београду, 1972. (откуп, са Александром
Ђокићем);
• Урбанистички
конкурс
за
идејно
решење
реконструкције старог центра Сомбора, 1989. (откуп, са
Мишом Јоргачевићем и Милошем Чанком).
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НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД ИЗБОР
Квалитет и употребна вредност станова и стамбених
зграда
Преко 40 студија, чланака у стручним часописима и
извештаја на конгресима и семинарима међу којима
се истиче група студија посвећених функционалним
аспектима
структуре,
опреме,
организације,
димензионалних параметара и концепције станова и
стамбених зграда, у студији „Функционална концепција
и употребна вредност стана” ИМС, (1976). Учествовао је
у изради норматива за пројектовање станова у оквиру
програма за Усмерену стамбену изградњу за потребе ЈНА
и Београда. Координатор тима на изради међународне
монографије „South-south cooperation in the ﬁeld of
housing and housing construction” ИАУС (1986).

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2007
Друштво архитеката Ниша и ове 2007. године
организује Дана архитекуре (30.октобар 2007). Том
приликом, са неколико тематских делова, отварамо
значајна питања и тражимо одговоре на актуелне
проблеме архитектуре и урбанизма у нашем
граду и пратимо догађаје у другим срединама.
Централна тема програма биће споменичко наслеђе
коме се посвећује трибина “Преглед, заштита и
ревитализација споменичког наслеђа Ниша”, са
намером да се подстакне и актуелизира увек вечно
питање очувања наше меморије. Најзначајнији део
ове приче биће веома садржајна изложба “Триптих

Утицај конструктивних система на употребну вредност
станова и стамбених зграда
Преко 15 студија и чланака у стручним часописима
посвећених унапређењу употребне вредности станова и
стамбених зграда у системима ИМС, Јинграп, Ecodomus и
Ивањица.

традиционалне

архитектуре

Квантитативно вредновање квалитета у становању и
стамбеној изградњи
Преко 20 студија, чланака у стручним часописима и
извештаја на конгресима и семинарима посвећених
теорији и пракси квантитативног вредновања квалитета и
употребне вредности у становању и стамбеној изградњи.
Теоријски аспекти овог проблема су осветљени у
докторској дисертацији „Вредновање квалитета у
стамбеној изградњи и становању” (1984).. Израда
националне монографије „Evaluation in the ﬁeld of housing,
building and planning”, ИАУС, 1988.
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић

контекст и инспирација.

Србије”.

У

оквиру

ње, у првом делу, биће изложени радови–куће
професора Боже Петровића, у другом грађа за Атлас
народног градитељства Србије - југоисточна Србија
и, у трећем делу, огледи нишких архитеката на
тему традиционална архитектура - ревитализација,

Поред централне теме биће неколико разговора
на

актуелна

догађања

у

граду,

презентација

грађевинских материјала и опреме. Том приликом
одржаће се и Годишња скупштина ДАН-а. Детаљан
програм и сатницу, наши чланови ће добити
непосредно пред отварање Дана архитектуре, а
њих ће традиционално пратити и сва информативна
средства.
арх. Сима Гушић
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НАГРАДЕ ЗА АРХИТЕКТУРУ
САВЕЗА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ
Награда Савеза архитеката Србије се објављује поводом 23. фебруара – Дана архитеката Србије.
Услови за учешће на конкурсу:
А. Награда за најуспешније архитектонско дело из свих
области архитектуре реализовано у протеклој години.
Б. Изведено дело наших архитеката које је реализовано
у иностранству у конкуренцији за Повељу Савеза
архитеката Србије, у протеклој години.
Предлагач је дужан да Жирију у писаној форми поднесе:

1997/1998.
проф.арх. Светислав Личина
за Пословни центар „ЈИНПРОС” у Београду.

- Пријаву кандидата са информацијама о објекту којим
се кандидат кандидује за награду, а нарочито: доказ о
чланству у подручном Друштву архитеката, регуларност
изграђеног објекта, графичке прилоге који ће омогућити
одговарајући увид у садржај и решење, кратко текстуално
објашњење и фотографије објекта из којих се може
сагледати и укупан габарит.

1998/1999.
арх. Драган Ивановић,
арх. Бранислав Реџић,
арх. Зоран Ђоровић
за “Мс Donalds” у Крагујевцу.

- Предлагач може поднети и већ раније објављене оцене,
мишљења, критике и други расположиви материјал који
презентује, тумачи и осветљава кандидатов допринос и
поткрепљује разлог за кандидатуру.
При одабиру су најзначајнији критеријуми по којима
дело – реализован објекат доноси квалитативан и
иновантан допринос у оквиру следећих архитектонскоурбанистичких аспеката решења:
• КОНТЕКСТУАЛНОСТ ОБЈЕКТА
Однос објекта према одредницама места - грађевинским,
природним и културолошким карактеристикама.
• ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА
Целина архитектонског израза - волуметријске
карактеристике,
архитектоника,
материјализација,
хроматски ефекат.
• ФУНКЦИОНАЛНО И КОНСТРУКТИВНО РЕШЕЊЕ
ОБЈЕКТА
• СПЕЦИФИЧАН ДОПРИНОС ДЕЛА
Аутентичност, репрезентативност, промоција нових идеја,
теоретски допринос и др.
ДОСАДАШЊИ ДОБИТНИЦИ:
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1996/1997.
арх. Василије Милуновић,
арх. Бранислав Митровић
за палату „Цептер” у Београду,
арх. Душан Тешић
за ентеријер.

1994/1995.
арх. Слободан Јевђеновић
за „Реконструкцију и доградњу старог железничког моста”
у Ужицу.

1999/2000.
арх. Миленија Марушић,
проф.арх. Дарко Марушић
за стамбено-пословни објекат на Булевару Краља
Александра у Београду.
2000/2001.
проф.арх. Спасоjе Крунић
за објекат Дом на Равној гори.
2001/2002.
проф.арх. Бранислав Митровић
за објекат „ХВБ” банке у Београду.
2003.
проф.арх. Василиjе Милуновић
за објекат „МПЦ”, Нови Београд.
2004.
Зоран Радоjичић, диа.
Дејан Миљковић, диа.
за објекат Југословенског
Београду.

драмског

позоришта

у

2005.
Влада Славица, диа.
за објекат „Београдска Арена”, Нови Београд.
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић
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ГОДИШЊА НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ
САВЕЗА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ ЗА 2004.

Жири Награде формиран одлуком Управног одбора САСа у саставу:
проф.арх. Василиј Милуновић,
проф.арх. Милан Палишашки,
арх. Љиљана Бакић,
арх. Лазар Кузманов,
арх. Миодраг Медар.
радио је на прегледу радова у времену од 28.02. до
18.03.2005. године. За награду је пристигло 5 радова:
• ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
(аутори: Зоран Радојичић, диа. и Дејан Миљковић, диа.)
• БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА
(аутори: Горан Војводић, диа. и Братислав Милојевић,
диа.)
• КОНАК МАНАСТИРА БАЊСКА
(аутори АГМ: Марјан Ђулинац, диа., Борислав Петровић,
диа., Иван Рашковић, диа., Александар Томић,диа.)
• КРЕМАТОРИЈУМ НА НОВОМ ГРОБЉУ У НОВОМ САДУ
(аутор: Миодраг Јовановић, диа.)
• РЕЗИДЕНЦИЈА У ПОДГОРИЦИ
(аутори: Бранислав Реџић, диа., Драган Ивановић, ди.а. и
Зоран Ђоровић, диа.)
Жири је донео једногласну одлуку да се Награда Савеза
архитеката Србије за најуспешније реализовано дело у
земљи у периоду 2004. године додели пројекту зграде
Југословенског драмског позоришта у Београду аутора
Зорана Радојичића, диа. и Дејана Миљковића, диa., уз
образложење:
„Здање Југословенског драмског позоришта у Београду,

институција од посебног значаја за град, у материјалном
и духовном смислу наставља се кроз периодичне
реконструкције и адаптације са незаобилазним
функционалним и архитектонским траговима тих епоха.
Зграда са бурном хронологијом грађења, са утканим
слојевима академизма, модерне и постмодерне, бива
тешко оштећена пожаром 1997. године. До новог
пројектантског решења зграде дошло се одлуком о
првој награди на јавном архитектонском конкурсу
организованом исте године. Данас, реализовани објекат
Југословенског драмског позоришта, доследно и
успешно осликава предложено решење из конкурсног
рада. Изазов примерен сложености задатка и значају
дела снажно мотивише ауторе, архитекте Зорана
Радојичића и Дејана Миљковића. Изведени објекат
карактеришу високи домети пројектантских одлука по
питању функционалности и опремљености простора,
познавању и примени савремене технологије, решењу
ентеријера и коначно архитектуре објекта. Постигнути
пројектантски сензибилитет огледа се у одлукама о
начину очувања сећања и ревитализације затечених
слојева ентеријерских, стилских и архитектонских записа.
Промишљено и са јасним ставом о идеји постизања
савременог израза, методом суперпонирања новог и
старог, испоштован је основни концепт о реконструкцији
и очувању решења архитеката Краснова и Белобрка.
Настала прозрачна застакљена улична фасада је нови слој
садашње епохе, функционални излог - витрина за верну
копију класицистичког решења архитекте Краснова и
меморијски омаж Белобрковом модернизму. Знаменити
атријум постаје затворени простор хола омеђен високим
скоро античким стубовима са поновљеном темом
фонтане и данас скулптуром Мрђана Бајића. Унутрашњи
простор у односу на значај осликан је ентеријерским
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Југословенско драмско позориште - Ентеријер

Југословенско драмско позориште - Пресеци
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решењима фино градираним од раскошности до строге
функционалности. Примењени материјали су природни,
изворног колорита и текстуре, естетски уклопљени у
складне тематске и функционалне амбијенте савременог
позоришта. Остварени ниво разраде примењених
детаља употпуњује општи утисак о високим дометима
реализованих решења. Значајна пројектантска одлука
је повезивање унутрашњег простора са делом парка

управно на хол по правцу постојећег дрвореда дудова,
знаковито елементима урбаног ентеријера, подцртана
је целовитост композиције овог здања и осмишљена
симболична веза живота града са животом и догађајима
у театру.“
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић
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ГОДИШЊА НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ
САВЕЗА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ ЗА 2005.

Жири Награде формиран на седници Управног одбора
Савеза архитеката Србије у саставу:

БЕОГРАДСКА АРЕНА у Новом Београду (аутора Владе
Славице, дипл.инж.арх.)

проф. Александар Стјепановић, диа., председник,
проф. Михаило Тимотијевић, диа.,
Зоран Радојичић, диа.,
др Александар Миленковић, диа.,
Душан Миладиновић, диа.

уз образложење:
„Београдска арена спада у категорију објеката централног
садржаја који захтевају највиши степен усаглашавања
главних претпоставки архитектонског стваралаштва функцију, конструкцију, просторну диспозицију, ликовноморфолошке атрибуте, унутрашње обликовање и
комплекс сложених инсталација свих врста.
Специфичан програм оријашке хале за мале спортове
и све пратеће садржаје наметнуо је аутору минуциозни
аналитичко-синтетички поступак који далеко надмашује
рутинске задатке ове врсте, утолико више јер је намена
објекта саображена највишим такмичарским стандардима
на светском плану. Највише оцене компетентних
стручњака о употребним и укупним квалитетима Арене
потврђују опште становиште да је објект током Европског
првенства у кошарци положио најтежи испит са успехом.
Околност да објект заузима централну позицију у урбаном
ткиву Новог Београда, попуњену претежно стамбеним
блоковима, налагала је деликатни приступ тектоници
импозантних размера, примарној и секундарној пластици,
као и тонској скали фасадног платна. Иако упечатљивих
димензија, непретенциозна је у силуети и фактури.
Лишена је помодних ефеката што доприноси глобалном
стилско-морфолошком уравнотежењу урбаног профила
Новог Београда.
Аутор је својим пројектантским проседеом удовољио
наведеним елементима, показавши спремност да
креативно кореспондира са изузетним мноштвом
специјалистичких тимова и експерата у спортској,
грађевинско-конструктерској, извођачко-занатској и

утврдио је да је до рока за подношење предлога
(27.01.2006) пристигло 6 радова:
• Стамбено-пословни објекат у Блоку 62-ПФЦ 14,
Војвођанска улица, Нови Београд
(аутор: арх. Косана Рошуљ)
• Стамбено пословни блок у Новом Београду, Бул.
Михаила Пупина
(аутор: арх. Марио Јобст)
• БЕОГРАДСКА АРЕНА, Нови Београд
(аутор: арх. Влада Славица)
• Стамбени објекти у улици Милана Тепића у Београду
(аутори: арх. Дејан Миљковић и арх. Јован Митровић)
• Стамбено-пословни објекат на углу ул. 27. марта и
Ђушине улице у Београду
(аутори: арх. Дејан Милетић и арх. Јелена Милетић)
• Једнопородична вила у Созоновој улици у Београду
(аутор: арх. Игор Марић.
Жири је после детаљног прегледа поднетих предлога
донео једногласну одлуку да се Годишња награда САС–а
за најуспешније реализовано дело у земљи у периоду
2005. године додели објекту:

37

НАГРАДЕ ИЗ СРБИЈЕ

ARHITEKT 23

Београдска арена

комуналној сфери. Овим на најбољи начин афирмише
улогу и значај архитекте у грађевинарском комплексу али
и архитектуре као краљице ликовних уметности, односно
градитељства као примарног подсистема друштвене
надградње.
Жири додељује аутору награду на основу јасно исказаног
стручног знања, пројектантског нерва и креативног
потенцијала, по наведеним ставкама и мерилима,
независно од структурно-физичке волуминозности здања,
енормних инвестиција и актуелног социополитичког
значења објекта, што у крајњој консеквенци може да
допуни релевантна и оштра мерила, баш као у овом
случају.“
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апс. арх. Срђан Зајић
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НАГРАДА „НОВА ВИЗУРА“ БЕОГРАДСКОГ САЈМА

И oве године награда „Нова Визура“ београдског сајма додељена
нишком предузећу „ВИЗУС“

Награђени производ - улазна врата „Resident door“
Улазна врата „Resident door“, производ предузећа „ВИЗУС“
из Ниша, добила су највише признање за квалитет и дизајн
на 33. Међународном сајму грађевинарства одржаном у
Београду од 11. до 15. априла 2007. године.
На 60.000 м2 изложбеног простора, под слоганом
„Градимо свет“, преко 1000 излагача из земље и
иностранства представило је своје производе из свих
области грађевинске делатности: система градње,
пројектовања, најсавременијих материјала и производа,
опреме, алата и машина.
Награђени производ израђен од алуминијума, инокса
и дрвета одликују својства добре топлотне и звучне
заштите, сигурности, висок квалитет израде и добар
дизајн. Може се рећи да све ове особине постају знак
препознавања и за остале производе предузећа
„ВИЗУС“ из области грађевинске столарије. Због тога,
за познаваоце који прате збивања у овој области, друга
за редом „НОВА ВИЗУРА“ додељена овом предузећу не
представља изненађење.
Предузеће „ВИЗУС“ је и прошле, 2006. године, добило
ову престижну награду београдског Међународног сајма
грађевинарства о чему смо писали у броју 22. АРХИТЕКТА.
арх. Хранислав Анђелковић
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РИЧАРД РОЏЕРС
„АТРИЈУМ ПОСТАЈЕ АНИМИРАНО СРЦЕ ПРОЈЕКТА
УЈЕДИЊУЈУЋИ НОВО СА ПОСТОЈЕЋИМ“

Слике 1, 2 и 3 Културни центар „Жорж Помпиду“, Париз

Ричард Роџерс је најбоље познат по пионирским зградама као што је Центар „Помпиду“ у Паризу, седиште
Лојдс у Лондону, Европски суд за људска права у Стразбуру и Миленијумска купола у Лондону.
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Његов биро „Ričard Rodžers Partnership“ (RRP) је основан
1977. године и има канцеларије у Лондону, Барселони,
Мадриду и Токију. RRP стоји иза два велика пројекта
аеродрома Терминала 5 на лондонском аеродрому
Хитроу и новог терминалског простора на мадридском
аеродрому Барахас, као и иза пројеката високих
пословних зграда у Лондону и новог комплекса судница у
Антверпу, Националног друштва Велса у Кардифу и хотела
и конференцијског центра у Барселони. Биро такође има
богато искуство у урбанистичком планирању са великим
плановима у Лондону, Лисабону, Берлину, Њујорку и
Сеулу.
По свим стандардима Ричард Роџерс је имао необичан
живот од свог рођења у Фиренци 1933. до 1996. када је
именован за лорда Роџерса од Риверсајда, и до данас
када је изабран за лауреата Прицкерове награде за
архитектуру. Његова прича је погодна за лепу биографију,
а већ се налази у форми књиге коју је написао Брајан
Апљард. За детаље његове архитектонске каријере,
најисцрпније информације дао је Кенет Пауел у три тома
које је објавио „Phaidon“.
У време када је завршио средњу школу 1951. године
породица га је усмеравала на могућу каријеру стоматолога,
али је недостатак квалификација то онемогућио. Исте
те године одржавао се Британски фестивал који је први
приказао до тада санкционисану модерну архитектуру
у земљи. Неки од фантастичних привремених објеката
дужином јужне обале заинтригирали су Ричарда Роџерса,
али једина дужност у наредне две године била је војна

обавеза. Када је завршио војну обавезу, провео је неко
време у Трсту и упознао рођака свог оца, Ернеста Роџерса,
истакнутог архитекту у Италији и издавача водећих
архитектонских часописа „Domus“ и „Casabella“. Тада је
дефинитивно одлучио да своје способности у потпуности
преда архитектури и упише Архитектонску асоцијацију
(АА). Године 1959. освојио је пету годишњу награду за
један школски пројекат. Наредне године се оженио са
Сузан Брумвел чији је отац био глава „Design Research
Unit“-a (DRU) која је била покретачка снага Британског
фестивала. Године 1961. млади брачни пар се сели у
Америку где је Ричард био стипендиста универзитета Јејл
за постдипломске студије, а његова жена је студирала
урбанизам. Декан Архитектуре на Јејлу био је Пол Рудолф,
а један од Ричардових колега Норман Фостер. Један од
предавача је био и Џејмс Стирлинг.
Управо на Јејлу се дубоко заинтересовао за архитектуру
Френка Лојда Рајта: „Рајт је био мој први Бог“. За време
студија Роџерс, његова жена Су, Фостер и друге колеге
доста су путовали и обилазили највише Рајтових зграда,
али и зграде Ван дер Роа и Луиса Кана. Када су завршили
Јејл, пут до Калифорније резултирао је запошљавањем
у Скидмору и посети радовима Рудолфа Шиндлера,
Пијера Кенига, Крега Елвуда, Рафаела Сориана и Чарлса
и Реја Ејмса. Када су се вратили у Енглеску, Фостер,
Роџерс и његова жена и Венди Чизмен основали су „Тим
4“ као њихов први архитектонски биро. Њихов први
значајнији рад била је кућа за Сузанине родитеље, а
за њим и Фабрика осигурача у Свиндону. Непосредно
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после завршетка тог пројекта, „Тим 4“ се распао и Роџерс
и Фостер су основали своје фирме 1967. године. Два
значајна пројекта из периода 1967-1969. су кућа Спендер
и кућа Роџерс (за Ричардове родитеље у Вимблдону).
До 1971. Роџерсов биро је учествовао у продужавању
крова фабричке зграде за DRU и ту је стекао новог
партнера, Ренца Пиана и ускоро је биро добио ново име
– „Пиано+Роџерс“.
Те исте године победа на конкурсу за пројекат Центра
„Помпиду“ у Паризу увешће и Фостера и Роџерса на
светску сцену архитектуре. Пројекат Центра „Помпиду“
развијао се шест година и то углавном у Паризу. Ове
јесени одржаће се изложба подсећања на Роџерсова
достигнућа на Центру „Помпиду“. Године 1978. Пиано и
Роџерс су се одвојили и у то време Роџерс је поставио
темеље фирми која и данас после двадесет година постоји
– „Richard Rogers Partnership“ (RRP). Пројекат за лондонски
Лојдс је први пројекат RRP и управо је он Роџерса као
главног архитекту убедљиво уврстио у врх архитектуре
не само у Енглеској, већ и у свету.
Роџерс је био један од најгласнијих заступника
пројекта Миленијумске куполе што је оставило
последице на његову каријеру. Иако је један од водећих
интернационалних архитеката, од пројекта куполе он
је обезбедио само мањи број урбанистичких пројеката.
После неколико година унапређивања амбициозног
пројекта регенерације „Newcastle-upon-Tune“, пројекат
је одбачен. Такође је позван да пројектује Централну
библиотеку у Бирмингему, али је и тај пројекат одбачен
због великих трошкова изградње. Роџерс је изабран за
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Слика 3

пројектанта Куле 3, новог Светског трговинског центра у
Њујорку који је уништен у нападима 11. септембра. Његов
стари пријатељ са факултета такође ће пројектовати једну
од кула.
Роџерс је добитник бројних награда и титула.
Центар „Жорж
Помпиду“
(изграђен
1971-1977)
пројектовали су Ричард Роџерс и Ренцо Пиано. Њихов
пројекат, у почетку, није нимало био популаран, али
је центар под вођством првог директора брзо постао
запажена атракција у Паризу. У свом интервјуу поводом
Прицкерове награде Роџерс је прокоментарисао да је
пројекат центра „окренуо светску архитектуру наопачке“.
Жири је и додао да је Центар „Помпиду“ направио
револуцију музеја, претварајући некада елитни споменик
у популарно место социјалне и културне размене уткано
у битисање града.
Зграда Лојдса је седиште осигуравајуће институције
„Loyds of London“. Пројектовао ју је Ричард Роџерс, а
грађена је осам година - од 1978. до1986. Као и Центар
„Помпиду“ (који је пројектовао са Ренцом Пианом), зграда
је иновативна јер поседује степениште, лифтове, цевоводе
за струју и воду који се налазе споља, остављајући чист
простор унутра. Дванаест стаклених лифтова били су
први тог типа у Великој Британији.
Зграда се састоји из три главна и три помоћна торња
који окружују централни правоугаони простор. Фокална
тачка је огромна Осигуравајућа просторија на приземљу
која је окружена галеријама формирајући атријум висок
60 метара који пролази кроз велики стаклени кров. Прве
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Слика 4: Купола „Миленијум“, Лондон
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четири галерије отворене према атријуму повезане
су преко централног дела покретним степеницама.
Виши спратови су застакљени и до њих се може доћи
само спољашњим степеништем. Висина зграде је око
76 метара, са 14 спратова који се врло брзо и лако могу
мењати додавањем или уклањањем преграда и зидова.
Зграда је снимана у склопу многих филмова, а такође се
налази и на реклами за аутомобил „Ровер 800“.
Миленијумска купола је велики објекат куполастог облика
на Гринвич полуострву на југоистоку Лондона. Име је сада
званично промењено у „О2“. Купола је пројектована за
главну изложбену прославу почетка трећег миленијума.
Овај објекат је отворен за јавност 1. јануара 2000. а
затворен је 31. децембра 2000. године. Како год било,
пројекат је био субјекат политичке контраверзе и није
привукао велики број посетилаца, што је аутоматски
водило финансијском проблему.
Од затварања, предложено је неколико могућих
решења поновне употребе објекта, али су сви одбијени.
Преименовање објекта 31. маја 2005. промовисало је
коришћење објекта као покривене спортске дворане.
У складу са том идејом, објекат би требало да угости
Светско првенство у гимнастици 2009., спортске
догађаје у кошарци и артистичкој гимнастици на летњим
олимпијским играма 2012., као и националну хокејашку
лигу 2007.
Национална скупштина Велса (2006) налази се у заливу
Кардиф, а за изградњу су коришћени искључиво
традиционални велшки материјали као што су шкриљац
и храст у конструкцији. Пројекат је базиран на концепту

Слика 5: Зграда компаније за осигурање Лојдс, Лондон
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Слика 6: Национална скупштина Велса, Кардиф

Слика 7:
Интернационални ареодром – терминал 4, Мадрид
транспарентности и отворености. Објекат је званично
отворила краљица Елизабета II, 1. марта 2006. године.
Пројекат је иновативан, користи специјалне системе
грејања, кишница се складишти и користи за водокотлиће
у тоалетима и за прање прозора, а на крову се налазе
димњачке капе које спроводе природну светлост и ваздух
у конференцијску салу испод њих.
Интернационални аеродром у Мадриду, Терминал 4,
отворен 2006. је највећи светски терминал са површином
већом од милион квадратних метара. Састоји се од главне
зграде и помоћне зграде, које су удаљене око 2,5 км. Нови
терминал би требало да омогући путницима што угоднији
почетак путовања. То је постигнуто пажљивом употребом
светла кроз стакла бројних кровних купола. Са додатком
овог терминала, аеродром у Мадриду опслуживаће 70
милиона путника годишње.
Пословна зграда у Лиденхал улици, Лондон оштећена
је током бомбашког напада ИРА-е деведесетих година
и морала је да буде реконструисана. Зграда је тренутно

Слика 8: Пословна зграда у улици Лиденхал, Лондон

демолирана у циљу реконструкције под пројектом Сир
Ричарда Роџерса. Стара зграда је била 53 метара висока
док нови пројекат предвиђа висину од 225 метара са
48 спратова, а биће завршена почетком 2011. године.
То ће бити зашиљена стаклена фасада са једне стране
откривајући челичне носаче, заједно са дашчаним
оквиром који даје акценат вертикалности зграде.
Необичан пројекат има и ману у томе што има релативно
малу површину основе у односу на своју висину.
апс.арх. Милена Мишић
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АРХИТЕКТУРА ЦАРИЦИНА КРАЈЕМ XIX И
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

Волгоград је руски град на Волги. Без обзира на то
како се он звао у разнa времена (Царицин од 1589,
Стаљинград од 1925, Волгоград од 1961) његова
судбина, постанак и развитак повезани су са том
реком. Волга је била и остала главна историјска
„улица” града. Током више од четири стотине година
она је одређивала економско-привредни развој
и формирала његов архитектонско-уметнички
израз.
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Град је основан 1589. г. на десној обали Волге. Тврђава
од дрвета била је подигнута на раскрсници свих војних
путева и разбојничких напада и служила је као заштита од
њих. Цар Петар Велики који је овде боравио 1722. давао
је велики значај овом утврђењу на главном пункту Нижег
Поволжја, па је и сам направио план за нову тврђаву.
Стратешки значај тврђава је сачувала до XVIII века.
Због честих пожара град се често преуређивао, али се
његов изглед мењао полако. До XVIII века град је био
од дрвета. У XVIII веку његову архитектонску историју
карактерише замена дрвених цркава каменим, које су
доминирале и одређивале силуету града са стране реке
Волге.
Од друге половине XIX века почиње интензивни развитак
града. Почетком XX века он постаје велики трговачки и
индустријски град Нижег Поволжја. Пошто је основан
поред снажне саобраћајне артерије он се и градио дуж
реке. Почетком 1915. дужина Царицина достиже 40 км.
Са градњом железнице 1896. и са њеном експлоатацијом
град почиње да се брзо изграђује што је знатно утицало на
промену његовог изгледа, првенствено центра. На месту
где је био стари Царицин направљен је Александровски
трг на коме се уздизао катедрални сабор Александра
Невског (1901-1916). Све више јача грађевинарство од
камена. Око главног трга и на улицама које воде према
Волги подижу се зграде великих продавница, железничка
станица, хотели, банке. Упоредо са новим типовима зграда
иде и градња стамбених зграда. Најбогатији власници
фабрика и трговци граде дворце од камена, виле. Куће од

Једна општа констатација која се мени намеће
приликом прве посете било ком граду на свету,
могла би да се укратко искаже на следећи наћин:
“…Па код нас се стварно тако мало зна о овоме што
овде постоји деценијама, столећима!” Уопште, Русија,
као земља о којој знамо неке стереотипе, нека
општа места, неке површне информације о култури
и традицији, открива се постепено, када човек
почне детаљније да улази у поједине сегменте свега
оног са чиме се сусреће. Архитектура Русије, њена
историја и оно што је данас видно, фантастична
је у својој разноликости, обиму, мноштву утицаја
суседних региона, занатском наслеђу итд.
Што се тиче Волгограда односно бившег
Стаљинграда, који се заправо од оснивања звао
Царицин, и поред чињенице да је у Другом
светском рату био страховито разорен, остало је а
и обновљено довољно објеката да се неком ко се
бави историографијом укаже дух прошлих времена.
Под таквом импресијом, почео сам, са колегом арх.
Иваном Тошићем, да снимам дивне старе фасаде и
њихове детаље, са првобитном намером да нешто
напишем на тему употребе опеке у декоративне,
а не само конструктивне сврхе. Невероватна
разноликост мотива и маштовитост којом су стари
неимари изводили пластику фасада, изазива
дивљење.
Међутим, ствар се даље развијала на следећи
начин: када сам се обратио личности која је један
од ауторитета у овој области, а то је професорка
Волгоградског
државног
архитектонскограђевинског универзитета, Валентина Васиљевна
Серебрјанаја, с намером да ми помогне око избора
литературе, она је најпре питала о чему конкретно
желим да пишем и шта уопште знам о томе.
Одговорио сам да заправо не знам ништа, и да се
код нас уопште мало зна о старој руској архитектури.
Тада сам схватио да је ствар озбиљна, да сам се
упустио у тежак подухват и одмах сам прихватио
предлог професорке да она напише за наш часопис
нешто по свом избору. Пред вама је дакле њен текст,
фотографије и, што је још значајније, цртежи који
најбоље илуструју тему.
На крају треба додати да смо кроз разговор дошли
на идеју да наша два факултета почну сарадњу на
нивоу размене студената, учешћа на конкурсима
итд. Иницијатива постоји и треба је остварити. А два
последња броја нашег часописа “Архитект” су, ето,
стигла, у виду поклона, и у Русију.
арх. Зоран Чемерикић
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Сл. 1. и 2. Породична кућа браће Рисиних, 1903., Проспект
Лењина 2б, (сада Дом архитеката Волгограда)
камена се граде и на периферији града, пре свега у тзв.
Зацарицинском делу.
До тридесетих г. XX века Стаљинград је још сачувао
изглед Царицина пре Револуције. Тридесетих година у
граду су нестали скоро сви храмови што је осиромашило
његову силуету и лишило га високих доминанти. Град
је имао огромне губитке у дане Стаљинградске битке.
Данас нас мало шта подсећа на Царицин пре Револуције.
Прошлост града можемо да сагледамо на основу старих
разгледница, фотографија и друштвених и стамбених
зграда које су сачуване до наших дана, или обновљене
и рестауриране после рата. Тај материјал нам омогућава
да добијемо представу о карактеристикама практично
неизученог архитектонског наслеђа града. Због
ограничености дужине часописног чланка наш задатак
се своди на приказивање неких аспеката развитка
архитектуре региона на примеру Царицина и, пре
свега, да обратимо пажњу на богатство декорација које
украшавају фасаде зграда од опеке из друге половине
XIX и почетка XX века у којима су најпотпуније изражене
особености „опекарског стила”.
Формирање карактеристика архитектуре Царицина
проистекло је на основу општеруске архитектуре. Од 1830
до 1890. у руској архитектури је период еклектике у коме
је било уобичајено позајмљивање декоративних мотива
из најразноврснијих извора. У периоду од 1870 до 1890.
године посебно се појачава љубав према декорацији
фасада. Појављују се нове врсте декора од опеке. За
архитектуру од опеке седамдесетих година XIX века
залагали су се рационалисти-техничари. Они су постали

ствараоци једне од варијанти еклектике - „опекарског
стила”.
„Опекарски стил”, који је на почетку био неодвојив од
„руског стила“, крајем XIX века се све више од њега одвајао
добијајући оне карактеристике које су омогућавале
да се говори о оправданости коришћења материјала
за масовно грађење опеком (Борисова Е.А., Русская
архитектура второй половины XIX в. - М., 1979. С. 261.).
„Опекарски стил” проширио се на велики круг грађевина.
У главним градовима у том стилу градиле су се зграде
најразличитијих типова, а пре свега зграде за масовно
коришћење. У том стилу градила се и провинција. Такво
масовно грађење опеком објашњава се преимућством
ове архитектуре над малтерисаним фасадама. Зграде од
опеке се брзо подижу, знатно су јефтиније, а захтевају
мање трошкова за поправке које могу ретко да се
обављају.
Архитектуру града Царицина углавном су формирале
зграде изграђене на традицијама „опекарског стила“
који се проширио у Нижем Поволжју и најизразитије се
испољио у Царицину и Царицинском срезу (округу). Овде
се најпотпуније види својеврсна опекарска модификација
„руског стила“.
Приликом грађења салашких кућа и кућа за издавање
предност је имао „опекарски стил“. Треба рећи да су
власници фабрика и трговци градили своје виле на
чијим фасадама је било много раскошног декора. У томе
се испољавао укус наручилаца који су се обогатили;
изглед њихових кућа је била реклама, фирма богатства
и имућности домаћина. Што се тиче конструкције, у
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неким зградама су почели да се примењују, уместо
традиционалне дрвене међуспратне конструкције
облагања преко дрвених греда, „Моније“ сводови.
Наравно да је такво инжењерско решење представљало
важан корак напред.
Карактеристична грађевина богате трговачке куће за
становање у Царицину је вила Репникових (1903. г.) у
Гогољевој улици бр. 10. Некада је то био богати салаш
од кога је сачувана само вила. После рата зграду су
рестаурирале архитекте С. З. Брискин и И. Е. Фиалко.
Композициона шема тог типа грађевина са једним или
више ризалита, са четворограним декоративним малим
кулама, била је честа у архитектури између два века. На
поменутој вили, пажњу пре свега привлаче декоративни
елементи. Изражајни детаљи шара у опеци углавном су
усредсређени на фризове и атике. Веома специфичан
детаљ архитектонског оформљења фасада су стубићи,
пиластри са стилизованим јонским стубовима у облику
биљке. Стилски елементи прислоњени на зид привидно
изгледају као носећи. Велика прерада стилског система
претвара га у отворену декорацију. Таква интерпретација
стила добила је широку примену у Царицину и то не само
у архитектури стамбених зграда.
Оригиналне, само њима својствене карактеристике,
добија декорација на грађевини на проспекту Лењина
2-6 (бивша породична кућа браће Рисиних, почетак
XX века). Зграда је рестаурирана после рата 1948. под
руководством архитекте Ј. И. Левитана и доведена у
пређашње стање.
Декор зграде је урађен у правом „опекарском стилу“.

Формирање прозора, атика и лукова одликује се великом
раскошношћу и разноврсношћу. Та декорација је урађена
од профилисане и специјално истесане опеке. Асоцијације
на староруску архитектуру изазивају завршеци атика,
допрозорници и спојеви стреха. Пораст декорације иде
од сокле према споју стреха. Гране ризалита наглашене
су парним полустубовима што повећава декоративност и
пластичност главне фасаде.
Својеврсни цртеж имају капители пиластера и
полустубова на згради бивше Друге женске гимназије
(крај XIX века) у Лењиновој улици 21.
Овде се компликовани китњасти допрозорници у
приземљу повезују са строгим класичним формама
допрозорника првог спрата.
Нису тако изражени стилски елементи у кући у Лењиновој
улици 13. За њен декор се примењују рустичне лопатице
(лезене), пиластри, незнатно повезани с класичним
стилским системом. Наручилац из Царицина не воли
глатки зид. Зид се декорише ребрима и нишама
различите дубине и облика. У стилу Модерне урађена је
главна метална капија чије су шаре решетака типичне за
Модерну.
На грађевинама Царицина веома су китњасти оквири
прозора. Њихов карактер пре свега зависи од контура
самих отвора.
Опека је, као главно изражајно средство, добила
велику примену приликом градње различитих типова
грађевина. Као пример за то може послужити зграда
ватрогасне службе (1897). Архитектура главне фасаде
решена је једноставним, али доста изражајним формама
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Сл. 3. Друга женска гимназија, крај XIX в., ул. Лењина 21,
(сада Школа бр. 83)
коришћењем опеке у разним облицима и ограниченом
применом гипсаних украса. У изгледу зграде јасно је
изражена њена функција.
Стил Модерне је као нови правац у архитектури Западне
Европе брзо продро у Русију, а почетак његовог доласка
у провинцију, као и у среске градове, датира од 1910.
год. Као примери стила Модерне у Царицину су зграде
Четврте женске гимназије (данас се тамо налази Козачко
позориште) и корпус у коме се продаје месо на централној
пијаци.
Бивша Четврта женска гимназија је локална варијанта
Модерне у Царицину. Зграда се налази на раскрсници
бивше две улице Књагининске и Дубовске (сада су то
улице: Рабоче-Крестјанскаја и улица Академическаја) у
Зацарицинском делу града. Њу је 1908. године саградио
царицински трговац шумом А. М. Шликов. Од 1910. у
тој згради налази се гимназија. За време рата зграда
је делимично била разрушена, а реконструисана је
за биоскоп 1947-1952. г. Аутор реконструкције је Г. А.
Росихин. Композиција фасада се завршава повишењем
средњег и угаоног дела. Истицање величине зграде врши
се на рачун постављања четири гране куполе (подсећа на
староруске тремове). Предња и бочна фасада су једнаке.
Очигледне форме Модерне уклапају се са трочланом
симетрично-осном шемом фасада. Витка таласаста
линија ивице зида једва приметног ризалита обогаћује
пластичност главне фасаде. Сада нема важног елемента у
њеној композицији – куполе (изгубљен је).
Модерна у згради Четврте женске гимназије испољава се
у решењу бојом и фактуром. Полихромија (црвена и бела

Сл. 4, 5. и 6. Стамбена зграда, крај XIX в., ул. Лењина 13

Сл. 5
боја), напоредо различити материјали (опека, малтер),
попуњени решеткама балкона (изгубљени су) и гипсаним
украсима. Овде се нашироко користи гипсани декор
који у систему изражајних средстава модерне заузима
значајно место и постаје неодвојиви део композиције.
Један од популарних мотива гипсаног декора XVIII и XIX
века - лавове маске, у Модерни се губе. Врло ретко се
користи приказивање мушких маски и атланта, а чешће
се сусреће женска фигура. Зато у антропоморфним
мотивима гипсаног декора преовладава и вишеструко
варира женска маска. Та карактеристична црта Модерне
јасно се види на згради Четврте женске гимназије. Њену
фасаду украшавају женске и мушке маске, али је ових
других мање. Вертикално дељење фасада остварује
се помоћу пиластера, са шиљцима на њима (то је
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врло интересантан и необичан декоративни елемент)
који се завршавају мушким маскама (по типу „Герм“).
Женске маске се налазе изнад прозора првог спрата.
Косе женских маски непосредно прелазе у орнамент
који приказује неку биљку, образујући шкољку из које
израста женска глава. Централни део главне фасаде има
мансарду (поткровље) са округлим прозорима и овалним
прозором по централној оси, оформљен гипсани декор
са спољашњим украшеним прозорским оквиром у духу
Модерне.
У декору фасада зграде виде се симболично-романтични
ликови. Женске маске на зградама Модерне симболизују
појам вечне женствености. У Модерни су такође били
радо коришћени украси од гипса са орнаментима биљака
као симболима пролећа.
У архитектури Четврте женске гимназије спојиле су се
традиционална и модерна архитектура. Традиционални
зид од опеке постао је оквир у који је укључен
модернистички гипсани декор.
Испољавање Модерне и „опекарског“ стила у архитектури
Царицина могуће је видети у згради бивше синагоге
(улица Порт Саида, 1911. г.).
На фасадама стил Модерне се одразио само на слици
прозорских оквира, а главни елементи Модерне виде
се у оформљењу ентеријера - гипсане увијене биљке
пужу по фризу и оивичавају прозоре. Коване ограде
главних степеница имају цртеж својствен стилу Модерне:
китњасте шаре расцветалих љиљана. Нови материјали су
примењени не само у конструкцијама, већ и у декорацији
ентеријера. Подови на првом спрату су обложени
плочицама у боји.

Сл. 7, 8. и 9. Пожарни дом, 1897., ул. Комунистическаја 5,
(сада Банка)
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Сл. 8

Сл. 9

Пример рационалне Модерне у Царицину је корпус
где се продаје месо на централној пијаци (Лењинов
проспект). Он се налазио у првом делу града на Пијачном
тргу. Његова изградња одвијала се по пројекту архитекте
В. Г. Шујског од 1905. до 1916. г. Зграда је делимично
била разрушена у периоду Стаљинградске битке, а
реконструисана је 1944. г. Без обзира на презиђивање,

првобитна основа се сачувала са израженом припадношћу
стилу. Њена архитектура одговара датом типу објекта који
се у Русији појавио у другој половини XIX века. У среским
градовима грађење пијаца (тржница) почиње крајем XIX
и почетком XX века. У њима су се најјасније испољиле
карактеристике рационалне Модерне коју су архитекте
тога доба називале “сврсисходна” Модерна.

Сл. 10, 11. и 12. Четврта женска гимназија, 1908., ул. Академическаја, (сада Козачки театар)
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Сл. 14. Јавни објекат, крај XIX-поч. XX в., ул. Циолковског
(сада Државни архитектонско-грађевински Универзитет)

Сл. 12
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Сл. 13. Синагога, 1906.-1911., ул. Порт-Саида, (сада
Поликлиника)

Сл. 15. Породична кућа, крај XIX в., ул. Баласовскаја
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Сл. 16 - 20. Цртежи
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Композиција
зграде
је
строго
рационална.
Конструктивност има предност над декоративношћу.
Фасада према Лењиновом проспекту равномерно је
просечена мрежом правоугаоних прозора. Уздужни
зидови просечени су великим прозорима који обухватају
скоро сву њихову површину тако да остају уски зидови
између прозора. Ситна мрежица оквира са заокругљеним
завршецима прозора доприноси да су фасаде мање
аскетичне. Строгу композицију фасада такође чини
мекшом форма лако угнуте површине атика бочних
ризалита и складно савијене линије равни вишепрофилне
стрехе централног дела. Централни пролаз (лук)
прекривен је металним решеткама са бочним истуреним
деловима зграде у стаклу.
Наравно, зграде Царицина направљене у стилу Модерне
заостају за споменицима високог стила у главним
градовима и великим губернијским градовима Русије,

али саграђене далеко од њих, оне су значиле прогрес и
новину у руској архитектури XX века.
Чак и овај летимичан, далеко од тога да буде потпун,
преглед архитектуре краја XIX и почетка XX века у
Царицину омогућава да се закључи да је облик зграда
у њему одређивао спој мотива „опекарског стила“ и
Модерне. Разноликост форми и начина у оформљењу
фасада царицинских грађевина сведочи о сопственом
начину коришћења првенствено таквог материјала као
што је опека.
Професор Валентина Васиљевна Серебрјанаја,
кандидат историјских наука, кустос, историчар уметности
Волгоградски државни архитектонско-грађевински
универзитет (ГАСУ)
Превод са руског
проф. др Надежда Лаиновић-Стојановић
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Изложбa студентских и дипломских радова из области архитектуре
насталих 2006. године, 26.1.2007., Мала сала позоришта, Крушевац

Са отварања изложбе

У оквиру Светосавске недеље, а под покровитељством Општине Крушевац и на иницијативу и у
организацији Главног архитекте и Одсека за друштвене делатности, одржана је, друга по реду, изложба
архитектонских радова студената архитектуре и дипломаца са територије Општине Крушевац.
Изложба је отворена 26. 01. 2007. г. у Малој сали
Крушевачког позоришта, у 19 часова. Поред представника
Општине и Главног архитекте Звонка Марковића, изложби
су присуствовали и угледни гости који су уједно чинили и
жири ове изложбе:
1. мр проф. Александар Кековић, са Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу,
2. мр доц. Иван Рашковић, са Архитектонског факултета у
Београду,
3. мр проф. Зоран Ђукановић, са Архитектонског
факултета у Београду,
4. ванр. проф. Зоран Лазовић, са Архитектонског
факултета у Београду.
Специјални гост изложбе је био и декан Архитектонског
факултета у Београду, професор др Владимир Мако.
Изложба је била изузетно посећена, а овај запажен
догађај су пропратиле новинарске екипе РТС-а и свих
локалних медија.
На изложби су учествовала 23 излагача са својих
25 радова, од тога 10 дипломских и 15 студентских,
изложених на више од 35 паноа.
Жири у горе поменутом саставу није имао ни мало лак
задатак при избору најбољих, с обзиром да су све радове
оценили изузетно високом оценом, и при том исказали
нескривено задовољство како организацијом, тако и
одзивом учесника.

Уз адекватно образложење сваког награђеног рада, жири
је донео одлуку којом су награђени следећи учесници :
А ) У категорији дипломских радова :
1. Прва награда за дипломски рад, Марија Стевановић,
Стамбено пословни комплекс у Синђелићевој улици у
Крушевцу;
2. Друга награда за дипломски рад, Катарина
Младеновић,
Стамбено
пословни
комплекс
у
Синђелићевој улици у Крушевцу;
3. Признање за дипломски рад, Миша Обрадовић,
Пословни објекат на Савском тргу у Београду;
4. Признање за дипломски рад, Марија Поповић,
Градска галерија на Тргу косовских јунака у Крушевцу;
Б) У категорији студентских радова:
1. Прва награда за студентски рад, Наташа Јанковић,
Стамбено-пословни комплекс 61. блока на Новом
Београду;
2. Друга награда за студентски рад, Никола Бојић и
Данијел Ђурић, Кафе у Тржном цантру „АС“ у Крушевцу;
3. Признање за студентски рад, Горан Миленковић:
Бутик коже у Нишу;
4. Признање за студентски рад, Срђан Кртолица,
Спомен храм на Багдали.
Жири је констатовао да су и награђени и остали радови
својим високим квалитетом у понуђеним решењима
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Додела признања

Додела награда

потпуно оправдали иницијативу Главног архитекте
Општине Крушевац за овом изложбом.
Сви учесници изложбе су добили захвалнице и књиге из
области архитектуре, захваљујући спонзорству Института
за крмно биље Крушевац које је имало разумевања за
ову врсту изложбе, док су награђени радови уз признања
добили и новчане награде од спонзора изложбе,
Raiﬀaisen банке, и стручне књиге Архитектонског
факултета у Београду, које је уручио др Владимир Мако,
декан Архитектонског факултета у Београду.
Изложени радови су, по општој оцени, показали
висок ниво студиозности, квалитета идеја, и графичке
презентације, дакле, најбоље манире у третману
професије. Стручни, професионални одговори на
постављене задатке кроз одабране теме, у највећем

броју случајева нису испод нивоа које нуде архитекти
ствараоци са значајним искуством, напротив.
Јединствен је закључак да су студенти и дипломци
са архитектонских факултета искористили указано
поверење и шансу за представљањем, а окружење, град
и општина Крушевац упознали генерацију која ће ускоро
реализовати пројекте у свом граду.
На крају, идеја која се створила из љубави према струци,
граду, из жеље за афирмацијом младих стваралаца, у
почетку стидљиво, евидентно је заживела, оправдала
постојање и показала своје вредности. Остаје само да се
ангажовањем на њеном јачању, не дозволи да опстанак
ове идеје дође у питање.
арх. Звонко Марковић
Главни архитекта Општине Крушевац

ИЗЛОЖБЕ

ЈУН 2007, БРОЈ 23, ГОДИНА VII

2. АРХИЕНАЛЕ
Изложба радова архитеката-пројектаната
09 - 20. фебруар 2007.
Галерија народног музеја у Врању

Позивница

Регионални одбор подсекције дипломираних инжењера архитектуре матичне секције пројектаната
Пчињског округа у реализацији Регионалнe канцеларијe Инжењерске kоморе Србије - Врање, организовао
је 2. АРХИЕНАЛЕ - изложбу радова архитеката и студената архитектуре из региона Врање.
Присутне је поздравила председница организационог
тима, Сузана Јовановић, дипл.инж.арх. Изложбу је
отворио председник Инжењерске коморе Србије, Милан
Вуковић, дипл.инж.арх., а поздравни говор су одржали
председник Надзорног одбора Инжењерске коморе
Србије проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх.,
и председник Подсекције дипломираних инжењера
архитектуре матичне секције пројектаната Инжењерске
коморе Србије, проф.др Војислав Кујунџић, дипл.инж.арх.

архитекта-урбан дизајнер
Нова урбана генетика: урбан дизајн - дизајнирање
рециклаже
Душан Момчиловић, диа, главни архитекта Општине
Сурдулица Просторни план општине Сурдулица,
Стратешка процена утицаја Просторног плана на животну
средину.
Среда, 14. фебруар 2007, почетак у 17 часова:

На 2. АРХИЕНАЛУ учествовало је 15 инжењера архитектуре
са лиценцом, 10 дипломираних инжењера архитектуре, 6
студената архитектуре и Завод за урбанизам Врање. На
изложби је било изложено 45 радова.

Презентација – YTONG – систем градње.
Петак, 16. фебруар 2007, почетак у 18 часова:
Презентација – PANBEX подови.
Понедељак, 19. фебруар 2007, почетак у 19 часова:

Програм изложбе:

Презентација – VELUX кровни прозори.

Петак, 09. фебруар 2007, почетак у 20 часова:

Уторак, 20. фебруар 2007, почетак у 17 часова:

Свечано отварање 2. АРХИЕНАЛА

Презентација – KNAUF - систем суве градње.

Субота, 10. фебруар 2007, почетак у 11 часова:
Предавање - проф.др Војислав Кујунџић, дипл.инж.арх.
Нове технологије - дрвене конструкције.
Понедељак, 12. фебруар 2007, почетак у 17 часова:
Презентација – ТРИМО - комплетна решења
Уторак, 13. фебруар 2007, почетак у 18 часова:
Предавање - Сузана Станковић Алексић, пејзажни

Изложба је била добро посећена и изазвала је позитивне
реакције посетилаца као и самих учесника.
Бисерка Костић, дипл.економиста
технички секретар Регионалне канцеларије
Инжењерске коморе Србије, Врање
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Отварање изложбе:
Председник ИКС Милан Вуковић, дипл.инж.арх.

POST SKRIPTUM
Све честитке организаторима за ову вредну архитектонску
манифестацију.
Као и претходне године (за 1. Архиенале), каталог (у
боји), који је пратио изложбу, изванредно је дизајниран,
технички врло квалитетно реализован. Сваки аутор
је представљен и својом фотографијом са кратком
биографијом.
У уводном делу је дат сажет осврт на животно дело
проф.др Душана Илића, који је у својству председника
Извршног одбора матичне секције пројектаната ИКС,
изненада преминуо на путу ка Врању, где је требало да
присуствује отварању 1. Архиенала.
Понављамо прошлогодишњу замерку каталогу – уз
презентоване радове нису дати никакви подаци о
објектима.
Уз све похвале и честитке за организацију овакве
изложбе, сугеришемо да следећи пут буде жирирања
и награђивања најбољих, јер то значајно мотивише
учесника и даје репере квалитета стручној и широј
јавности.
Нишка јавност је имала прилику да види ову изложбу која
је у мају гостовала у Галерије Друштва архитеката Ниша
(ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 52).
У овом броју „Архитект“-а, у рубрици ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА
АРХИТЕКАТА НИША, дајемо текст о гостовању изложбе у
Нишу.
У нади да ће ова манифестација доживети ново издање
у 2008. години, верујемо да су се већ стекли услови да
постане традиционална.

56

арх. Хранислав Анђелковић
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ИЗЛОЖБА АКАДЕМИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ СРБИЈЕ
23. март – 5. април 2007.,
Бетон хала,
галерија »SUPERSPACE« /off-space

Председник Академије архитектуре Србије: проф.
др Михајло Митровић, архитекта
Кустос изложбе: Маре Јанакова Грујић, историчар
уметности

Академија архитектуре Србије (ААС), учествовала је
октобра месеца протекле године на реномираном
Међународном фестивалу архитектуре »ЗОДЧЕСТВО
2006« у Москви, са изложбом остварења својих чланова
приређеном у најугледнијој градској галерији »Мањеж«,
поред улаза у Кремљ. Учешће ААС-а на међународној
изложби у Москви представља реализацију »Протокола о

сарадњи« између Руске и Српске академије архитектуре,
који је потписан новембра месеца 2005. у Београду.
Месец дана након тога (27. новембра 2006) иста поставка
изложбе била је приказана у Фиренци, у оквиру годишње
конференције »Савета архитеката Централне и Источне
Европе« (ACCEE), одржане под покровитељством
италијанске фондације Romualdo del Bianco. Априла
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месеца ове године изложба је свечано отворена и у
Београду, у простору галерије »Superspace«/oﬀ-space у
Бетон хали савског пристаништа. Изложбу је отворио
Миодраг Б. Протић, сликар и ликовни критичар.
На изложби су заступљени сви чланови ААС-а,
незаобилазна имена у нашој архитектури: Иван Антић
(1923-2005), Збигњев Баћ (Вроцлав), Владимир Николаевич
Белоусов (Москва), Слободан Гиша Богуновић, Бранко
Бојовић, Алексеј Бркић (1922-1999), Бранко Вујовић,
Петар Вуловић, Александар Ђокић (1936-2002), Владислав
Ивковић, Марио Јобст, Мирослав Јовановић (1924-2003),
Слободан Јовановић, Бранислав Јовин, Аљоша Јосић
(Париз), Александар Кековић, Светислав Личина, Милан
Лојаница, Стојан Максимовић (Бостон), Урош Мартиновић
(1918-2004), Слободан Машић, Предраг Милошевић,
Бранислав Митровић, Михајло Митровић, Слободан
Михаиловић (1922-2005), Димитрије Младеновић, Јован
Нешковић (1929-2006), Милан Палишашки, Милош
Перовић, Зоран Петровић (1925-2000), Борис Подрека
(Беч), Љубинко Пушић, Милан Раонић, Александар
Стјепановић, Анка Стојаковић, Радивоје Томић, Предраг
Цагић, Михаило Чанак и Милица Штерић (1914-1997). Са
скоро педесет постера у димензијама 60x80цм, на којима
је приказан најзначајнији опус аутора - чланова ААСа, ова изложбена поставка понела је и ретроспективни
карактер.
Велики одзив и интересовање током трајања изложбе
сведоче о вредности изложених експоната и заступљених
аутора, али нам и сугерише колико је српској култури
и друштву потребно промовисање архитектуре као
дисциплине равноправне са осталим уметностима.
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Маре Јанакова-Грујић, историчар уметности
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ИЗЛОЖБА
ПРОФЕСОРА БОЖИДАРА ПЕТРОВИЋА
11. април – 14. мај 2007.г.
Галерија науке и технике САНУ, Београд

Кућа је наша велика суштина
проф, Божодар Петровић
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У Галерији науке и технике Српске академије наука и
уметности у Београду, приређена је изложба остварења
Божидара-Боже Петровића, архитекте и професора
Архитектонског факултета (Београд) у пензији.
Професор Божидар Петровић је за мото своје изложбе
изабрао мисао Радомира Станића „Кућа је наша велика
суштина“, као илустрацију свега што је приказано на
изложби. На пратећим паноима, макетама, плакатима и
видео пројекцијама приказан је добар део реализованих
објеката и неколико пројеката, скица и фотографија,
као и писани ставови аутора о тим објектима, али и
поступцима, односима и самим људима за које су и са
којима су грађене приказане куће.
У својим пројектима породичних кућа аутор трага за
инспирацијом и неговањем традиционалних кућа у
Србији као неимарског узора и подстицаја.
Професор Петровић апелује: „Не дозволимо да савремени
културни модели и култура наслеђа буду два оделита
света духовности, већ да се стапају и претапају, да бисмо
дошли до нових, али оригиналних и својих садржаја и
израза. Учинимо све што је у нашој моћи да градитељско
наслеђе као и наслеђе у целини не остане вредност
„по себи“, још мање етнографска грађа, већ подстицај
за трајање и духовни полигон за истинско стварање и
истинска културна прегнућа“.
арх. Братислав Ристић
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АУТОРСКА ИЗЛОЖБА
СТОЈАНА МАКСИМОВИЋА
Пројектанта Сава центра
14 – 31. мај 2007.,
Сава центар, Боград.
Аутор изложбе: Маре Јанакова Грујић,
историчар уметности
Ауторска изложба Стојана Максимовића има
за свој непосредан повод јубиларни догађај
– тридесетогодишњицу од изградње и отварања
„Сава центра”, најзначајнијег ауторовог остварења и
једног од најзначајнијих дела савремене архитектуре
на југословенским просторима. Осамнаест
приређених експоната монументалног формата
на изложби реализују замисао да се укратко, али
сликовито предочи Максимовићев стваралачки
пут. На њима су презентована најзначајнија дела из
ауторовог опуса, груписана у неколико тематских
целина: Јавни објекти, Стамбени објекти, Породичне
зграде, Пројекти, Конкурси и Скице.
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АРХИТЕКТУРАПРОСТОРФЛУИД
Архитекту Стојана Максимовића карактерише активно
стваралаштво од готово половине века, које је до данас
обележено великом креативном енергијом и преданошћу
раду. Међу српским архитектима који су деловали у другој
половини XX века, Максимовић се налази на самом врху,
представљајући једног од „класика српске архитектуре”.
Стојан Максимовић је рођен 1934. године у Суботици.
Крајем педесетих година, на Архитектонском факултету у
Београду, завршава студије архитектуре. Потом одлази у
Минхен, где у атељеу познатог немачког архитекте Јозефа
Видемана проводи годину и по дана. Као заступник идеја
славног Мис ван дер Роа, Видеман је оставио дубоке
трагове у Максимовићевој архитектонској свести. То је
пре свега значило коначно ослобођење стваралачког
духа од било каквих ограничења, посебно школскоакедемског и локално-националног типа.
Своју професионалну каријеру Стојан Максимовић
је започео полетно и предано, посветивши се теми
урбанизма током целе седме деценије XX века у оквиру
Урбанистичког завода Београда. Било је то време полетне
изградње Новог Београда, које је изнедрило скелет
данашњег обличја града, али и опсежних интервенисања

и урбанистичких преиспитивања историјског језгра
старог града. У свему томе Максимовићев првонаграђени
конкурсни рад за реконструкцију централне зоне
Београда, на потезу од Славије до Калемегдана, одише
крајње савременим приступом, представљајући изузетно
вредно ауторско остварење. Поред урбанистичког
делања, раних шездесетих година рођена су и прва
Максимовићева архитектонска дела – ресторан
на новобеоградској обали Саве “Ушће” и зграда
Скупштине општине Нови Београд (са арх. Б. Јовином),
која су као јасна сведочанства минхенских поука
представљала нешто сасвим ново и свеже у београдском
архитектонском миљеу. Максимовићево стваралаштво у
наредним годинама развијаће се на сличним премисама:
као трагање ослобођено градитељских предрасуда
и шаблона, изведено у рукопису широких и логичних
потеза, каткад надограђено особеним ауторским
истраживањима. Карактеришу га отворена, разуђена
форма и стабилна структура, што је можда највидљивије
на објектима из касних шездесетих година, згради Петог
општинског суда у Београду и пословници “COMPAS”-а у
Будви.

ЈУН 2007, БРОЈ 23, ГОДИНА VII

ИЗЛОЖБЕ

63

ИЗЛОЖБЕ

64

КОМПЛЕКС „САВА ЦЕНТАР”
Почев од краја педесетих година у српском друштву
и култури влада повећано интересовање за примену
савремених европских струјања. След оновремене
политике значио је и увео много тога новог у живот
перспективне југословенске државе. Таква културна
и политичка клима је суверено владала када је
средином седамдесетих година држава одлучила да
изгради монументалан објекат, намењен одржавању
Конференције о европској безбедности и сарадњи.
Савременост у функцији, форми и општем концепту
будуће грађевине, као и утемељеност на актуелним
европским узорима, наметнули су се у овом случају као
очекивани захтев. Архитектонски „одговор” затражен је
од Стојана Максимовића, тадашњег главног пројектанта
Дирекције за изградњу града Београда. Овај национални
задатак, данашња зграда “Сава центра” у Новом Београду,
реализован је у рекордном временском року, за нешто
више од годину дана (1975-76).
Након реализације Конгресног центра „Сава”, Максимовић
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се без предаха прихвата посла на следећем важном
објекту Конгресног комплекса – Великој конференцијској
(вишенаменској) дворани. Комплекс заокружује након
само три године рада, изградњом последње целине објекта Хотела “Intercontinental-Beograd”. Свој допринос
у стварању овог дела дали су и арх. Бранислав Јовин
(уређење слободних површина у блоку око комплекса),
арх. Александар Шалетић (делимично ентеријерско
уређење Конгресног центра) и конструктор Радомир
Михајловић, а поред њих у посао је било укључено
преко 200 архитеката и инжењера из Београда, Немачке,
Холандије и Француске.
Комплекс “Сава центар” са својом грандиозном
структуром и упечатљивим ликовним квалитетима,
још од времена свог настанка, постао је доминанта
урбанистичког развоја Новог Београда. Прочишћене
форме и јасне, читљиве структуре се међусобно
надовезују у циљу стварања јединственог амбијента, док
употреба стакла као доминантног материјала на фасадама
објеката одсликава оно што се дешава у унутрашњости и
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ЧЕТВРТКОМ У 19 ЧАСОВА
У ПРОСТОРИЈАМА ДАН-а
ОДРЖАВАЈУ СЕ САСТАНЦИ
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОЂИТЕ
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ
ДАЈТЕ СВОЈ ДОПРИНОС АРХИТЕКТОНСКОЈ
СТРУЦИ КРОЗ АКТИВНОСТИ ДАН-А

тако нераскидиво повезује ентеријер са екстеријером.
Континуирани, непрекинути простор има све одлике
флуида, он несметано тече и кристално јасно се чита,
јединствен је у општем изразу и функцији, и изричито
је намењен кориснику савремене културе. „Флуидни”
просторни доживљај употпуњују водене површине
– „потоци”, фонтане и цветне баште. Максимовићев
изузетно комплексан и истанчан осећај за затечени
амбијент, уз готово визионарску моћ сагледавања
будућих потреба у развоју простора, долази до врхунца
у овом неимарском подухвату. Истовремено, комплекс
“Сава центар” у уметничком смислу представља и зенит
целокупног ауторовог стваралаштва.
Прва награда на међународном конкурсу за изградњу
Конференцијског комплекса у Кувајту, почетком девете
деценије Максимовића одводи из Београда. У Кувајту он
отвара сопствени пројектни биро у коме делује следећих
неколико година, претежно се посвећујући проблемима
синтезе модерних европских архитектонских концепата
са традиционалним арапским вокабуларом.
Последњих двадесет година Стојан Максимовић је трајно
настањен у Сједињеним америчким државама. Своју
тамошњу каријеру је отпочео средином осамдесетих
у познатом архитектонском бироу TAC (The Architects
Collaborative), који је још давне 1946. године основао
прослављени архитекта Валтер Гропијус. Максимовићево
стваралаштво из тих година чине многобројни пројекти
и објекти јавних садржаја, остварених често у тимском
раду. Године 1991., Стојан са супругом Мирјаном
Максимовић оснива сопствени архитектонски биро “SMM
Associates”, из кога су потекли и многобројни објекти
приватних породичних кућа, битне Максимовићеве
преокупације током читаве каријере (Белмонт, Нахант,
Пало Алто, Рокпорт, Вилиамстаун и др.). Напуштајући
југословенско поднебље, Максимовић је оставио
многобројне генерације следбеника - протагониста
савремених европских архитектонских тенденција. Али,
пресудан корак таквог приступа у нашој средини потекао
је из његових руку, креацијом дела која данас имају
антологијски статус у београдској градитељској баштини.
Маре Јанакова Грујић, историчар уметности

МОЛИМО ЧЛАНОВЕ ДАН-а
ДА ИЗМИРЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ
У ПОГЛЕДУ ЧЛАНАРИНЕ
ДОНЕСИТЕ ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ УКОЛИКО НИСТЕ
ТО ДО САДА УЧИНИЛИ, РАДИ ДОБИЈАЊА
ЧЛАНСКЕ КАРТЕ

ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ ДАН-а
КОЈИ НИСУ ДОБИЛИ НАШ ЧАСОПИС
„АРХИТЕКТ”, ДА ГА МОГУ ПОДИЋИ
У ПРОСТОРИЈАМА ДАН-а
(ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 52,
ТЕЛ. 520-608)
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА
ОД 11 ДО 13 ЧАСОВА
И
ЧЕТВРТКОМ У 19 ЧАСОВА

ПОГЛЕДАЈТЕ САЈТ
www.a4a.info
ВРЛО АЖУРНО ПРАТИ
АРХИТЕКТОНСКА ДОГАЂАЊА,
ПРЕ СВЕГА НА ПОДРУЧЈИМА
БИВШИХ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ РЕПУБЛИКА
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „ВЕЛИКО ТРНОВО“
8 - 15. фебруар 2007.

Прва награда за фотографију: Чедомир Пешић – „Дивљење умећу“

Изложбу фотографија „ВЕЛИКО ТРНОВО“ у организацији Удружења фото-аматера „Сува планина“ и под
покровитељством Друштва архитеката Ниша отворила Весна Савић, председник Друштва српско
бугарског пријатељства „РИЛА“.
Пред преко 120 љубитеља фотографије и фотографске уметности, после свечаног отварања изложбе,
подељене су дипломе и похвале за освојене награде после успешно завршеног конкурса.
На конкурс је стигло 156 фотографија 27 аутора, а жири
је за излагање одабрао 75 фотографија 20 аутора.
НАГРАДЕ:
За фотографију
1. Чедомир Пешић – „Дивљење умећу“.
2. Јован Шурдиловић – „Ватромет на Царевцу“.
3. Игор Марић – „Чувар куће“.
За колекцију фотографија
1. Татјана Николић - „Трновско буђење“, „Град у магли“,
„Умивање сунцем“.
2. Небојша-ЕСПЕРО Станковић - „Преображење у магли 1“, „Преображење у магли - 2“, „Преображење у магли - 3“.
3. Милош Н. Станковић - „Поглед са Царевца - 1“, „Поглед
са Царевца - 2“, „Поглед са Царевца - 3“.
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ПОХВАЛЕ ЗА ФОТОГРАФИЈУ
- Данило Дачић – „Калуђерица“,
- Оливера Мићуновић-Влајковић – „Иринеј
Преображења“.
- Божидар Поповић – „Трново 2004 - Капија“,
- Христина-Нина Станковић – „Градски видиковац“,
- Иван Стојановић – „Црква“.

из

Изложба је четвртог ранга по Правилнику Фото Савеза
Србије.
У наредних десетак дана, колико је била отворена,
изложбу је посетило још неколико стотина Нишлија.
Медијски је изложба добро пропраћена тако да се о њој
причало и на радио и ТВ таласима информативних кућа
Србије и Бугарске.
Небојша Станковић
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Друга награда за фотографију: Јован Шурдиловић – „Ватромет на Царевцу“
Трећа награда за фотографију:
Игор Марић – „Чувар куће“

Прва награда за колекцију:
Татјана Николић - „Умивање сунцем“.

Друга награда за колекцију:
Небојша-ЕСПЕРО Станковић - „Преображење у магли - 1“

Трећа награда за колекцију:
Милош Н. Станковић - „Поглед са Царевца - 2“

67

ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

О СКИЦИРАЊУ
Изложба поводом годишњице смрти
професора Душана Илића
19 – 28. фебруар 2007.

Како је изложба настала? Цртежи представљени у
изложбеном простору Друштва aрхитеката Ниша,
прикупљени су са хрпе материјала коришћеног
на досадно озбиљним седницама и састанцима на
којима је Душан Илић често водио главну реч и
на којима су се доносиле неке важне и оне мање
важне одлуке везане за живот (Грађевинскоaрхитектонског) Факултета...
Многи цртежи сачувани су на изгужваним папирићима
уз подвучене телефонске бројеве и имена, на паклицама
цигарета са списком намирница које треба купити на
пијаци, са планом обавеза за „четвртак“… Настали су
графитном, хемијском оловком, фломастером, руком
једног архитекте, живог, немирног духа, која је увек
морала нешто да ради, да “цртка“ и скицира… Како Дуле
никад није имао времена да их ствара са очитом намером,
цртежи су били нека свакодневна, подсвесна навика,
радња без дефинисаног циља, врста хобија…
На цртежима су углавном лица људи, стварних или
измишљених. Широк дијапазон никад понављаних ликова
креће се од реалних до сасвим апстрактних. Усуђујем се да
приметим да се они каснији истичу већ искристалисаним
стилом и оригиналним начином приказа, који је настајао
годинама.
Зашто је ово интересантно? Зато што је изложба
настала са намером да јавности (његовим пријатељима,
сарадницима и студентима) прикаже једну мање познату
страну личности архитекте старе школе који је увек у први
план стављао значај скице и слободне, руком повучене
линије у процесу стварања једног дела, као први корак
материјализације идеје настале у глави аутора. “Стављање
идеје на папир...“
У технолошкој ери у којој живимо, где је дигитално
прецизан цртеж преузео примат над “слободном руком“,
прави архитекта не сме занемарити “обичну оловку“ и не
сме престати да скицира, кад год и где год стигне...
Изложба је подсећање на професора Душана Илића и
његово последње “предавање“ о архитектури...
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арх. Саша Илић

Отварање изложбе

Панои у Галерији
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА “LEXAN” ПРОИЗВОДА
15.03.2007.

Најлон пијаца

Енергопројект

Стадион Црвене Звезде - Маракана
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У препуном простору галерије Друштва aрхитеката Ниша,
15.03.2007. одржана је промоција фирме “Polymers Group”,
aуторизованог заступника фирме “GE Plastics Speciality
Film & Sheet”, лидера у производњи поликарбонатних
плоча под заштићеним именом “Lexan”. Презентација
је окупила, кaкo представнике многобројних нишких
фирми, тако и представнике фирми из нашег окружења
(Скопље, Македонија). Кроз скоро двоипочасовну
презентацију директор “Polymers Group” г-дин, Душан
Ускоковић упознао је присутне госте са могућностима
“Lexan” поликарбонатних плоча. Били су приказани
многобројни детаљи, могућности и перформансе “Lexan”
плоча. Посетиоци презентације су могли да виде један
затворен циклус ове реномиране фирме, почевши од
самог почетка процеса производње, поделу по врстама
и димензијама поликарбонатних плоча, преко начина
уградње и, наравно, до коначног визуелног ефекта који
пружају саме плоче.
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић

Узорци - експонати
На презентацији
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „ПЛОВДИВ“
12 - 19. април 2007.

Галерија ДАН-а по трећи пут испуњена до последњег
центиметра на отварању изложбе фотографија
„ПЛОВДИВ“ коју је организовало Удружење фото
аматера „Сува планина“ – Ниш
Плакат

Дубоко урезане слике панорама, детаља и људи Пловдива,
Бачковског манастира и околине, у сећању и емулзији
фотографског филма или меморијској картици дигиталног
апарата, изашле су на светло дана, представивши се
Нишлијама заинтересованим за фотографије.
Двадесет аутора је послало 98 фотографија по расписаном
конкурсу али је жири у саставу: мр Александар Кековић,
диа, Бобан Ђорђевић, ФА 1 ФСС и 10 нај и Мирослав
Цветковић Мими, академски вајар, одабрао за излагање
66 фотографија 15 аутора и доделио следеће
НАГРАДЕ
За фотографију
1. Небојша ЕСПЕРО Станковић – „Пловдив 07-09 2“.
2. Драгиша Стојановић – „Прозор“.
3. Живојин Миљковић – „Из старог Пловдива“.
За колекцију фотографија
1. Чедомир Пешић – „Улицама старог града 1“, „Улицама
старог града 2“, „Трг старог града“.
2. Катарина Цветковић - „Розета“, „Црквена врата“, „Улаз у
манастир“.
3. Татјана Николић - „Пловдивске куће 1“, „Пловдивске
куће 2“, „Пази ауто“.

Похвале за фотографију
Мирослав Алексов – „Манастирска чесма“,
Драгана Клепић – „Контрола“,
Гордана Милошевић – „Пловдивска хармоника“,
Драгана Симић – „Јованка“,
Марко Станковић – „Историјска врата“.
Изложба је четвртог ранга по Правилнику Фото савеза
Србије
Награде (дипломе, похвале и примерак гласника Друштва
архитеката Ниша „АРХИТЕКТ“) поделио је Мирослав
Цветковић у име жирија, а изложбу је званично отворио
мр Александар Кековић, потпредседник Друштва
архитеката Ниша.
Изложбу прати каталог формата и садржаја као и на
предходним двема изложбама које је организовао овај
фото-клуб у овом простору.
Ова, трећа по реду, изложба Удружења фото аматера
„Сува планина“ наставак је плодотворне активности у
представљању предела и градова које су фотографи и
планинари-фотографи обишли у току ових неколико
протеклих година.
На конкурс су пристигле фотографије настале у новије
време, али су мотиви, углавном, из старог дела Пловдива,
који је очигледно био занимљивији.
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Отварање изложбе

Уручивање награде

Награђени

Аплауз

Колорит и архитектура Пловдива, Бачковског манастира
и околине заиста квалитативно одудара од других
делова Бугарске и околних земаља можда и зато што су,
наследивши богату тракијску културу, житељи овог града
и области наставили да је надграђују (без уништавања),
стварајући тако богату историјску, архитектонску и
етнографску вредност током свих година постојања.
Није било лако одлучити се и одабрати баш ове
фотографије за излагање. Сигурно да је остало још много
материјала - фотографија које би могле посетиоцима
изложбе да извуку уздах због лепоте и значаја, али
биће још прилика за то. Чланови овог фото-клуба „неће
мировати“ ни у наредном периоду. Пронаћи ће нове и
старе ствари и представити их љубитељима фотографије.
Ипак је ово тек шест месеци постојања УФА „Сува
планина“.

72

Небојша Станковић
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Прва награда за фотографију: Небојша ЕСПЕРО Станковић – „Пловдив 07-09 2“
Друга награда за фотографију:
Драгиша Стојановић – „Прозор“

Прва награда за колекцију: Чедомир Пешић – „Трг старог града“
 Трећа награда за фотографију: Живојин Миљковић – „Из старог Пловдива“

Друга награда за колекцију:
Трећа награда за колекцију: Татјана Николић - „Пловдивске куће 2“
Катарина Цветковић - „Улаз у манастир“
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ДРУГИ АРХИЕНАЛЕ - ВРАЊЕ
15 – 25. mај 2007.

Плакат

Изложбена сезона у галерији ДАН-а се наставља. После више него успешне изложбе чешког архитекте
Олега Хамана и неколико веома успешних и посећених изложби нишких фото-аматера из удружења „Сува
планина’’, у госте нам први пут долазе радови наших колега архитеката из Врања.
Галерија Друштва архитеката Ниша имала је ту част да
премијерно представи нишкој јавности прву репризну
премијеру архитектонских радова са Другог архијанала
-Врање 2007. Само отварање било је пропраћено
присуством педесетак званица, гостију углавном
редовних чланова удружења архитеката Ниша и
студената ГАФ-а. Скуп су својим присуством увеличали и
сами аутори радова који су дошли из Врања. Присутној
публици, испред Друштва архитеката Ниша обратили
су се председник Друштва арх. Миомир Живковић и
потпредседник арх. Александар Кековић који су речима
добродошлице поздравили нама драге госте из Врања и
све присутне љубитеље струке, док се у име Инжењерске
коморе Србије обратила Татјана Ђорђевић. Госпођа
Сузана Јовановић, архитекта из Врања није крила своје
Отварање изложбе
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задовољство што се налази у граду Нишу и галерији ДАНа, у једном јединственом простору у нашој земљи, који
има намену искључиво за презентацију архитектонских
достигнућа. Лепим речима се придружио и колега
архитекта из Врања, Миодраг Вељковић, који је рекао
да је ова изложба била замишљена као непретенциозан
колективни преглед индивидуалних и тимских
достигнућа архитеката са простора југа Србије. У Галерији
је било изложено тридесет паноа више десетина аутора
и коаутора. Изложбу су више него успешно заједнички
организовали и помогли Друштво архитеката Ниша и
Инжењерска комора Србије.
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић
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Изложбена поставка
 Разгледање и дружење

75

ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

ARHITEKT 23

ИЗЛОЖБА КОНКУРСНИХ РАДОВА
ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
УРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИШКЕ БАЊЕ
29. maj – 8. jun 2007.

Отварање изложбе

Аудиторијум

У периоду од 29. маја до 8. јуна 2007. године у Галерији Друштва архитеката Ниша одржана је изложба
конкурсних радова за идејно урбанистичко–архитектонско решење уређења централне зоне Нишке
Бање у организацији Града Ниша, Градске oпштине Нишка Бања, ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша и
Друштва архитеката Ниша.
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Изложба свих радова (укупно 9) приспелих на Конкурс
за
идејно
урбанистичко-архитектонско
решење
централне зоне Нишке Бање отворена је у Галерији
Друштва архитеката Ниша у уторак, 29. маја 2007.
године. Уз присуство награђених аутора и учесника
конкурса,
представника
локалне
самоуправе,
великог броја заинтересованих грађана и љубитеља
архитектуре, изложбу су отворили, испред стручног
жирија, мр Александар Кековић, арх. Иван Рашковић,
арх. Бранимир Ћирић и председник Градске општине
Нишка Бања, Зоран Виденовић. Након представљања
награђених и доделе признања, Виденовић је нагласио
да велико интересовање за конкурс говори да је аутор
првонаграђеног рада, са својим тимом, донео решења
која обавезују, пре свега, локалну управу, али и сваку
будућу власт, да истрају на њиховој реализацији.
Након отварања изложбе, уз присуство великог броја
заинтересованих, одржан је Округли сто на ком су
чланови жирија изнели своја виђења конкурса и
критеријуме на основу којих су донели одлуке. Жири је
изнео своје мишљење о питању квалитета приспелих
радова и уопште одзива на конкурс, а затим су учесници
постављали питања или износили свој суд о радовима награђеним и ненаграђеним. Дискусија је трајала готово

два сата, а учешће у разговору узели су, пре свега, аутори
награђених радова – проф. Петар Митковић, мр Миомир
Васов испред првонаграђеног рада ауторског тима
под шифром „Нови талас“, Никола Рудић из Београда...
Закључак је био да је одређена разлика у квалитету
одговора на постављене захтеве довела до коначног
рангирања. Аутори су се највише бавили оживљавањем
јавних простора, откривањем „духа бање” и повратком
заборављеним вредностима, водећи при томе рачуна да
решења буду у складу са временом у коме настају.
Организатори конкурса, који би требало да представља
прекретницу у урбанистичком развоју и почетак нове
историје Нишке Бање, припремили су пропратни
материјал – каталог радова с оценама жирија.
Проглашење најбољих и представљање радова јавности
само је први корак у реализацији – следи израда
регулационих и детаљних урбанистичких планова за
поједине локације обухваћене конкурсом.
Детаљније информације о конкурсу и прва два награђена
рада могу се погледату у рубрици КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ и
ПРИКАЗИ у овом броју часописа.
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић

ЈУН 2007, БРОЈ 23, ГОДИНА VII

ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

Уручивање награда

Председник Општине Нишка Бања (други с десна), члан Жирија арх. Иван Рашковић (десно на крају) и
првонаграђени тим (с лева удесно): арх. Миомир Васов, проф. Петар Митковић, арх. Ивана Богдановић, арх. Милена
Динић и арх. Јелена Велев
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Конкурс захтева архитектонско решење за нову пословну зграду од 3.700 м2
у Престону. Предложена зграда мора да обезбеди модеран и флексибилан
приступ, а пре свега квалитет који ће одговорити на захтев инвеститора за
једним атрактивним, а пре свега ефикасним објектом. Конкурс не захтева
ентеријерска решења. Пријављивање до 5. јула 2007.
www.ribacompetitions.com

2007. IF HP Ранко Радовић, студентски конкурс, позива студенте свих нивоа
и смерова од урбанизма, архитектуре, пејзажне архитектуре, социологије,
антропологије, инжењерства, саобраћајног планирања или сродних поља, на
конкурс за идеје за будућност градова. Рок за пријављивање 31. август 2007.
http://www.ifhp2007copenhagen.dk/

Интернационални конкурс за уређење монументалне јединице у центру
Скопља која се састоји од фонтане са скулптуром коњаника Александра
Великог. Општина Скопље је расписала конкурс да би добила оригинални
идејни пројекат са иновативним артистичко-естетским вредностима. Рок за
пријављивање 15. јул 2007.
http://www.opstinacentar.gov.mk/

„Invest Komfort SA“ позива архитекте и студенте архитектуре на
интернационални конкурс за урбанистички и архитектонски пројекат за
најбољи концептуални развој Старог Града поред Мотлава реке у Гдањску,
Пољска. Рок за пријављивање до краја јула 2007.
http://www.motlawa-apartments.com/

Часопис „2G“ је организовао конкурс за архитекте испод 40 година и студенте
архитектуре широм света. Тема конкурса је развој Лагуна парка у Венецији, да
би се добила урбана идеја лагуне као комплексне мреже комуникације.
http://www.2gcompetition.com/

78

апс. арх. Милена Мишић
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КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА
ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИШКЕ БАЊЕ

Друштво архитеката Ниша је овлашћено да распише позивни, јавни, анонимни и једностепени конкурс
за идејно урбанистичко-архитектонско решење уређења централне зоне Нишке Бање, у име Града Ниша,
Градске Општине Нишка Бања и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, као инвеститора.
На расписани конкурс у предвиђеном року је приспело
девет радова чиме су били испуњени услови из расписа
конкурса.
Евидентирање и отварање радова који су приспели у
предвиђеном року обављено је у просторијама Друштва
архитеката Ниша, дана 11.12.2006 године, од 15.00 до
19.00 часова.
Дана 14.12.2006. у просторијама Друштва архитеката
Ниша састао се Жири у саставу:
председник:
Зоран Видановић, председник ГО Нишка
Бања,
чланови:
др Љиљана Василевска, арх.
мр Александар Кековић, арх.
Иван Рашковић, арх.
Бранимир Ћирић, арх.
Миодраг Медар, арх.
Александар Илић, диг.
и секретар Жирија Даница Чемерикић. Уместо
предвиђеног члана Жирија мр арх. Ивана Редија, који је
због здравствених разлога био спречен да учествује у
раду, учешће у раду је узео мр арх. Александар Кековић,
што је у складу са расписом овог конкурса. Раду Жирија је
присуствовао и известилац арх. Жарко Клисаревић.
Чланови Жирија су приступили жирирању, најпре
појединачно, а затим у пленуму, оцењујући успешност
радова по критеријумима који су дати у распису. Након
дводневног рада Жири је 15.12.2006. у 22:00 часа

Прва награда
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Друга награда

Трећа награда

закључиo да ниједан приспели рад није у потпуности
задовољио захтеве конкурса, пре свега са аспекта
урбанистичко-архитектонског идентитета и целовитости,
односно препознатљивог, атрактивног и привлачног
просторно-амбијенталног склопа примереног потребама
Града. Донео је одлуку да се конкурс продужи у складу
са чланом 25 Правилника о конкурсима из области
архитектуре и урбанизма Савеза архитеката Србије, те
да се на продужени конкурс позову аутори и ауторски
тимови пет радова под шифрама: „55547“, „20995“, „Нови
талас“, „NB’07” и „SPA”, јер су се наведени радови издвојили
одређеним квалитетима у односу на друге.
До предвићеног рока 15.02.2007. до 15:00 часова
пристигло је свих пет позваних радова, а известиоци су
20.02.2007. отворили радове и после њиховог прегледа
констатовали да су сви радови формално задовољили
услове продуженог конкурса.

ауторском тиму из Ниша:
др Петар Митковић, дипл.инж.арх.,
мр Миомир Васов, дипл.инж.арх.,
Ивана Богдановић, дипл.инж.арх.,
Милена Динић, дипл.инж.арх.,
Јелена Велев, дипл.инж.арх.
3Д модел:
Милица Максић, дипл.инж.арх.,
Никола Наумовић, дипл.инж.ел.
дизајн плаката:
Душан Китић, студент архитектуре.

По коначном прегледу радова Жири је једногласно донео
следећу Одлуку:

Да се Трећа награда у бруто износу од 200.000,оо динара
додели раду под шифром „20995“,
ауторском тиму из Београда:
Дејан Милетић, диа,
Јелена Милетић, диа;

да се Прва награда у бруто износу од 480.000,оо динара
додели раду под шифром „НОВИ ТАЛАС“,

Да се Друга награда у бруто износу од 300.000,оо динара
додели раду под шифром „SPA“,
ауторском тиму из Ниша:
Славиша Кондић, дипл.инж.арх.,
Драгана Микуловић, студент архитектуре.
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Откуп - шифра „NB’07”

Откуп – шифра „55547“

Консултант:
Градимир Николић.
Да се два једнаковредна откупа у бруто износу од по
80.000,оо динара доделе радовима под:
шифром „55547“
ауторског тима из Београда:
Никола Рудић,
Милош Живковић,
и
шифром „NB’07”
ауторског тима из Ниша:
Властимир Стојановић, диа,
Никола Лечић, диа;
Сарадници:
Марко Миловановић, апс.арх.
Дарко Стојановић, инж.грађ.
Да се обештећење у бруто износу од 80.000,оо динара
додели раду под шифром: „ОРБИТЕ ЗДРАВЉА – »ПРО.
ВО«“:

Обештећење

ауторског тима Завода за урбанизам Војводине из Новог
Сада (одазвао се позиву за учешће на конкурсу и послао
свој рад у предвиђеном року и испунио формалне услове
конкурса).
Радови који нису позвани на продужени конкурс су
под шифрама: „TEATAR”, „707396“, „8182/01“ и „ОРБИТЕ
ЗДРАВЉА –»ПРО.ВО»“.
Препоручује се расписивачима конкурса: Граду Нишу,
Градској Општини Нишка Бања и ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша да одмах покрену поступак за
израду Плана детаљне регулације централне зоне Нишке
Бање, како би се искористила сва позитивна искуства из
рада на конкурсу, што је уосталом и био разлог за његово
расписивање.
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић
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АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ
КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА КОМПЛЕКСА
СОЦИЈАЛНОГ И НЕПРОФИТНОГ СТАНОВАЊА
НА ЛОКАЦИЈИ ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ ДР. ИВАНА
РИБАРА НА НОВОМ БЕОГРАДУ

Конкурс је расписао Град Београд - градска управа
(Секретаријат за финансије, Управа за инвестициjе)
у сарадњи са Друштвом архитеката Београда.
Конкурс је расписан 01.11.2006.године, а завршен
предајом радова 20.12.2006. год.
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Жири у саставу:
Проф.др Милан Ракочевић, дипл.инж.арх., председник
Жирија
и чланови:
проф. Дарко Марушић, дипл.инж.арх., представник
Друштва архитеката Београда,
Марјана
Стругар,
дипл.инж.арх.,
представник
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове,
доц. Борислав Петровић, дипл.инж.арх., представник
Друштва архитеката Београда,
Милан Максимовић, дипл.инж.арх., представник Друштва
архитеката Београда,
Известилац: Гордана Лучић, дипл.инж.арх.

па је у том смислу једногласно закључио да се:
две ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ПРВЕ НАГРАДЕ у износу од по
300.000,00 динара доделе:
радовима са ауторским шифрама „25710” и „26706”;
ТРЕЋА НАГРАДА у износу од 90.000,00 динара додели:
раду са ауторском шифром „00024“;
Три ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА у износу од по 60.000,00
динара доделе:
радовима са ауторским шифрама „25106”, „71970” и
„11273”;
Два СПЕЦИЈАЛНА ПРИЗНАЊА доделе:
радовима са ауторским шифрама „43572” и „28282”.
Aутори наведених радова су:

Жири је радио на прегледу и оцени радова од 21. до
25.12.2006. године, у Београду.
На првом пленарном састанку одржаном 21.12.2006.
године секретар Жирија Бранко Тошић, поднео је
извештај о току трајања конкурса као и о приспелим
радовима. Констатовано је да је пристигло 26 радова
који су предати у пропозицијама предвиђеном року у
просторијама Друштва архитеката Београда.
У даљем току рада Жири је одлучио да у складу са тачком
6 Пропозиција конкурса, фонд за награде прерасподели

ДВЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ПРВЕ НАГРАДЕ
Ауторска шифра „25710”;
Конкурсни рад је рађен за ИНВЕСТ БИРО Београд, Алексе
Ненадовића 19-21;
Аутор конкурсног рада: Ана Ковенц-Вујић, диа;
ЗД презентација: Војислав Марковић, студ. дизајна;
Ауторска шифра „26706”;
Аутори: Тамара Петровић-Комленић,
Комленић, диа;

диа,

Милош
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Прва једнаковредна награда – шифра „25710”
ТРЕЋА НАГРАДА
Ауторска шифра „00024”
Аутори:Драган Маринчић, диа, Александра Маринчић,
диа, Андреа Тамаш, диа;
Сарадник: Марко Мацура, студ. арх.;

Ауторска шифра „28282”;
Ауторски тим: Лена Пеповска, Бранко Белаћевић, Петар
Стелкић - апсолвенти на Архитектонском факултету у
Београду.

ТРИ ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА
Ауторска шифра „25106”;
Аутори: Младен Ивановић, Владимир Митровић, Милош
Пантелић;

Образложење жирија

Ауторска шифра „71970”;
Аутор: Вања Милетић, диа;
Сарадници: Марко Тодоровић, арх., Предраг Стефановић,
арх., Јелена Митровић, апс.арх., Реља Радосављевић, арх.,
Јован Живадиновић, арх., Миливоје Андрић, арх.;
ЗД модел: Иван Стефановић, арх.;
Ауторска шифра „I 1273”;
Аутор: Ђорђе Алфиревић, дипл.инж.арх.;
Рад је рађен у оквиру предузећа VECTOR ING
ДВА СПЕЦИЈАЛНА ПРИЗНАЊА
Ауторска шифра „43572”;
Аутори: Бадњар Анђелка, студ. арх., Крсмановић Марија,
студ. арх., Оташевић Вања, студ. арх., Стојовић Невена,
студ. арх.;

Једнаковредна прва награда - шифра „25710”
Оно што одликује овај конкурсни рад и одваја га
од осталих јесте веома интересантна композиција
предложене физичке структуре, која даје квалитетан,
маркантан и духовит одговор на задати проблем. У
том смислу, аутор заступа jасну физиономиjу локације,
примерену специфичности шире урбанистичке позиције
и карактера „завршетка / руба” града. Предлаже се
заправо, „наставак најбоље традиције урбанизма Новог
Београда, као и корекција неких негативних појава...”,
оријентишући се, првенствено, на семантички ниво
комуникације у сфери архитектуре.
У овом конкурсном раду присутно је стриктно зонирање
социјалног и непрофитног становања што додатно
доприноси карактеризацији амбијената овог потеза
у целини. Зоне поседују јасну просторну диспозицију,
наглашавајући контрастом своје присуство у оквиру
целине. „...Преузимањем неких типичних склопова,
паралелних ламела и тачкастих објеката” овај рад доноси
веома избалансирану композицију физичке структуре.
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Трећа награда

Прва једнаковредна награда – шифра „26706”.

У северозападном делу лагано смицање паралелних
трактова доприноси просторној динамичности, уз
истовремено отварање ка узводном амбијенту Саве. Са
друге стране, у jугоисточном делу тачкаста диспозиција
објеката поставља тезу да социјално становање, упркос
израженој подређености економском критеријуму, може
бити интересантна тема са квалитетним резултатима на
различитим просторним нивоима. Стамбене јединице
решене су веома коректно и примерено задатку, у обе
категорије становања. Издваја се студија флексибилности
социјалног стана, која груписањем техничких простора,
претпоставља различите могућности коришћења
стамбених јединица, као и структурације склопова.
Вредност студије умањује северна склопна позиција
једнострано оријентисаних станова у оквиру непрофитног
сектора. Обликовање је мање квалитетан део овог рада,
али је оцењено да у овом случају то није од значаја за
евалуацију укупног резултата.
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Једнаковредна прва награда - шифра „26706”
Концепт овог рада бави се темом прелазног простора „из
новобеоградске урбане матрице у равничарска насеља...”
У том смислу, понуђена је равномерна и једноставна
структура ивичног појаса града, која доследно одговара
на захтеве природних услова, уз истовремене „иритације”,
разлагањем у хоризонталном плану.
Стриктно зонирање социјалног и непрофитног становања,
иако присутно, није, у овом случају, превише изражено
у форми, задржавајући ипак довољну меру међусобне
различитости. Две зоне становања интегришу објекти
ниске спратности, а намењени заједничким сервисима
и услугама. Обе групације решене су у склоповима
који се простиру паралелно са Улицом Ивана Рибара,
избегавајући тако претежно северну оријентацију малих
стамбених јединица. „У делу локације који се ослања на
Бежанију, позиционира се социјално становање... чиме се
остварује контакт са зоном становања ниже спратности...”
, што такође представља битан квалитет овог конкурсног
рада.
апс. арх Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић
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ОПШТИ ЈАВНИ И АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ
ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОГ
РЕШЕЊА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ
БРАНИЧЕВСКА БР. 2 У БЕОГРАДУ

Друга једнаковредна награда – шифра „57684”

Конкурс су расписали ЕХ-ТРИ, предузеће за грађевинарство и услуге (Београд) и Друштво архитеката
Београда у времену од 29.12.2006. до 29.01.2007. године.
Жири конкурса:
Милош Комленић, дипл.инж.арх., представник Друштва
архитекaта Београда, председник
и чланови:
Вања Милетић, дипл.инж.арх., представник Друштва
архитеката Београда,
Нела Чигоја, дипл.инж.арх., представник инвеститора,
Срђан Опалић, дипл.инж.грађ., представник инвеститора,
Зоран Опачић, дипл.инж.грађ., представник инвеститора.
Жири је радио на прегледу и оцени радова од 30.01. до
09.02.2007. године.
На првој пленарној седници одржаној 30.01.2007. године
секретар Жирија је поднео извештај о приспелим
радовима у коме је изнео да је до расписом предвиђеног
рока предато у просторијама Друштва архитеката
Београда 20 радова. Затим је дато упутство известиоцу за
преглед радова и припрему извештаја за наредну седницу
Жирија, која је одржана 05.02.2007. године у пуном саставу
када је направљен шири избор од 10 радова. На следећој
пленарној седници Жири је наставио преглед радова и у
ужи избор издвојио седам радова. На завршној пленарној
седници, у пуном саставу, Жири је после исцрпног
разматрања и међусобног упоређивања радова из ужег

избора донео једногласно следеће одлуке:
- да се прва награда не додели;
- да се две једнаковредне друге награде у износу од
по 120.000,00 динара доделе радовима са ауторском
шифрама „57684” и „17220”;
- да се трећа награда у износу од 80.000,00 динара додели
раду са ауторском шифром „29114”;
- да се два једнаковредна откупа у износу од по 40.000,00
динара доделе радовима са ауторском шифрама „87654”
и „39184”.
Aутори наведених радова су:
ДВЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ
Ауторска шифра „57684”;
Аутори: Братислав Милојевић, арх., Милена Катић, арх.,
Душан Радишић, арх., Горан Војводић, арх.;
ЗД модел: Милан Љубојевић, арх.;
Ауторска шифра „17220”;
Аутори: Слободан Херцег, диа, Бранислав Стојановић,
диа, Ивко Ракић, апс. арх.;
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Трећа награда

Друга једнаковредна награда – шифра „17220”
ТРЕЋА НАГРАДА
Ауторска шифра „29114”;
Аутор: Слађана Марковић, арх.;
Коаутор:
Владимир Николић, арх.;
Сарадник:
Растослав Комитов, студ. арх.;
ДВА ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА
Ауторска шифра „87654”
Аутори: Славко Шарић , Јован Бешлин;
Агенција за пројектовање и извођење „Арс Нова”;
Ауторска шифра „39184”;
Аутори: Дачић Марко, студ. арх., Колаковић Бојан, апс.
арх., Маринковић Миљана, диа.
Образложење жирија
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Друга једнаковредна награда
Добро постављен стратешки приступ решењу, тј.
основна концепција како обликовног решења, тако и
организационе шеме, нуде решење које јасно и успешно
савладава јако сложене услове конкурса, како у погледу
пројектног задатка, тако и у погледу урбанистичких
услова.
У обликовном смислу (превасходно имајући у виду
прилоге са једнообразном материјализацијом фасаде),
предложено решење се добро надовезује на постојеће
непосредно окружење, посебно у односу на нови угаони

објекат. Компактна маса фасадног платна и добар ритам
отвора решењу дају свеукупан утисак неутралности,
што је посебно похвално у датом окружењу. Стамбене и
пословне етаже остављају висок степен флексибилности
и представљају најбољи пример управо оне групе
радова која са попречном диспозицијом вертикалних
комуникација формира станове једностране оријентације
(дворишни и улични станови). Ману пројекта, додуше,
представљају мањкавости на нивоу приземља, с обзиром
да структура пословног простора није у потпуности
испоштована и да је неопходно у даљој разради
обезбедити директан приступ лифту.
С обзиром да дате примедбе битно не утичу на укупни
карактер објекта, жири је једногласно рад наградио
другом равноправном наградом.
Друга једнаковредна награда
Понуђено решење нуди јасан, читљив и једноставан
склоп, који својом смиреном формом, остварује добру
корелацију са непосредним окружењем, у оквиру
обликовно веома неуједначеног стамбеног блока.
Опредељење аутора за ненаметљив приступ, како у
просторном тако и у обликовном смислу, представља
добро полазиште за стварање визуелно ефектне и
препознатљиве композиције, високог стандарда, ширег
потеза Врачарског платоа.
Објекат у потпуности испуњава све аспекте конкурсног
задатка, и даје добро избалансиран просторни однос
захтеваних функционалних целина. Промишљено
одабрана позиција вертикалних комуникација (стамбеног
и пословног дела) омогућила је успешну организацију
свих нивоа. Остварена је логична, јасна и квалитетна
организација приступног (приземног) нивоа са
сагледивим и читљиво постављеним улазним зонама, с
обзиром на комплексност захтева прерасподеле великог
броја функција у оквиру изузетно сведеног просторног
ресурса уличног фронта. Стамбене јединице карактерише
висок функционално-просторни квалитет базиран на
концепту двостране оријентације.
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић
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OПШТИ, ЈАВНИ И АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ
ПРОГРАМСКОГ АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОГ
РЕШЕЊА ПРОСТОРА ТРГ КОСТУРНИЦА (РАСИНСКИ
ТРГ) У КРУШЕВЦУ

Конкурс је расписала Општина Крушевац у сарадњи са Савезом архитеката Србије, Удружењем урбаниста
Србије и Друштвом архитеката Крушевца.
Жири конкурса у саставу:
Звонко Марковић, дипл.инж.арх., главни архитекта
Општине Крушевац, председник Жирија
и чланови:
проф. Бранислав Митровић. дипл.инж.арх., дописни члан
САНУ, представник Савеза архитеката Србије,
доцент Владимир Лојаница, дипл.инж.арх., представник
Савеза архитеката Србије,
Милан Миљевић, дипл.инж.арх., представник Удружења
урбаниста Србије,
Бранимир Ћирић, дипл.инж.арх., представник Удружења
урбаниста Србије,
Станислав - Мића Алекић, дипл.инж.хорт., представник
Општине Крушевац,
Драган Рашковић, дипл.политиколог, представник
Општине Крушевац.
Жири јее радио на прегледу и оцени радова од 22.02. до
03.03.2007. године у Крушевцу.
На првој седници Жирија одржаној 22.02.2007. године,
секретар Жирија је поднео извештај о приспелим

радовима у коме је изнео да је до расписом предвиђеног
рока приспело 26 радова, од којих је 19 радова примљено
у просторијама Савеза архитеката Србије у Београду а 7
радова је примљено у Крушевцу.
На завршној пленарној седници, у пуном саставу Жири је
после исцрпног разматрања и међусобног упоређивања
радова донео једногласно следеће одлуке:
- да се ПРВА НАГРАДА не додели,
- да се ДРУГА НАГРАДА у износу од 350.000,00 динара
додели раду са ауторском шифром „77777“,
- да се две ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ у износу од
по 150.000,00 динара доделе радовима са ауторском
шифром „10101“ и „25106“,
- да се ПОВИШЕНИ ОТКУП у износу од 90.000,00 динара
додели раду са ауторском шифром „01948“,
- да се три ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА у износу од по
60.000,00 динара доделе радовима са ауторском шифром
„12133“, „16111“ и „51415“.
Aутори наведених радова су:
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ДРУГА НАГРАДА
ауторска шифра „77777“
Аутори: Александар Бајић, апс.арх., Гордана Минић апс.
арх.;
Консултанти: арх. Јован Митровић, арх. Дејан Миљковић
Рад је рађен у пројектном бироу MEDIUM INTERNATIONAL
DEVELOPMENT, Змаја од ноћаја 12, Београд
ДВЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ТРЕћЕ НАГРАДЕ
ауторска шифра „10101“;
Аутори: Драгомир Тодоровић, арх., Јулија Јовановић арх.,
Угљеша Тодоровић, арх., Мирко Станимировић арх.;
ауторска шифра „25106“;
Аутори: Младен Ивановић, студ.арх. Владимир Митровић,
студ.арх.
ПОВИШЕНИ ОТКУП
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ауторска шифра „01948“;
Аутори: Мирослава Петровић-Балубџић, дипл.инж.арх.,
Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх.;
Сарадници: Ивана Авакумовић, дипл.инж.арх., Бранка
Партало, дипл.инж.арх.;
Бојана Стефановић, студ.арх., Филип Зумберовић, студ.
арх.
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Трећа једнаковредна награда – шифра „10101“.

Трећа једнаковредна награда – шифра „25106“

ТРИ ОТКУПА

Образложење жирија

ауторска шифра „121ЗЗ“;
Аутори: Борислав Петровић, Сања Симоновић;
Модел: Борис Петровић;

Друга награда
Такође је посебно цењена жеља аутора да се задржи
постојећа улична матрица код парка спомен-костурнице
која би подсећала на привлачну, препознатљиву,
уситњену, централну градску уличну мрежу и на известан
начин представљала спону између старе аутентичне
урбане структуре и новопланираног потеза.
Првопласирани рад заузима значајно место у групи
радова који на изузетан начин, професионално и
убедљиво, приказују квалитет односа новопланираних
структура и околног контекста. Ипак, чини се да би
се једноставна поставка стамбених објеката ниже
спратности уз централну променаду могла оплеменити
разноликијим типовима структура, чиме би се простор
додатно обогатио аутентичнијим микроамбијентима.

ауторска шифра „16111“;
Аутори: Милан Максимовић, дипл.инж.арх., Драган
Марчетић дипл.инж.арх.
ауторска шифра „51415“;
Аутори: Лидија Богићевић, дипл.инж.арх., Даница
Дељанин, дипл.инж.арх.;
Ана Минић, дипл.инж.арх., Гордана Недељковић, дипл.
инж.арх.;
мр Слободан Станојевић, дипл.инж.арх.;
Консултант за саобраћајно решење:
Предраг Арсић, дипл.инж.саобр.;
Консултант:
проф. Димитрије Младеновић, дипл.инж.арх.

апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић
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КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА НОВИ САД

ЖИРИ
1. Зоран Радоман, дипл.ек., директор Регионалног центра
Нови Сад - председник Жирија
2. Проф. Дарко Марушић, дипл.инж.арх., представник
САС-а - потпредседник Жирија
3. Проф. Душан Крстић, дипл.инж.арх., представник ДаНСа
4. Милан Марић, дипл.инж.арх., представник ДаНС-а
5. Мр Немања Радусиновић, дипл.инж.арх., представник
ДаНС-а
6. Радомир Богојевић, дипл.инж.арх., представник
инвеститора
7. Лазар Кузманов, дипл.инж.арх., представник ДаНС-а

СЕКРЕТАР КОНКУРСА
Милица Влаов Тешић, дипл.инж.арх.

Страхиње и Народног фронта у Новом Саду. До назначеног
рока 16. априла 2007. године, у просторије ДаНС-а је
стигло 16 радова. У периоду од 9. марта до 25. априла
Жири је одржао укупно пет састанака. На првом састанку
Жири је одговарао на питања учесника конкурса, док је
други састанак уследио након предаје радова, тако да је
од тада жири радио на валоризацији пристиглих решења.
Након отварања и нумерисања уследио је први преглед
радова, при чему се жири ослањао само на податке
приказане на плакатима. Други преглед радова пратио је
и извештај стручних известилаца. Након тога, за други круг
су изабрани радови следећим шифрама: „262274, „493048,
„121222 “, „272312“, „230097“, „070124“, „11171“, „074938“,
„162223“ и „002843“. Други круг је значио детаљније
проучавање изабраних радова у погледу архитектонскоурбанистичког склопа, функције, техничких аспеката,
архитектонског израза... Кроз дискусију чланова жирија
јасно се издвојило пет радова: „262274“, „121222“, „070124“,
„11171“ и „002843“. На последњој пленарној седници,
одржаној 25. априла 2007. године, Жири је донео одлуку
да распоред награда и откупа буде следећи:

Министарство финансија, Пореска управа, Регионални
центар Нови Сад и Друштво архитеката Новог Сада су
10. фебруара 2007. године расписали Конкурс за Идејно
архитектонско решење пословне зграде Министарства
финансија, Пореске управе Регионалног центра Нови
Сад, на локацији која се налази на углу улица Бановић

I награда од 500.000 динара додељена је раду под
шифром „002843“;
II награда од 250.000 динара додељена је раду под
шифром „070124“;
III награда од 125.000 динара додељена је раду под
шифром „11171“;

СТРУЧНИ ИЗВЕСТИОЦИ
1. Ана Петровић, дипл.инж.арх.
2. Невена Мариноски, дипл.инж.арх.
3. Зорица Маринков, дипл.инж.арх.
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Прва награда

Друга награда

Први откуп од 62.500 динара додељен је раду под
шифром „121222“;
Други откуп од 62.500 динара додељен је раду под
шифром „262274“.

је, да цитирамо ауторе, ,,нека врста хола без зидова”
јер се на контакту три објекта протеже кроз три етаже,
наткривен је и из њега се улази у сва три објекта. Њему
се просторно и амбијентално придружују и унутрашњи
комуникативно-холски простори три објекта. На тај
начин описани простор постаје базични конститутивноинтегришући мотив композиције израженог идентитета,
семантички примерен и афирмативан намени ове
врсте јавних објеката. Овај конкурсни пројекат
карактерише и ефикасност функционалне организације,
испуњеност захтева инвеститора у погледу програма,
капацитета и етапности реализације. Обликовање је
примерено укупном концепту пројекта, подржава га
материјализацијом и појавношћу уз потребу јасније и
уверљивије аргументације за предложене ,,зелене траке”
- лајт мотива ликовности пројекта.

I награда
Рад под шифром: „002843“
Аутор: арх Бранислав Митровић
Пројектанти:
Александра Шпијуновић, апс.арх., Драгана Граховац, студ.
арх.
Сарадници:
Јелена Кузмановић, студ.арх., Јелена Перовић, апс.арх,
Петар Бојовић, студ.арх., Огњен Крашна, студ.арх.
Просторна презентација:
Никола Маринчић, студ.арх.

II награда
Урбанистичко-архитектонски пројектни концепт овог
рада заснован је на креативно виспреној идеји просторно
амбијенталног склопа три функционалне целине, односно
три објекта Пореске управе. Објекат Регионалног центра
који је постављен паралелно са улицом Страхињића
Бана и два објекта филијала постављених паралелно
са улицом Народног фронта, својом просторном
диспозицијом творе малу интерну пјацету камерних
димензија издигнуту и мотивом пешачке рампе повезану
са пјацетом уз улицу Народног фронта. Та мала пјацета

Рад под шифром: „070124“
Ауторски тим:
Драган Маринчић, диа, Александра Маринчић, диа,
Андреа Тамаш, диа, Аксиња Маџгаљ апс.арх.
Концепт конкурсног пројекта за објекат Пореске управе
заснован је, како наводе аутори, на три полазне премисе:
(1) Измењеној перцепцији друштвених институција у
форми ,,јавног сервиса”, (2) Релацијама будућег објекта
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са ширим урбанијим контекстом и (3) Редефиницији
организације радних места. Полазна начела су у пројекту
пројектантски адекватно и успешно интерпретирана.
Нису, наиме, остала само на декларативном нивоу.
Пројектни исказ представља симбиозу три наведене
програмске смернице. Компримовањем радног простора
у виду новопредложеног ,,клупског” типа организације
са вертикалним светлосним продорима ослобођен је
знатан простор између објекта и улице Народног фронта.
Дилеме које проистичу из предложеног концепта на
макро и микро нивоу могу се систематизовати у неколико
тачака. Да ли ослобођени простор испред објекта има
атрибуте трга јер га формирају два крила објекта? То
отвара питање амбијеталног карактера простора; да ли је
тај простор усмеравајући (по дијагонали) или је смирен,
захваћен, задржавајући. Или, једноставније формулисано
– да ли се трг може оформити са две изграђене странице
или су неопходне бар три? Кад је у питању феномен
трга значајно је и питање - да ли се живот трга може
остварити ако га окружује само монофункционални
садржај административно-пословне намене? Друга
дилема је везана за природно осветљење и аерацију
радног простора у предложеном типу организације. За
нестандардне ситуације потребна је, по мишљењу жирија,
детаљнија провера и аргументација. Наведене дилеме
проистичу из иновативног и креативно оригиналног
карактера рада. Пројекат је у целини и у аспектима
урбанистичке поставке, функције и обликовања објекта
висококвалитетан. Одликује га студиозност приступа и
доследност у изнетим ставовима, садржајно и елоквентно
образложење као и естетика - дизајн пројекта. Конкурсни
пројекат за објекат Пореске управе у Новом Саду, по
мишљењу Жирија конкурса, представља допринос нашој
текућој конкурсној пракси.
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III награда
Рад под шифром: „11171“

Ауторски тим:
Вања Милетић, диа, Ирена Виденов, диа, Драга Марков,
диа;
3Д модел:
Јелена Виденов Мишковић.
Три функционалне целине објекта Пореске управе, у овом
конкурсном пројекту, пројектантски су конципиране
у урбанистичко-архитектонској форми два везана
полуатријумска склопа. Основни квалитети рада огледају
се управо на овом просторном нивоу. Читамо градацију и
амбијентално нијансирање јавних и полујавних простора
грађених на принципима ,,ограђивања” и ,,укључивања”.
Уочавамо и добро и јасно позициониране приступе
објектима. Знаковитости простора доприноси, у односу
на ортогоналну матрицу објеката, и закошена пешачка
комуникација која повезује пјацету са улицом Бановић
Страхиње. Функционала шема је прегледна и програмски
одговарајућа сем позиције сале на другој етажи ношеној
стубовима који су високи две етаже. У смислу целовитости
проблематична је етапност реализације. У обликовању
је, у извесној мери, пренаглашен ,,оквир” структуре од
дрвених тракастих елемената.
Откуп
Рад под шифром: „262274“
Ауторски тим:
Предраг Јовић,диа, Зоран Бранковић,диа;
Стручни консултант: Драган Коваћевић.диа;
Откуп
Рад под шифром: „121222“;
Ауторски тим:
Светислав Мартиновић, Душан Арсеновић, Милена
Јовић.
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић
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ПРИКАЗИ

ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕKТОНСКО РЕШЕЊЕ
УРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИШКЕ БАЊЕ
Прва награда на јавном конкурсу
На конкурсу за уређење централне зоне Нишке Бање, који је организовало Друштво архитеката Ниша,
Град Ниш, Градска општина Нишка Бања и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, прву награду добио
је ауторски тим у саставу: др Петар Митковић, ред. проф. на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу, мр Миомир Васов, асистент на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, Ивана Богдановић,
Милена Динић и Јелена Велев, асистенти приправници на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу,
Милица Максић, Никола Наумовић и Душан Китић.

Легенда: 1. Источна капија 2. Западна капија 3. Предворје водених токова 4. Шеталиште термалних вода 5. Авенија
водоскока 6. Заталасани трг 7. Водена путања 8. Водено огледало
1. УВОД
Нишка Бања је захваљујући природним радонским
термоминералним водама позната као природно
лечилиште још из доба Римског царства. Иако је њен
плански и туристички развој започео још тридесетих
година прошлог века, несумњиви туристички потенцијал
који Нишка Бања поседује је током времена тек незнатно
искоришћен. Последњих десетак година централно
подручје карактерише не само период стагнације,
већ и константног постепеног пропадања физичких
структура и читавог урбаног окружења. Стога је конкурс
за уређење централног подручја Нишке Бање неопходна
и правовремена акција. Циљ предложеног решења је
креирање препознатљивог амбијента у оквиру постојеће
урбане матрице централне зоне Бање, уз интегрисање
градитељског наслеђа и постојећих природних
потенцијала (морфологија терена, вода, зеленило) у
визуелни идентитет савременог туристичког одредишта,
примереног захтевима времена и потребама корисника.

2. СМЕРНИЦЕ
Као полазна одредница у креирању решења и
јединствени интегришући елемент централног подручја
усвојен је препознатљиви природни потенцијал Нишке
Бање: термална вода. Отуда потиче основна идеја о
„изложби различитих водених форми“. Тако су у познатом
окружењу старе матрице формиране нове просторноамбијенталне целине, у које је увек интегрисан елемент
воде. Решењем су предвиђени бројни нови садржаји,
било новом изградњом, било пренаменом функције у
постојећим физичким структурама. Предлог је заснован
на детаљној анализи и валоризацији постојећих садржаја,
као и анализи потреба савременог туристичког места,
а у циљу повећања интензитета активности на подручју
централне зоне и употребне вредности простора. Водило
се рачуна о поштовању затеченог урбаног ткива, нарочито
објеката који имају споменички карактер, и уклапању
нових садржаја у контекст наслеђеног. Најобимније
интервенције извршене су у оквиру новоформираних
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просторно-aмбијента-лних целина “Источна капија” и
“Западна капија”. Концепт омогућава нову изградњу на
тим потезима и инвестирања у нове физичке структуре.
Било је неопходно разрешити својински (имовински)
статус земљишта на којем би се градило. Основни
концепт је ивична изградња на регулационој линији
са континуалном дубином објекта. С обзиром да су на
тим просторима низови већ постојећих грађевинских
парцела мале ширине и са објектима који се најчешће
не могу привести новој намени, усвојен је принцип
уклањања таквих објеката и задржавања ширина парцела
свуда где је то било могуће и то у дубини градње.
Да би се то имовински лакше спровело, иза нових објеката,
између осталог и за њихово опслуживање и обезбеђење
паркинг простора, трасирају се нове приступне улице са
паркиралиштима. Те површине за текући и стационарни
саобраћај се одређују као јавне, да би се у поступку
изузимања лакше променио имовински статус. Делови
парцела који остају испод нових објеката могу остати и
даље у поседу садашњих власника на којима они могу
градити своје сегменте објеката у низу, или се удруживати
и груписати ради изградње објеката већих габарита и
спратности, а у неким случајевима и стављати их у промет
ради уступања за изградњу новим инвеститорима. На тај
начин се даје пуна флексибилност у фазној изградњи, али
и могућност за остваривање тржишне слободе. У неким
случајевима (у зони „Западне капије”) због затечене
неповољне парцелације, формирање нових парцела за
изградњу (испод објекта) извршено је препарцелацијом
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по пропорционалном принципу у односу на изузето
земљиште.
3. ПРОСТОРНОАМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ
На предложеном решењу издваја се осам просторноамбијенталних целина: „Источна капија“, „Западна капија“,
„Предворје водених токова“, „Шеталиште термалних вода“,
„Авенија водоскока“, „Заталасани трг“, „Водена путања“ и
„Водено огледало“.
3.1. Источна капија - формира се на позицији садашње
улице Трг Републике, источно од пешачке зоне.
Предвиђена је урбана реконструкција дела овог
уличног потеза кроз две фазе. Прва фаза обухвата
реконструкцију, адаптацију и надградњу постојећих
физичких структура и уличног правца до границе захвата
предвиђене конкурсом, док се кроз другу фазу предлаже
реконструкција објеката на северној страни улице све
до извора источног термалног водотока. Ова целина
представља продужетак постојеће пешачке зоне према
истоку, и интегрални део јединствене пешачке променаде
са централним функцијама, завршно са амбијенталном
целином „Западна капија”. У оквиру целине налазе се
стамбено-пословни објекти 1. и 2. фаза, хотели (нова
изградња и реконструкција и надградња), трговинскопословни објекти, вински подрум, гаража (за потребе
хотела) и јавна гаража.
3.2. Западна капија - формира се дуж улице Трг Републике
од њеног укрштања са улицом В. Јовановића до хотела
„Србија”. Ова целина представља логичан наставак
и продужетак постојеће пешачке зоне према западу,
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односно према комплексу „Терме”, а истовремено почетак
пешачке зоне са правца запада. У новопројектованој
целини предност се даје пешачком саобраћају, који
се одвија кроз интегрисану улицу. Од неатрактивног
простора, намењеног само индивидуалном становању,
формиран је репрезентативни простор, који одликује
богатство намена, интензивирање пешачког кретања
и динамичност активности, хомогена композиција и
просторна целовитост. У оквиру ове целине налазе се
стамбено-пословни објекти са северне и јужне стране.
3.3. Предворје водених токова - формира се на позицији
садашњег уласка у пешачку зону. Новопројектована
целина има већи просторни обухват: осим постојеће
аутобуске окретнице захвата и завршни сегмент улице
Српских јунака, као и западни ободни део парка. Основна
идеја била је креирање препознатљивог „предпростора“
где посматрач-посетилац добија прве визуелне, звучне
и просторне информације о централном подручју
Бање. Измештање колског саобраћаја из „предворја“
било је нужно. У оквиру целине налазе се улазна капија,
туристичко-информациони центар, пошта и кафић.
3.4.
Шеталиште термалних вода - формира се на
позицији садашње пешачке улице која тангира читавом
дужином јужну страну парка. Новоформирано шеталите
има већу регулациону ширину од постојећег. Шеталиште
је конципирано као низ микроцелина-сегмената са
различитим амбијенталним обележјима. У оквиру целине
налазе се етно ресторан, плато и шеталиште.
3.5.
Авенија водоскока - формира се на северној,
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улазној страни пешачког трга, на месту постојеће
зелене површине. Објекат назван „Авенија водоскока“
представља централни мотив пешачког подручја и нови
урбанистички и туристички репер Нишке Бање. Увођење
овог урбаног елемента има за циљ делимично раздвајање
функционалних целина шеталишта и трга, али уз визуело
интегрисање ових делова, повећање транспарентности
простора и формирање дубинских визура. „Авенија
водоскока“ осим употребне поседује и обликовну
вредност. Овај објекат-скулптура замишљен је као склоп
лучних рамова постављених у двоструком ритмичном
низу који асоцира на водоскоке.
Рамови се пружају континуално једним делом авеније,
формирајући две одвојене целине наткривене транспарентним покривачем у динамичној форми таласа. Мањи
наткривени део на крајњој западној страни Авеније
користи се као вишенаменски простор за мултимедијалне
садржаје и различите манифестације, са мобилним
платном за пројекције и могућношћу поставља-ња
столица за посетиоце. Већи наткри-вени простор
замишљен је као пешачка улица, са штандовима на
отвореном за продају књига, сувенира и цвећа. Активира
се функција окупљања, задржавања и повећава ниво
комуни-кативности простора. Од посетилаца се захтева
интеграција и активно учешће.
3.6.
Заталасани трг - настао је ремоделацијом
постојећег пешачког трга између стационара „Зеленгора“
и зграде Купатила и представља покушај унапређења
амбијенталних и употребних вредности простора, као и
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интензивирања активности на тргу. Читав простор трга је
ослобођен зеленила и поплочан динамичним таласастим
поплочањем, које простору даје одређену покренутост.
Задржане су једино водене површине и постојеће
кружне форме изнад нивоа партера. У оквиру ове целине
предвиђена је адаптација постојеће бине.
3.7.
Водена путања - формира се на местима
полуатријумског простора између хотела „Озрен“ и зграде
Купатила, затим источног дела шеталишта и источног дела
неуређеног парковског простора. Основна концепција
била је креирање препознатљиве „завршнице“
шеталишта, која ће осим информације о крају пешачке
зоне понудити и алтернативне правце кретања ка новим
занимљивим садржајима, или повратак оним старим. У
оквиру целине налазе се читаоница, пословни простор и
изложбени павиљони.
3.8.
Водено огледало - формира се на узвишењу
изнад Синђелићеве улице. Решењем је предвиђено
рушење објекта поште и измештање садржаја. У
ремоделованом амбијенту на великом приступном
платоу налазе се: Краљева вила реновирана у музеј,
месна заједница и новопројектовани Омладински клуб.
Планирано је и измештање пијаце са садашње локације
на ону предвиђену Регулационим планом. У оквиру
целине налазе се Омладински клуб и клуб параглајдера.
3.9. Остале
просторно-функционалне
целине
и
садржаји
• Објекат за снабдевање - позициониран уз главну
приступну улицу из правца Ниша;
• Wellness центар - измештањем хитне службе зграда
постројења купатила, пренаменом функције постаје
wellness центар;
• Камп насеље - предвиђено у источном делу подручја,
уз постојеће пешачке стазе изнад хотела „Партизан“ и
ресторана.
3. САОБРАЋАЈНА МРЕЖА
Новопројектовано решење пружа двоструку могућност
повезивања централног подручја Нишке Бање, како са
градом тако и са локалним подручјем. Омогућава се
задржавање постојеће линије ГСП- а, а истовремено
формира и нова кружна линија
предложена
Регулационим планом. Главна приступна улица, Српских
јунака, у новопројектованом решењу мења своју трасу
по предлогу из Регулационог плана. Тиме се постиже
ослобађање приступног трга од моторног саобраћаја и
предвиђа искључиво пешачко кретање. На овај начин
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продужава се пешачка променада. Нова траса омогућава
повезивање са Синђелићевом улицом и приступ до цркве
Св. Илије
4. ЦИЉЕВИ
Програмом конкурса за идејно урбанистичкоархитектонско решење централног подручја Нишке
Бање дефинисани су циљеви конкурса, као општи и
конкретни. Предложено решење у највећој могућој мери
приближава се овим циљевима.
Метода урбане реконструкције: извршила би се потпуна
рехабилитација централног подручја Нишке Бање.
Општи
циљ:
Рехабилитација
окружења
без
трансформације постојеће урбане матрице, уз
интегрисање градитељског наслеђа и имплементацију
постојећих природних потенцијала, а нарочито воде, има
за циљ креирање савременог туристичког идентитета
места, примереног захтевима времена и потребама
корисника.
Конкретни циљеви:
• умрежавање централне зоне са непосредним
окружењем и градским садржајима остварено кроз:
повезива-ње централног подручја са градом и локалним
подручјем новим аутобуским линијама, повећање нивоа
приступа-чности подручја, формирање недостајућих
кључних садржаја (угоститељство, „Авенија водоскока”,
камп...);
• повећање интензитета коришћења простора
остварено кроз: изградњу нових недостајућих садржаја,
креирање нових просторно-амбијенталних целина и
ремоделовање постојећих објеката и амбијената;
• преструктуирање урбаног склопа централне зоне
остварено кроз: увођење нових тргова и пешачких зона
уз ремоделацију постојећих, креирање нових просторнофункционалних цели-на за комерцијалне садржаје и јавна
окупљања и манифестације, трансформацију саобраћајне
мреже и формира-ње нових фокуса, формирање нових
препознатљивих просторних репера.
Ивана Богдановић, дипл.инж.арх.,
Милена Динић, дипл.инж.арх.,
Јелена Велев, дипл.инж.арх.

Детаљне информације о конкурсу могу се прочитати у
рубрикама ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИTЕКАТА НИША и
КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ у овом броју часописа.
Уредник
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ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
УРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИШКЕ БАЊЕ
Друга награда на јавном конкурсу
Aуторски тим из Ниша:
Славиша Кондић, дипл.инж.арх.,
Драгана Микуловић, студ. арх.

Нишка Бања представља један од главних центара и
покретача развоја бањског туризма у Србији. Природне
вредности и развојни потенцијали Бање су локација,
климатолошке карактеристике, термоминералне воде...
Међутим, просторни склоп Бање није у складу са њеним
значајем и представља ограничавајући фактор за даље
коришћење њених потенцијала. Одсуство препознатљиве
урбане матрице, атрактивних садржаја и урбанистичкоархитектонских склопова дефинишу тренутно стање.
Главни просторни акценат представља централни парк са
стационаром „Радон“ и трг са фонтанама између купатила
и стационара „Зеленгора“. Око ових централних мотива,
чија је вредност евидентна, формира се урбано ткиво
Бање које представља својеврстан контраст. Општа
карактеристика је контаминација оригиналног амбијента
„дивљом“ градњом и објектима сумњиве архитектонске
вредности који разарају оригинално историјскоархитектонско и културно наслеђе Нишке Бање.
Пре свега требало је анализирати постојеће и недостајуће
садржаје у Бањи са аспекта њених тренутних потреба, али
и антиципирати даљи развој и потребе које ће се јавити у
будућности.
У том смислу потребна је извесна модификација
постојећег саобраћајног решења. Недостатак постојећег
решења је што улица Српских јунака са кружним током
и њен наставак према Синђелићевој улици цепају
целовитост урбаног склопа централног подручја и
ограничавају могућност за даљи развој централне
зоне. У том смислу би главне саобраћајне правце
требало изместити и довести у положај да тангирају
централну пешачку зону чиме би је опслуживали али не и
угрожавали. То би се постигло преусмерењем саобраћаја
према насељу у Синђелићевој улици кроз улицу Видоја
Јовановића. Улица Српских јунака би се од скретања у
улицу Трг републике затворила за саобраћај и формирала
би се јака пешачка зона.
Проблем мирујућег саобраћаја решен је формирањем
два јака пункта за паркирање на супротним

крајевима централне зоне. На источној страни, у
оквиру новопројектованог тржно-пословног центра,
пројектована је гаража капацитета од око 230 паркинг
места. Са западне стране шеталишта, испод горњег
нивоа новопројектованог трга, пројектована је гаража
капацитета 46 паркинг места у склопу које је и издвојени
паркинг за пошту и остале јавне садржаје лоциране на
тргу.
Поред ова два јака пункта на источном и западном
крају централног шеталишта, предвиђено је и неколико,
дисперзно решених, мањих паркинга који опслужују
одређене садржаје. Предвиђени укупни капацитети за
паркирање требало би да задовоље потребе централне
зоне Бање у будућности. Оваквим решењем саобраћаја
обједињена је централна зона Бање и остварена је много
већа флексибилност, што доприноси квалитету простора
и отвара веће могућности за његову организацију.
Главне карактеристике урбаног ткива Бање су
неповезаност и хаотичност у развоју. Постоји више
подцелина које су међусобно дистанциране, не толико
просторно колико функционално и визуелно. У том
смислу требало би одредити однос централне зоне према
околним садржајима, постојећим и новопројектованим,
предвиђеним регулационим планом, као и њихову
међусобну везу.
Потребно је, пре свега, сагледати непосредно окружење
датог захвата и садржаје које оно обухвата или који су
предвиђени планом. Постојећи спортско-рекреативни и
хотелски садржаји, као и садржаји овог типа предвиђени
планом требало би да задовоље потребе Бање у догледној
будућности, тако да је увођење нових садржаја овог типа
у централну зону непотребно али и неоправдано због
просторних ограничења.
Уочљив је недостатак културних, трговинско-пословних,
комерцијалних, угоститељских (ресторани, кафе-барови)
и административних садржаја, тако да би их требало
предвидети у новом решењу, увођењем нових или
адаптацијом и пренаменом постојећих објеката.

97

ПРИКАЗИ

98

КОНЦЕПЦИЈА УРБАНИСТИЧКО  АРХИТЕКТОНСКОГ
РЕШЕЊА
Сврха интервенције је да отклони уочене недостатке,
интегрише централну зону у добро повезану и складну
целину и формира нови, савремен и препознатљив имиџ
Нишке Бање. При томе је неопходно испоштовати и не
нарушавати наслеђене вредности. Централни парк и
трг са фонтанама су сачувани као већ препознатљиве
целине при чему су интервенције по њиховим ободима
минималне. Потенциран је значај централног шеталишта,
које је донекле редизајнирано, поплочано природним
каменом и продужено. Ослоњен на главно шеталиште,
као најпрометнији део, предвиђен је и трговинскопословни објекат. Да би се обезбедила целовитост
простора овај објекат карактерише транспарентност,
визуелна и функционална (формирањем бројних пасажа
који повезују шеталиште са парком, као и коришћењем
стакла као омотача објекта).
Од главног шеталишта се одвајају три јака крака. Главни
крак повезује шеталиште са улазном зоном, „капијом
бање“, и представља главни пешачки приступ. Други
крак повезује шеталиште са новопројектованим тргом
формираним између хотела „Србија“ и поште. Трећи крак
је интегрисан у постојећу структуру парка и повезује
шеталиште са новопројектованом кулом-видиковцем код
хотела „Радон“.
Као што је већ наведено, повезаност подручја са околним
садржајима није задовољавајућа и новим решењем
требало би остварити одређене функционалне и визуелне
везе.
Стационар „Терме“ у оквиру кога је формиран веома
пријатан и високо вредан амбијент, нема никакву визуелну
комуникацију са централном зоном, а и функционална
комуникација је отежана. Низ објеката уз улицу В.
Јовановића делује као својеврстан „зид“, издвајајући
„Терме“ из ткива Бање и скривајући их за посетиоца. У том
смислу би уклањање тог „зида“ допринело интеграцији и
побољшању општег квалитета простора.
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На улазу у Бању предвиђена је „капија“. Сам појам капије
овде треба схватити у више нивоа. Концепт капије
као чисте форме без функције је овде одбачен, и на
архитектонском нивоу капија је решена као објекат који
својом формом али и функцијом представља улаз у Бању.
У објекту је лоциран туристичко-инфорнативни центар,
који даје основне информације посетиоцу. Обликовно
је решена као волумен који обухвата сам приступни пут,
улицу Српских јунака, и затим као линеарна структура
донекле прати улицу.
На ширем, урбанистичком нивоу капију треба схватити
као целокупну улазну зону. То је део на који посетилац
прво наилази при уласку у Бању и преко кога јој приступа.
Због тога је његов значај велики јер се на основу њега
формира и први утисак о целини. У оквиру овог дела
Бање тренутно постоје објекти под заштитом, значајне
архитектонске вредности, као и бројни објекти сумњиве
вредности који девастирају целокупан амбијент и
формирају већ поменути визуелно-функционални „зид“
према комплексу „Терме“. Датим решењем предвиђено
је његово уклањање и очување само архитектонски
вредних објеката који су заштићени. Ма колико ово
решење на први поглед деловало превише радикално
и проблематично постоји више разлога због којих
је оно оправдано. Пре свега, објекти предвиђени за
уклањање секу урбанистичко ткиво бање и смањују
вредност целине. Поред тога, они „гуше“ објекте који
су под заштитом и њиховим уклањањем архитектонски
објекти доказане вредности могу да дођу до изражаја и
да се сагледају, што је веома битно јер они представљају
историјско наслеђе и велику вредност у оквиру Бање као
урбанистичко-архитектонске целине.
Источни део улазне зоне предвиђен је за административни
центар општине са пратећим садржајима (председник
општине, општинска управа, медиа центар...). Западни
део предвиђа се за културне садржаје, музеје (Историјски
музеј Нишке Бање, Етнолошки музеј), изложбене
павиљоне и галерије, библиотеку...
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Мотив воде, која је највећа вредност и сама суштина
постојања Бање, веома је значајан и неопходно је
истаћи га. Тренутно је он изражен кроз фонтане и
потоке као и водопаде у оквиру хотела „Радон“, који
представљају својеврсну атракцију и битан акценат у
постојећој структури Бање. У новом решењу мотив воде
додатно је истакнут увођењем бројних фонтана у оквиру
новопројектованих целина као и увођењем велике
водене површине на месту споја главног шеталишта и
главне приступне пешачке комуникације. На овом месту
формира се својеврстан „водени трг“, где је у склопу
водене површине предвиђен и објекат за точење воде
(„водена коцка“) који на симболичан начин истиче
суштину бање, њен зачетак, сврху и најбитнији природни
ресурс. Овај објекат је конципиран као транспарентна,
стаклена коцка која „излази“ из воде и обухвата волумен
у коме су смештене чесме за точење воде. Вода се доводи
кроз стаклене цеви сложене форме, које такође израњају
из воде и уливају се у централни кубус на коме се налазе
чесме. До њих се приступа бетонским стазама које
одају утисак да „лебде“ изнад воде. Целокупном својом
концепцијом и материјализацијом овај објекат потенцира
транспарентност и симболише воду као централни мотив
бање.
Између хотела „Србија“, Летње позорнице и бивше
краљеве виле формиран је трг који представља посебну
целину у оквиру урбане структуре Бање. Пратећи
конфигурацију терена овај трг је решен у два нивоа. Око
трга су груписани јавни садржаји, уведени кроз пренамену
заштићених објеката (банке, пословни објекти...). Са
горњег нивоа трга предвиђен је и приступ Летњој
позорници тако да овај део поприма и битну културну
функцију код организовања разних манифестација
на отвореном. Пројектом је била предвиђена и „кућа
за венчања“ у оквиру бивше краљеве виле, што је у
међувремеу и реализовано.
У оквиру новоформиране урбане структуре као посебна
подцелина издваја се и трг галерија. Лоциран је на
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источном крају главног шеталишта. Овај трг заокружен
је новоформираним архитектонским структурама,
изложбеним павиљонима и кафе-баром. На тргу је
предвиђен и зид-пано за излагање, тако да је целокупан
трг могуће трансформисати и искористити за излагање
и одржавање културних манифестација. Изложбене
павиљоне карактеришу динамични, покренути волумени
који дају динамику целом простору. Два павиљона
подигнута су на коту +4.50 у односу на шеталиште и
међусобно су повезани мостом-пасарелом у једну
целину.
Као својеврстан акценат и атрактиван елемент у
структури Бање предвиђена је и жичара која би
повезивала централну зону са брдом Коритник, на чијем
би се врху могли формирати видиковац и ресторан који
би били својеврсна атракција за туристе.
Још једна битна тачка у новој структури Бање била
би кула-видиковац, лоцирана уз хотел „Радон“, уз већ
постојећи видиковац. У овој зони јавља се проблем
повезаности централног парка са доњим нивоом, испод
паркинга код „Радона“ где је предвиђена изградња
стационара и хотелског комплекса, као и етнографским
селом које такође, уз одређене интервенције, може
да се развије у туристичку атракцију. Постојећа веза
преко степеништа је неадекватна тако да би је требало
ојачати. Сврха куле је да ту везу ојача и повеже наведене
садржаје. У оквиру куле предвиђене су јаке вертикалне
комуникације, степениште и лифтови. Поред тога на кулу
је ослоњена и јака тераса у нивоу парка, која конзолно
излази и формира атрактиван видиковац и отвара визуре
које су пресечене донекле несрећном поставком хотела
„Радон“. У оквиру куле предвиђен је и ресторан који се
ослања на терасу и користи је као летњу башту.
На западној страни новопројектованог шеталишта,
уз хотел „Србија“, пројектована је поливалентна сала
која би заједно са хотелом чинила нови конгресни
центар. Конгресни туризам представља веома битан
аспект туристичке понуде Бање и могућност за њено
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даље унапређење и развој. Због тога би један овакав
конгресни центар био веома значајан и атрактиван
елемент у туристичкој понуди Нишке Бање. Поред тога,
оваква вишенаменска сала омогућава и одржавање
разних културних манифестација и дугорочно гледано,
неопходно је у план развоја општине интегрисати и један
овакав елемент, из културних, али и из комерцијалних
разлога. На шеталишту, наспрам конгресног центра,
пројектован је тржно-пословни центар. Ова два садржаја
чине просторну целину која заокружује главно шеталиште
са западне стране.
Са источне стране шеталишта, наспрам хотела „Партизан“
и ресторана, пројектован је велики тржно-пословни
центар са подземном гаражом. Та, доста атрактивна
локација искоришћена је за објекат који би имао велики
значај за даљу комерцијализацију и економски развој
Бање. Део улице Трг републике испред тржно-пословног
центра, решен је као „интегрисана улица“ ради умирења
саобраћаја и јачања пешачке везе између тржног центра
и продужетка главног шеталишта са супротне стране
улице. Приземље објекта решено је транспарентно,
са јаким продорима и терасом која конзолно излази
са јужне стране. На тај начин испоштована је локација,
конфигурација терена и визуре. Спречено је да објекат
визуелно затвори део шеталишта и формиран је
квалитетнији амбијент.
Овим новопројектованим садржајима и хотелским
комплексима који су предвиђени источно од њих,
заокружује се главно шеталиште и са источне стране
и формира препознатљива и атрактивна просторна
целина.
При
конципирању
обликовног
решења
новопројектованих објеката требало је најпре сагледати
сложену и слојевиту архитектонску структуру Нишке
Бање. Иако су заступљени разни стилови, вредност
ових објеката као и амбијента који они формирају је
неоспорна. Ова вредност је донекле угрожена накнадним
интервенцијама на објектима али је и даље евидентна и
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процес њихове деградације није неповратан.
Увођењем нових објеката требало би избећи угрожавање
постојећих. При њиховом обликовању треба избећи
историцизам и непотребне цитате са околних објеката.
Нови објекти би требало да уведу још један слој у већ
слојевиту структуру Бање, слој који би одражавао
савремени дух и време у коме живимо, његову
сложеност и динамику. При томе би требало поштовати
и контекст, место на коме су објекти лоцирани и његове
специфичности. Ово је постигнуто кроз материјализацију
објеката, где сваки од материјала има своје значење и
симболику. Сваки објекат има елементе обрађене у дрвету
који потенцирају еколошки аспект бање. Други материјал
који се јавља је стакло, које својом транспарентношћу
симболише воду која је кључни елемент егзистенције
бање. Трећи материјал је бетон, који својом чврстином и
јаким ортогоналним формама сугерише дух савремене
цивилизације и времена у коме живимо.
Кроз овај рад анализиране су постојеће и потенцијалне
нове вредности које би требало искористити у циљу
даљег развоја урбаног ткива Нишке Бање. Он не даје
детаљно урбанистичко решење већ представља
својеврсну визију. При томе тренутни власнички односи
нису сматрани за непремостиву препреку, већ је циљ био
формирати што квалитетнији и атрактивнији амбијент
који би требало да заинтересује инвеститоре. На овај
начин превазишли би се такви проблеми. Циљ овог рада
је, не да дâ краткорочна решења тренутних проблема,
већ да антиципира и будуће проблеме и дâ дугорочна
решења на којима би могла да се заснује стратегија
развоја Бање у XXl веку.
студ. арх. Драгана Микуловић
арх. Славиша Кондић

Детаљне информације о конкурсу могу се прочитати
у рубрикама ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИЕКАТА НИША и
КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ у овом броју часописа.
Уредник
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КОНКУРСНИ ПРОЈЕКАТ ПРОГРАМСКОГ
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА
ПРОСТОРА ТРГ КОСТУРНИЦА (РАСИНСКИ ТРГ) У
КРУШЕВЦУ
Ауторски тим из Ниша (Грађевинско-архитектонски факултет):
Ивана Симоновић, студ.арх., Срђан Зајић, студ.арх.

Намена простора – програмске целине
Разрадом концепта разноврсне намене површина, уз
поштовање амбијенталних вредности и заштићених
културних добара, дефинисано је неколико просторнопрограмских сегмената - целина: простор улазног трга
- „капије”; парковски простор испред објекта Завода
за крмно биље; Спортско-рекреативни комплекс; део
простора иза Завода за крмно биље - „зелени брежуљци”.
Простор улазног трга - „капије”
Уз улицу Ћирила и Методија наспрам градског
Трга Костурница лоциран је на изузетно прометној
раскрсници пешачких комуникација. У овај сегмент
простора сливају се и укрштају правци кретања
из разних делова града. Он представља и почетак
пешачке улице усмерене ка објектима културне намене,
спортско-рекреативном комплексу и парку „Багдала“.
Композиционе карактеристике улазног трга су поплочани
платои, платои са партерним зеленилом и степенастим
клупама за окупљање. Централни мотив је фонтана са
мирном воденом површином и висински нивелисаним
квадратним елементима за прелазак преко воде, па
осим визуелног пружа директан контакт са воденом
површином.
Парковски простор испред објекта Завода за крмно
биље

Репрезентативни простор парка - шетна стаза и
амфитеатар у трави, формиран је на одговарајућој
конфигурацији терена састављеног из насипа 0,000.40м и 0.40-0.80м по пројектованим линијама насипа
полукружне форме који се каскадно издижу до коте 0.80м
и спуштају до коте 0.00м, у правцу од репрезентативног
простора улазног трга (који се простире од раскрснице
улица Доситејеве и Ћирила и Методија) са северне стране
и платоа пешачке променаде објекта мешовите намене са
јужне стране. Формиран је својеврсни амфитеатар у трави
са поплочаним газним стазама. Оваквим обликовним
третманом смањена је заступљеност поплочаних
површина у парковском простору, простор је разигран
и истакнута је отворена визура ка објекту Завода за
крмно биље у централном делу сегмента Б и предметне
локације.
„Зелени брежуљци” са вештачки формираним насипима
и пролазном стазом која, заједно са каменим клупама,
израња из терена и чини атрактиван део, посебно
за младе. Услед слегања насутог глиненог земљаног
материјала, предвиђена је још изразитија денивелација
терена у односу на новопројектоване изохипсе терена,
па у зависности од годишњег доба и временских
услова долази до сакупљања кишнице у увалама
терена и формирања привремених водених површина.
Стога је изглед овог сегмента услед променљивости
мултивалентан и увек привлачан.
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Објекат мешовите намене, који се протеже дуж улице
Николе Тесле састоји се из стамбених ламела на четири
етаже, са начином организације стамбених јединица
са три стана на спрату у оквиру ламеле. Објекти су у
конструктивном растеру 7,00 метара са концентрацијом
највећег броја мањих станова. Наспрам урбанистичких
параметара ово је зона средње густине становања, до
200 ст/ха. Повољнија оријентација стамбеног простора
је остварена увлачењем објекта од саобраћајнице,
чиме је формирана својеврсна пешачка променада са
ограниченим бројем локала и трговина.
Значајна предност проходног призeмља је и отварање
визура ка унутрашњости предметне локације, па се
кориснику простора не намеће обавезан избор правца
кретања и отварају се визуре ка другим деловима
локације. Такође, уколико се укаже потреба, због
повољног конструктивног склопа и прилаза са улице
Николе Тесле могућа је и другачија програмска поставка
и пренамена овог објекта у ексклузивни градски хотел
– оправдан малим бројем истих на територији града и
положајем на веома важној артерији градског центра.
Асоцијативну завојну форму чине објекти: дечији културни
центар; мултидисциплинарни објекат са предвиђеном
подземном гаражом; едукативно - туристички објекат
музеја.
Новопројектовани објекат галеријског простора има у
свом саставу ексклузиван ресторан са кровном терасом
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на првој етажи и флексибилне изложбене просторе
који се по потреби могу користити у различите сврхе
– конференције, предавања, презентације, мање
музичке манифестације. Пространи плато испред
објекта омогућава преношење активности и у спољни
простор, што је карактеристика и друга два објекта
комплементарне намене.
Објекат дечијег културног центра лоциран је на почетку
овог низа због свакодневних активности корисника овог
простора - деце из околине па и других делова града.
Као специфичност се издваја олакшан приступ особама
са инвалидитетом – рампама у екстеријеру али и у
ентеријеру.
Објекат „ботаничког музеја“ је по форми најизазовнији
и својом фасадном обликовношћу напросто привлачи
посетиоце и шетаче ка централном делу локације. Он је
предвиђен са унутрашњим двориштем у коме је смештен
биљни изложбени простор - стаклена башта елипсасте
форме.
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић

Детаљне информације о конкурсу могу се прочитати у
рубрици КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ у овом броју часописа.
Уредник

ЈУН 2007, БРОЈ 23, ГОДИНА VII

ПРИКАЗИ

КОНКУРСНИ ПРОЈЕКАТ ПРОГРАМСКОГ АРХИТЕКТОНСКОУРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА ПРОСТОРА ТРГ КОСТУРНИЦА
(РАСИНСКИ ТРГ) У КРУШЕВЦУ
Ауторски тим из Ниша (Грађевинско-архитектонски факултет):
Милан Младеновић, апс.арх.
Александар Поповић, апс.арх.
Бојан Станојевић, апс.арх.

Концепт, циљеви и критеријуми
Основни концепт понуђеног решења заснива се на
уважавању различитости које простор поседује.
Посматрањем данашњег простора задате зоне може се
закључити:
- да на њему има доста (резерви) слободног простора,
- да је неуређен и обликовно неартикулисан и да не
задржава пролазнике,
- да је оријентисање у простору отежано, јер не постоји
довољна издиференцираност праваца кретања,
- да је присутна хетерогеност у висинском, обликовном и
визуелном смислу.
У складу са констатованим, да би се овом простору
омогућио континуитет трајања и обезбедио значај који
он стварно заслужује, потребно је:
- решити моторни и мирујући саобраћај, уз обезбеђивање
вишег степена комуникативности и интеграције простора
у мрежу града,
- поштовати постојеће затечене вредности и објекте
(улична матрица, назначене осовине кретања, објекти
под заштитом) и реафирмисати дух Крушевца,
- повећати доступност простора (локалним корисницима
и посетиоцима) решавањем пешачких токова,
- омогућити да простор постане место пружања и размене
информација, и организован простор за централне
садржаје,
- хуманизовати простор (зеленило, поплочавање, улични
мобилијар).

Процес интегралне рехабилитације градског подручја
Расинског трга, може достићи своју пуну комплексност
квалитета, ако се обезбеди:
- формирање „пешачког царства” на ширем простору
града како би овај простор добио статус „главне градске
сцене”, „огледала” живота и активности, односно највећег
слободног простора у граду и места за сусрете, окупљање
и одмор,
- повратак традиционалним токовима и концентрацији
садржаја,
- придруживање „запостављеног” коридора ка „Багдали”
и придруживање у систему
градских токова, т.ј.
интегрисање као важног амбијенталног потенцијала
града.
Обликовање
Основна намера је била да се оствари хомогеност и
асоцијативност композиције. Предложена просторна
решења и обликовни склоп визуелних обележја, дају
могућност формирања симболике простора, са циљем
остварења препознатљивости и аутентичности простора.
Расински трг прожимају два доминантна правца.
Унутрашњи пешачки токови (стазе) стоје у јасној мрежи,
чиме простор (по)везују у јасну целину, дајући могућност
прожимања на остале руралне блокове, стварајући
правилну геометрију у виду пешачког кретања у овом
делу града.
Пешачка кретања ка градском тргу у највећој мери
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дистрибуира главна пешачка трансферзала/оса и њени
попречни правци. Ове осе међусобно повезују централне
садржаје, као и читаву централну зону са околним
садржајима. Увођењем ових значајних пешачких праваца
практично би била подржана спонтано створена оса, што
би дало додатне квалитете наслеђеној шеми у даљем
планирању зоне трга. Ови (главни) пешачки правци
примају остале пешачке правце (пешачке продоре) са
обе своје стране, чиме је остварена интерна повезаност
централних садржаја.
Око трга су позиционирани објекти, тако да својим
габаритом, компоновањем и функцијом дефинишу
новопројектовани центар обједињујући га у јасну целину.
Својом геометријом, висином и правцима датих сегмената
објекта обједињују простор и из доминантних визура дају
аутентичност и препознатљиву целину.
Трг Костурница, једини затечено уређен простор, је
већим делом задржао свој обликовни изглед, али је
једним делом интегрисан у новопројектовани простор,
чиме се тежило његовој интеграцији. Споменик на тргу
је оријентисан сада у смеру који је примеренији његовој
локацији, ка објектима на Расинском тргу. Тиме се тежило
повећању његове атрактивности, приступачности, као и
визуре.
Целокупни простор је прожет стазама, травом, воденим
површинама, водоскоцима, као и материјалима у партеру
- комбинацијом партерних плоча, шљунка и травнатих
површина, чиме се доприноси субјективном осећању
природности и што већем уживању посетилаца трга, што
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чине и звуци воде фонтана и водоскока.
Зелене површине од зграда до парцела основне школе
и обданишта испуњене су садржајима за игру деце
(љуљашке, клацкалице, вртешке, игре у песку...).
Простор испред Института за крмно биље и улице
Доситеја Обрадовића је доминантан са зеленом
површином, као и са комбинацијом плоча и туцаника, ка
улици. Туцаник је прожет у растеру поплочаним тракама,
тако да даје алтернативу за шетаче да најкраћим путем
дођу до жељене локације. На његовом централном делу
је мало полукружно проширење, које са водоскоцима и
клупама даје могућност за предах и уживање.
Преобликоване су постојеће доминанте у простору, уз
знатно побољшање комуникативности и просторности
унутар простора. Мреже комуникација чине простор
препознатљивим и олакшавају оријентацију у простору.
Нове просторне доминанте издвајају се обликом и
материјалом, а не висином.
Културно-образовни објекат (МЕДИА ЦЕНТАР).
Објекат је решен у виду пасажа, тако да је приземна етажа
пролазног типа и не спречава пролазнике да несметано
прођу испод објекта. Сам објекат одликује велика
транспарентност (на позицији галерије) и највиших етажа,
али и непрекинутих масивних форми на првој етажи.
Атрактивност објекта даје околном тргу највиши визуелни
идентитет, подржавајући новопројектовани трг својом
формом и волуменом, тиме међусобно квалитативно
кореспондирајући.
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Објекти - будућа места градских дешавања, жижа
културних, образованих, пословних збивања, доводећи
људе на трг повећавају његову фреквентност и значај, али
и посетиоце трга усмеравају ка градским дешавањима.
Основни елементи у материјализацији простора су
поплочане површине, вода и зеленило:
- пешачке токове прате и усмеравају обраде у партеру;
применом различитих материјала, извршена је
диференцијација површина и наглашене су функционалне
и естетске карактеристике, тј. различитости појединих
потеза и простора;
- веће зелене површине су базиране унутар саме локације,
која се користи као градски парк: у делу спортског центра
и правца ка „Багдали”, са повезивањем главне пешачке
осе зоне, предвиђено је проширење градског парка у
виду трга. Остале зелене површине се јављају као мање
блоковске зелене површине, а допуњене су дрворедима
појединачних стабала, травњацима и жардињерама који
прате пешачке комуникације и тиме интегришу зеленило
до саме локације предвиђене програмом конкурса.
Сви елементи урбаног мобилијара имају у себи тежњу ка
савременој форми.
Крупни елементи мобилијара се налазе у оквиру тргова,
пјацета и главних пешачких оса. Остала пешачка кретања
обогаћена су углавном дрворедом и клупама.
Светлосни елементи дају нову димензију простора,
наглашавајући пешачке правце (канделабрима), места
за окупљање и седење (интензитетом светла), динамику
водених површина (рефлекторима под водом, разних
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колорита и интензитета), реперне и друге значајне
објекте (специјалним осветљењем).
Партерно решење допринеће потпуном оживљавању
зоне града, као носиоца друштвених и културних
дешавања.
Систем регулације. Урбана матрица. Квалитет урбаних
склопова
Нова регулација је коришћена да би се нагласили
просторни токови, ревитализовао и оформио већи број
мањих отворених простора (међусобно повезаних). У
деловима обнове, некадашња регулација је углавном
задржана.
Урбана матрица добија сасвим нову композицију
формирањем
система
пешачких
комуникација,
централног пешачког потеза, трга и мањих отворених
простора пешачке површине, чини јединствену целину,
а простор се сагледава са главних пешачких токова.
Повезивањем више отворених простора са различитим
архитектонским склоповима и различим садржајима,
омогућена је вишеслојна перцепција простора.
апс.арх. Милан Младеновић
апс.арх. Александар Поповић
апс.арх. Бојан Станојевић

Детаљне информације о конкурсу могу се прочитати у
рубрици КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ у овом броју часописа.
Уредник
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РИЖИН МОСТ У КРАЉЕВУ
Позивни конкурс

Иако нисмо били у могућности да дођемо до комплетних информација којима уобичејано представљамо
конкурсе, верујемо да и са неким недостацима у подацима овај конкурс заслужује пажњу.
Ради се о позивном конкурсу за израду идејног пројекта
за пешачки мост преко Ибра у Краљеву, који је половином
прошле (2006) године расписала Дирекцијa за планирање
и изградњу „Краљево“ из Краљева.
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Жири је радио у саставу:
1. др. Милош Бабић, председник општине, председник
Жирија
2. дипл.инж.арх. Иван Прокић, пројектант
3. дипл.инж.грађ. Владета Матовић, пројектант
4. дипл.инж.арх. Александра Сретовић, пројектант
5. дипл.инж.арх. Славиша Чамагић, урбаниста.
Треба уочити да су за оцењивање моста (код нас се ретко
архитекти нађу у екипи за пројектовање мостова – сматра
се да је то превасходно посао грађевинаца) у састав
Жирија ушла три члана која су по струци архитекти.
Жири је предвидео да се конкурсни радови најпре
презентују јавности (не знамо да ли је то реализовано,

али је и као идеја вредно пажње) па тек онда да се,
коришћењем и мишљења шире публике, приступи
оцењивању, при чему су усвојени следећи критеријуми:
- естетске
и
функционалне
карактеристике
пројектованог моста, у складу са пројектним задатком ...
40%;
- техничко-технолошке
предности
пројектованог
моста, у складу са пројектним задатком ... 20%;
- цена реализације пројектованог моста ... 20%;
- цена израде идејног пројекта ... 15% (цена не може
бити већа од 700.000.00 динара са ПДВ-ом);
- рок израде идејног пројекта ... 5% (рок не може бити
дужи од 45 дана).
Захваљујући архитекти Дијани Џалто, некадашњем
студенту нишке архитектуре, дошли смо до података
о другонаграђеном раду чији је ауторски тим (СПЗ
„Центропројект“) био у саставу: Ненад Ђокић, Лидија
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Живковић, Дијана Џалто и Мирко Коковић. Представљамо
овај рад у интегралном тексту добијеном од аутора.
Локација
Рижин мост ће повезати центар града на левој обали
Ибра и новопредвиђени трг који би се налазио на десној
обали Ибра поред Улице 8.марта. Стационажа моста
је пројектована на 6+639.00 м од ушћа Ибра у Западну
Мораву. Почетак моста (леви опорац) предвиђен је на
завршетку нове градске терасе која заједно са Тргом
српских ратника и Улицом Топлице Милана чини пешачку
променаду, а завршетак моста би био на обали утврде са
друге стране реке где би се налазио и десни опорац.
Карактеристике моста
На основу урбанистичких услова, мост је предвиђен
као комбиновани пешачко-бициклистички мост чији
се почетак поклапа са градским балконом, где се
налази и леви опорац на локалној стационажи 24.44м
(почетак стационаже, односно 0.00 се налази у Улици VI
краљевачког батаљона), а крај на стационажи 295.53м,
односно на десном опорцу и делом обалне утврде. Укупна
дужина моста је 271.09м. Међустубови су предвиђени на
стационажама датим у урбанистичким условима, односно:
С1-56.00м; С2-87.58м; пилон-119.17м; и С3-239.17м.
Предвиђене коте нивелете пешачке стазе су на почетку
моста на левој обали 201.30м, а на крају моста 200.50м,
што даје подужни пад од 0.3%. Коте нивелете доњег дела
конструкције неће прелазити најнижу дозвољену коту
199.50м, која је дата као услов стања хиљадугодишњих
вода. На мосту су предвиђени и силасци на градску
плажу степеницама и лифтом са градске стране моста
и степеницама са друге стране. Са градских галерија
силазак на плажу је омогућен степеништима и рампама.
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Конструкција моста
Мост је предвиђен као челични мост са косим кабловима,
као најпогодније и примерено решење за задате услове
због тога што се таквим конструктивним системом:
• савладавају већи распони,
• постиже да висина гредног монтажног елемента
испуњава услов да цела носећа конструкција има висину
мању од једног метра (х=л/120 - л/50),
• смањује потребна количина челика за каблове од
висећих мостова.
Рижин мост спада у групу мостова са једним пилоном где
се коси каблови налазе у две витоперене равни.
У односу на међусобни положај каблова, спада у врсту
са лепезастим распоредом каблова, а врста каблова
предвиђена је као затворено спирално уже, делом
анкерованих у сам пилон, а делом у анкер блок који се
налази на стационажи 239.17м.
Греде мостова су пуни лимени носачи са укрућењима на
сваких 6.0м, отвореног пресека, док су коловозне плоче
предвиђене као ортоплоче преко којих ће бити урађена
облога пешачких и бициклистичких стаза.
Због осетљивости оваквих конструкција на торзиона
оптерећења, предвиђена је на делу изнад реке Ибар, а
на распону од 120м, специфична конструкција торзионе
мембране, која мосту треба да обезбеди торзиону крутост
и стабилност на бочно дејство ветра. Конструкција се
састоји из двоструке монтажне спирале контрасмера
од челичних цеви, која би требало да замени спрегове
укрућења и да торзионе моменте прими и отпреми
до лежишта. На лежиштима висећег дела предвиђени
су зракасти дампери (амортизери) који би динамичке
силе и нагла померања умирили и допринели да
мост у радном режиму буде без већих вибрација и
померања. Овакве конструкције омогућавају да мост
буде пријатан за прелазак, односно да корисници немају
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утисак нестабилности који се често јавља код оваквих
конструкција. Спирална конструкција (торзиона мебрана)
уједно ће бити и конструкција за облагање моста изнад
реке, а сама облога (плексиглас или слично) имаће
улогу заштите корисника приликом преласка по лошим
временским условима (ветар, киша, снег) који су најјачи
баш изнад саме реке и који могу бити јако непријатни,
чак и опасни у зимским месецима. Постоји и могућност
наткривања моста целом дужином, ако се инвеститор
одлучи за такву варијанту.
Пилон је сандучастог бетонског пресека висине х=47.26м,
фундиран на темељу самцу и шиповима. Изгледом је
портални пилон самац укљештен у фундамент. Положај
пилона је на страни Рибнице, због обезбеђења складне
визуре према граду, али и због сенке коју би пилон и мост
правили преко базена.
Анкер блок игра улогу стуба С2 и уједно је противтежа
висећем делу моста.
Остали бетонски стубови су комбинација шип-стуба са
лежишном гредом и неопренским лежиштима.
Обални стубови-опорци фундирају се на шиповима и
састоје се из лежишних греда и крила која на градским
терасама имају улогу потпорне конструкције.
Део моста између левог опорца и пилона је континуални
пуни лимени носач отвореног пресека са попречним
укрућењима и ортоплочом, а иста та конструкција је и
између С3 и десног опорца.
Фундирање моста, на основу опсервације терена
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и искуства на оваквим конструкцијама било би на
HW-шиповима пречника Ǿ1000 до Ǿ1200, дубине бушења
око 8.0 м, док би сам пилон био фундиран на групи истих
шипова повезаних наглавном гредом променљиве
геометрије.
Дуж целог моста предвиђене су три цеви за пролаз
инсталација које су самоносеће и везане за попречне
носаче.
Предлог идејног решења је примерен и једино технички
оправдан на основу услова ослањања односно задатих
распона, па се ово решење конструктивног система само
намеће као најоптималније.
Овакве конструкције су савремене и често примењиване
у последње време како због познате технологије и
брзине израде, тако и због свеопштег утиска у простору
који ти мостови пружају, па се често догађа да такве
конструкције буду нова обележја простора где се граде.
Због висине пилона лако су уочљиве и са великих
растојања, па су често и туристичке атракције поред већ
постојећих. Успешно премошћују контраст између старе
и нове архитектуре (пример Дубровника, будући мост
у Боки Которској, мост у Подгорици итд.), а често буду
инспирација и увод у нови осавремењен начин градње и
урбанистичко решавање нових простора.

арх. Хранислав Анђелковић
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АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА

У оквиру пројекта „European Rails of Peace” (Европске пруге мира) The Glocal Forum, Viaggi e Liberta и
аустријска влада пружила је прилику студентима Србије, Босне и Косова да се упознају са историјом,
архитектуром, уметношћу и културом највећих европских градова и узму учешће у радионицама
организованим на Универзитету и Дипломатској академији у Бечу на тему интеграције земаља бивше
Југославије, суочавање са прошлошћу, помирења, као и ненасилно решавање конфликта. Приликом
селекције пријава које су већ маја биле доступне свим студентима (www.infostud.co.yu), предност у одабиру
имали су они студенти који до тада нису имали прилике да путују уз добру мотивацију да учествују у
оваквом једном пројeкту.
Од већ поменутих организатора добили смо шенген
визе и inter-rail возне карте на период од 24-ог јула до 22.
августа, обезбеђен обилазак и пријем у Бечу од 24. до 26.
јула и у Риму од 10. до 12. августа, као и неколико ваучера
за смештај у Италији и Француској, International Student
Identity Card, Hostelling International Card, информационе
приручнике о распoреду кретања возних линија на свим
релацијама Европе и приручник за независно, самостално
путовање Европом са адресама и контактима хостела.
У Бечу смо се са студентима из Сарајева сусрели 24.
јула. За тих неколико дана проведених у Бечу имали смо
слободу да планирамо своје путовање али и обавезу да се
десетог августа појавимо и сви поново сусретнемо у Риму.
Одабрали смо Пaриз као следећу дестинацију, затим Кан,
Ницу, Монако, Монте Карло, Рим, Фиренцу , Барселону и
Венецију, да би се двадесет петог дана путовања вратили
кући.
Беч
Беч, град пун архитектонског стваралаштвa, историјскoг
духa, бесконачне прилагодљивости, добре архитектуре и
доброг урбанистичког пројектовања.
Зграда Опере, Градска кућа, Парламент пројектанта
Theophila Hansenа (Теофила Хансена), зграда Бечког
универзитета, једног од најстаријих универзитета
у Европи, један наспрам другог Музеј историје

уметности и Музеј модерне уметности, јесу само неке
од репрезентативних грађевина које чине језгро Беча,
заслужне за живописан утисак који за собом оставља
Ringstrasse (Рингштрасе). Свака од ових зграда, ма
колико личиле једна на другу, одликују се изузетном
разноврсношћу стилова, а опет окружене бечким Рингом
симболично представљају јединство.
Старо језгро града, Ringstrasse, јесте право богатство
архитектуре и стваралаштва, арена главних институција,
дуж чијих граница се пружају зграде ретко оријентисане
једна према другој. Прва од великих зграда која је
изграђена дуж Ринга јесте зграда Опере пројектаната
Augusta Sinccard von Siccardsburg-a и Eduarda van der
Nulla смештена на најистакнутијем месту непосредно
уз традиционални центар, обједињена елементима
француске ренесансе и готике. У току Другог светског
рата грађевина је била срушена, и тек касније мукотрпно
изнова изграђена. Вредно наслеђе Беча, Бетовен, Моцарт,
Шуберт, осећа се готово као физичка присутност док је
музика и даље водиља града.
Главним градом Аустрије, који заповенички стоји у
долини Дунава, можете лутати средњовоковним улицама,
дивити се архитектури дуж Ринг булевара и обићи
Hofburg (Царску Палату) и палату Schönbrunn (Шенбрун).
Приметна је нит колекционарске страсти и неговање
љубави према уметности која се провлачи кроз векове,
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Зграда Парламента - Беч

Музеј историје уметности - Беч

Зграда градске општине - Беч

Хофбург палата - Беч

што је учинило овај град врхунском ризницом богатства.
Friedrich von Schmidt (Фридрих фон Шмит), пројектовао
је Градску већницу готског стила са јако упечатљивим
торњем у централном делу сличном готским катедралама.
Огромно платно на фронталној фасади градске већнице
сваке вечери окупљало је велики број посетилаца
приказивањем дела која су се истовремено изводила у
Опери.

Париз
Париз, град љубави, град који увек изнова представља
средиште Европe, како својом историјом, архитектуром,
неизбежним симболом Ајфеловим торњем, тако и својом
живахношћу која преовладава сваким људским бићем
које крочи на тло овог града.
Јако је видљив печат архитектонског и урбанистичког
рада који је Наполеон III оставио за собом. Данас, Louvre
(Лувр), Notre-Dame (Нотр Дам), Sacre-Coeur (Сакр Кер),
Champs Elysees (Јелисејска поља), Arc de Triomphe, Eiﬀelova
(Ajfelovа) кула, Versailles (Версај), Place de la Concorde (Трг
Конкорд - Трг Слоге), Montmartre (Монмартр), предиван
кеј на Сени, чине Париз оним што он заиста јесте, градом
у коме сваки делић одише нечим себи својственим и
значајним.
Грађевине као што је Нотр Дам, које су намењене да
изазову осећање узвишеног, морају бити мрачне и
сурове. Она стоји заповеднички на обали реке Сене у
Паризу и својим драматичним распоредом композиција,
богатим ефектом светлости и таме, обузима читаву
људску душу и зауставља сваки људски покрет. Готика
је поред изазивања страха у идеји узвишеног била и
изразито сликовита. Готска катедрала, мрачна и суморна,
позамашне висине, узаним прозорима и изломљеним
линијама дочарава оно пријатно осећање страха и
запрепашћености. Нотр Дам у Паризу је катедрала у

Хофбург палата, симбол архитектуре касног барока,
гледано споља одаје утисак бескрајног богатства, а
изнутра безграничног простора.
Прочеље које се увија оставило је утисак на градитеља
Fisera V. Erlaha.
Барокни дворац Schönbrunn, препознатљиве жуте
фасаде коју називају и Марија Терезијином жутом бојом,
заједно са просторним парком одише монументалношћу.
Schönbrunn је саграђен 1700.године, састоји се из
две хиљаде соба од којих је четрдесет отворено за
посетиоце. Занимљиво је да је у једној од соба Моцарт
уз присуство Марије Терезије и краљевске породице са
својих шест година одржао свој први концерт. Читав низ
здања, универзитет, музеј, позориште, опера, култура
која је некад била затворена у пaлати, разлива се сада
улицама Беча док величанствене грађевине громогласно
потврђују да у Бечу влада световна култура и уметност.
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Schönbrunn - Беч

Нотр Дам - Париз

На улазу у Лувр - Париз

коју човек не може никакао да крочи, а да претходно не
претрне очаран већ фасцинантном готском фасадом.
Структурална лакоћа готских катедрала са чистотом и
величанственошћу грчке архитектуре јесу речи које
описују Пантеон у Паризу, где су склоности француског
рационализма ка структурама са стубовима јако
видљиве. Оно што Паризу даје посебност јесте Лувр,
музеј, симбол највећег традициналног богатства великог
броја култура, као и улаз у Лувр, La Pyramide (Пирамида),
на оси Јелисејских поља.
Зграда Лувра својом правилношћу, симетријом и
разноврсношћу представља комбинацију елемената
која производи ефекат дивљења исказујући природну
лепоту, колико отмену, толико једноставну, која наше око
задовољава самом својом симетријом.
Пирамиду је пројектовао амерички архитекта рођен
у Кини И. М. Пеи, док је изградњу наручио Франсоа
Митеран. И. М. Пеи познат је као мајстор високог
модерног архитектонског стила.
Музеј Лувр, један је од највећих и најпознатијих музеја
на свету. Зграда музеја јесте бивша краљевска палата на
обали реке Сене у центру Париза.
Право богатство Лувра јесте 65.300 уметничких дела,
непроцењиве вредности, од којих посебан значај
придајемо Мона Лизи, делу Леонарда да Винчија,
италијанског
сликара,
архитекте,
изумитеља,

математичара, правог генија ренесансе. Мона Лиза,
портрет из 1506. године, представља Мона Лизу
Герардини (Mona Lisа Gherardini), жену из Фиренце са
својим тајновитим смешком.
За Леонарда вид је био човеков највиши орган чула
зато јер вид претвара чињенице у искуства одмах и са
сигурношћу. „Знати видети” постала је његова главна тема
проучавања човекових дела и креација природе.
На крају Јелисејских поља тријумфално стоји Тријумфална
капија подигнута између 1806. и 1836. године
представљајући комеморативни споменик.
Велики свод дело је Ота Фон Сперклесена, замишљен
да затвори на западу огромну историјску перспективу
Париза која следи Јелисејска поља и завршава се на
истоку дворцем, данас музејем Лувр. Код Тријумфалне
капије упечатљиви су закошени углови трга, елегантно
отворени кроз гвоздене ограде ка улицама и вртовима.
Трг Слоге, првобитно пројектован у знак одавања
поште Лују XV, окружен је зеленилом и водом са благо
назначеним границама и централно постављеном
фонтаном.
„Да ништа није коначније од привременог” данас
потврђује сама Ајфелова кула, огроман, чудан, веома
восок гвоздени стуб, без кога је данас тешко замислити
Париз. Године 1887. постављени камен темељац Ајфелове
куле изазвао је много препирки. И на једној и на другој
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Унутрашњост Лувра - Пароз

Тријумфална капија - Париз

Place de laConcord - Париз

Врт Версаја - Париз

страни Сене одржавани су скупови, конференције,
расправе, писане петиције, апели, оптужујући власт за
атентат на естетику.
За светску изложбу у Паризу 1889. године Аlexandre
Gustave Eiﬀel конструисао је торањ висине 300,5 метара
који је постао заштитни знак Париза. Монмартр, после
Ајфелове куле највиши врх у Паризу, пружа прелепи
поглед на панораму града. Монмартр је заједно са
базиликом Сакр-Кер задржао јединствену атмосферу
у духу туриста из свих крајева света где многобројни
сликари, старе куће, степениште са предивним погледом
на Париз чине Момартр изузетним и посебним.
Немогуће је говорити о Паризу а не споменути дворац
крај Париза, Версај, некадашњу резиденцију Луја XIV, који
својим величанственим изгледом, унутрашњим садржајем
и околним парком јесте најупечатљивији доказ моћи
Луја XIV, осликан величином и богатством унутрашњих
просторија. Средњи део заузима Галерија огледала, док
се бочно од ње налазе Салон рата и Салон мира. Галерија
огледала дугачка је 70 метара и у њој је насупрот сваком
прозору, који гледа на парк, постављено огледало.
Врт Версаја подразумева не само природне материјале,
већ и архитектуру, скулптуре, саставне делове фонтана
као симболе алудирања на свет сликарства, поезије
и митологије. Низ фонтана протеже се дуж врта док
класична музика допире из свих праваца и тиме појачава

доживљај атмосфере, осећајности и расположења.
На европске вртове се гледало као на омражене антитезе
природи, сматрајући да слобода и случајна разноврсност,
без унапред утврђеног рационалног реда, обликују
природно стање спољашње средине. Под утиском тако
предивног Париза кренули смо у обилазак земље која
својом историјом представља корене уметнсти - Италије.
Рим
Шпански трг, Fontana di Trevi, Forum Romanum, Coloseum
(Колосеум), јесу симболи који са собом носе историју
града као што је Рим. Познат и као Вечни град био је
центар богате античке културе, од које је остало много
споменика до данас, а један од највећих је свакако
Колосеум. Римски форум, хаотично срце у које се
уливао бучан и снажан живот највећег, најдуготрајнијег,
најбогатијег и најпросвећенијег царства Запада, данас је
пространа пољана по којој су расути комади мермера,
чистина у центру једног од најбучнијих градова Европе.
Мали стрми брежуљак који затвара Форум, а где се сада
налазе канцеларије римске Општине, зове се Капитол.
Широка равна улица на северу омеђује Форум, повезује
трг Венецију са огромним, велелепним Колосеумом.
На Капитол се од његовог постанка до шеснаестог века
долазило са Форума. Микеланђело је то променио и од
тада Капитол и његове грађевине окрећу леђа Форуму.
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Колосеум - Рим

Pizza del Campidoglio - Рим

Црква Св. Перта - Ватикан

Фонтана di Trevi

Piazza del Campidoglio, трг Capitolino који се налази
између Римског форума и пољане бога Марса, једно
је од седам брда на којима је заснован антички Рим.
Capitolino брдо јесте место славних догађаја у римској
историји. Политички криминалци су на овом месту били
егзекуционирани тако што су бацани са стрмог руба брда.
Од 1536. до 1546. године Микеланђело је трансформисао
Capitolino брдо, тада названо Campidoglio, са три палате
чинивши хармоничан трапезоидни урбани трг коме
се прилази са степеништа названим Cordonata. Овим
подухватом је Микеланђело окренуо оројентацију
брда које је пре тога надгледало Римски форум - сада је
гледало ка Ватикану, док су три палате данас у функцији
као Capitolino музеји.
Иновације у римској архитектури почеле су у првом
веку п.н.е. са изумом бетона који се пласирао као јача и
једноставнија алтернатива камену. Иако се као највећи
допринос римске архитектуре модерном свету сматра
бетон, стил архитектуре који је произашо из Римске
империје и данас се користи широм Европе.
Ватикан, најмања независна држава, енклава окружена
Римом, седиште папе, којом влада црква Светог Петра.
Иако је најмања, уметничка дела је чине најбогатијом.
Велика купола цркве Светог Петра доминира панорамом
Рима. Тешко је уочити величину простора унутрашњости
базилике. Велики свод централног брода Микеланђело

је замислио, а делом и остварио. Купола, пречника
један метар, мања од куполе Пантеона, неупоредиво
пространија, жижа је читаве грађевине. У дну куполе,
словима, димензија два метра, написано је: „Ти си Петар
и на овом камену подићи ћу ову цркву а теби поверити
кључеве небеског царства”. Велики трг са колонадама
спојен са црквом дело је Леонарда Бернинија. Према
првом пројекту средишњи део био је предвиђен за кочије
а делови са стране за пешаке. Идеја јесте била да једна
црква са четири једнака крила и куполом представља
универзум са небом разапетим на све четри стране света.
Изградњом цркве Светог Петра није уништена само стара
базилика већ је начето јединство основе цркве, док је
читав храм постао платформа за гигантску куполу.
Прво поређена са куполом Пантеона, Микеланђелова
купола постала је слична куполи коју је Брунелески
подигао над базиликом Santa Maria del Fiore у Фиренци.
Ипак, куполу познату као врхунско остварење
Микеланђела није он подигао, већ су то учинили Ђакомо
де ла Порта и Доминико Фонтана, са промењеном
кривином лука куполе. Мадерна је аутор коначне фасаде
базилике, која је била предмет препирки базираних
на односу куполе и фасаде које су се продужиле до
данашњих дана. Испред цркве Доменико Фонтана
поставио је обелиск који представља главну основу новог
трга, а Мадерно је касније крај њега поставио фонтану. У
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Кућа Батли - Барселона
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Саграда Фамилиа - Барселона

Кућа Мила - Барселона

читавом свету не постоји таква концентрација историје
и уметности која би се могла поредити са црквом Светог
Петра, две хиљаде година нетакнутом и непрекидно
богаћеном ризницом уметности. Пијета је само једна
од најславнијих уметничких дела. Пробијена велика
улица, оивичена обелисцима која води од тврђаве до
цркве Светог Петра, оправдана је тежњом да се дочара
права перспектива Микеланђеловој куполи. Посета
Риму неизбежно подразумева и обилазак Fontanе di Trevi
архитекте Салви, фронтални део Палате Поли.
Север Италије, Фиренцу, Венецију, не можемо поредити
са Римом; ипак остављају неизмерно јак осећај
величанствености и неописиви осећај усхићености
код сваког од туриста. Венеција својим тргом Светог
Марка са старом црквом Св. Марка и са величанственом
Дуждевом палатом, Фиренца базиликом Санта Мариа дел
Фиоре, посебно својом куполом Филипа Брунелескија
инспирисаног куполом Пантеона, док канали, мостови,
јесу оно што их издваја од осталих градова и даје им једну
посебну димензију.

специфичности која јесте непоновљиво јединствена, јесу
дела А. Гаудија. Снага Антониа Гаудија лежи у великом
броју нових облика које је смислио и тиме себе обележио
као значајног модерног уметника. Својим неуобичајеним
конструкционим изумима, маштовитом употребом
материјала, уметношћу у савлађивању простора, боје и
светлости, себе је уздигао до јединственог генија. Његово
предавање религији навело га је да се потпуно преда
завршетку цркве у Барселони - Sagrada Familia. Ипак,
делови цркве до данас нису саграђени. И данас можемо
видети велики број кранова којима је окружена црква.
Суморни кип на фасади Христовог рођења, унутрашњи
стубови рађени по узору на стабла дрвећа, симболи су
Гаудијеве спретности обликовања апстрактних облика.
Louis Salivan (Луј Саливен) је цркву Саграда Фамилиа
назвао највећим делом креативне архитектуре, дух
изражен у камену.

Барселона
У жељи да се сусретнемо са делима Антонија Гаудија
(Antonio Gaudi), одлазимо у Барселону.
Дела која не можемо кроз историју поредити ни са једним
другим, не само због свог значаја већ управо због своје

Гаудијеви пројекти куће Батло и куће Мила јесу добар
пример његовог схватања архитектуре као обоготворене
архитектуре.
Сјајно прочеље фасаде куће Батло које се прелива у бојама
дуге подсећа на пенушаву површину медитеранског
таласа разливеног преко камене плаже. Насупрот томе,
кућа Мила личи на руком створену планину зидану од
грубо и необично ломљеног камена тамне боје.
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Незаборавно дружење

дивећи се необичној и непоновљивој архитектури.
„Отворени простори између вештачког дрвећа у мени
су увек изазивали незаборавну стрепњу” јесу речи
Салвадора Далија којим описује парк Гуељ.

Парк Гуељ - Барселона
Њен кров, понос куће, јесте месечев предео необичног
степеништа.
Типичан Art Nouveau налазимо само у детаљима и
украсима. Урбанистичка страна Антонија Гаудија
сагледана је у парку Гуељ. Главни улаз у парк јесу две
необичне кућице изнад којих се по две од три постављене
куле дижу изнад кривудавог крова прекривеног
плочицама. Улазно степениште, фонтана са огромним
гуштером, тржни хол са огромним кровом кога држи
сто архаичних дорских стубова и изнад тога делимично
ослоњено на стубове тржног простора велико отворено
грчко позориште око чијег се партера обавија змијаста
керамичка клупа, јесу одраз Гаудијеве разиграности
пред којима данас задивљено шета велики број туриста,

Архитектура А. Гаудија се не може свести на фотографије,
она се мора доживети.
Не можемо а да поред живахности које је Гауди поклонио
Барселони својом архитектуром не споменемо и
живахност самог града, главне улице La Rambla и
неописиви осећај задовољства сваког пролазника.
Након Барселоне уследио је пут кући, препун
фасцинантних утисака које је носио свaко од нас у себи
и не само поткрепљених архитектуром градова већ
и предивним, незаборавним и искреним дружењем
студената Ниша, Београда и Сарајева, где на саму помисао,
сваког од нас обузима осећање задовољства и среће што
нам је пружена прилика предивног познанства.
Ову прилику Glocal Forum пружа (www.glocalforum.org)
сваке године студентима Србије. Вреди је искористити.
студ.арх. Лидија Стефановић
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СИМПОЗИЈУМ/РАДИОНИЦА ЕКОЛОШКО УРБАНИ
МОДЕЛИ (ЕУМ) ВЛАСИНА 2007
23-25. април 2007., Власина

У паузи

Инсталација: Шоља - Б. Алексић.

Уређење простора, у било које сврхе, подразумева константан и континуиран процес: предвиђање –
програмирање – планирање – пројектовање – реализација – експлоатација.
Душан Момчиловић, диа
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23/24/25. априла 2007. године, на Власини (Власинском
језеру), одржан је интернационални-мултидисциплинарни
СИМПОЗИЈУМ са РАДИОНИЦОМ - ЕКОЛОШКО УРБАНИ
МОДЕЛИ (ЕУМ), ВЛАСИНА 2007.
Аутор програма и организатор симпозијума/радионице
ЕУМ, Власина 2007.: Сузана Станковић-Алексић,
пејзажни архитекта / урбан дизајнер.
Стручни сарадник симпозијума/радионице ЕУМ Власина
2007.: Душан Момчиловић, диа, главни архитекта
Општине Сурдулица.
На симпозијуму је учествовало дванаест предавача
различитих профила (занимања) који су кроз своје
презентације представили пројекте из земље и
иностранства, изнели глобалне проблеме, али и могућа
решења за екологију и дизајн у архитектури, пејзажној
архитектури, уметности... на Власини – Власинском језеру.
У радионици је било десет учесника такође различитих
профила: архитекти, пејзажни архитекти, урбандизајнери, уметници...
Симпозијум/радионица ЕУМ Власина 2007. је кроз
интернационалну мрежу урбанизма, архитектуре,
пејзажне архитектуре, урбан дизајна и сродних
дисциплина са стручним информацијама, референтним
примерима и новонасталим моделима домаћих и страних
учесника, допринела унапређењу струка и афирмисала
локалне стручњаке као и нове креативне генерације за
даљи рад и усавршавање на задату тему.
• Књижевник Бранислав Михајловић је упознао
госте
симпозијума/радионице
са
антрополошкокултуролошким одликама Власине – на тему Власинци и
Власинке.

• Душан Момчиловић, дипл.инж.арх., главни
арх. Општине Сурдулица презентовао је израђене
просторне планове – ППППН Власина и ППО Сурдулица,
као и планове и пројекте чија је припрема и израда у току:
Мастер план туристичког центра Власина, урбанистичке
планове генералне регулације Власина Рид, Власина
Округлица и Власина Стојковићева и урбанистички
План општег уређења Власинског језера са приобаљем,
пројекат канализационог система Власина и пројекат
локалне путне мреже.
• Пејзажни архитекта мр Маја Тодоровић (факултет
уметности Мегатренд, Београд) је приказала део свог
последипломског рада: Социо-економски значај у
пејзажној архитектури - случај El Conﬁtal, Шпанија.
Кључне речи мр Маје Тодоровић, пејз.арх. (често
заборављене у Србији) су:
пејзажна архитектура, сиромаштво, аналфабетизам,
дискриминација, „ћаболизам”.
Аутор у свом раду истражује социо-економски значај, код
израде пејзажно-архитектонских пројеката урбаних или
семи-урбаних подручја, с акцентом на места насељена
дискриминизованим становништвом. Такође наглашава
да пејзажни архитекта поред дендрологије, урбанизма,
геоморфологије, климатологије и способности стварања
визуелне уметности, мора да буде свестан социоекономског аспекта пејзажа који треба да уређује. Са
уметничког аспекта, пејзажна архитектура треба бити
најјаснији пример у коме се прожима уметност са
потребом, уметност као начин којим се може пронаћи и
обновити лепота у једноставним облицима.
• Др Мила Пуцар, дипл.инж.арх., научни саветник
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Уређење зоне приобалног / спортског риболова

Детаљ: План-шема - М. Дацић

ИАУС – аутор књиге Биоклиматска архитектура (издате
2007. г.) представила је два рада, у сарадњи са мр
Марином Ненковић, дипл.просторни планер ИАУС,
и изложила анкету (резултати анкете биће објављени у
зборнику-каталогу ЕУМ Власина 2007).
Кроз предавање, др Мила Пуцар дипл.инж.арх., на прву
тему - „Принципи еколошког и енергетски ефикасног
урбаног планирања“, дала је методолошке препоруке у
вези са принципима енергетске ефикасности и употребе
ОИЕ, који би се примењивали приликом урбанистичког
планирања, реконструкције и изградње нових објеката,
као и компаративне предности овог начина пројектовања
и изградње.
Изабрани референтни примери говоре да је ове
принципе могуће спровести и добити насеља у којима
се енергија штеди и до 50% у односу на класичан начин
планирања и изградње.
Кроз излагање на другу тему - „Учешће локалног
становништва у примени обновљивих извора енергије светска и домаћа искуства“, указано је на низ могућности
партиципације становништва и дате су препоруке за
приближавање локалне легислативе у области енергетике
са основним постулатима Архуске конвенције и то са
аспекта коришћења обновљивих извора енергије.
Последњих година у свету је изражена тенденција
стимулисања
активног
учествовања
женског
становништва у програмима имплементације обновљивих
извора енергије у сеоским насељима. Оваква потреба је

настала као резултат повећања процентуалног учешћа
становништва женског пола у укупној популацији села, као
и ниске стопе учешћа радно способних жена у појединим
секторима
привреде.
Програмима
перманентне
едукације жена са циљем њиховог оспособљавања за
рад у производњи соларне енергије, енергије ветра и сл.
у свету је отворен велики број нових радних места као и
нови сектор привреде у којима жене заузимају посебно
место.
Поред учешћа локалне заједнице и становништва
у процесе одлучивања у примени ОИЕ важно је
укључивање стручне јавности (експерата) путем DELPHI
метода. У оквиру радионице приказана је ова метода, а
кроз активно укључивање учесника семинара испробала
се њена примена путем анкете и добијања резултата који
ће користили за дискусију и даљи рад у овој области.
• мр Марина Ненковић, дипл.просторни планер
ИАУС – на тему „Лоцирање постројења за обнову
материјалних ресурса у стамбеним насељима –
урбанистички, економски, еколошки, социо-демографски,
легислативни приступ – у току излагања“, настојала је да
укаже и на могућности ангажовања стручне јавности у
процесима одлучивања у питањима која се тичу заштите
животне средине путем DELPHI метода (насупрот
класичним „округлим столовима“).
С обзиром на чињеницу да је у другој половини
двадесетог века питање прераде и одлагања комуналног
отпада постало један од главних еколошких захтева и
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Детаљ: Тресетна острва – В. Н. Љубичић

Објекат: Видиковац - С. Станковић-Алексић

императив квалитетнијих услова за живот у граду, а да
је због нарастајућег броја становника било немогуће
отварати нове локације депонија, развијене земље
света приступиле су утврђивању могућих модуса за
ефикасан еколошки третман градског смећа. Трагајући
за одговарајућим начином уклањања комуналног отпада,
који ће истовремено пружити еколошку безбедност
и економску исплативост, теоретичари су дошли до
закључка да је могуће извршити лоцирање постројења
за обнову материјалних ресурса (ОМР постројења,
рециклажних постројења) на различитим локацијама у
граду, али у складу са локационим захтевима које намеће
оваква врста постројења, чиме би се у великој мери
елиминисала запремина комуналног отпада на местима
коначног одлагања (депоније).
Ефекти који се постижу овим путем не огледају се
искључиво у смањењу одложене количине смећа, већ и у
смањењу просторне разуђености (диспозиције) депонија,
које имају вишеструке негативне импликације на животну
средину (штетни гасови, отпадне воде и сл). С тим у вези,
у новијој теорији су заступљени ставови да рационално
планирана и правилно изведена дистрибуција постројења
за обнову материјалних ресурса на нивоу града може
смањити укупну количину одложеног отпада за чак 70%,
а трошкове транспорта у неким случајевима чак и за 75%
у односу на раније затечено стање.
Најбољи резултати показали су се у деловима града који
су претежно стамбени (без развијене индустрије), јер се

у њима ствара процентуално највише комуналног отпада
(отпада из домаћинства), али је и могућа једноставнија
претходна едукација локалног становништва као актера
и главног партиципанта у процесу одлучивања. Будући
да проблем лоцирања рециклажног (ОМР) постројења у
стамбеном насељу са собом, поред социјалних, повлачи
и бројне економске и еколошке импликације (како
позитивне, тако и негативне), били су презентовани
и општи и појединачни критеријуми (економски,
еколошки, правно-институционални) за избор локације
за постројење и, у складу са тим, дефинисале су се
опште препоруке и методолошке основе за решавање
питања локација хазардних постројења на појединим
територијама урбаног подручја. С обзиром на то да се
као комунални објекат овакав тип постројења уклапа у
дефиницију локалног јавног добра, он значајно утиче
на ниво и промену стања у граду и изазива вишеструке
позитивне ефекте (смањење еколошких ризика и
загађивања од нелегално депонованог комуналног
отпада и сл). С тим у вези, презентовани су начини
активирања становништва и локалних интересних група
у процесе доношења одлука, као и начине медијације
између њих, који су један од основних задатака планера.
На примеру анкете становника Новог Београда, настојало
се да се покажу и могућности активирања градског
становништва у било којој урбаној средини, као и
механизми за интензивнију партиципацију становника у
решавању еколошких проблема на некој територији. Тиме
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Учесници радионице
• Славица Цепић – апсолвент пејз.арх. / С
• Весна Надаздин-Љубичић – пејз.арх./ С
• Драган Алексић – вајар / С-ГБ.
• Бранислав Алексић – сликар /С-Нл
• архитекте, Ана Џокић и Marc Neeelen,
STEALTH. unlimited, Roterdam – Nl
• Милена Делевић –арх. / С
• Сузана Станковић-Алексић пејз.арх-урбан
дизајнер / С - Нл
• Иван Андрејевић – диа / С
• Злата Сиповаћ пејз.арх / С
Округле кућице

су дате и препоруке за реализацију сличних пројеката на
територији општине Сурдулица, као и Власине.
• Доц. мр Јелена Живковић, дипл.инж.арх.,
Архитектонски факултет Београд упознала је госте
симпозијума/радионице ЕУМ Власина 2007 са плановима
и пројектима на Власини - Власинском језереру, на
тему „Власинско језеро са приобаљем – ограничења и
потенцијали“.
За развој туризма, спорта и рекреације кроз истраживање
потенцијала и ограничења за развој туризма и рекреације
у области Власине, мр Јелена Живковић полази од
претпоставке да се планирање рекреације и усмеравање
развоја туризма заснива, са једне стране, на афирмацији
компаративних предности појединих локалитета, а са
друге на потреби формирања целовите туристичке
понуде на нивоу Општине Сурдулица – разматрају се
услови и формулишу циљеви и могући правци развоја
рекреације и туризма на подручју Власинског језера и
околине .
• Александар Радовић, диа – Завод за заштиту
споменика културе Ниш, радом на тему „Градитељско
наслеђе у планирању развоја и изградње Власине“
говори о аутохтоности и аутентичности градитељског
наслеђа Власине засниваној на локацијским одредницама
простора, али и на значајним искуствима која су чувени
власински градитељи–печалбари доносили са свих
страна.
Препорука архитекте Александра Радовића (будућим

градитељима) је: не заборавити искуства и наслеђе
краја, а бити отворен за нове тенденције и утицаје,
увек критички и уз праву меру у настојању да се
оствари потпуни склад са природом и окружењем и
да се афирмишу све природне и створене вредности и
специфичности подручја.
• Драган Алексић, вајар
Кроз уметност, скулптуру издваја ритам и перцепцију
простора – мотивацију и природу, интервенцију у
окружењу и старење материјала.
Поред предавања аутор је пројектовао и аудио-визуелну
презентацију где комуникација композитор - кореограф
пажљиво изабрана за Симпозијум ЕУМ Власина 2007. још
једном потврђује неминовну сарадњу више уметничких
дисциплина, тј. комуникацију за будуће решење основних,
базичних проблема друштва.
• Ана Џокић и Marc Neelen, архитекте из Ротердама
(STEALTH.unlimited, Roterdam – Nl), на тему „Лаки и
адаптибилни урбани системи, или како не градити за
вечност“, истичу да планови развоја великих размера
носе са собом широки спектар непредвидивих утицаја
током њихове реализације. Они наводе да се Власинско
језеро и планинско подручје налазе пред потенцијалном
визионарском будућношћу, али је несигурно како ће се
она остварити. Њихов прилог се фокусира на недавна
искуства која користе адаптибилне системе, као што
је Временско-просторно планирање рађено за пет
километара дугу речну обалу у Амстердаму. Ова бивша
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индустријска зона ће се трансформисати током периода
од 20-30 година, укључујући велике инвестиције у
инфраструктуру и многе нове функције.
Уместо чекања на велике пројекте, огромне количине
новца и коначна решења за будућност ове зоне, ова
велика локација је већ почела да живи кроз пилот
пројекте и, корак по корак, пројекте који тестирају
њене потенцијале. Такве просторне и програматске
интервенције могу, уз употребу савремененог знања,
бити вођене на адаптибилан начин, на територији велике
размере и током дугог временског периода. Иако потиче
из подручја веома различитог карактера, „превод“‘
оваквог искуства може за Власину бити од значаја. На тај
начин Власина се може развијати без прекорачења онога
што је економски, културно и еколошки изводљиво.
• Сузана Станковић-Алексић, пејзажни архитекта /
урбан дизајнер, кроз свој рад–презентацију „Улога урбан
дизајнера у креирању руралног-урбаног окружења“
наглашава две супротности у урбанизму - урбан простор
и рурал простор, који са пратећим објектима-елементима
представљају однос два начина живљења, два идентитета,
два квалитета живота тј. две културе становања.
Такође наглашава улогу УРБАН ДИЗАЈНЕРА у тиму – поред
планера, пројектаната... урбан/рурал дизајн егзистира
унутар урбаних/руралних структура, прилагођава потребе
корисника, естетске, информативне, функционалне,
типичне и друге карактеристике урбаног простора.
Урбан/рурал дизајн је скуп дизајнерских интервенција див.

Дисциплина (индустријски дизајн, урбанизам, пејзажна
архитектура, уметност, партер…)
Процес реидентификације до урбаног феномена, тј. до
урбане праксе, не своди се на институције и идеологију,
већ се тиче простора инфраструктуре (микро) плана
- урбан дизајна и његове организације, води рачуна о
томе шта треба потрошачу, грађанину – туристи (где
се крећу, са чим се срећу, шта у екстеријеру виде –
миришу, чиме се служе), где се објекти инфраструктуре
у екстеријеру налазе, како се у друштву проблем урбане
инфраструктуре сервиса решава кроз постојећи систем
(урбана структура, физичка структура) или функцијама
датог простора са кратким описом, за квантитативни
и квалитативни садржај и смисао за планирање и
пројектовање ка новом урбан-простору и урбан-дизајну.
Аутор за циљну групу на плановима за Власину издваја
планове-програме за децу и хендикепиране особе и том
приликом приказан је индекс из света и посебно разрађен
модел студија урбан-рурал дизајна применљивих на
Власину - Власинско језеро (камп-зона, видиковци-терасе
на води).
Noa Trester, уметник,Израел/С
На тему „Туризам као представљање“ - износи да се
туризам бави представљањем места и људи који тамо
живе. И поред тога што постоје прихваћени и одређени
начини да означе да је место отворено за туризам,
ретко се ико пита ко представља, шта и коме је то заиста
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представљено. У том случају креатори туристичких
сектора раде као медијум између невидљивих
пошиљаоца и непознатих примаоца.
Због тога и нема потребе за преиспитивањем садржаја
датих места, али треба да истражимо како се дато
представљање развија и може ли бити атрактивно.
Радионица је одржана 24 и 25 априла.
Да би се учесници симпозијума/радионице ЕУМ Власина
2007 боље упознали са становницима Власине–са
Власинкама и Власинцимa - организована је посета
оближњим селима-махалама, која су на самим падинама
Власине и са којих је божанствен поглед на саму
Власину – Власинско језеро, што је поред разговора са
домаћинима и инспирисало многе учеснике за ефективне
колаже и концепте као и конкретне програме за даљи
рад у радионици, за еколошки, едукативни, социални,
културни, економски развој Власине и ширег региона,
Србије...
За ТЕМЕ (задатке) у радионици постарао се диа Д.
Момчиловић, али су и сами учесници себи одабрали део
који би превели на субјект/објект у свом раду и задату
тему трансформисали на свој начин, што је омогућило
даљи и дубљи дијалог.
Планови, радови који су се развили за време радионице,

На послу

као и трансформација симпозијума/радионице на тему
екологије, дизајна, архитектуре, уметности... потврдили
су професионализам, озбиљност при раду (интензивном
раду) и реферирају за модел колективног (тимског) рада
као и еколошко-дизајнерски напредак у Србији.
Посету локалном становништву су организовали Д.
Алексић, вајар и Д. Момчиловић, диа.
Неки од радова радионице дати су у ликовним прилозима
уз овај текст.
Сузана Станковић - Алексић
пејзажни архитекта / урбан дизајнер
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Просторним планом Републике Србије („Сл. гласник
РС”, бр. 13/96) дефинисан је дугорочни план развоја
туристичких зона, туристичких регија, транзитних
туристичких праваца, градских туристичких центара и
бања, где предмет Стратешке процене утицаја - Просторни
план општине Сурдулица, припада туристичкој регији
првог степена (источне зоне 2.), са називом Крајиште
и Власина - са Острозубом, Чемерником, Вардеником,
Дукатом, Козјаком, Германом, клисуром Јерме,
Власинским језером, Врањем, Сурдулицом, Власотинцем,
Црном Травом, Босилеградом и Трговиштем, Врањском
и Звоначком бањом, Прохором Пчињским, Погановским
манастиром и др. Као један од приоритета понуде
међу новим туристичким просторима, до 2010. године,
издвојена је Власина са северним деловима регије I.2. Власинско језеро, Чемерник и Варденик.
Уредбом о заштити предела изузетних одлика „Власина”
(„Сл. гласник РС”, бр. 30/2006), Власинско језеро и
његова околина стављени су под заштиту и проглашени
за заштићено природно добро од изузетног значаја заштићено природно добро I категорије.
Део територије општине Сурдулица је обухваћен
Просторним планом подручја посебне намене „Власина”
(„Сл. гласник РС”, бр. 133/04).
Еколошка валоризација просторне целине, подручја у
захвату Плана, дата је на основу релевантних података
о простору, евидентираних извора загађивања,
потенцијално угрожених и повредивих објеката,
медијума животне средине, локација и зона (еколошкопросторне основе) и процењеног капацитета животне
средине. Валоризацијом простора са аспекта природних
карактеристика и створених услова, јасно се издвајају
целине са различитим еколошким капацитетом.
Еколошка целина „Власина” представља јединствену
еколошку целину и због осетљивости еколошког
капацитета није подељена на еколошке зоне. Еколошка
целина „Власина” са Власинским језером - важним
еколошким репером, представља фактор позитивног
утицаја на животну средину, али и фактор ограничења с
обзиром на осетљивост и неопходност стриктне примене
мера заштите од потенцијалног загађења.
Туристички амбијент Власинског језера поседује високо
атрактивне спортско-рекреативне, естетске и друге
туристичке вредности које проистичу из његових
многобројних функција и карактеристика. Власинско
језеро представља најзначајнији и најкомплекснији
туристички
мотив
подручја
Власине,
као
и
најперспективнији планински и језерски ресурс Србије.
Услови, мере и смернице за реализацију могућих
садржаја и мере заштите животне средине у еколошкој
целини „Власина” обухватају:
• заштиту природних процеса и органске структуре
природног предела у циљу одрживости његових

функција,
• експлоатацију природних ресурса у складу са
капацитетима екосистема,
• смањење потенцијалних негативних антропогених
утицаја на вегетацију подручја,
• мере обнове, заштите и унапређења шумских
површина сагласно еколошко-биолошкој основи,
• рационално коришћење пољопривредних површина
ради очувања природних станишта појединих врста,
• израду и извођење пројекта комасације и арондације
на пољопривредним површинама за интензивну
производњу на еколошки прихватљив начин,
• израду програма за развој еколошке пољопривреде са
брендом,
• заштиту екосистемског и специјског биодиверзитета,
• обавезну заштиту постојећих природних станишта која
се налазе у оквиру грађевинских рејона,
• максимално очување неизграђених рејона због значаја
за уређење предела, као и за посебне облике пасивне
рекреације,
• посебне мере пејзажног уређења у циљу унапређивања
и неговања природних предела,
• неопходне планске мере и интервенције у циљу
спречавања ерозије земљишта,
• заштиту, регулацију и унапређење водених екосистема,
односно посебне мере при извођењу хидрограђевинских
радова, преграђивања водотокова, мелиорације,
исушивања мочвара и бара,
• дефинисање и успостављање зона санитарне заштите
– непосредне, уже и шире зоне у циљу спречавања
негативних утицаја на воду као природни ресурс,
• прикупљање, одвођење и санитарни третман отпадних
вода дуж саобраћајница,
• санацију локалних депонија, одлагалишта, сточног
гробља и пријемника отпадних вода,
• одржавање и уређивање ловишта према годишњим и
петогодишњим програмима газдовања ловиштима,
• развој туризма уз пажљиво одмеравање реалних
капацитета простора и плански распоред интервенција у
простору,
• строго контролисану изградњу објеката на Власинском
језеру, ограниченог капацитета у складу са просторнопредеоном целином (спортско-рекреативног садржаја,
еко-кућа, еко-кампова, излетничких и туристичких
пунктова, станица за прикупљање биолошки вредне
хране и других еколошки усмерених активности),
• обавезну израду студија процене утицаја на животну
средину објеката високог капацитета (угоститељских,
спортско-рекреативних),
• обавезан мониторинг животне средине (утврђивање
индикатора животне средине, праћење стања,
предузимање мера и извештавање).
Евица Рајић, дипл. еколог - ECOlogica Urbo Kragujevac
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ПРОСТОРНИ И ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН НИША
-ВИЗИЈЕ ЗА БУДУЋНОСТ48 година Завода за урбанизам Ниш

Сваке године ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ традиционално обележава 1. април, дан када је давне 1959.
године почео са радом.
И ове године, по 48. пут то је учињено 2. априла, када је у сали Завода, уз присуство еминентних гостију
и званица, одржана Свечана седница Управног одбора Завода и СТРУЧНИ СКУП на тему „ПРОСТОРНИ И
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН НИША - ВИЗИЈЕ ЗА БУДУЋНОСТ”.
Свечану седницу Управног одбора је отворила
председница Управног одбора Завода за урбанизам Ниш,
архитект Љубица Станковић, која је поздравила званичне
госте и честитала Заводу 48. годишњицу успешне
делатности.
Међу гостима на овом свечаном скупу били су
градоначелник Ниша, Смиљко Костић, проф. др Миодраг
Јанић, директор Републичке агенције за просторно
планирање, главни градски ахтитекта Јован Мандић,
градски менаџер др Властимир Ђокић, председници
општина Медијана и Пантелеј - Драгослав Ћирковић и
Братислав Благојевић, др Надежда Новаковић, проректор
Универзитета, као и представници Градске управе и
јавних предузећа.
Својим присуством прославу су увеличали и арх.
Миодраг Живковић, први директор Завода, као и каснији
директори - мр Војислав Крстић, арх. Иван Георгиев, инж.
Драган Јанковић и арх. Мирољуб Станковић.
Евоцирајући неке од момената из историје и актуелних
задатака Завода, директор Завода проф. др Слободан
Миленковић је истакао да су урбанисти, за протеклих 130
година, од турске касабе Ниш преобразили у европски
град.
Од 1959. године, урбани и просторни развој Ниша, већ 48
година професионално прате и планирају стручне екипе
Завода за урбанизам.
За 48 година свој стручни допринос раду Завода дало је
преко 180 сарадника различитог профила. Завод је за тих
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Са прославе
48 година израдио неколико хиљада елабората, планова,
студија и пројеката, покушавајући да кроз планове прати
развојне потребе Ниша и преко 40 општина у Србији.
Стручне екипе Завода успешно су обрадиле и значајне
послове од републичког интереса.
И данас, пред Заводом за урбанизам постављају се нови
велики задаци - израда Просторног и Генералног плана
Ниша, који треба граду да отворе нове перспективе
развоја у условима који се битно разликују од оних који
су били доминантни у претходним деценијама.
Ниш лежи на најзначајнијем европском саобраћајном
коридору ка Азији и, као макрорегионални центар, треба
да искористи ту своју геостратешку позицију за нове
развојне иницијативе, што треба да буде предложено
новим решењима у оквиру новог Просторног Генералног
плана Ниша.
Честитајући Заводу годишњицу оснивања градоначелник
Смиљко Костић подсетио је да је још краљ Милан,
по ослобођењу Ниша од Турака, узео кредит од
Аустроугарске и уложио га у развој Ниша, да би овај, за
њега важан град, кренуо путем европског развоја. Тај пут
треба следити и данас, и новим Просторним и Генералним
планом Ниша треба омогућити такав координиран
развој. Треба сачувати долину Јужне Мораве за
планирани европски пловни пут и град ослободити
стеге коју су формирале постојеће трасе железничког и
друмског саобраћаја. Новим решењима у простору треба
обезбедити енергетске трасе гасовода, нафтовода и друге
магистралне инфраструктуре.
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Придружујући се честиткама, проф. др Миодраг Јанић,
директор Републичке агенције за просторно планирање,
захвалио је на позиву да учествује у обележавању јубилеја
Завода и на Стручном скупу о Просторном и Генералном
плану Ниша истичући да Републичка агенција има
развијену сарадњу са Заводом за урбанизам Ниш, који за
потребе Агенције ради значајне просторне планове.
Осврћући се на перспективе развоја Ниша истакао је

да за Србију није добро што се Београд развија као
једини центар. Ниш мора да буде контратежа оваквој
метрополизацији. Према словеначким истраживањима,
простор
Ниша
спада
у
најперспективнија
макрорегионална подручја на Балкану, што град треба
да рационално искористи као основ свог перспективног
развоја.
Треба очекивати да ће доношењем нових закона из
области планирања, грађења и грађевинског земљишта
локалној самоуправи бити обезбеђени много повољнији
услови за коришћење својих ресурса за развој града.
Др Надежда Новаковић, проректор Универзитета,
честитала је Заводу годишњицу, пренела честитке
ректора, који је био спречен да присуствује и истакла
да Завод за урбанизам Ниш и Универзитет у Нишу
имају запажену сарадњу у разним областима, коју ће
заједнички наставити да развијају.
У наставку обележавања јубилеја одржан је Стручни скуп
на тему: ПРОСТОРНИ И ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН НИША - ВИЗИЈЕ
ЗА БУДУЋНОСТ.
Драгана Синобад-Петровић, руководилац стручног тима
Завода за израду Просторног плана административног
подручја града Ниша, уз одговарајуће видео пројекције,
образложила је Програм израде овог плана, посебно
наглашавајући развојне потенцијале Ниша и образлажући
стратегије, којима град може да их стави у функцију.
У изради Програма један од најзначајнијих циљева био
је обезбеђивање усклађеног одрживог развоја укупног
подручја, подељеног на пет општина, у коме би се
равномерни развој морао остваривати усклађивањем
економских и еколошких циљева.
Стручни скуп је завршен поруком да се очекује да
све релевантне градске структуре искажу своја развојна
очекивања, које ће стручни тим Завода елаборирати и
ставити на јавни увид одговарајућих градских структура,
стручне и шире јавности.
арх.Михаило Медведев
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А К ТУЕЛ Н О С ТИ

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
  

ЗАВО Д ЗА УРБАН И ЗАМ Н И Ш формиран еј Реш ењ ем Н ародног одбора О пш тине Н иш55809,
број од 29.
децембра 1958. године, а њ егово фактич ко пос тојањ е датира од 1. април а 1959. г. када поч ињ е да ради с а
ос ам с арадника.
Те давне 1959. године, у врем е ф орм ирањ аАВО
З Д А, то Интеграц ијом ЗАВО Д Аса Заводом з а ком унално уређењ е
су били дани великих ж ељ а и ам биц ија, ентуз ијаз м а1971.
и
године ф орм ирана јеД И РЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ
стваралач ког з аноса.
И КОМ УНАЛН У ИЗГРА ДЊ У, која се 1978. године
Град Н иш је тада већ им ао 75.000 становника и налаз иотрансф орм исала уД И РЕКЦИЈУ З А УРБАНИЗАМ ,ИЗГРА ДЊ У
се у ф аз и снаж ног индустријског раз воја са бројним И РЕКОН С ТРУКЦИЈУ Н ИША у оквиру које је О ОУР ЗАВО Д
нереш еним проблем им а, нароч ито у области стам бене ЗА
и УРБАНИЗАМ и даљ е остао као ц елина.
ком уналне из градњ е.
1989. године Дирекц ија з а кратко добија статус
М алобројна струч на екипа наш ла се пред крупнимдруш твеног предуз ећа, да би се 1990. године АВО
З Д
з адац им а које је требало реш авати у условим а када је поново осам осталио као Јавно предуз еће АВО
З Д ЗА
просторно и урбанистич ко планирањ е практич но било ПРОС
у
ТО РНО И УРБАНИС ТИЧКО П ЛАНИ РАЊ Е.
з ач етку, не сам о у Н иш у, већ и у з ем љ и уопш те.
Од 1995. године ЗАВО Д поново добија свој стари
ЗАВО Дсе брз о кадровски оспособљ авао, па је з а м ањ е одоригинални наз ив и послује као Јавно предуз ећеАВО
З Д
годину дана им ао већ 25 сарадника раз них струка.
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ .
Још у тим првим годинам а рада АВО
З Д је својим За 48 година постојањ а и струч ног деловањ а АВО
З Д
струч ним ангаж овањ ем , ентуз ијаз м ом и проф есионалним
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ из радио је преко 3.000 струч них
деловањ ем , у ш ирем см ислу, аф ирм исао делатностелабората: просторних и генералних урбанистич ких
просторног и урбанистич ког планирањ а и показ ао својепланова, детаљ них урбанистич ких планова и пројеката,
прве з нач ајне рез ултате.
регулац ионих планова, студија, програм а и анализ а.
Тако је већ 1961. године организ ован П рвиАПРИЛСК И У свом раз војном путу, од скром них поч етака у
УРБАНИС ТИЧКИ САЛОН , а наредне 1962. и Други ¢xyy|}x{ xy{ {zx
УРБАНИС ТИЧКИ САЛОН , на којим а су приказ ана струч на објекте и из раде првих урбанистич ких реш ењ а з а
остварењ а ЗАВО Д А, ш то је из аз вало велико интересовањ епоједине делове Н иш а, АВО
З Д се раз вио у з нач ајну
струч не и ш ире јавности Н иш а и Србије.
|yxy  |{{|x{ x|y xy~zy {z z 
У протеклих 48 година постојањ а, А
З ВО Д ЗА УРБАНИЗАМ 48 година рада из радила најслож еније просторне и
дож ивео је виш е организ ац ионих пром ена, али је увек
урбанистич ке планове, студије и пројекте, з а потребе
опстајао као ц елина, ш то је ом огућавало континуални Н иш а,Републике Србије и преко 40 градова и опш тина у
раз војни пут.
Србији.
П рва пром ена била је прерастањ еАВО
З Д АЗА УРБАНИЗАМ Данас је ЗАВО Д равноправан партнер бројним струч ним
у ЗАВО Д ЗА УРБАНИС ТИЧКО И РЕГИ ОНАЛН О ПРОС ТО РНО и науч ним институц ијам а из ове области и са њ им а
П ЛАНИ РАЊ Е 1969. године.
остварује з нач ајну струч ну сарадњ у реализ ујући125
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Планови - пано са Првог САЛОНА УРБАНИЗМА - Ниш 1991.
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непосредне стручне задатке и проширујући своја стручна,
методолошка и научна искуства.
Осим праћења урбаног и просторног развоја Ниша,
ЗАВОД је израдио и више просторних и урбанистичких
планова и пројеката, студија и других елабората за преко
40 општина у Србији.
Поред непосредне израде планова, ЗАВОД је самостално,
или уз сарадњу других стручних и научних институција,
израдио и неколико стотина различитих специјалистичких
студија и анализа из скоро свих области везаних за
проблематику просторног и урбаног развоја – из области
саобраћаја, инфраструктуре, трговине, градске ренте,
екологије и др.
У току 48 година рада ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ се
перманентно стручно и кадровски развијао, стимулишући
усавршавање и специјализацију својих сарадника за
послове планирања и примајући нове стручне кадрове.
Од 16 сарадника, ентузијаста, колико је имао непосредно
по свом формирању далеке 1959.године, за 48 година
рада кроз ЗАВОД је прошло близу 180 сарадника.
Данас у ЗАВОДУ ради 79 сарадника, претежно високе,
више и средње стручне спреме, од којих је један број
са дугогодишњим радним искуством, а већину чине
млади стручни сарадници, тако да је просечна старост
сарадника ЗАВОДА свега 46 година.
Као једна од најстручнијих институција у својој области
ЗАВОД је увек имао најшира овлашћења за израду свих

врста просторних и урбанистичких планова.
ЗАВОД данас има 17 лиценцираних урбаниста, 3
лиценцирана просторна планера и 3 лиценцирана
пројектанта, као и пријаве кандидата за наредних 10
лиценци сарадника у свим секторима просторног и
урбанистичког планирања.
Активност ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ НИШ није се
исцрпљивала само у оквиру професионалног ангажовања
на пословима планирања. Паралелно са развојем
ЗАВОДА, залагањем сарадника ЗАВОДА, афирмисана
је и стручна и друштвена активност урбаниста у граду
као и на ширем подручју, кроз Урбанистичко друштво
Ниша, Урбанистички савез Србије и Југославије,
Удружење урбаниста Србије и друге стручне и друштвене
институције.
На иницијативу Друштва урбаниста Ниша и уз подршку
ЗАВОДА у Нишу је 1991. године организован Први
УРБАНИСТИЧКИ САЛОН Удружења урбаниста Србије,
који је временом постао традиционална годишња
манифестација УУС.
У протеклом периоду органозовано је укупно 15 САЛОНА
УРБАНИЗМА.
Изузев 1993.године, када САЛОН није одржан, 2002.
године када је 11. САЛОН одржан премијерно у Крагујевцу,
2004. године када је САЛОН премијерно одржан у Бањој
Луци и 2006. године када је 15. САЛОН одржан у Новом
Саду, сви остали су премијерно постављани у Нишу на
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дан 8. новембра, који је тиме обележаван као Светски дан
урбанизма.
Отварање САЛОНА у Нишу, на Светски дан урбанизма,
окупљало је увек више стотина урбаниста из Србије,
касније и суседних држава и иностранства.
На Салонима су приказивани најзначајнији просторни и
урбанистички планови, студије и истраживања, у више
категорија, или тематски прикази урбаног развоја, а
сарадници ЗАВОДА су за своје стручне радове добили
1 специјалну награду Салона, 3 велике награде Салона,
10 првих награда,15 других награда, 8 трећих награда,
3 посебна признања и 2 посебне награде у различитим
категоријама.
У последњим годинама ЗАВОД је учинио напор и извршио
радикалну промену технологије рада тако да је скоро
комплетно прешао на рад са савременим средствима.
Данас ЗАВОД има 69 персоналних рачунара, најновије
технологије, 2 лаптопа, 20 штампача, 11 мањих и један
велики скенер, 3 плотера, више дигиталних фотоапарата и
камеру, видео пројектор, комплет дигиталних геодетских
инструмената и другу пратећу технику.

ЗАВОД ради на лиценцираном софтверу и опремљен је за
комплетну израду и елаборирање свих врста планова и
пројеката.
За своје ангажовање и успешан рад ЗАВОД је добио низ
похвала, плакета и признања од низа општина и других
јавних, стручних и друштвених институција.
Године 1974. добио је посебну Диплому Урбанистичког
савеза Југославије.
За успешну организацију, реализацију и афирмацију
Урбанистичког салона УУС Завод је 1992. г. добио посебно
признање Удружења урбаниста Србије.
За постигнут висок стручни ниво у области просторног
и урбанистичког планирања ЗАВОД је од Удружења
урбаниста Србије, 1999. г. добио престижну награду
„МИЛУТИН ГЛАВИЧКИ” за остварене резултате, а 2005.
г. награду „МИЛОШ САВИЋ” за вишегодишње стручно
ангажовање и ВЕЛИКУ НАГРАДУ поводом 50 година
УУС. Овим наградама, које се додељују планерским
институцијама, потврђени су вишегодишњи успешни
резултати рада ЗАВОДА којима је постигнут запажен
стручни искорак у области урбанизма.
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Подручје делатности завода
Поред великог броја других награда и признања, ЗАВОД
је, као најбоље јавно предузеће 2006. године добио од
Регионалне привредне коморе Ниш признање „Капетан
Миша Анастасијевић”.
За успешан рад и значајне заслуге одговарајуће награде
и признања добили су појединачно и многи садашњи и
ранији сарадници ЗАВОДА.
У свом 48-годишњем успешном раду ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ је, у складу са карактером своје
делатности, увек подстицао и развијао нове, прогресивне
и авангардне иницијативе у настојању да омогући
идентификацију, стручно и друштвено вредновање
и избор адекватних праваца развоја града Ниша и
низа других градова и општина које су му поверавале
одговарајуће планерске задатке.
Увек је чврсто стајао на линији прогреса, изјашњавајући
се стручно и одговорно против парцијалних, секторских,
краткорочних и других ужих интереса, а за рачун
будућности и демократског третмана
најширих
друштвених интереса.
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И данас, у значајно промењеним привредним и
друштвеним околностима, ЗАВОД наставља да прати
развојне потребе Ниша и више других градова и насеља,
покушавајући да предложи одговарајућа планска решења
за подстицај њиховог развоја у складу са доктрином
равномерног одрживог развоја и еколошким принципима
очувања простора.
арх. Михаило Медведев
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24. САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА
22 – 25. фебруар 2007.г., Солун

24. интернационални сајам конструкције, изолација, столарије, санитарија и технологије у Солуну трајао
је од 22 до 25. фебруара 2007.

Сајам није обухватао eнергетику у грађевинарству, јер се
та огромна тематика изложбено осамосталила и одржана
је од 29. марта до 1. aприла, тзв. „Енерџитек”.
Учествовало је 517 фирми из Грчке и 524 фирмe из
30 различитих земаља: Аустралије, Аустрије, Белгије,
Бугарске, Француске, Немачке, Швајцарске, САД, Јапана,
Индонезије, Шпаније, Израела, Италије, Канаде, Кине,
Кореjе, Британије, Норвешке, Холандије, Мађарске,
Пољске, Македоније, Србије, Словеније, Шведске, Турске,
Финске...
Сајам је имао посебан простор за презентовање
керамичких плочица (павиљони 4, 5 и 6), такође се у
тим павиљонима презентовала и санитарија, тематско
приказивање уређивања дворишта, укључујући и
дрвене кућице. Презентовање лифтова, изолатерских,
водоводних материјала, облога за зидове, подова и

кровова, столарије и камина реализовано је у павиљонима
2, 3 и 17; павиљон 6 био је намењен производима за
заштиту радника на градилишту, извођачким фирмама,
програмима за пројектовање, хемикалијама, мозаицима
и тапетима. У павиљону 7 су смештене стручне издавачке
куће, дрвене конструкције, осветљење, сигурносни
системи, а павиљони 8, 9 и10 резервисани су за асфалтне
материјале, алат, металне конструкције, кровне прозоре.
Павиљон 12 био је окупиран иновативним производима.
Акценат 24. ИНФАКОМА је бачен на специфичне
тематике и паралелне активности које су доприносиле
модернизацији и приказивању тржишних трендова
конструкцијских материјала, па је током трајања сајма, 23.
фебруара организован и научни скуп на тему „Савремени
трендови термоизолације фасада“.
апс.арх. Милена Мишић
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34. ГРАЂЕВИНИЈАДА

Од 30. априла до 5. маја 2007. г., Охрид, Македонија

Под заставом ГАФ-а.

Грађевинијада, која се традиционално одржава почетком маја месеца, ове године је одржана у Охриду, у
организацији Грађевинско-aрхитектонског факултета из Ниша, у периоду од 30. априла do 5. маја. Окупила
је учеснике из Љубљане, Марибора, Бања Луке, Сарајева, Мостара, Тузле, Суботице, Новог Сада, Београда,
Ужица, Ниша, Косовске Митровице, Подгорице, Скопља и Софије.
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Још једна потврда да ништа боље не може да зближи
знање, младост и лепоту од манифестација које
окупљају младе људе широм наших простора. Ове
године, као никада до сада, окупило се преко 1500
студената, скоро свих балканских земаља. Заједно са
својим асистентима, професорима, деканима и, наравно,
навијачима који су неуморно навијали и без којих овако
велика манифестација не би имала драж једног великог
такмичења. Сви заједно смо чинили једну велику екипу
која се носећи дух фер-плеја такмичила за једну од
медаља и место на победничком трону из многобројних
наставних, ваннаставних и рекреативних активности.
Манифестацију је отвореном прогласио, као домаћин,
декан ГАФ-а професор др Драган Аранђеловић који је
пожелео учесницима много среће и успеха. На отварању
су се представили студенти 15 факултета и једне више
школе. По први пут ове године међу учесницима на
грађевинијади нашли су се студенти факултета из Софије,
Тузле, Сарајева и Скопља. Они су се прикључили колегама
из Словеније, Босне и Херцеговине, Србије, Македоније и
Црне Горе, који су са мало дужим стажом у учествовању
у оваквим манифестцијама. Нишка екипа бројала је око
170 студената који су углавном дошли организовано у
три аутобуса и били смештени у хотелу „Орце Николов”
заједно са екипама из Словеније, Македоније и Босне
и Херцеговине. Иако овакви скупови, на којима се
окупља велики број студената на једном месту, има за
циљ размену искустава, зближавање и упознавање, не
би требало занемарити резултате који су постигнути
на 34. грађевинијади у Охриду. Резултатима се може

поносити сваки студент, асистент и професор са нишког
Грађевинско-архитектонског факултета. Прво место у
генералном пласману показује да се ГАФ налази на самом
врху по квалитету рада са студентима међу факултетима
из нашег окружења. То што смо најуспешнији факултет
на простору балканских земаља, заслужне су вође екипа
и многобројни такмичари који су се такмичили у више
дисциплина.
У квизу знања из предмета: Металне конструкције,
Организација грађења, Статика конструкција, Фундирање
и Механика тла и Бетонске конструкције, прво место у
генералном пласману заузели су студенти Ненад Ристић,
Ненад Вељковић и Милован Тасић, са својим асистентима
који су их пратили кроз целокупно такмичење, Марином
Трајковић и Елефтеријом Златановић. Ове године све
медаље које је наш факултет освојио на спортским
теренима освојиле су студенткиње ГАФ-а.
Прво место и златну медаљу у женској кошарци
освојиле су студенткиње Бојана Бараћ, Ивана Бранковић,
Ивана Вујанић, Марина Вуканић, Јелена Станковић,
Оља, Љиља, Јуца, Милена; прво место у женској
одбојци освојиле су студенткиње Јелена Цвејић, Дејана
Милошевић, Милена Филиповић, Оливера Јовановић,
Анкица Милинковић, Тамара Шуњеварић, Јелица
Ђурђановић, Милена Достанић, Ивана Ивановић, Ана
Николић, Биљана Милојковиђ, Љиљана Миливојевић
и тренер Милан Јовановић; треће место у женском
фудбалу освојиле су студенткиње Ана Мирић, Биљана
Апостоловић, Милена Николић, Милица Николић, Татјана
Цветановић, Гордана Здравковић, Сања Николић, Милена
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Учесници са ГАФ-а

Женска фудбалска екипа ГАФ-а

Женска и мушка екипа одбојке ГАФ-а.
Mушка екипа рукомета ГАФ-а.

Брзаковић, Ивана Јањић и тренер Ненад Смиљковић;
прво место у генералном пласману у шаху освојили су
Јелена Стевановић, Младен Ђорђевић, Борис Вучић;
друго место у генералном пласману у стоном тенису
освојили су Александра Младеновић, Ана Мирић,
Милош Крстић, Милан Станковић и Милан Младеновић.
Oвакву репутацију Факултета која је постигнута на 34.
грађевинијади у Охриду требало би убудуће задржати
и поспешити слањем већег броја студената, бољом
организацијом и финансиском потпором са Факултета.
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић
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СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
ЗА САЈАМСКИ ШТАНД ФИРМЕ KNAUF
Фебруар-март 2007.

У фебруару 2007. године Архитектонски факултет Универзитета у Београду и КНАУФ д.о.о. Београд објавили
су, сада већ традиционални студентски конкурс за израду идејног пројекта КНАУФ сајамског штанда за
сајам грађевинарства у Београду.
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За разлику од претходних година, када су право учешћа
имали искључиво студенти београдског Архитектонског
факултета, ове године конкурс је проширен и позвани
су да узму учешће и студенти Архитектонског одсека
Грађевинско-архитектонског факултета из Ниша, као и
студенти Департмана за архитектуру Факултета техничких
наука из Новог Сада.
Тема овогодишњег конкурса била је нова фабрика
КНАУФ-а у Београду, тако да је од учесника конкурса,
поред прецизних захтева у вези са садржајима,
функционалном организацијом и конструкцијом штанда,
тражено да пројектом на атрактиван и оригиналан начин
представе: 1) КНАУФ фабрику за производњу фабрички
припремљених прашкастих материјала у грађевинарству;
2) Програм суве градње са посебним акцентом на
исправној и оригиналној примени КНАУФ система суве
градње.

Прва награда:
рад под редним бројем 42, шифра 2 CUBE;
аутори:
Миљана Медаров и Драгана Микуловић, студенти
четврте године, ГАФ Ниш;

Жири у саставу:
Тамара Шкулић, професор, дипл.инж.арх.,
Архитектонски факултет Београд
мр Александар Рајчић, доцент, дипл.инж.арх.,
Архитектонски факултет Београд
мр Јелена Ивановић-Шекуларац, асистент, дипл.инж.арх.,
Архитектонски факултет Београд
мр Александар Милојковић, асистент, дипл.инж.арх.,
ГАФ Ниш
Зоран Радисављевић, всс, дипл.инж.арх.,
Архитектонски факултет Београд
Драгана Јокић, дипл.инж.арх., самостални уметник
Горан Стојиљковић, дипл.инж.арх.,
Кнауф Београд
21. марта 2007.г. оценио је приспеле радове и доделио
три награде:

Због великог броја приспелих квалитетних радова, жири
је мимо услова конкурса доделио и две похвале:
похвала:
рад под редним бројем 45, шифра ЦИЦА МАЦА;
аутори:
Јелена Петровић и Марија Јоцић, студенти четврте
године, ГАФ Ниш;

Друга награда:
рад под редним бројем 13, шифра ГРАНИЦА;
аутор:
Мирјана
Кијаметовић,
студент
пете
Архитектонски факултет Београд;

године,

Трећа награда:
рад под под редним бројем 16, шифра SECTION;
аутори:
Јермина Станојев и Небојша Јакић, студенти четврте
године, ФТН Нови Сад.

похвала:
рад под редним бројем 35, шифра 1070;
аутор:
Ирена Ристић, студент четврте године, ГАФ Ниш.
Према првонаграђеном раду успешно је реализован
изложбени штанд КНАУФ-а за овогодишњи Сајам
грађевинарства. У оквиру сајамских активности, на
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Већ дуги низ година, на предмету Пројектовање
друштвених зграда (предметни наставник проф.
Мирјана Анђелковић) на Архитектонском одсеку
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу,
као облик наставе уведена је, уместо класичне
израде графичких радова на часовима вежбања,
форма студентског конкурса за конкретног
инвеститора и конкретну локацију (о томе смо
редовно обавештавали у нашем часопису).
Овом приликом је заинтерсовани инвеститор био
фирма KNAUF, која је желела, како је то већ горе
речено, да преко студентског конкурса дође до
свог сајамског штанда.

Прва награда

У договору са предметним наставником и
сарадницима на предмету, организован је на
Факултету састанак са студентима, где су дате све
потребне информације и упутсва, односно услови
којих се пројектанти морају држати: доминантна
боја мора бити плава (нпр. не сме ни у детаљу
бити црвене боје), детаљно су дефинисани
функционални услови почев од врсте експоната
до места и начина како морају бити презентовани
итд.

Друга награда

Уз консултативну помоћ асистената и сарадника
на предмету (арх. Александар Милојковић, арх.
Марко Николић, арх. Владан Николић и арх. Милан
Танић) реализованоје око 40 радова.
У конкуренцији београдских и новосадских
студената архитектуре нишки студенти су освојили
прву награду и две похвале што је изузетан успех,
још један у низу постигнутих задњих година (у
броју 21. АРХИТЕКТА-а детаљно смо писали о тим
успесима).

Трећа награда

Посебно је значајно што је првонаграђени рад
одмах реализован на Сајму грађевинарства.
пригодној свечаности 13.04.2007.г., уз присуство
многобројних гостију, ауторима награђених и похваљених
радова, новчане награде и дипломе уручио је Richard
Roeck, директор КНАУФ-а за југоисточну Европу. Не
кријући задовољство због великог интересовања
студената и ангажовања њихових наставника, као и због
успешне реализације штанда на основу студентског
рада, г. Roeck је изразио наду да ће се сарадња Кнауф-а
и младих стручњака из Србије успешно наставити и у
наредном периоду.
арх. Александар Милојковић

Заслуга за постигнут успех, сем студентима који су
још једном доказали изузетан квалитет и таленат,
припада и наставној екипи на предмету која је
допринела да се све то реализује.
ПРИКАЗ НАГРАЂЕНИХ РАДОВА НИШКИХ СТУДЕНАТА
ДАТ ЈЕ НА НАРЕДНИМ СТРАНАМА
арх. Хранислав Анђелковић
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На претходним странама дат је текст о студентском конкурсу за штанд фирме KNAUF на овогодишњем
Сајму грађевинарства у Београду..
Овде представљамо награђене радове студената архитектуре са Грађевинско-архитектонског факултета
у Нишу.
Уредник
ПРВА НАГРАДА:
шифра „2 CUBE“;
аутори:
Миљана Медаров и Драгана Микуловић, студенти четврте године, ГАФ Ниш;

Уручивање прве награде

Изгледи - цртеж
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Перспективни изгледи штанда

Штанд на Сајму
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похвала:
шифра „ЦИЦА МАЦА“;
аутори:
Јелена Петровић и Марија Јоцић,
студенти четврте године, ГАФ Ниш;

Перспективни изгледи штанда

похвала:
шифра „1070“;
аутор:
Ирена Ристић, студент четврте године, ГАФ Ниш.

Перспективни изгледи штанда
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КЊИГЕ

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ РУСКО-СРПСКИ РЕЧНИК
- МИНИМУМ

Аутор:
Проф. др Надежда Лаиновић-Стојановић
Издавач:
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
Рецензенти:
Проф. др Хранислав Анђелковић
Проф. Др Вучина Раичевић
Прелом текста:
Данијел Коцић
Штампа:
„СВЕН”, Ниш
Ниш, 2007.
Речник има 68 страна формата А5 укључујући предговор
аутора, списак скраћеница и списак коришћене
литературе и садржи око 1500 најфреквентнијих речи из
области архитектуре и грађевинарства. Може се купити
по цени од 324 динара у kњижари „Галебпромет” (тел.
018/500-615) на Грађевинско-архитектонском факултету
у Нишу.
Из рецензије:
„На подручју архитектуре и грађевинарства, који код
нас имају значајну традицију, излазак у свет је постао
императив опстанка ових грана делатности у нашој
земљи.
Вишедеценијска доминација Запада над СССР-ом
нас је усмеравала на подручја где су били актуелни
западноевропски језици, посебно енглески, због чега је
руски језик прилочно занемарен у нашем образовању.
Међутим, показало се да је руско подручје, нарочито
у задњој деценији изузетно интересантно и повољно
за наше присуство у архитектонској и грађевинској
делатности. Наши архитекти и грађевинска оператива
су задњих година добијали велике и значајне послове
у Русији, која после периода економских проблема по
распаду СССР-а, остварује нагли економски раст и улаже
све веће инвестиције у грађевинарство.
У таквим условима потреба за познавањем руског језика,

нарочито на стручним подручјима, је постала врло
актуелна.
Досадашња маргинализација руског језика у образовању
може нам се врло негативно одразити на економском
плану, када је у питању огромно руско тржиште.
Зато сваки напор да се подигне ниво познавања руског
језика, посебно у струци, врло је битан за нас, пре свега
са економског становишта.
То се посебно односи на архитектуру и грађевинарство,
где има мало или нимало речничке литертуре на релацији
српског и руског језика.
Аутор је дуго година предавао овај језик на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу и стекао богато
искуство у стручној терминологији ових струка, што је
преточено у предметни рукопис. Овај је речник, с обзиром
на невелики обим, а зналачки избор најпотребнијих
стручних речи, врло погодан за практичну свакодневну
употребу у стручним комуникацијама на релацијама
инвеститор – пројектант – извођач. Такође је користан
код коришћења стручне литаратуре на руском језику, као
и за потребе превођења.
Студентима архитектуре и грађевине, као помоћни
уџбеник, знатно ће олакшати савлађивање стручне
терминологије руског језика.”
др Хранислав Анђелковић, р. проф.
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АРХИТЕКТА МАРИО ЈОБСТ

Аутор:
др Зоран Маневић
Издавач:
Центар ВАМ, Београд
Уредник:
Маре Јанакова-Грујић
Графички и мултимедија дизајн:
Милош Грујић
Формат:
DVD издање
Обим:
Пратећа штампана књижица у колору 44 стр+богато
опремљен CD Ром
о целокупном стваралаштву једног од најкреативнијих
архитеката српске
савремене архитектуре, Марију Јобсту.
Издање се може наручити код издавача - ВАМ Центар, тел
011/765.924. и
064/3722.714.
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АМБИЈЕНТИ
бр. 17

АМБИЈЕНТИ
бр. 18

АМБИЈЕНТИ
бр. 19

МОДУЛ
бр. 37

Издавач: „ИДОС” д.о.о.
привредно друштво за
издаваштво и маркетинг,
Узун Миркова 10, Београд.
Тел. 011/303-47-67
Е-mail: redakcija@ambijenti.cо.yu

Издавач: „ИДОС” д.о.о.
привредно друштво за
издаваштво и маркетинг,
Узун Миркова 10, Београд.
Тел. 011/303-47-67
Е-mail: redakcija@ambijenti.cо.yu

Издавач: „ИДОС” д.о.о.
привредно друштво за
издаваштво и маркетинг,
Узун Миркова 10, Београд.
Тел. 011/303-47-67
Е-mail: redakcija@ambijenti.cо.yu

Издавач: Информативни центар
за изградњу, Грчића Миленка 39,
11000 Београд, тел. 011/3434-155
E-mail: modul@icic.co.yu
www.icic.co.yu
www.bazis.co.yu

Из садржаја часописа
АМБИЈЕНТИ бр 17, фебруар 2007.
г. (160 страна, пуни колор)

Из садржаја часописа
АМБИЈЕНТИ бр 18, март 2007. г.
(160 стране, пуни колор)

Из садржаја часописа
АМБИЈЕНТИ бр 19, април 2007. г.
(160 стране, пуни колор)

Из садржаја Модула бр 37, 2006.г.
(88 страна, пуни колор)

АРХИТЕКТУРА
• Нови ћошак на Славији
(конкурс) –
• Пословни објекат у Бгд.
(конкурс) - Маре Јанакова
• Пет минута до... – Сокол Костић
• Позивање на традицију – Миа
Давид Зарић
• Њуди су град – др арх. Радивоје
Динуловић, Миа Давид Зарић
• Нова година у белом – Тања
Аралица
• Нирвана на Сави – Сокол
Костић
• Као код своје куће - Миа Давид
Зарић
• Огледало духа – Ања Тасић
ДИЗАЈН
• Незаобилазни украс
ентеријера – Сања Савић
• Краснопис у српским школама
– Ирис Миљковић
• Настајање алтернативне
производне културе – Јелена
Каличанин
• Пента – расвета као култура у
простору – диа Мина Вујовић
• Азбучно задовољство Поле
Шер – Ирис Миљковић
• Нови почетак у трајању – Миа
Давид Зарић
• Рађање ентеријера будућности
– Ирена Килибарда
• Веза између музике и дизајна
– Нина Острогонац
MY СТОРИЈЕ
COOLTURA
LIFESTYLE

АРХИТЕКТУРА
• Нови Београд – нова
инспирација (конкурс) – Маре
Јанакова-Грујић
• Управна зграда ЈП београдских
електрана - Маре Јанакова-Грујић
• Јавни простори – корак ближе
грађанима – Софија Лакић
• Лексија из уметности живљења
–Миа Давид Зарић
• Домовина VS SPEAK EASY Милош Матовић
• Пломба и Генералштаб
– Димитрије Радосављевић и
Маријана Симић
• Green је прошлост. Еколошки
одговона архитектура is a mast!
– Лазар Д. Кесић
• SOLTAG кућа – енергетска
станица за становање – Стела
Рачуница
• Префабрикована кућа – Свети
грал модернизма – Јелена Никић
• 3+1 house – Наташа Бајц
• Музеј на кеју Бранли – Милица
Димитријевић
ДИЗАЈН
• Зелени дизајн – Јелена Никић
• Brink&Campman–Мина Вујовић
• Магични глас мастила – Ирис
Миљковић
• Модни прозори града
светлости – Игор Видовић
• Детективи осветљења
– Александра Стратимировић
• Потенцијал кристала – Мирјана
Дивац
LIFESTYLE

АРХИТЕКТУРА
• Преиспитивање Врачара
(конкурс) - Маре Јанакова-Грујић
• Мушка играрија у рукама жене
– Катарина Петровић
• Други архиенале у Врању Маре Јанакова-Грујић
• Кућа као знак (остварења арх.
С. Буђевца) - Маре ЈанаковаГрујић
• Дајте ми идеју од које застаје
дах - Маре Јанакова-Грујић
• Академија покрета – Ивана
Срдановић
• Вила Т (пројекат З. Радојичића)
– Миа Давид Зарић
• Матија Бевк и Васа Ј. Перовић,
Математички алгоритам
архитектуре – Миа Давид Зарић
• Инфицирани модом, ентеријер
Ђорђа Геца - Миа Давид Зарић
• Као из страног часописа - Миа
Давид Зарић
MY СТОРИЈЕ
ТЕХНОЛОГИЈА
ДИЗАЈН
• SELLARO – савремена класика
– Мина Вујовић
• PUMA I MARSEL VANDERS
удружени у дизајнирању
колекције – Сокол Костић
• Има дана за идеамана
(интервју са С. Савићем) – Јордан
Цветановић
• Belgrade Design Week 2007Мирјана Дивац


• Путоказ:
Осврт на санкције и одговорност
у процесу планирања и израдње
објеката
• Ентеријер:
Геометрија камина
• Историја:
Нових седам светских чудаМост
слободе у Новом Саду
• Пројектовање:
Инсттитуције за школску
архитектуру
• Опрема
Шатори – нова генерација
• Материјали:
Враћамо се старим вредностима
(опека)
Влакноцементне плоче ЕТЕРНИТ
• Издаваштво:
Љубиша Фолић: Анализа
архитектонске форме у
становању
Јан Сатон: Западна
архитектураТржиште некретнина
у Београду
• Софтвер
Примена софтвера у архитетури
и грађевинарству

• Пролећна шема
Деведесетдвојка – Ивана
Срдановић
• 07-13 NORDIK SUMMER у
Београду – Ивана Срдановић
KULTURA
LIFESTYLE
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АРХИТЕКТУРА
бр. 105

АРХИТЕКТУРА
бр. 106

АРХИТЕКТУРА
бр. 107

АРХИТЕКТУРА
бр. 108

Издавач: Клуб архитеката,
Нехруова 214,
11070 Нови Београд.

Издавач: Клуб архитеката,
Нехруова 214,
11070 Нови Београд.

Издавач: Клуб архитеката,
Нехруова 214,
11070 Нови Београд.

Издавач: Клуб архитеката,
Нехруова 214,
11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 105,
септембар 2006. г. (16 страна,
црно-бело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр. 106,
октобар 2006. г. (16 страна, црнобело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр.
107, новембар 2006. г. (16 страна,
црно-бело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр.
108, децембар 2006. г. (16 страна,
црно-бело, корице у боји):

• Неимари и дела: Капија у
Врњачкој Бањи – аутор: Ранко
Томић (конкурс - прва награда)
• In memoriam: Милорад Миша
Бербаков
• Мирјана Грубер: Транзиција у
архитектури (интервју, М.Ј.)
• Критика:
Љиљана Бакић - Архитектура ван
себе
Књиге:
Група аутора - Енциклопедисјки
речник грађевинарстава и
архитектуре
Велимир Ћеримовић:
Институције не брину о
парковској баштини
• Вид Богдановић - Фостер у
Русији
• Лазар Д. Кесић – Архитектура
на амерички начин – Америчка
тријумфална капија
• Визије:
• Предраг Милошевић
– Оствариви сан (о метроу у Бгд)
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (34)
• Актуелности:
“пројекат Београд“ на
венецијанском фестивалу

• Неимари и дела: Ин хотел у
Новом Београду – аутор: Вељко
Младеновић
• In memoriam: Бранко Пешић
(1921 – 2006)
• А. Зечевић, М. Сенћанић,
Миријам Бунета и Милица
Милетић: Неодољиви оптимизам
младости (– интервју, Зоран
Маневић)
• Милорад Х. Јевтић:
Скандалозно репрезентовање
наше архитектуре
• Жорж Поповић: Архитектонска
брука
• Бранислав Јовин: Пијаца
Каленић – пијаца града
• Андрија Маркуш: Хексагоном
кроз живот и архитектуру
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
– Стара добра времена
• Драгана Мецанов:
Гугенхајмови музеји (наставак)
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (35)
• Андрија Маркуш: Шта ради
црногорска Инжењерска комора
– на примјеру Ђ. Мињевића

• Неимари и дела: Стамбенопословни објекат на Дедињу
– аутор: Дејан Бабовић
• Зоран Маневић: Рејтинг
• Милош Станковић: Ада Хује
(интервју, З. М.)
• Вид Богдановић - Вишеспратна
зграда у Талину
• Милош М. Павловић: Живот a la
carte
• Лазар Д. Кесић: Архитектура на
амерички начин – Архитектура
подвучена зеленим
• Александар Кадијевић:
Терминологија српске
архитектонске историографије
• Књиге: М. Трактенберг,
И. Хајман – Архитектура од
преисторије до постмодернизма
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (36)
• Комора архитеката
• Лексикон: Ирена Гмајнер

• Неимари и дела: Годишња
награда Клуба архитеката
• Слободан Јовановић:
Награда – признање, опомена и
одбрана (Табаковићева награда
Драгутину Де Негри)
• Богдан Богдановић: Јасеновац
и око Јасеновца (виртуелни
интервју, З.М.)
• Драгана Мецанов:
Гугенхајмови музеји (наставак)
• Андреја Маркуш: Црква
Светог Николе (Доњи Загарач,
Даниловград)
• Вид Богдановић: Осветљење у
архитектури данас
• Прицкерова награда за 2006:
Paulo Mendes da Rocha
• Лазар Д. Кесић: Архитектура на
амерички начин – Велики град и
мале школе
• Комора архитеката
• Лексикон: Петар Марков (М. Ј.
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (37)
• Књиге: Маре Јанакова-Грујић:
Архитекта (1875-1937) Драгутин
Маслаћ
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ДаНС
бр. 56
Издавач: Друштво архитеката
Новог Сада, Милетићева 20, Нови
Сад, тел. 021/423-485
Е-mail: dans@eunet.yu
Из садржаја ДаНС-а бр 56, 2007.г.
(80 страна, пуни колор)
• Реч уредништва
ТЕМА БРОЈА
• Градови: архитектура и
друштво
• Бијенале и одрживи урбани
развој
• Србија – нови напори
• Глазгов: Историјска прилика за
нови Клајд
• Лондон: Једноставност у
различитости
• Lisbon Story
• Стратешко метрополитенско
планирање Барселоне
• Градови источне Африке
• Los Anđeles: Гети центар
ТАБАКОВИЋЕВА НАГРАДА ЗА
АРХИТЕКТУРУ 2006
• Драгутин Карло Де Негри
• Пионир „умереног
модернизма“ у архитектури
војводине
• In memoriam
НОВИ ОБЈЕКТИ
• Дијалог са Табаковићем
• Student Housing
ЕНТЕРИЈЕР
• Ritmo latino cafe
• Show Room Arcadia lightwear
ИНТЕРВЈУ
• Gaetano Pesce: Архитектура је
реткост
АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ
• Реконструкција и рестаурација
театра La Skala u у Милану
• Снага представе савремене
архитектуре
• Серпентин галерија у Лондону
• Архитектонска етикета граби
додатне хонораре

УРБАНИЗАМ
• Шта би требало још...
• XV салон урбанизма у Новом
Саду
• Тржиште појефтињује цену
стана
КОНКУРСИ
• Конкурс за Каленић пијацу у
Београду
• Хотел „Галерија“ у Суботици
ИСТРАЖИВАЊА
• Карактеристике, токови и
модели субурбанизације у XX и
XXI веку
• Три приче о бачким и
банатским насељима
RETRO
• Железничка станица у Новом
Саду 4 деценије касније
ТЕОРИЈА
• Култура боја кроз дефинисање
простора
ИЗЛОЖБЕ
• 41. Загребачки салон
архитектуре
• Дани Ориса: Путовање кроз
идеје и мисли о простору
• Унутрашња архитектура
• Сатира са људским срцем:
Приватне шале, јавна места
ПУБЛИЦИСТИКА
• Последње одбројавање:
КВАДРАТ неће више излазити
• Естетика архитектуре
академизма (XIX - XX)
• Сто бројева „Архитектуре“
• Нове књиге
WEB

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 34

АГ МАГАЗИН
бр. 32

Издавач: Визуелно д.о.о., Кнеза
Вишеслава 63, Београд, тел. 011/
35 37 135
E-mail: vizuelno@eunet.yu

Издавач: IzoTeh d.o.o.,
Мачванска 21, 11000 Београд
Тел. о11/444-24-91
www.agmagazin.co.yu

Из садржаја Ентеријера бр33,
новембар 2006.г. (110 стране,
пуни колор)

Из садржаја АГ магазина бр 32,
часопис више не пружа податак о
месецу и години излажења
(122 страна, пуни колор):

• Бијенале ентеријера:
Кортријк
• Трендови:
Carlucci боје
• Дизајн:
Foscarini расвета
Инспирације:
Casa del Habano
• Ентеријери:
Аеродром Alitalija
• Пословни ентеријер:
Ратко Митровић
• Архитектура:
Airport city Belgrade
• Конкурс:
Каленић пијаца
Посебан прилог МЕГА ентеријер
(представљање 9 фирми)

АГ вести
АРХИТЕКТОНСКА ИСТРАЖИВАЊА
Кубизам
Бангкок – град светлости
УРБАНИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
SPU и код нас
ЕНТЕРИЈЕРСКА ИСТРАЖИВАЊА
Стил директоријум
АКТУЕЛНОСТИ
Пројекат Београд
Lost highway
Trimo 45-то годишњица
АКТУЕЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
Београдски тријенале
ДОМАЋИ КОНКУРСИ
Каленићева пијаца
САЈМОВАЊЕ
Public infrastructure – Хановер
WEB ИЗДАВАШТВО
a4a info
СВЕТСКО ИЗДАВАШТВО
Часопис „Bridge“
ДОМАЋИ ПРОЈЕКТИ
Реконструкција базена Бањица
СВЕТСКИ ПРОЈЕКТИ
Нови аеродром у Бнгкоку

Приредио: арх.Хранислав Анђелковић
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AMF PROSPEKTNI I INFORMACIONI SISTEM
PLAFONSKI SISTEMI
Zahtevi za modernim plafonskim siste
mima su sve složeniji. U cilju praćenja trenda
specijalizacije, u izdanju su pored standardnog
kataloga i pet specijalnih kataloga programa
spuštenih plafona. Oni sadrže opšte i detaljne
informacije za svaku oblast i nude praktična
rešenja:

PLAFONSKI PROGRAM
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije

PLAFONSKI PROGRAM
PROGRAM DEO 1

MADE IN GERMANY

Deo 1: pored svih klasičnih dizajna završnih
obrada i montažnih sistema naćićete i pregled
naših specijalnih kataloga.

VIŠE PROSTORA ZA INOVACIJE
PREDNOSTI

jasne tematske strukture
Knauf AMF važi za inovativne plafonske sisteme. Vodeći u domenu specijalnih pla
fonskih sistema stvara uvek novitete. Novi proizvodi, novi proizvodni kapaciteti kao
i novi FORUM AMF: zadivljujući pregled AMF proizvodnih oblasti i izložba plafonskih
tehnologija budućnosti. Pored najnovijih plafonskih dizajna, ovde ćete interaktivno
doživeti funkcije kao što su požarna zaštita, akustika, čistoća i higijena.

transparentnost
bolji pregled
sveobuhvatne informacije u određenim oblastima
brz pristup rešenjima

SPECIJALNI KATALOZI
ZAŠTITA OD POŽARA

ČISTOĆA & HIGIJENA

AKUSTIKA

PLAFONSKI SISTEMI

PLAFONSKI SISTEMI

PLAFONSKI SISTEMI

Više prostora za inovacije

Više prostora za inovacije

Više prostora za inovacije

ZAŠTITA OD POŽARA

AKUSTIKA

Č ISTOĆ A & HIGIJENA

PROGRAM DEO 2

PROGRAM DEO 3

PROGRAM DEO 4

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

&0 ,0.1-&4/&*/'02."$*+&0/"<&.
31&$*+"-/0.120*960%/0.120(2".5
10="2/&9"<4*4&

&0 */'02."$*+&0",534*>/*.,"2",4&2*3
4*,"."/"<*)",534*>/*)1-"'0/""13021$*+*
*965>/0+*90-"4*6/034*



MATERIJAL & DIZAJN

  

PLAFONSKI SISTEMI

PLAFONSKI SISTEMI

Više prostora za inovacije

Više prostora za inovacije
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Č ISTOĆ A & HIGIJENA
PROGRAM DEO 4

PROGRAM DEO 5

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

&0 014*>,**'5/,$*0/"-/0/06"
2&<&/+"1-"'0/"

  

&0 /06&1062<*/3,&0#2"%&.*/&2"-
/*).&4"-/*)(*13*%26&/*)1-"'0/"

 

5#-*,"$*+&,0+&0#2"@5+531&$*+"-/"3425>/"2&<&/+"10,"95+5,",012*.&/*4*'5/,$*0/"-/0/"+#0-+&2&<&/+&9"10+&%*/">/&0#-"34*12*.&/&

 
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije

EDUKACIJA

MADE IN GERMANY
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Инжењ ерскакомораСрбије

    

  

     

