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30. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

30TH SALON OF ARCHITECTURE

27.3. – 30.4.2008.г.,
Музеј примењене уметности,
Београд

March 27th – April 30th 2008,
The Museum of Applied Arts,
Belgrade

Tридесети Салон архитектуре који се ове године одвијао под
слоганом Радови у току.... адијабатска инваријанта.... видети
видљиво...1 успешно је одржан у Музеју примењене уметности
у периоду од 27. марта до 30. априла 2008. Изабрани слоган
указује да у нашој архитектури постоји известан застој и
успореност, али и да се ситуација полако поправља.

The thirtieth Salon of Architecture, which procedeed this year
under the slogan Works in progress... adiabatic invariant... seeing
the visible...1, was successfully held at the Museum of Applied Arts
in the interval between 27th March and 30th April 2008. The
chosen slogan indicates that there has been a certain stagnation
and slowness in our architecture, but also that the situation is
gradually improving.

Велики број изведених објеката, као и заступљеност архитеката
свих генерација, дали су овогодишњем Салону професионални
квалитет и озбиљност. Још једном је потврђен висок рејтинг
који ова архитектонска манифестација Музеја примењене
уметности ужива, како у самој струци, тако и у широј јавности.
Своје радове излагала су врхунска имена наше архитектуре: Б.
Митровић, М. Мусић, П. Цагић, С. Крунић, М. и Д. Марушић, С.
Мићић, М. Тимотијевић и М. Балубџић-Петровић, Г. Војводић;
затим средња и млађа генерација архитеката који нижу своје
озбиљне успехе (АГМ група, В. Лојаница, Р. и Ј. Сарић, А. КовенцзВујић, З. Абадић, Ђ. Гец, Ј. Ивановић-Војводић, Ј. и Т. Тодоровић,
Е. Нешић, К. Булатовић, Нео-архитекти: Веснић, Миленковић,
Стратимировић), као и тек стасала миленијумска генерација,
рођена осамдесетих година прошлог века, која је своју прву
професионалну промоцију имала баш на овом Салону. Осим
успешних остварења домаћих аутора, квалитету изложбе

A large number of constructed structures, as well as the presence
of all generations of architects, marked this year’s Salon with a
professional quality and seriousness. Once again, the high rating of
this architectural manifestation of the Museum of Applied Arts has
been confirmed, both within the professional circles and in the wide
public. The most prominent names of our architecture had their
designs exhibited there: B. Mitrović, M. Musić, P. Cagić, S. Krunić, M.
and D. Marušić, S. Mićić, M. Timotijević and M. Balubdžić-Petrović,
G. Vojvodić; then the middle and young generation of architects
which have been widely successful (AGM group, V. Lojanica, R. and
J. Sarić, A. Kovencz-Vujić, Z. Abadić, Đ. Gec, J. Ivanović-Vojvodić,
J. and T. Todorović, E. Nešić, K. Bulatović, Neo-architects: Vesnić,
Milenković, Stratimirović), as well as newly affirmed millennium
generation, born in the eighties of the previous century, which
had their first professional promotion precisely at this Salon. Apart
from the contribution to the exhibition provided by the successful

1
израз адијабатска инваријанта у физици дефинише физичку
величину система која остаје приближно константна, споро се мењајући
с временом.

1
the term adiabatic invariant in physics defines a physical system
parameter which remains almost constant, slowly changing in the course of
time.
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значајно су допринели и радови гостију из иностранства као
и дела наших архитеката који живе и раде у иностранству
(В. Николић и М. Доеринг - Немачка, Енота тим и А. Каламар –
Словенија, Б. Тошковић – Финска, М. Братуша - Ирска).
Жири 30. Салона архитектуре у саставу: Зоран Лазовић, Жаклина
Глигоријевић, Владимир Миленковић, Владимир Митровић и
Јосип Пиласановић, одабрао је, од 220 радова пристиглих на
конкурс, 110 радова који су учествовали у трци за Grand Prix
- Велику награду Салона, као и остале награде у различитим
категоријама: архитектура, урбанизам, ентеријер и публикације
(у наставку овог текста наведени су награђени радови).
У оквиру пратећег програма Салона архитектуре представљен
је пројекат оживљавања Старог сајмишта. Осим историографске
изложбе одржане су и радионице студената Архитектонског
факултета, Факултета драмских уметности и Факултета
примењених уметности (аутори концепта целокупног пројекта
су Р. Богдановић и М. Вукотић-Лазар).
Нови квадратни формат изложбених панела, 70x70, допринео
је да изложбена поставка делује савременије и ефектније.
Такође је и каталог 30. Салона запажен по свом једноставном
и савременом дизајну. Аутори уводних текстова у каталогу
су Зоран Лазовић, професор Архитеконског факултета и
председник жирија 30. Салона архитектуре, и Љиљана МилетићАбрамовић, кустос Одсека за архитектуру МПУ, уредник каталога
и кустос изложбе Салона архитектуре.
Љиљана Милетић-Абрамовић

work of the national authors, the quality of the exhibition was
also improved by the designs of the foreign guests, and by the
designs of our architects working and living abroad (V. Nikolić and
M. Doering - Germany, Enota team and A. Kalamar – Slovenia, B.
Tošković – Finland, M. Bratuša - Ireland).
The jury of the 30th Salon of architecture consisting of: Zoran Lazović,
Žaklina Gligorijević, Vladimir Milenković, Vladimir Mitrović and Josip
Pilasanović, selected, out of 220 designs sent to the competition,
110 designs to compete for the Grand Prix of the Salon, as well
as for other awards in a variety of categories: architecture, town
planning, interior and publications (further in the text, there is a list
of awarded designs).
In the ancillary program of the Salon of Architecture, a project of
revitalization of the Old Fairground was presented. Apart from the
historiographic exhibition, there were the workshops organized by
the students of the Architectonic Faculty, Dramatic Arts and Applied
Arts faculties (the authors of the entire project concept are R. R.
Bogdanović and M. Vukotić-Lazar). The appearance of the exhibition
was rendered more contemporary and effective by the new square
format of the exhibition panels, 70x70. Also the catalogue of the
30th Salon was exceptional for its simple and modern design. The
authors of the introductory texts in the catalogue were Zoran
Lazović, professor of the Architectonic faculty and chairman of
the 30th Salon of Architecture jury and Ljiljana Miletić-Abramović,
Curator of the Architectural department of the Museum of Applied
Arts, editor of the catalogue and Curator of the Salon of Architecture
exhibition.
Ljiljana Miletić-Abramović
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ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА

JURY REPORT

Жири 30. Салона архитектуре у саставу:
проф. Зоран Лазовић, д.и.а., председник,
Жаклина Глигоријевић, д.и.а.,
мр Владимир Миленковић, д.и.а.,
Владимир Митровић, ист. Уметности,
Јосип Пиласановић, д.и.а.,
доделио је следеће награде и признања.

Jury of the 30th Salon of architecture, consisting of:
prof. Zoran Lazović, grad. Arch. Eng., chairman,
Žaklina Gligorijević, grad. Arch. Eng ,
mr Vladimir Milenković, grad. Arch. Eng.,
Vladimir Mitrović, Art historian,
Josip Pilasanović, grad. Arch. Eng,
Awarded the following prizes and awards and.

GRAND PRIX САЛОНА
Зорану Абадићу и Душану Миловановићу
за Објекат социјалног становања у Новом насељу у Ваљеву,
за унапређење стандарда живљења (Сл. 1).

The GRAND PRIX of the SALON went to
Zoran Abadić and Dušan Milovanović
For the Social housing building in the New district in Valjevo,
for the improvement of living standard (Fig. 1).

Признање у категорији „Архитектура”
Дарку Марушићу и Миленији Марушић
за Објекат Металс банке у Стражиловској улици бр. 2 у Новом
Саду,
за унапређење урбаног контекста (Сл. 2).

Award in the „Architecture” category to
Darko Marušić and Milenija Marušić
For the Metals bank building in Stražilovska street no. 2 in Novi Sad,
For the improvement of urban context (Fig. 2).

Признање у категорији «Архитектура»
Вуји Александру и Милану А. Ђурићу за логистички центар
„Милшпед” у Крњешевцима, Стара Пазова,
за естетику индустријских објеката (Сл. 3).
Признање у категорији „Архитектура”
Милошу Антонијевићу и Александру Бобићу
за амбијенталну сцену у селу Трпкова на Златибору,
за обликовање и ангажовање јавног простора у аутентичном
пределу (Сл. 4).

Award in the «Architecture» category to
Vuja Aleksandar and Milan A. Đurić for the „Milšped” logistic center
in Krnješevci, Stara Pazova,
For industrial structures aesthetics (Fig. 3).
Award in “Architecture” category to
Miloš Antonijević and Aleksandar Bobić
For landscape scenery in Trpkova village on Zlatibor,
For shaping and employing of the public space in an authentic
locality (Fig. 4).

Признање у категорији „Архитектура - пројекти”
Мустафи Мусићу
за пројекат Хотела у Булевару краља Александра у Београду,
за свежину и посебност израза (Сл. 5).

Award in the „Architecture - designs” category to
Mustafa Musić
For the design of the Hotel in the Bulevar kralja Aleksandra in
Belgrade,
for originality and freshness of design (Fig. 5).

Признање у категорији „Ентеријер”
Ђорђу Гецу, Даниели Станковић и Невени Стојовић
за ноћни клуб „The Tube“ у Симиној улици 21 у Београду,
за атмосферу и свеукупност дизајна (Сл. 6).

Award in the „Interior” category to
Đorđe Gec, Daniela Stanković and Nevena Stojović
For the night club „The Tube“ in Simina street 21 in Belgrade,
For the atmosphere and totality of design (Fig. 6).

Признање у категорији „Урбанизам”
Владимиру А. Милићу и Владану Ђокићу
за урбанистичко решење – просторну програмску проверу
подручја луке
„Београд – Ада Хуја“ у Београду,
за успешно истраживање модела великих потеза градских
приобаља (Сл. 7).

Award in the „Town planning” category to
Vladimir A. Milić and Vladan Đokić
For the town planning design – spatial software investigation of the
port area
„Belgrade – Ada Huja“ in Belgrade,
for the successful investigation of models of large stretches of city
riverside areas (Fig. 7).
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Признање у категорији „Урбанизам”
aba consult ауторском тиму : Стевану Мићићу (руководилац
тима)
и сарадницима - Сањину Грбићу, Татјани Мићић, Ивани
Јовановић, Ксенији Вукановић, Јелени Милутиновић и Небојши
Радошу (макета)
за синтезну урбанистичку студију трансформације локације
фирме „Бродоградилиште Београд“ на Новом Београду,
за унапређење методологије урбанистичког планирања и
пројектовања (Сл. 8).

Award in the „Town planning” category to
aba consult team of authors : Stevan Mićić (head of the team)
and their associates – Sanjin Grbić, Tatjana Mićić, Ivana Jovanović,
Ksenija Vukanović, Jelena Milutinović and Nebojša Radošu (model)
for a synthetic town planning study of „Brodogradilište Beograd“
(Belgrade shipyard) company transformation on Novi Beograd,
(New Belgrade district)
for the improvement of town planning procedure and design
methodology (Fig. 8).

Признање у категорији „Гости Салона – дело у иностранству”
Влади Славици, Душану Поповићу и Александру Алексићу
за спортску халу „Игало“ у Игалу у Црној Гори,
за обликовање спортских објеката (Сл. 9).

Award in the „Guests of the Salon – foreign opus” category to
Vlada Slavica, Dušan Popović and Aleksandar Aleksić
For the sport hall „Igalo“ in Igalo, Montenegro,
For sport structures shaping (Fig. 9).

Признање у категорији „Гости Салона – дело у иностранству”
Маши Братуши и John Ruane-у
за Екстензију 36, доградњу и репрогамирање постојеће куће,
Legan, Louisburgh, у Ирској
за изузетност архитектуре у контексту (Сл. 10).

Award in the „Guests of the Salon – foreign opus” category to
Maša Bratuša and John Ruane
For the Extension 36, extension and reprogramming of the existin
house, Legan, Louisburgh, in Ireland
For exceptional architecture in a context (Fig. 10).
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Признање у категорији „Публикације”
Љиљани Милетић Абрамовић
за студију „Паралеле и контрасти – српска архитектура 1980
– 2000”,
за истраживање, синтезу и представљање новије српске
архитектуре (Сл. 11).
Признање у категорији „Публикације”
Драгани Васиљевић Томић
за дело „Култура боје у граду: идентитет и трансформација”
(Сл. 12)
и
Милану Максимовићу
за дело „Архитектура и”
за мала издања - допринос публицистици (Сл. 13).
Признање у категорији „Публикације”
часопису ДаНС (часопис за архитектуру и урбанизам Друштва
архитеката Новог Сада)
за квалитет и континуитет (Сл. 14).
Признање у категорији „Публикације”
часопису Форум (часопис Савеза архитеката Србије и Друштва
архитеката Београда),
главни и одговорни уредник - Милорад Младеновић,
за нови приступ архитектонској периодици код нас (Сл. 15).

c Сл. 15 / Fig. 15

Award in the „Publications” category to
Ljiljana Miletić Abramović
For the study „Parallels and contrasts – Serbian architecture 1980
– 2000”,
For investigation, synthesis and presentation of recent Serbian
architecture (Fig. 11).
Award in the „Publications” category to
Dragana Vasiljević Tomić
For the book „ Color Culture in the city: identity and transformation”
(Fig. 12)
And to
Milan Maksimović
For the issue „Architecture and”
For small issues – contribution to publication (Sl. 13).
Award in the „Publications” category to
The magazing DaNS (magazine of architecture and town planning
of the Society of Architects of Novi Sad)
For the quality and continuity (Fig. 14).
Award in the „Publications” category to
The magazine Forum (magazine of the Union of architects of Serbia
and the Society of Architects of Belgrade),
Editor-in-chief - Milorad Mladenović,
For the new approach to the national architectonic periodicals
(Fig. 15).
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САЛОН АРХИТЕКТУРЕ У
НОВОМ САДУ 2008.

THE SALON OF ARCHITECTURE
IN NOVI SAD 2008.

26.5. – 2.6.2008.,
СПЕНС, Нови Сад

May 26th – June 2nd 2008,
SPENS, Novi Sad

Традиционални Дани архитектуре у Новом Саду започели су
26. маја 2008. отварањем „Салона архитектуре Новог Сада
2008.’’ и доделом награда Салона. Следећег дана одржана је
редовна скупштина на којој су изабрани нови председник,
арх. Срђан Црквењаков, и чланови управног одбора Друштва
архитеката Новог Сада, а потом и изложба Конкурсних радова
за пословни објекат „Матијевић’’ са јавном гаражом. Обе
манифестације пратили су одговарајући каталози и плакати.

Traditional Days of Architecture in Novi Sad began on May 26th
by opening the “Salon of Architecture of Novi Sad 2008”, and
by awarding prizes of the Salon. The next day, a regular assembly was held, on which occasion a new chairman, arch. Srdjan
Crkvenjakov was elected, as well as the members of the directorial board of the Society of Architects of Novi Sad, and afterwards,
the exhibition of the Competition designs for the office building
„Matijević’’ with a public garage was also organized. Both events
had the appropriate catalogues and posters.

Близу четрдесет радова у свим категоријама било је довољно да
попуни неприкладан простор Галерије „Мацут’’ на новосадском
СПЕНС-у. Пред око стотину посетилаца, без присуства камера
и медија, додељена су и признања за овогодишњи Салон
архитектуре.
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Награде за архитектонску реализацију и реализацију ентеријера
добили су београдски архитекти Миленија и Дарко Марукушић
за објекат „Металс банке’’ у Новом Саду. Обједињене награде
за ове реномиране ауторе говоре о њиховом последњем
архитектонском делу, које свој интегритет исказују у функцији,
обликовању и доброј урбанистичкој поставци. Архитектура је,
стоји у образложењу награде, упориште за ентеријер који свој
израз проналази у транспарентности и примени племенитих
материјала (Сл. 1).
Награду за урбанистичку реализацију добио је тим предвођен
проф. Браниславом Митровићем, архитекти Наташа Ђурић и
Јелена Грујић, за успешну интервенцију реконструкције пешачке
улице у Зрењанину, која се издваја квалитетном комбинацијом
материјала и колорита, детаљима урбаног мобилијара и
дијалогом са окружењем и грађанима (Сл. 2).
Награда за архитектонски пројекат припала је конкурсном

Almost forty designs in all categories were sufficient to fill up the
inappropriate space of the „Macut’’ Gallery in the SPENS. The prizes
for this year’s Salon of Architecture were awarded in the presence of
around a hundred visitors, in the absence of cameras and media.
The prizes for an architectonic realization, and interior realization
were received by Belgrade architects Milenija and Darko Marukušić
for the „Metals bank’’ building in Novi Sad. The fact the renowned
authors obtained both prizes, tells us about their latest architectural
creation, and about the authors’ integrity expressed through
the function, forming, and an excellent town planning layout.
Architecture is, as the prize commentary put it, a basis for the interior,
which employed transparency and precious materials. (Fig. 1).
The prize for town planning realization was received by a team lead
by prof. Branislav Mitrović, and by architects Nataša Đurić and Jelena
Grujić, for a successful intervention in reconstruction of a pedestrian
street in Zrenjanin, which stands out for its quality combination of
materials and colors, and details of urban equipment, and the rapport
it established with the environment and the residents. (Fig. 2).
The prize for the architectonic design was awarded to the
competition project intended for presentation of the Republic of
Serbia at the 11th International exhibition of architecture in Venice

СЕПТЕМБАР 2008, БРОЈ 26, ГОДИНА IX

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

c Сл. 1 / Fig. 1

c Сл. 2/ Fig. 2

раду за представљање Републике Србије на XI Међународној
изложби архитектуре у Венецији 2008. године, аутора арх.
Мустафе Мусића, пројектанта Вање Панић и сарадницима арх. Зорану Ђорђевићу и Владимиру Илићу. Духовит визуелни
концепт који у постојећем простору павиљона Србије у
Венецији нуди интересантну поставку скривених паноа на
којима гледалац открива правце развоја српске архитектуре,
према ауторском избору, нудећи добро решење остветљења
простора и пластичног обликовања (Сл. 3).
У области публицистике награда је припала Владимиру
Митровићу
за
монографију ‘’Архитектура
Милорада
Милидраговића – Живот посвећен архитектури’’ у којој је
обрађено дело овог врсног новосадског архитекте (Сл. 4).
Из области студентских радова награду је добио Марко
Јовановић за дипломски мастер-рад (архитектонскоурбанистичка студија) за Еколошки прихватљиво становање
на Мишелуку у Новом Саду, у коме је аутор показао како
једноставна форма, пажљив однос према природи и терену, као
и непретенциозно обликовање и примерена спратност, могу
да дају одличне разултате. Рад, такође, примењује савремена
искуства из области еколошке изградње и одрживости
енергетске потрошње (Сл. 5).

2008, by the author, arch. Mustafa Musić, designer Vanja Panić and
the associates - arch. Zoran Đorđević and Vladimir Ilić. It was an
inspired visual concept that offered a good solution of illumination
of space and shaping of plastics. It was realized in the framework
of the Serbian pavilion in Venice, offering an interesting display of
hidden panels where a spectator might learn of the directions of
Serbian architecture development, as chosen by the authors. (Fig. 3).
In the field of publishing, the prize was awarded to Vladimir Mitrović
for the monograph ‘’Architecture of Milorad Milidragović – Life
devoted to architecture’’ which deals with the opus of this splendid
architect from Novi Sad (Fig. 4).
In the field of student designs, the prize was awarded to Marko
Jovanović for the master degree design (architectonic-town
planning study) for an environmentally acceptable housing project
in Mišeluk in Novi Sad, where the author demonstrated that a
simple form, a careful relationship towards the nature and terrain,
and an unpretentious shaping and appropriate building height
can yield excellent results. The design employed the contemporary
experience in the field of environmental construction and
sustainable energy consumption. (Fig. 5).
Prizes for town planning design and interior design were not
awarded this year.
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c Сл. 3 / Fig. 3
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Награде за урбанистички пројекат и пројекат ентеријера ове
године нису додељене.
Наши се архитекти, генерално, некако тешко одлучују да
у галеријским условима излажу своја остварења, па је за
похвалу жеља неких аутора да на Салону учествују са више
радова – Мирослав Крстоношић, Немања Радусиновић, Ела
Нешић и др. Такође, приметна је и појава већег броја радова
архитеката млађе генерације као и студената архитектуре који
су се представили са свежим и иновативним остварењима
ослоњеним на најбоље традиције модернизма (Марија Ристић,
Ђурђица Хорват). На овогодишњем салону посетиоци су
могли видети десетак нових објеката и исто толико ентеријера
што ипак, на неки скроман начин, даје увид у овогодишњу
продукцију реализованих дела.
Подмлађен је организациони одбор Салона – архитекти Милан
Пунош, Драган Мићић, Анита Павловић, Исидора Амиџић,
Александар Ранитовић и Ивица Ивановић, док је жири Салона
заседао у саставу: архитекти Соња Стоја, Јелена Војводић,
Дубравка Ђукановић, Ђорђе Грбић и Мирослав Шилић, који
је и успешно дизајнирао комплетни визуелни идентитет и
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c Сл. 4 / Fig. 4

In general, our architects find it somewhat difficult to exhibit their
creations in galleries, thus a wish of some authors to participate in
the Salon with multiple designs is commendable. These authors
were – Miroslav Krstonošić, Nemanja Radusinović, Ela Nešić and
others. Also, one might notice a larger presence of a number of
young architects’ and architecture students’ designs presenting
fresh and innovative creations founded on the best traditions of
modernism (Marija Ristić, Đurđica Horvat). Visitors of this year’s
Salon could see ten new buildings and as many interiors, which,
though in a modest way, provided a sight of this year’s production
of realized designs.
The organizational board of the Salon had somewhat younger
composition – those were architects Milan Punoš, Dragan Mićić,
Anita Pavlović, Isidora Amidžić, Aleksandar Ranitović and Ivica
Ivanović, while the jury consisted of: architects Sonja Stoja, Jelena
Vojvodić, Dubravka Đukanović, Đorđe Grbić and Miroslav Šilić, who
also successfully designed the complete visual identity of this year’s
Salon of Architecture in Novi Sad.
It appears that slowly (but inevitably) there comes a time in
which some of the postulates of the Novi Sad Salon, but of other
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c Сл. 5 / Fig. 5

овогодишњег Салона архитектуре у Новом Саду.
Као да полако (али сигурно) долази време у коме ће неки
постулати новосадског Салона, али и других изложби које
презентују савремену архитектонску продукцију, морати да
се редефинишу и организују на новим принципима. Намећу се
нека, већ позната али не коришћена решења. На првом месту
бијенална организација, а потом и повећан број селекција
– отворена, по позиву, ауторски избори, радови наших
архитеката у другим срединама итд. – и, наравно, пропратних
манифестација, изложби и других дешавања.
Због релативно мале архитектонске продукције, период од две
грађевинске сезоне изгледа оптимално време за приказ пресека
архитектонског стваралаштва, посебно када се зна да изградње
наших објеката трају дуго. Проширење система презентовања
градитељске продукције, можда је кључни сегмент неког новог
концепта Салона. Наведени начини приказивања, сами по себи,
донели би свежину али и знатно већи број изложених дела,
што би дало значајнији увид у разнородна дешавања на пољу
домаће архитектуре.

exhibitions presenting the contemporary architectonic production
as well, will have to be redefined and that the exhibitions will have
to be organized upon new principles. Some already known, but not
used solutions come naturally into mind. Primarily, the Salon should
be organized as a biennale, and the number of selections should
be increased – there should be an open selection, upon invitation,
selections of authors, work of our architects abroad etc. – and of
course other ancillary manifestations, exhibitions and other events.
Due to a relatively low architectonic production, a period of two
building seasons appear to be an optimal time for presentation of
the current status of architectural creations, particularly because
it is well known that construction of projects in our circumstances
usually takes a long time. Expansion of the presentation system of
our building production, might be a key segment of a new concept
of the Salon. The mentioned ways of presentation would, per se,
bring about a freshness, as well as significantly higher number of
exhibited designs, which would provide an important insight into
the various events in national architecture.

Владимир Митровић, историчар уметности

Vladimir Mitrović, art historian
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ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ
Oд 27. јуна до 6. јула 2008. год,
Београд
НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ одржава се од 27. јуна до 6. јула 2008.
године. Друштво архитеката Београда и Културни центар
Београда по трећи пут организују ову манифестацију чија је
тема ГРАД НА ВОДИ - ВОДА У ГРАДУ.
Као и до сада, НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ представиће бројне
домаће и стране архитекте и стручњаке из области урбанизма
кроз изложбе, предавања, радионице, представљање књига и
часописа из области архитектуре и урбанизма.
Посебни куриозитет овогодишње НЕДЕЉE АРХИТЕКТУРЕ
представља гостовање једне од водећих светских пројектантских
компанија - KCAP из Холандије - која ће се представити кроз
изложбу, предавање и радионицу и која ће Београђане упознати
са актуелном холандском архитектуром и урбанизмом.
Изложба чувеног италијанског архитекте Карла Скарпе (Carlo
Scarpa) биће отворена у Италијанском културном центру.
У овој НЕДЕЉИ АРХИТЕКТУРЕ посебна пажња биће усмерена
на издаваштво у области архитектуре и урбанизма. Мароје
Мрдуљаш и Андрија Русан представиће своју књигу о
савременој хрватској архитектури. Такође, биће представљен
нови број часописа Форум који је недавно изашао у комплетно
новом издању.
И ове године НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ позива све Београђане
да својим присуством, предлозима и сугестијама активно
учествују у осмишљавању свога града. Тако ће, организовањем
разноврсних тематских шетњи које треба да подстакну њихову
знатижељу, грађанима бити пружена могућност да уз подршку
водича, архитеката и историчара архитектуре сагледају
вредност и значај нашег архитектонског окружења.
Као и до сада НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ део свог програма
посвећује својој најмлађој публици. Низом акција и радионица
најмлађи посетиоци моћи ће да се упознају са основама
архитектуре, њеним значајем и начинима за њено разумевање.
У НЕДЕЉИ АРХИТЕКТУРЕ незаобилазне су и актуелне домаће
теме као што је присуство реклама, рекламирања на фасадама
објеката. Посебан сегмент чини преиспитивање архитектонских
вредности објеката из прошлог века за које је повод прослава
шездесетог рођендана Новог Београда.
Верујемо да ће и овогодишња НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ
остварити свој главни циљ: афирмацију позитивних вредности
архитектонске струке и унапређење лика Београда као активне
европске метрополе. Наша мисија је да подстакнемо боље
разумевање утицаја архитектуре у стварању лепше слике
нашег града, а такође и да укажемо на значај архитектонског
стваралаштва као једне од најзначајнијих тековина наше
цивилизације.
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УВОД

INTRODUCTION

Недеља архитектуре постаје манифестација са озбиљним
искуством. Ове године одржава се по трећи пут и, као и до
сада, има међународни карактер. Садржај манифестације је,
у односу на претходну годину, проширен и концепцијски
уобличен темом „Град на води”. Концепт манифестације
проширен је и на област урбанизма, што представља
програмску новину и начин да се сваке године манифестација
унапреди, иновира и прошири поље интересовања.

The Architecture Week is becoming a manifestation with serious
experience. This year it is held for the third time and is again having an international character. The content of the manifestation
has been expanded compared to the previous year and conceptually expressed through a theme of the City River, with greater
number of events compared to last year. This year, the concept
of the manifestation also includes the field of town planning,
which presents a program novelty and also a way to improve,
innovate and expand the manifestation each year.

Учесници манифестације у каталогу су заступљени са
основним подацима о своме раду и пројекту којим се
представљају. Ради прегледнијег приступа информацијама,
каталог је, као и претходни, подељен према врсти догађаја на
неколико целина: изложбе, предавања, трибине, промоције,
радионице, представљање већ традиционалних шетњи
Београдом и презентације фирми. Међутим, садржај Недеље
архитектуре 2008. може се посматрати и у оквиру неколико
тематских блокова који су се искристалисали током припреме
манифестације, прикупљања и обраде материјала. Ова подела
је условног карактера и указује на тематску разноврсност самог
садржаја.
Окосницу једног од тематских блокова у оквиру Недеље
архитектуре представља пројекат „Архитектура у Словенији,
Хрватској и Србији на почетку 21. века” чији је координатор
Иван Куцина. Пројекат чине три изложбе: Савремена
словеначка архитектура (кустос Ђорђе Стојановић) (Сл. 2),
Савремена хрватска архитектура VII: тридесет остварених
пројеката након 2000. године (кустос Крунослав Иванишин)
(Сл. 3) и Нова српска архитектура (кустос Зоран Лазовић) (Сл.
4). Питање аутентичности одређене националне архитектуре
које се темељи на успостављању разлике између традиције и
утицаја из других средина дефинисаног углавном као импорт
са Запада, чини се ирелевантним на почетку 21. века. Услед
бројних незаустављивих, глобалних и убрзаних промена које
су се одразиле на све сегменте живота, тражење некаквог
заједничког именитеља, особености одређене националне
архитектуре, није од приоритетног значаја. Сада је у првом
плану начин реаговања одређених средина на глобалне
промене и њихово усклађивање са локалним могућностима и
ресурсима. Савремену архитектуру у овим срединама повезује
нешто што истовремено представља и особеност сваке од њих, а
то је отпор према бројним негативним тенденцијама транзиције,

The content of this year’s Architecture Week may also be considered
within several thematic blocks which have been crystallized during
the preparation of the manifestation, as well as during material
collecting and processing. The pillar of one of the thematic blocks
within the Architecture Week is a project entitled Architecture in
Slovenia (Fig. 2), Croatia (Fig. 3) and Serbia (Fig. 4) at the beginning
of the 21st century, its coordinator being Ivan Kucina. To this block,
which highlights local and regional situation encountered by the
architects, Project Zagreb: Transition as Condition, Strategy, Practice
(authors: Eve Blau and Ivan Rupnik), is thematically adjacent, as well
as lectures by Aljoša Dekleva and Tina Rupnik (dekleva gregorič
architects), a lecture by Ivan Rašković under the title of Balkan
Effect: the File of Cases and presentation ACXY and BIG of Young
Architects’ Club (Fig. 5).
Netherlands in Belgrade represents another thematic block of
the 2008 Architecture Week. Within it, one of the world’s leading
consulting companies - the KCAP Architect & Planners from
Netherlands (Fig. 6) is presented through an exhibition and a
lecture, then Mirjana Milanović with her lecture under the title of
New Residential Architecture of Amsterdam: Public–Private Spatial
Relations and exhibition entitled the Project IJburg (Fig. 7), Jurgen
van der Ploeg, representative of the Dutch firm FARO Architekten,
Ana Džokić and Marc Neelen (STEALTH.unlimited) and a traveling
debate of the Netherlands Architecture Institute (NAI).
The exhibition of one of the most important architects of 20th
century, architect Carlo Scarpa, represents a separate segment of
Architecture Week, which has a historical character and is entitled
the Drawings by Carlo Scarpa for the Venice Biennale: Architecture
and Designs (1948–1968), the Castelvecchio Museum and the
Brion Monumental Complex – as well as a lecture under the title of
Museography of Carlo Scarpa.
Within a block dedicated to local topics, Cultural Heritage
Preservation Institute of Belgrade is presented through the
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што је, истовремено, и главни предмет интересовања који ове
изложбе проблематизују. Овом блоку, који осветљава домаће и
регионалне прилике са којима се сусрећу архитекти, тематски
су блиски и „Пројекат Загреб: транзиција као стање, стратегија,
пракса” (аутори - Eve Blau и Иван Рупник) представљен кроз
изложбу и предавање Ивана Рупника; затим, предавање Аљоше
Деклеве и Тине Грегорич (деклева грегорич архитекти) који
своје пројектовање схватају као истраживање ширег контекста
и реаговање на конкретна ограничења и услове. Иван Рашковић
у свом предавању „Балкански ефекат: фасцикла случајева”
критички посматра стање на овим просторима дефинишући
га кроз шизофрене матрице, центре инерције и разликовање
традиције и иновације. Сличним суочавањима са затеченим
стањем и начинима његовог превазилажења, али из угла
архитеката који тек започињу своју професионалну активност,
баве се и пројекти ACXY и BIG Клуба младих архитеката (Сл. 5).
„Холандија у Београду” представља други тематски блок
НЕДЕЉЕ АРХИТЕКТУРЕ, изложбом и предавањем представља
једну од водећих светских пројектантских компанија - „KCAP
Architects & Planners” из Холандије (Сл. 6). Специфичним
приступом у којем су архитектура и урбанизам неодвојиви, а
модернистички редукционизам превазиђен, својим пројектима
они настоје да одговоре на питање како ускладити комплексност
урбанистичког пројектовања са мултифункционалношћу
града као система који одржава мноштво социјалних мрежа.
Њихова истраживања окренута су ка проналажењу једног
свеобухватнијег приступа у којем се наука, уметност и интуиција
преплићу и допуњују у пројектовању једног отвореног система.
У том систему архитектура не представља оквир града, већ жив
d Сл. 6 / Fig. 6
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c Сл. 5 / Fig. 5

exhibition titled the Endangered Cultural Heritage (Fig. 8);
Aleksandar Stjepanović will, through a panel discussion dedicated
to New Belgrade, mark its sixtieth anniversary by conversing with
builders of New Belgrade.
Publishing in the field of architecture and town planning is yet
another new thematic block of Architecture Week. One of the
programs is also dedicated to the youngest citizens, while Walks
Through Architecture of Belglade will be organized for general
public.
With the aim to animate professional community and encourage,
particularly young, architects to actively participate in creating
appearance of their city, Architecture Week organizes a competition
for young architects up to 35 years of age under the title of the
NewBelgrade float for which, for the first time, a prize will be
awarded. Opening of the city towards the water fronts is one of the
tendencies which has been present in our city during the past few
years which involves relocation of social life from the city center to
the riverbanks. The more so, such kind of competition encourages
these changes and, at the same time, rounds off thematic framework
of the 2008 Architecture Week – the City River.
Maja Stanković
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c Сл. 7 / Fig. 7

организам који дише, мења се и оставља могућност за појаву
неких нових функција - нама још увек непознатих.
Сасвим различит контекст у односу на прилике у нашем граду у
којима архитекти и урбанисти раде, представљен је предавањем
„Нова стамбена архитектура Амстердама: однос приватног и
јавног простора” Мирјане Милановић и изложбом „Пројекат
Ajburg” (Сл. 7).
О својим истраживањима у области повезивања архитектуре
и урбанистичког планирања говори и представник холандске
фирме „FARO architecten” - Jurgen van der Ploeg (Јурген ван дер
Плоег), док о укрштању визуелне културе, урбаног, просторног
интервенисања и културног активизма на релацији БеоградРотердам говоре Ана Џокић и Марк Нилен (Marc Neelen)
(STEALTH.unlimited). Путујућа дебата Холандског института
за архитектуру (NAI) представља размену искуства у форми
разговора које овај институт развија као један од битних
аспеката своје делатностим, одазивајући се на позиве упућене
из различитих делова света. У току претходне године сличне
дебате о актуелним локалним и универзалним темама
организоване су у Шпанији, Аргентини, Немачкој, Мађарској,
Хрватској, Румунији, Италији и Индији. Разговор између домаћих
и холандских архитеката води се на тему „Развој приобаља”.
Посебан сегмент Недеље архитектуре, историјског карактера,
представља изложба једног од најважнијих архитеката 20. века,
италијанског архитекте Карла Скарпе. У питању су три изложбе
- Цртежи Карла Скарпе за Венецијански бијенале: Архитектура
и пројекти (1948–1968), Музеј Кастелвекјо и Монументални
комплекс Брион и предавање „Музеографија Карла Скарпе”. Реч
је о одабиру између пет стотина цртежа и фотографија његових
пројеката који се данас налазе у власништву Републике Италије,
на основу којих се могу пратити развојне етапе рада овог
чувеног архитекте. У оквиру блока посвећеног домаћим темама
представља се Завод за заштиту споменика изложбом „Угрожена
културна баштина” којом у непосредном градском језгру -

c Сл. 8 / Fig. 8

d Сл. 9 / Fig. 9
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d Сл. 10 / Fig. 10

излогу у центру града - подсећа на три објекта из прошлог
века, који представљају вредно културно наслеђе Београда, а
угрожени су, и њихов опстанак доведен у питање (Сл. 8). Сасвим
различит повод представља прослава шездесетогодишњице
Новог Београда. У то име, Александар Стјепановић трибином
посвећеном Новом Београду обележава ову годишњицу у
разговору са градитељима Новог Београда.
Посебно место у оквиру домаћих тема, који на најбољи начин
осветљавају делатност архитеката различитих генерација
указујући на потенцијал ове средине, заузимају конкурси у
организацији Друштва архитеката Београда: радови са конкурса
за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења
пословног објекта у блоку А/126, пословног објекта у блоку
11/а на Новом Београду, решење Градског парка од хотела
Југославија до Бранковог моста (Сл. 9), као и радови са конкурса
за Венецијански бијенале архитектуре.
Шетње кроз Београд у пратњи истакнутих стручњака архитеката, историчара архитектуре и историчара уметности
- најбољи су начин за упознавање шире јавности, грађана
Београда, са архитектонским вредностима овог града и
начинима њиховог сагледавања. Истовремено, шетње су
постале препознатљиво обележје Недеље архитектуре. Сасвим
нови поглед на Кнез Михајлову улицу са Бојаном ИбрајтерГазибаром, Западни и источни Врачар и Неимар са Мирјаном
Ротер-Благојевић (Сл. 10), СИВ из његове унутрашњости уз
помоћ Биљане Мишић, поглед на Београд с реке са Жаклином
Глигоријевић или поноћна шетња Београдом уз разговор са
Иваном Куцином - неке су од овогодишњих дестинација.
Издаваштво у области архитектуре и урбанизма представља
још један нови тематски блок у оквиру којег се представљају
најновија издања: књига „Архитектура и” Милана Максимовића
уз пројекцију филма „Концепт минимализма” истог аутора, као и
„Савремена хрватска архитектура – тестирање стварности” чији
су аутори Мароје Мрдуљаш, Андрија Русан и Ведран Мимица.
Мароје Мрдуљаш и Андрија Русан представљају и часопис
Орис, а Милорад Младеновић - ново, редизајнирано издање
часописа Форум.
Део програма посвећен је и најмлађој публици. Низом акција
и радионица најмлађи посетиоци моћи ће да се упознају са
основама архитектуре, њеним значајем и начинима на које се
она може боље разумети. У том циљу Ива Суботић-Красојевић
и Катарина Бунушевац, као представнице Дечјег културног
центра Београд, организовале су радионице за најмлађе које
ће се бавити овогодишњом темом „Град на води”, док нова група
средњошколаца наставља да истражује проблем „Редефиниција
полигона или ко квари квадрате” заједно са Маријом Булатовић
(Сл. 11).
С циљем да анимира стручну јавност и да подстакне младе
архитекте да активно учествују у креирању изгледа свога града,
Недеља архитектуре организује конкурс за младе архитекте до
35 година под називом „Новобеоградски сплав” и, по први пут
ове године, додељује награду. Отварање града према рекама
једна је од врло изражених тендеција у последњих неколико
година у нашем граду, уз коју иде и премештање друштвеног
живота из центра на обале река. Утолико, оваква врста конкурса
излази у сусрет променама и истовремено заокружује тематски
оквир Недеље архитектуре 2008 - Град на води.
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……НЕДЕЉА ДИЗАЈНА ……DESIGN WEEK
5 – 11. мај 2008. Београд

May 5th – 11th 2008 Belgrade

Лични поглед

A personal view

Design week ове године окупио је, без сумње, сам врх светског
дизајн, адвертајзинг и архитектонског естаблишмента
готово једногласно окренутог самосвести, креативности
и одговорности као основним покретачима и циљевима
савременог друштва.

Design week of this year, undoubtedly gathered the cream of
world design, advertising and architectonic establishment which
is primarily and unanimously devoted to self-consciousness, creativity and responsibility which are spiritus movens and goal of
a contemporary society.

…РЕКЛАМА – ПРОИЗВОД НА ДРУГОМ МЕСТУ

…ADVERTISEMENT – COMMODITY IN THE BACKGROUND

Развој свести и односа према медијима била је једна од главних
смерница претежно свим учесницима овогодишњег DW.
Пример са рекламом за чоколаду који је показао Грахам Финк
(http://www.youtube.com/watch?v=P1hfNNcOrfY) на добар начин
илуструје једно дубље познавање и разумевање информатичког
друштва и медијске јавности, која, очигледно, убрзано губи
интересовање за класичан приступ дизајну. Све више тражи
креативан и директан приступ који покреће емоције и интелект
на много дубљи начин од директног презентовања производа.
Рекламне агенције су схватиле да се јавност заситила реклама,
а посебно реклама које убеђују. тако да је можда једини
могућ приступ - порука која интригира самом формом, док се
производ поред ње провлачи дискретно, хватајући се само за
основну конотацију и не угрожавајући концепт.

Development of awareness and relation towards media was one of
the main guidelines to the majority of participants of the Design
Week of this year. There was an example of an advertisement for
chocolate presented by Graham Fink (http://www.youtube.com/
watch?v=P1hfNNcOrfY) illustrating in a fine way a deep knowledge
and understanding of an informatics society and public, which,
obviously increasingly loses interest for a classic approach to the
design. It is increasingly demanding a creative and direct approach,
which stirs emotions and intellect at a deeper level than that of
direct presentation of a product. Advertisement agencies realized
that the public is bored by ads, especially by persuading ads, leaving
perhaps only one possible approach – message intriguing by virtue
of its very form, while the advertised product is in the background,
loosely relating to the main concept without getting into its way.

…ДИЗАЈН И АРХИТЕКТУРА – ОДГОВОРНОСТ
…DESIGN AND ARCHITECTURE – RESPONSIBILITY
Најснажнији утисак из поља уметности и дизајна оставила
је Uchronia (http://www.arnequinze.tv/#/en/project/uchronia,nevada-desert), пројекат фантазмагоричног објекта-скулптуре
у пустињи Невада, дело групе окупљене око Arne Quinze-а.
Најфасцинантније у овом несвакидашњем пројекту је сам

The most potent impression from the domain of art and design was
left by Uchronia (http://www.arnequinze.tv/#/en/project/uchronia,nevada-desert), a project of phantasmagoric object-sculpture in
the Nevada desert, an act by the group of people gravitating to
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Даниел Либескинд: Злота 44, Варшава, 2008.
Daniel Libeskind: Zlota 44, Warsaw, 2008.
концепт - стварање скулптуре у недођији, три недеље рада на
изградњи, а потом три дана trance журке за 30.000 људи. Само
да би последње ноћи читаву инсталацију спалили у пламену
високом 1.5 км. Цео овај пројекат би био помало бизаран да
уметници нису остварили контраефекат таквој деструкцији
поклонивши УНИЦЕФ-у материјал (дрво) еквивалентан
употребљеном, такође су засађене и саднице да би се одржала
равнотежа екосистема, а земља је пре изградње инсталације
ватростално изолована. Овај потез уметника на најбољи начин
приказује снагу идеје и њену моћ да се деструкција претвори у
позитиван, покретачки импулс.
Нова идеологија дизајна могла би се наслутити као мешавина
високе технологије и одговорног односа према окружењу.
Стварање филозофије која уводи одговорност, уједно се
противећи пуком материјализму дизајна као индустријске
гране.

Arne Quinze. The very concept is the most fascinating part of this
extraordinary project – a sculpture was created in a desolate place,
there were three weeks of construction and then three days of
trance party for 30.000 people. Only to have the entire installation
burnt to the ground on the last night, in a blaze raising to the height
of 1,5 km. The whole project would have been somewhat bizarre,
had the artists not counteracted such destruction by bestowing
the UNICEF material (timber) equivalent to the used quantity. Also,
the new saplings were planted in order to preserve the ecosystem
balance, and the soil was fireproofed prior to construction of the
installation. Such actions of the artist demonstrate in a best manner
the power of an idea and its capacity to convert the destruction into
a positive, moving impulse.
The new ideology of design could be perceived as a mixture of high
technology and a responsible attitude towards the environment. It
is a creation of a philosophy endorsing responsibility at the same
tme opposing mere materialism of design as a component of
industrial production.

…НЕПОНОВЉИВОСТ КАО БРЕНД
(www.daniel-libeskind.com)
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Вероватно најзвучније име интернационалне архитектуре у
овом тренутку - Даниел Либескинд, презентовао је своје пројекте
са одмереном дозом опуштености и професионалности,

…UNIQUENESS AS A BRAND
(www.daniel-libeskind.com)
Probably the most acclaimed personality of international
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Даниел Либескинд / Daniel Libeskind

обраћајући се аудиторијуму присно, без устезања, пуштајући
своје експресивне форме да говоре саме за себе. Либескинд
првенствено оставља утисак сјајног менаџера чији је циљ, у
сваком пројекту, инкорпорирање свих историјских, социјалних
и економских аспеката у објекат који ће се исплатити не само
својом примарном функцијом, већ и посредно, остварујући
туристички капацитет који ће сигурно бити експлоатисан у
следећих неколико деценија. Такав утисак само појачава његово
константно брендирање сопственог имена наглашавањем да је
он и идејни творац и креатор свих својих дела.

architecture of the present time - Daniel Libeskind, presented his
designs in relaxed and professional way, addressing the audience
in an intimate manner, unhesitatingly, letting his expressive forms
talk for themselves. Libesking primarily leaves an impression of a
brilliant manager, whose goal is, in all projects, to incorporate all
historical, social and economic aspects in a building, which will
bring profit not only through its primary function, but also indirectly
too, creating a tourist capacity which will certainly be used in the
following decades. Such impression is constantly augmented by his
continuous branding of his one name, through emphasizing that he
both invents the concept of an object and creates the object itself.

ЧОВЕК И ДРУШТВО – СИНЕРГИЈА
MAN AND SOCIETY– SYNERGY
Овогодишњи Design week је просветљујуће и истовремено
застрашујуће искуство које показује колико су далеко у
могућностима и свести о данашњем друштву и приликама у
њему одмакли људи у врху обухваћених професија. Колико је,
заправо, то удаљено од наше реалности – од државе и људи
који још увек немају свест потребну да би савремену, живу
филозофију и уметност имплементирали у реалан живот.
Окосница наше свакодневице још увек је, нажалост, борба за
опстанак и тражење места под сунцем, да би нешто од тог нивоа
апстрактности, на коме јесу приказани многи пројекти на DW,
уопште и било примећено.
Тај лични поглед на DW нам открива да креативност, која нам
као јединкама, свакако не мањка, ако и може да не проистиче
из самосвести, без ње неће моћи да постоји. Без одговорности,
као друштвене, заједничке категорије, остаће само наше мало,
готово себично искуство.

This years’ Design week is an enlightening and at the same
time frightening experience showing how far in potential and
awareness the top people of the chosen professions have gone,
in a contemporary society. And how distant, in effect, this is from
our reality, form the state and the people who still do not have
the consciousness and awareness required to implement the
contemporary, living philosophy into real life. The essence of our
quotidian lives is still, unfortunately, bare survival, to such an extent,
that the abstract level, at which many projects at Design week were
presented, passed undetected.
This personal view of the DW reveals that creativity (which we
as individuals are certainly not lacking) even if it does not stem
from the self-consciousness, will not be able to survive without it.
Without responsibility, as a social, common category, only our small,
almost selfish experience will remain.

апс.арх. Вук Марић

Student of architecture Vuk Marić

21

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

ТРЕЋИ АРХИЈЕНАЛЕ...
УТИСЦИ

THIRD ARCHIENNALE...
IMPRESSIONS

8. – 18. фебруар 2008, Врање

8th – 18th February 2008, Vranje

Позивница / Invitation
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Двадест први век на Балкану, време транзиције, град на
југу Србије препуштен себи, са хиљадама незапослених
и хиљадама придошлица из још запуштеније југоисточне
Србије, са три напуштене фабрике и са неколицином
„инвеститора који уређују град по својој мери” Насупрот
њима стотине уметника: архитеката, сликара, музичара...
немоћно гледају тај хаос питајући се докле?

It is the 21st century in the Balkans, time of transition, and there
is a city in the south of Serbia, left on its own, with thousands
of unemployed inhabitants, and with thousands of newcomers
from the even more dilapidated south-east Serbia areas, there
are three derelict factories, and there is a handful of investors “rearranging the city according to their own concepts”. As opposed
to these stand several hundreds of artists: architects, painters,
musicians… helplessly watching this chaos and wonder how
long it will last?

У таквој атмосфери, једна од ретких светлих тачака: Трећи
архијенале. Замишљен да окупи све који воле свој град са
заокруженом приликом да подсети, упозна, дâ смернице и улије
наду да није све изгубљено.

In such an atmosphere, there is one bright spot: the Third
Archiennale. It is conceived to gather all those who love their city,
and to remind them of, and familiarize them with novelties, provide
guidelines and instill hope that not everything is lost yet.

ДАН ПРВИ... 08. 02.

DAY ONE... 8TH FEBRUARY

Увод у Архијенале - трибина у организацији Инжењерске
коморе, у великој сали СО Врање, са почетком у 15 часова, са
циљем да окупи што више инжењера и представника локалне
самоуправе из Пчињског округа, и темама које су од значаја за
цео регион. Трибину је отворио потпредседник Инжењерске
коморе Милован Главоњић, д.и.е. Са организацијом Коморе
присутне је упознала председница Извршног одбора матичне
секције извођача радова Татјана Ђорђевић, д.и.г. Пријављене
теме су биле интересантне за цео Пчињски округ:
1. Активности просторног планирања од значаја за општине
јужног Поморавља (Републичка агенција за просторно
планирање).
2. Ка генералном плану Врања (Већија Костић, д.и.а., шеф одсека
за урбанизам општине Врање).
3. Пројекат реконструкције локалних путева (суседски програм

There was an Introduction to the Archiennale – an open discussion
organized by the Engineering Chamber, in the great hall of the
Municipality of Vranje Assembly, beginning at 3 p.m., aimed at
gathering as many engineers and representatives of the local
government from the Pcinja county as possible, with an agenda
important for the entire region. The discussion was opened by the
vice-chairman of the Engineering Chamber, Milovan Glavonjić,
grad. Eng. Of Electronic Eng. The audience was acquainted to the
organization of the Chamber, by the chairwoman of the Executive
board of the main section of contractors, Tatjana Đorđević, grad.
Eng. Of Civ. Eng. The announced topics were of interest for the
entire Pčinja county:
1. Spatial planning activities concerning the southern Pomoravlje
(the Morava valley) municipalities (the Agency for the spatial
planning of the Republic).
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Отварање трибине / Opening of the open discussion

са општином Трн -Република Бугарска (Душан Момчиловић,
д.и.а).
4. Гасификација југа Србије - Магистрални гасовод МГ-11 (НишЛесковац-Врање), Драган Живковић, д.и.м.
5. Храм светог цара Лазара и свих српских мученика (ГП
Банковић, Црна Трава).
Заинтересованост
чланова Коморе за трибину је била
велика, што се не би могло рећи и за представнике локалне
самоуправе. То не би требало да обесхрабри, јер морамо
бити свесни да свако од нас мора дати свој допринос и сам се
наметнути добрим идејама и решењима и борити се за њихову
реализацију.
Након трибине уследила је мала шетња градом до Сити кафеа и
до Галерије Народног музеја - домаћина Архијенала.
Посећеност на отварању је као и увек била велика. Изложбу
је отворила Душица Петровић, д.и.а., а поздравну реч је
окупљенима упутио потпреседник Коморе Милован Главоњић,
д.и.е., и Татјана Ђорђевић, д.и.г. Скупу је присуствовала и
секретар Коморе Наталија Стојановић.
25 аутора, 3 ауторска тима и 6 студената са радовима из свих
области, од просторног планирања, урбанизма, архитектуре,
ентеријера до дизајна, показало је тежњу ка новим тенденцијама
у архитектури, тако да једноставније форме преовладавају, а
савремени материјали допуштају игру бојама. Већина радова су
реализовани објекти или је у току њихова реализација што даје
подстицај за даљи рад.
Љубитељи традиционалне архитектуре југоисточне Србије нису
били разочарани, јер их гостујућа изложба „Нишки архитекти у
огледалу традиционалне архитектуре” сигурно није оставила

2. Making a general plan of Vranje (Većija Kostić, grad. Eng. Of
Arch., head of the town planning department of the municipality
of Vranje).
3. Local roads reconstruction project (joint program with the
neighboring municipality of Trn –Republic of Bulgaria (Dušan
Momčilović, grad. Eng. Of Arch.).
4. Fitting of gas installations in the south of Serbia - Major gas
pipeline MG-11 (Niš-Leskovac-Vranje), Dragan Živković, grad. Eng.
Of Mech. Eng.
5. Temple of the holy Emperor Lazar and all Serbian martyrs (GP
Banković, Crna Trava).
The members of the Chamber were immensely interested in the
open discussion, which cannot be said for the representatives of
local governments. This should not discourage us, because we have
to be aware that each one of us must provide his own contribution
and propose good ideas and solutions and strive to realize them.
The open discussion was followed by a stroll downtown, to the City
café and the National Museum Gallery – which was the host of the
Archiennale.
The audience was numerable, as it always is at the opening
ceremonies. The exhibition was opened by Dušica Petrović, grad.
Eng. Of Arch., and present audience was greeted by the vicechairman of the Chamber, Milovan Glavonjić, grad. Eng. Of Electronic
Eng., and Tatjana Đorđević, grad. Eng. Of Civ. Eng. The event was
attended by the secretary of the Chamber, Natalija Stojanović.
There were 25 authors, 3 teams of authors and 6 students
exhibiting designs in all categories, from spatial planning to town
planning, interior and design who demonstrated an aspiration
to the new tendencies in architecture, so that the simple forms
were predominant, and the modern materials facilitated a play
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Отварање изложбе / Opening of the exhibition

равнодушним. Реч је о седамнаест реализованих објеката,
од ревитализације постојећих до изградње нових, који се
инспиришу наслеђем - од планинске до моравске куће.
ДАН ДРУГИ… 09.02.
Два предавача. Практичне теме за почетак:
1. Нинослав Новковић, д.и.г., из Врања са темом: „Узроци
изливања канализације у приземним објектима и предлог мера
за спречавање.”
2. У оквиру предавања из перманентног усавршавања ИКС-a,
професор Милован Видаковић: ”Управљање ризицима пожара
у грађевинарству.”
Оба предавања су била изузетно интересантна и интригантна
да би се, поготову млађе колеге упознале са практичним
проблемима и захтевима који се морају испоштовати приликом
пројектовања.
ДАН ТРЕЋИ… 10.02.
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Предавање др Предрага В. Милошевића: „Савремена
архитектура и ентеријер.”
Једно лепо путовање кроз Европу и Зимбабве са разгледањем
и коментаром на многе успешне и неуспешне објекте и
ентеријере. Ненаметљивом причом предавач нас ослобађа
неких дилема, несвесно подстичући на једноставну креативност,
где је све допуштено до одређене „мере”, тако да свако може
дати аутентични печат свом стваралаштву.
Овом приликом је и промовисана књига др Предрага В.
Милошевића “Мате Бајлон, архитекта (1903-1995) “.

of colors. Majority of designs were either the realized projects, or
their realization was in progress, which was an encouragement for
further work.
Those appreciating traditional architecture of south east Serbia were
not disappointed, because the visiting exhibition “The architects of
Nis in the mirror of traditional architecture” could certainly not leave
them indifferent. There were seventeen realized projects, ranging
from revitalization of existing structures, to the construction of new
ones, all inspired by the construction heritage from mountain to
Morava house types.
DAY TWO… 9TH FEBRUARY
Two lecturers. Practical topics for the start:
1. Ninoslav Novković, grad. Eng. Of Civ. Eng., from Vranje with a
topic: „Causes of sewage water flooding in ground level structures
and the proposition of preventive measures”
2. In the lecture dealing with the permanent improvement of the
IKS, professor Milovan Vidaković: ”Management of fire risks in civil
engineering”
Both lectures were extremely interesting and intriguing, and
acquainted particularly the younger colleagues with practical issues
and requirements that must be met in the designing process.
DAY THREE…10TH FEBRUARY
Lecture by Ph D Predrag V. Milošević: „Contemporary architecture
and interior”
The lecture took us on a beautiful journey through Europe and
Zimbabwe, with sightseeing and the commentary on numerous
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ДАН ЧЕТВРТИ… 11.02.
Презентација фирме “Swisspearl”, фасадни панели.
ДАН ПЕТИ… 12.02.
Презентација фирме “Ruukki”, “Ruukki” системи – челик.
Презентација фирме “Каnjiža”, кровни покривачи.

successful and unsuccessful structures and interiors. The leisurely
story resolved some dilemmas, subconsciously encouraging a
simple creativity, where everything was permitted to a certain
degree, so that anybody could give an authentic mark to his
creativity.
The opportunity was taken to promote the Ph D Predrag V.
Milošević’s book “Mate Bajlon, an architect (1903-1995) “.
DAY FOUR… 11TH FEBRUARY

ДАН СЕДМИ… 14.02.
“Swisspearl” company presentation, facade panels.
Презентација фирме “Knaufinsoluton”, примена у високоградњи.
DAY FIVE… 12TH FEBRUARY
Фирме за презентацију су биле пажљиво одабране, са
високостручним предавачима и изазвале су велико
интересовање и код пројектаната и код извођача радова.
1. Предавање Сузане Станковић Алексић, пејзажног архитекте:
”Урбан-рурал дизајн, Божица 2007”.
Један поглед на Божицу - планинско село из перспективе
уметника, као на место погодно за развој туризма и окупљање
уметника. Осмишљеним интервенцијама село би добило
нове амбијенталне вредности које не би никако нарушиле
аутентичност села и његове вредности, већ би их, напротив,
само истакле.

“Ruukki” company presentation, “Ruukki” systems – steel.
“Kanjiža” company presentation , roof covers.
DAY SEVEN…14TH FEBRUARY
“Knaufinsoluton” company presentation, application in high-rise
structures.
The companies that were presented had been carefully selected,
with highly professional lecturers and they were interesting both
for the designers and for the contractors.
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Из каталога / From the catalogue

1. Lecture of Suzana Stanković Aleksić, landscape architect: ”Urbanrural design, Božica 2007”.
A view of Božica – mountain village, from the perspective of
an artist, as of a place suitable for development of tourism and
gatherings of artists. The village would obtain new environmental
values through well thought-out interventions, which would not
harm the authenticity of the village but make it more prominent.
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2. Предавање Душана Момчиловића: ”Еколошки урбани модели,
Власина 2007”.
Упознавање са прошлогодишњим пролећним и јесењим
симпозијумима на Власини са детаљним освртом на учеснике
и програме који су били у оквиру симпозијума, са циљем да се
неки од њих реализују у будућем развоју Власинског језера.

2. Lecture of Dušan Momčilović: ”Environmental urban models,
Vlasina 2007”.
The lecturer acquainted the audience to the last year’s spring
and autumn symposia on Vlasina, with the detailed review of the
participants and programs of the symposia, and with an intention
to realize some of them in the future development of Vlasina lake.

Надамо се да је и Трећи архијенале задовољио својим
програмом и да су редовни посетиоци галерије могли да
схвате жељу организатора да у свима пробуде жељу за једним
комлекснијим решавањем проблема, у циљу да стварамо
квалитетније и лепше просторе и објекте.
Наредна изложба ће бити прилика да се поново окупимо,
разменимо утиске и направимо, коначно, договор око
формирања Друштва архитеката Врања, које би, надамо се,
имало већи утицај на водеће људе у граду.

We hope that the Third Archiennale program satisfied the audience
and that the regular visitors of the gallery could comprehend the
organizer’s intention to awaken the wish in everybody to solve the
problems in a more complex manner, in order to create better and
more beautiful spaces and structures.
The next exhibition will be an opportunity to gather again,
exchange the impressions, and finally arrange creation of the
Society of Architects of Vranje, which would, we hope, have a
stronger influence on the leading individuals of the city.

арх. Сузана Јовановић

arch. Suzana Jovanović
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16. МЕЂУНАРОДНИ
САЛОН УРБАНИЗМА –
УРБАНИ ИЗАЗОВИ

URBAN CHALLENGES

8. – 15. новембар 2007.,
галерија Србија, Ниш

Слика 1: Каталог 16. Салона

У Нишу, од 8. до 15. новембра 2007. године, у галерији Србија, је одржан 16. Салон урбанизма, који је реализовало Удружење
урбаниста Србије у сарадњи са Друштвом урбаниста Ниша и ЈП Завод за урбанизам Ниш.
Салон урбанизма је први пут, на иницијативу нишких урбаниста,
одржан у Нишу 1991. године. Овај Салон, који има републички,
а задњих година и међународни ранг, одржаван је сваке године
- дан отварања је увек био 8. новембар, Светски дан урбанизма.
Салон се, закључно са 2001. годином (10. Салон урбанизма),
стално одржавао у Нишу, а надаље само сваке друге - непарне
године, док су у парним годинама били домаћини-организатори
– Крагујевац (2002), Бања Лука (2004), Нови Сад (2006).
Поред уобичајеног каталога, поводом организовања 16. Салона
урбанизма, издата је публикација „Салони урбанизма Удружења
урбаниста Србије – 1991-2006”, коју је приредио мр.арх. Михаило
Медведев, као ретроспективу 15 претходних Салона.
Априла 2008. године, 16. Салон је гостовао у Бања Луци. Свечано
отварање поставке Салона је имало посебан значај за Републику
Српску и Бања Луку због високог угледа Салона, а посебно због
добијене Велике награде Салона и Прве награде у категорији

просторних планова за Просторни план Републике Српске до
2015. године. Изложбу је отворио председник Републике Српске
Мирослав Додик.
Салон је био део манифестације научно-стручног скупа
„Савремена теорија и пракса у градитељству” у организацији
„ДИГИТ”.
На скупу је посебно истакнуто да проблематика просторног
и урбанистичког планирања има врло значајно научно
утемељење и да израда просторних и урбанистичких плановане
не представља само скуп жеља, већ озбиљне научне анализе и
студије без којих није више могуће планирати.
16. Салон је даље гостовао маја месеца у Косовској Митровици
и крајем маја и почетком јуна у Крагујевцу.
Ради добијања комплетније слике Салона доносимо неколико
текстова из каталога.
арх. Драгана Цанић
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Слика 2: Ретроспектива 15 претходних Салона

28

Поштовани урбанисти,
Уважене колегинице и колеге,
Драги пријатељи

Respected town planners
Appreciated colleagues
Dear friends

Најзад можемо констатовати да је и код нас дошло доба
урбанизма, време у коме наша урбанистичко-планерска
делатност постаје, за све актере препознатљива као кључна
област планског зачетка и остварења квалитативног и
свеукупног развоја и напретка, почев од технолошког преко
економског па до културолошког.
Целокупно друштво, на свим својим нивоима постаје свесно
да само преко урбанистичких и просторних планова можемо
рационално уредити простор, на демократски начин ускладити
различите интересе, активирати све расположиве ресурсе и
потенцијале, отворити могућности за све облике инвестирања
у легалну изградњу и уређење. И што је најважније, трасирати
путеве ка остварењу европских стандарда на свим нивоима
друштвеног развоја. Данас у Србији, у свим њеним деловима,
започет је циклус израде урбанистичких планова:
Започета је израда Стратегије просторног и урбанистичког
развоја;
Завршен је већи број Просторних планова посебне намене;
У току су остварења већег броја Просторних планова
инфраструктурних коридора;
Главни развојни задатак у већини општина представљају
започети или завршени просторни планови општина и
Већина градова и насеља су у завршној фази израде
урбанистичких и регулационих планова.
Сигурно, на свој „салонски начин”, томе је допринео „Салон
урбанизма” и као увек нама урбанистима омогућио да укрстимо
наше идеје, сагледамо различите приступе, проверимо
резултате и правовремено покренемо нове концепте као одраз
информатичке ере.
Као сваке године и овај Салон урбанизма ће одсликати
наше визије, проверити ефекте наших планских приступа
и трасирати путеве нашег планског деловања ка стварању
услова за правовремено управљање урбаним развојем на свим
програмским нивоима.
С поштовањем
Председник Удружења урбаниста Србије
Проф. др Миодраг Ралевић

We can finally state that the era of town planning has come, the
era in which our town planning activites are becoming, for all the
protagonists, recognizable as a key field of planning outset and
the realization of qualitative and comprehensive development and
progress, starting from technological, via economic one to cultural.
The whole society, at all its level, is becoming aware that only
tthrough town and space plans, we are able, in a rational way,
to arrange the space, to adjust different interests, to activate all
available recourses and potentials, to open up the possibilities
for all the forms of investments unto legal construction and
arrangement. What is the most important; the roads should be
lined towards the realization of the European standards at all levels
of social development. Nowadays, in Sebia, in all its parts, the cycle
of making of town and space plans has been started:
The making of the Strategy of space and town-planning
development has been started
The majority of space plans of special assignments has finished
The majority of space plans for infrastructural corridor are in
progress
The main developmental task in the majority of municipalities
represents started of completed space plans of municipalities and
The majority of towns and residential areas are in the final
stage of making of town and regulatory plans.
Surely, in its „salon” way, „The Salon of Town Planning” has
contributed to it, and, as usual, has enabled us, town planners,
to „cross” our ideas, to consider various approaches, to check
results, and to activate timely new concepts as a reflection of the
informatics era.
As every year so far, this Salon of Town Planning is going to mirror
our vision, to check the effects of our planning aproaches an line
the roads of our planning activites towards the creation of the
conditions for timely conduscting of the urban development at all
programming levels.
Sincerely Yours,
President Of Urban Planner’s Association of Serbia
PhD Miodrag Ralevic
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Слика 3: На гостовању 16. Салона у Бања Луци
УРБАНИ ИЗАЗОВИ

URBAN CHALLENGES

Од 1991. године прошло је шеснаест година од када је Удружење
урбаниста Србије иницирало и остварило да се, на светски дан
урбанизма, најширој јавности представе актуелна остварења
у области урбанизма, просторног планирања, урбанистичког
пројектовања и реализације.
Данас је Салон урбанизма израстао у институцију која окупља
урбанисте и планере Србије, Европе и много шире.
Треба да схватимо да живимо у времену брзих и суштинских
промена чији смо неодвојиви део.
Становништво света доживљава тзв. „демографску експлозију”. У
секунди се роди 4,1 особа, дневно се број становника увећа за
200.000, а годишње за око 60.000.000, што је например садашње
становништво Италије или Велике Британије.
Наука и техника напредују, а рекорди у изградњи су
фантастични.
Изградњом тунела дугог 120 км Хелсинки је спојен са језером
Пјајане, чиме је проблем снабдевања водом главног града
Финске потпуно решен. Тунел је највећим својим делом
прокопан у гранитној маси, лежи на дубини од 30 до 130 метара,
ширина му износи 3,8 метара а висина 4,75 метара. Тунелом
протиче читава река, тј. 10.000 – 15.000 литара воде у секунди.
Најдужи прекоморски мост на свету је дугачак 36 километара
и повезује индустријски центар Шангаја и суседни град у
Кини. Изградња моста почела је 2003. године и коштала је 1,5
милијарди америчких долара. Мост има укупно 12 саобраћајних
трака, по шест у сваком правцу.
Кинези су направили и највећу хидроелектрану на свету, на
реци Јангце, која ће у потпуној оперативној употреби бити
2009. године и коштаће 22 милијарде америчких долара. Када
буде завршена брана ће довести до стварања језера дужине
600 километара. Занимљиво је да је из околине исељено 1,23
милиона људи.
Испод планинског масива Алпа, Швајцарци граде најдужи
железнички тунел на свету – дуг 57 киломатара који ће коштати
5,5 милијарди евра, а путовање од Цириха до Милана скратиће
се за један сат. Када се 2016. године тунел заврши имаће лифт
којим би требало да превози путнике из подземне железничке

It has passed sixteen years from 1991. when the City Planner’s
Association of Serbia has initiated and realized to present to
the broad public, on the International day of urbanism, actual
achievements in the field of urbanism, spatial planning, urban
design and realization.
Today, City Planner’s Exhibition has grown in the institution that gathers
city planners and spatial planners of Serbia, Europe and much wider.
We have to understand that we are living in the eraof fast and
substantial changes which we are inseparable part of.
Population of the word meet with so called „demographic
explosion”. In a second 4,1 person are born, number of inhabitants
is daily increased for 200.000, and per year it is approksimately
600.000 inhabitants, which represent for example population of
Italy or Great Britain todey.
Science and technique are in their progress and the records in
construction are fantastic.
By constructing a tunnel of 120 km in its lenght, Heksunki is been
conected with the lake of Piaiane, so that way the problem of
supplyng the capital city of Finland was competely solved. The
major part of the tunnel is been dug trough granite mass and is
situated at 30 m up to 130 m depth; his width is 3,8 m and height
is 4,75 m. Trough tunnel the entire river flows, so to say 10.000
– 15.000 liters of water per second.
The longest oversea bridge in the world is of 36 km in length and is
connecting historical center of Shagai and the neughboroing city
in Chine. The construction on the bridge had started in 2003. and
has coasted 1,5 billion US dollars. The bridge has in whole 12 traffic
lanes, six lanes in each direction.
Chinamen have also constructed the biggest hydroelectric power
plant in the world on the river Jangce, that will be in total operative
use in 2009. and it will coast 22 billion US dollars. Once finished the
dam will produce lake of 600 km in length. It is interesting that 1,23
million people from the environment has been removed.
Under the mountain’s massive of the Alpes, Swiss are building
the longest railway tunnel in the world. The length is 57 km and
it will coast 5.5 billion euros, and the voyage from Curih to Milan
will be shortened for one hour. Once finished in 2016. the tunnel
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станице, одакле би се одмах стигло до скијашких терена или
цветних алпских ливада.
Јапанци почињу изградњу зграде високе 1.000 метара. То је
цели град у једној згради или небески град. Скај Сити 1.000, како
га често зову, имаће 800 хектара простора. Биће то комбинација
тзв. Стамбено-пословне зграде за 35.000 становника и 100.000
радника, плус 1.000.000 посетилаца дневно.
Урбани изазови света понекад су несхватљиви.
Урбани изазови Србије треба да буду реални сопственој снази,
али ефикасни, они који дају резултате.
Поштовани пријатељи, драги урбанисти,
У име Савета салона урбанизма, захваљујем се свим учесницима,
посетиоцима, донаторима и спонзорима. Посебно се захваљујем
граду Нишу, Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш, Друштву
урбаниста Ниш, факултетима, Жирију, Селекционој комисији и
Техничком секретаријату Удружења урбаниста Србије.
Салон урбанизма је манифестација од изузетног значаја. Он
је достигао висок ниво и стекао изванредан реноме. Наша је
дужност да сачувамо Салон и покушамо још корак напред.

will have elevator with purpose to transport passengers from
the underground railway station and from which the immediate
approach to ski terrains will be provided or towards flower full
meadows in the Alps.
Japanese are starting constructing a building of 1.000 m height. It’s
whole city in one building or a sky city. Sky city as it is offten called,
will have 800 hectares of space. That will be combination so called
residential-business building with 35.000 inhabitants and 100.000
employees, plus 1.000.000 visitors per day.
The urban challenges are sometimes incomprehensible.
Urban challenges of Serbia should be corresponding to its own
potency, but effective, those that give results.
Respectable friends, dear planners,
In the name of the Council of the City Planners Exhibition, I thank to
all paticipants, visitors, donators and sponsors. I have special thank
to the city of Nis. Public Enterprise Institute for Urbanism of Niss,
Association of City Planners of Nis, Faculties, Jury, Selection commitee
and technical secretariat of City Planner’s Association of Serbia.
City Planner’s Exhibition is manifestation of exceptional significance.
It has reached high level and gained extraordinary reputation.
It is our duty to preserve the Exhibition and to long for one step
befprehand.

На Митровдан, 2007. године

On St. Mitar’s Day, 2007
President
Of the Urban Planner’s Exhibition Cpuncil
Dusan Minic, M.Sc.

Председник
Савета Салона урбанизма
Мр Душан Манић

URBAN CHALLENGES

УРБАНИ ИЗАЗОВИ
Застани ако мораш, али не одустај.
Успех је неуспех окренут изнутра,
Сребрна сенка сумње,
И никад нећеш моћи рећи колико си близу,
Јер може бити близу када се чини далеко.

Stop if you must, but do not quit.
Success is but failure turned inside out
A silver shadow of the cloud of doubt,
And you will never be able to tell how close you are,
As it can be close when it seems far.

Н И Ш,
8. новембра, на светски дан урбанизма је место где се
традиционално одвија смотра, не само урбанистичких
остварења, већ и окупљања урбаниста и љубитеља урбанизма,
пред којима увек стоје УРБАНИ ИЗАЗОВИ.
Од 1991. године када је у Нишу отворен први Салон урбанизма,
па до овог 16. Међународног Салона урбанизма 2007. године,
Ниш се као дугогодишњи домаћин уписао у листу организатора
најзначајнијих манифестација и ван граница наше државе.
У свим овим годинама, Салон урбанизма се одржавао са жељом
да наредни буде увек бољи, не само у Нишу, већ и у Крагујевцу,
Бања Луци и Новом Саду и ка томе стремимо сви ми који
учествујемо у његовој реализацији.
Због тога се у име Друштва урбнаниста Ниша, захваљујем
свима који су својим радом ентузијазмом и вером у урбанизам,
као и финансијским средствима, омогућили реализацију 16.
Међународног Салона урбанизма.
Посебно се захваљујем Граду Нишу и ЈП Заводу за урбанизам
Ниш и желим да свим учесницима и гостима и овај Салон остане
у трајној успомени.

N I Š,
8. November, World Town Planning Day is a time when there is
a traditional display not only of town planning accomplishment
but also a coming together of town planners and town planning
aficionados who constantly stand before TOWN PLANNING
CHALLENGES.
Since 1991, when the First Town Planning Salon was opened in Niš,
and up to this 16th International Town Planning Salon, Niš as a host
signed into the list of organisers of events of utmost significance
even beyond the borders of our country.
During all these years, the Town Planning Salon took place coupled
with the persistent desire to make the next one better, not only in
Niš, but in Kragujevac, Banja Luka and Novi Sad as well, and that is
what all of us involved in organising it are striving for.
This is why, on behalf of the Niš Town Planning Society, I thank all
who made the 16th International Town Planning Salon possible
through their work, enthusiasm and faith on town planning, as well
as through financial aid.
I would especially like to thank the City of Niš and the Town Planning
Institute and I it is my wish that all participants and guests keep this
Salon in pleasant memories.
Thank you,
NIŠ TOUNER PLANNERS’ SOCIETY
CHAIRPERSON
Ljuiljana Stolić, AE

Хвала,
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ПРЕДСЕДНИК
ДРУШТВА УРБАНИСТА НИША
Љиљана Столић, дипл.инж.арх.
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ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА 16. САЛОНА УРБАНИЗМА
Жири 16. Међународног салона урбанизма у саставу:
1. Проф. др Миодраг Ралевић, диа, Београд, председник
жирија
2. Бранимир Ћирић, диа, Ниш
3. Мр Мирослав Вујатовић, дипл.инж.саобр., Бања Лука
4. Михајло Рутер, диа, Нови Сад
5. Доц. мр Светислав Поповић, Подгорица (због болести
отсутан али телефоном консултован),
након дводневог рада и прегледаних свих радова, једногласно је
одлучио да се награде доделе следећим ауторима и радовима:
Категорија 1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
Прва награда
Просторни план Републике Српске до 2015. године
Руководиоци: Бранко Бојовић, диа, проф. др Милан Бурсаћ,
Далибор Бјелица, диа
Институција: Урбанистички завод Републике Српске, а. д. Бања
Лука (Сл. 4)

Категорија 2. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ПЛАНОВИ ОПШТЕГ
УРЕЂЕЊА И ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВИ
Прва награда
Генерани план насеља Сента
Руководиоци: Бранислава Топрек, диа, Нови Сад
Институција: ЈП „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад (Сл. 5)
Друга награда
Урбанистички план Градишке 2005 – 20017. године
Руководиоци: Милица Газибарић, диа, Снежана Мрђа, диа,
Љиљана Димитријевић, диа
Институција: Урбанистички завод Републике Српске, а. д. Бања
Лука
Трећа награда
Измена дијела урбанистичког плана града Бијељине
Аутори: Славко Лукић, диа, Бранко Благојевић, диа
Институција: Доо Завод за урбанизам и пројектовање Бијељина

Друга награда
Просторни план општине Ужице
Руководиоци: Милан Пејић, дипл. просторни планер, Ужице
Институција: ЈП „Дирекција за изградњу”, Ужице

Признање
Генерални план за насеље Владимирци до 2020. године
Руководиоци: Драгица Дакић, дипл. просторни планер
Институција: ЈУП „План”, Шабац

Трећа награда
Просторни план општине Ковин
Руководиоци: Драгана Дунчић, дипл. просторни планер, Нови
Сад
Институција: ЈП „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Признање
Просторни план општине Рума
Руководиоци: Живка Мараш, дипл. просторни планер, нови Сад
Институција: ЈУП „План”, Рума

Прва награда
План генералне регулације археолошког локалитета
Виминацијум
Руководиоци: доц. мр Александра Ђукић, диа, Дејана Шавија,
диа
Институција: Архитектонски факултет Универзитета у Београду
(Сл. 6)
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Слика 5

Слика 6

Друга награда
План генералне регулације мреже ватрогасних станица на
територији обухваћеној ГП Београда 2021
Руководиоци: Драгослав Павловић, дипл.пр.пл., Божидар
Бојовић, дипл.пр.пр., Мирјана Недељковић, дипл.пр.пл.
Институција: Урбанистички завод Београд

Руководиоци: Невена Предојевић, диа
Институција: а.д. „Пројект” Бања Лука

Трећа награда
План генералне регулације насеља Црвенка
Руководиоци: Радмила Мрдак, диа
Институција: ЈП Завод заурбанизам Кула - Оџаци

Признање
План детаљне регулације Старог гробља у Нишу
Руководиоци: Наташа Живаљевић, диа
Институција: ЈП Завод за урбанизам Ниш

Признање
План генералне регулације Владичин Хан
Руководиоци: Весна Лимић, диа, Ивана Марковић, диа, Београд
Институција: ЈУГИНУУС АД Београд

КАТЕГОРИЈА 4. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ

КАТЕГОРИЈА 3. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Прва награда
Goodwater, Texas
A new small town near Georgetown, Texas
Author: Milosav Cekić, MA, SHU, AIP
Company: Southwest Vand Services, Leander, Texas (Сл. 7)
Друга награда
План детаљне регулације пословно-производне зоне, по моделу
„Техно парка” насеље Чока - Сента
Руководиоци: доц. мр Александра Ђукић, диа, Дејана Шавија,
диа, Предраг Петрињац, диа
Институција: Архитектонски факултет Универзитета у Београду
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Трећа награда
Регулациони план „Централна зона Козарска Дубица”

План детаљне регулације „Трга Републике - исток” у Нишу
Руководиоци: Драгица Ћирић, диа
Институција: ЈП Завод за урбанизам

Прва награда
Урбанистички пројекат етно насеља „Свети Симеон Мироточиви”, локалитет „Јарам” на Копаонику
Руководиоци: Мирвета Ваљаревић, диа, доц.мр Александра
Ђукић, диа, Тања Клишманић, диа
Институција: Архитектонски факултет Универзитета у Београду
(Сл. 8)
Друга награда
Урбанистички пројекат за изградњу сестринског комплекса
манастира Свети Жича, са идејним решењима објеката
Аутори: Вера Михаљевић, диа, Јованка Ђорђевић, диа, Љубица
Бошњак, диа
Институција: Косово пројект, Београд
Трећа награда
Идејни пројекат реконструкције и уређења парка „Младен
Стојановић” у Бањa Луци
Аутори: мр Дијана Симоновић, диа, мр Саша Чворо, диа, Нeвена
Ћебић, диа, мр Малина Чворо, диа, Марина Рдуљ, диа
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Слика 7

Слика 8

Институција: Архитектонско-грађевински факултет Бања Лука

Признање
Урбанистичка ремоделација тврђаве „Кастел” у Бања Луци по
моделу архетип-тип-прототип
Аутори: Мр Дијана Симоновић, диа, Невена Ћебић, диа, Маја
Ђилас, диа, Горан Симоновић, дипл.археолог и остали
Институција: Грађевинско-архитектонски факултет Бања Лука

Уређење терена централне зоне града Колашина
Руководиоци: Доц.мр. Светислав Поповић, диа
Институција: „Project Engineering”, Подгорица
Признање
Урбанистички пројекат и реализација Трга српске војске у
Мркоњић-граду
Аутори: Петар Курица, диа, Тијана Вујичић, диа
Институција: ГП „Градња” а.д. Мркоњић-Град
КАТЕГОРИЈА 5. КОНКУРСИ
Прва награда
Идејно рјешење Регулационог плана за уређење обала Врбаса
у Бања Луци
Аутори: Доц. др Владимир Милић, диа, Невена Предојевић, диа,
Михајло Лујак, диа, мр Мирослав Вујатовић
Институција: а.д. „Пројект” Бања Лука (Сл. 9)
Друга награда
Унапређење ромског насеља „Грдичка коса 2” у Краљеву
Аутори: Татјана Стјепановић, диа, Анђелка Туфегџић, дипл.пр.пл.,
Маријана Влаисављевић, диа и други
Институција: Саобраћајни институт „ЦИП” Београд
Трећа награда
Идејно
урбанистичко-архитектонско
решење
уређења
централне зоне Нишке Бање
Аутори: Др Петар Митковић, диа, мр Миомир Васов, диа, Ивана
Богдановић, диа, Милена Динић, Јелена Велев, диа
Институција: Грађевинско-архитектонски факултет Ниш

КАТЕГОРИЈА 6. ИСТРАЖИВАЊА И СТУДИЈЕ
Прва награда
Студија мреже прихватних објеката наутичког туризма на Тиси у
АП Војводина
Руководиоци: ТеодораТомин-Рутар, дипл.правник
Институција: ЈП Завод за урбанизам Војводине (Сл. 10)
Друга награда
Студија београдског приобаља – прва фаза
Руководиоци: Александра Тилингер, диа
Институција: ЈУП Урбанистички завод, Београд
Трећа награда
Студија развоја Сокобање
Руководиоци: Доц.мр Александра Ђукић, Тања Клишманић, диа,
Наташа Крстић, диа
Институција: Архитектонски факултет Београд
Признање
Стратегија развоја града Ниша
Аутори: УН-ХАБИТАТ СИРП Програм и Град Ниш
Институција: УН-ХАБИТАТ и Град Ниш
Истраживања урбане рехабилитације и креативног сектора
Барселоне 1980-2007 (изложба урбанистичке радионице)
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Слика 9

Слика 10

Аутор: Мр Жаклина Глигоријевић
Институција: Урбанистички завод, Београд

Друга награда
ИНВЕСТИТОРИ – ИНВЕСТИЦИЈЕ, место и значај у изради
Стратегије просторног и урбаног развоја Србије
Уредници: Проф.др Миодраг Јањић, др Верољуб Трифуновић,
диа, проф.др Миодраг Ралевић, мр Душан Минић, дипл.ек.
Институција: Удружење урбаниста Србије

КАТЕГОРИЈА 7. ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Прва награда
Територијални информативни системи – пилот пројекти Чачак,
Краљево, Ваљево, Ниш и Крагујевац
Аутори: УН-ХАБИТАТ СИРП Програм
Институција: УН-ХАБИТАТ (Сл. 11)
Трећа награда
Имплементација CAD/GIS-технологија у процесу планирања (на
примеру Плана регулације ПРОДОР, Крагујевац)
Руководиоци: Наташа Матовић, диа
Институција: ЈП Дирекција за урбанизам, Крагујевац
КАТЕГОРИЈА 8. ПУБЛИКАЦИЈЕ
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Прва награда
Ка СТРАТЕГИЈИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Уредници: Проф.др Миодраг Јањић, Милан Миљевић, диа, проф.
др Миодраг Ралевић, Љиљана Јакшић, дипл.пр.планер, Божана
Лукић, диа
Институција: Министарство за капиталне инвестиције,
Републичка агенција за просторно планирање, Београд

Трећа награда
Рурални развој у регионалним оквирима
Аутор: Доц.др Љиљана Василевска, диа
Институција: Задужбина „Андрејевић”, Београд
Аттедите
Аутор: Бисерка Илијашев, диа
Институција: Историјски архив, Кикинда
Признања
Саобраћајна студија Шапца
Аутори:
Снежана
Димитријевић,
дипл.саоб.,
Ивана
Стоисављевић, даипл.саоб., др Владимир Деполо, дипл.
саоб., Горан Зимоњић, дипл.пр.пл., Катарина Пандуров, дипл.
математичар
Институција: ЦЕП, Београд
Безбедност места – систем планирања и превентива криминала
Институција: Урбанистички завод Београда
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Слика 11

Слика 12

КАТЕГОРИЈА 9. СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

Институција: Архитектонски факултет у Београду

Прва награда
Развој централне зоне града и њених функција
Аутори: Кристина Шамара, Јасмина Митровић, Тијана Гламочић,
Данка Дајић, Сања Божић
Институција: Архитектонско-грађевински факултет, Бања Лука
(Сл. 12)

Острво „Свети Никола” Будва
Аутори: Марко Мартиновић, Славко Лекић
Институција: Архитектонски факултет Универзитета Црне Горе,
Подгорица

Друга награда
Фрактални град
Аутор: Тамара Брајовић
Институција: Архитектонски факултет у Београду
Урбанистички пројекат јавних и стамбених садржаја на локацији
у централној зони Ниша – Блок 4 и 5
Аутори: Немања Симић, Бобана Мидић, Марија Недељковић,
Марина Караџић, Љубица цвејић, Катарина Дрезга, Марија
Јовановић
Институција: Грађевинско-архитектонски факултет Ниш
Трећа награда
Дисконтинуитет и континуитет – урбанистички пројекат
Аутори: Никола Ивковић, Владимир Тодоровић

Признања
Реконструкција стамбеног блока у ул. Страхињића Бана у
Београду
Аутор: Милош Младеновић
Институција: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
Развој централне зоне града и њених функција
Аутор: Милица Чвокић
Институција: Архитектонско-грађевински факултет, Бања Лука
ВЕЛИКА НАГРАДА 16. САЛОНА УРБАНИЗМА
Просторни план Републике Српске до 2015. године
Руководиоци: Бранко Бојовић, диа, проф. др Милан Бурсаћ,
Далибор Бјелица, диа
Институција: Урбанистички завод Републике Српске, а. д. Бања
Лука (Сл. 4)
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НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ “NOVOSTI” COMPANY
КОМПАНИЈЕ „НОВОСТИ“ AWARD FOR ARCHITECTURE
„ЗНАЦИ У ВРЕМЕНУ“
„SIGNS IN TIME “

Слика 1

Некада чувени „Борбин” конкурс, од 2003. године под окриљем
„Новости”, награђује најбоље студентске и професионалне
радове из области архитектуре. Ово је један од најпознатијих
конкурса архитектуре на нашим просторима, стар више од
четири деценије. Конкурс издваја најквалитетније радове
у домаћој продукцији и упорно се бори за афирмацију
савременог речника у градитељству.

The once famous „Borba” competition, since 2003. godine, under
the aegis of „Novosti”, awards the best student and professional
designs in the field of architecture. This is one of the best known
architecture competitions in these parts, with a tradition longer
than four decades. The competition sifts for the best national
designs and continues to struggle for affirmation of contemporary vocabulary in the construction trade.

На петом ауторском конкурсу „Новости” под називом „Знаци у
времену”, за најбоље изведену зграду и за најбољи студентски
пројекат којим се наставља традиција „Борбине” награде (трајала
је скоро пола века), било је пријављено 15 реализованих
пројеката од којих је 13 у Србији и по један у Црној Гори и
Финској. На конкурс је приспео 151 студентски пројекат.
У најужем избору за награду биле су зграде „Металс банке” у
Новом Саду (архитеката Дарка и Миланије Марушић), Спортска
хала у Игалу (Владе Славице, Душана Поповића и Александра
Алексића) и хотел „Холидеј ин” у Новом Београду (Владимира
Лојанице).
Стручни жири у саставу:
проф. арх. Брана Митровић, председник жирија,
проф. Александар Кадијевић,
арх. Слободан Малдини,
арх. Мустафа Мусић и
Манојло Вукотић, генерални директор и главни уредник
Компаније „Новости”,
изабрао је најуспешније архитектонско дело реализовано
у 2007. години и најбољи пројекат студената архитектуре у
прошлој години.

There were 15 realized designs (out of which 13 in Serbia and one in
Montenegro and Finland, respectively) which competed at the fifth
competition of „Novosti” titled “Signs in time”, which continued the
tradition of “Borba” award that lasted for almost half a century. One
hundred fifty one student designs arrived at the competition.
The short list for the award comprised the „Metals bank” building in
Novi Sad (by architects Darko and Milanija Marušić), Sports hall in
Igalo (by Vlada Slavica, Dušan Popović and Aleksandar Aleksić) and
the hotel „Holiday inn” in Novi Beograd (New Belgrade) (by Vladimir
Lojanica).
The jury, consisting of:
prof. arch. Brana Mitrović, head of the jury,
prof. Aleksandar Kadijević,
arch. Slobodan Maldini,
arch. Mustafa Musić and
Manojlo Vukotić, general manager and editor-in-chief of the
„Novosti” Company,
Selected the best architectonic design realized in 2007 and the best
design of students of architecture in the last year.
BEST REALIZED DESIGN:
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НАЈБОЉЕ ИЗВЕДЕНО ДЕЛО:
Пословна зграда „Теxтил” у Ужицу, Владимир Миленковић, диа,
и Снежана Веснић, диа.
Пословна зграда „Текстил” јесте на известан начин доказ да
се добра архитектура догађа и у мањим срединама, а не само
у метрополи, али само онда када постоји сагласје намера

Office building „Tekstil” in Užice, Vladimir Milenković, grad. eng of
Arch., and Snežana Vesnić, grad. eng of Arch.
The office building „Tekstil” is in a certain way, a confirmation that
good architecture can happen in provincial towns and not only in
the capital, but only when there is a synergy of investor’s intentions
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Слика 2

Слика 2

инвеститора и великог креативног напора и ентузијазма аутора.
Може се рећи да ову кућу прати целовита мисао, од њене
силуете виђене с пута, до ентеријерских склопова и детаља.
Првонаграђена Пословна зграда „Текстил” издвојила се, по оцени
жирија, својом иновативношћу. По квалитетима, естетским
досезима, она спада, како је то окарактерисао др Александар
Кадијевић, у „уметност елите”. Одличан резултат, особен печат
здању - а задржавајући сву сложену функционалност објекта:
администрацију, складиште и дораду - аутори су успели да
постигну на незахвалној „кажњеничкој локацији” (Сл. 1 и 2).

and great creative effort and enthusiasm of the authors. This
building is marked by its integral concept, by its silhouette as seen
from the road, and by its interior details and assemblies. The office
building „Tekstil” was granted the Main award as it stood out, in the
view of the jury, with its innovativeness. Its quality and aesthetic
achievements rank it, as commented by Ph D Aleksandar Kadijević,
among „the art of the elite”. This excellent achievement, creating a
distinctive appearance of the edifice – at the same time retaining all
the complex functionality of the structure: administration, storage
and processing – was realized by the authors at a very unfavorable,
“penalizing” location. (Pic. 1 and 2).

НАЈБОЉИ СТУДЕНТСКИ ПРОЈЕКАТ:
„Предлог за проширење Музеја савремене уметности у
Београду”, Огњен Крашна.
Када је реч о раду Огњена Крашне, он се прихватио веома
осетљивог задатка да прошири скучени простор Музеја
савремене уметности, посебно ценећи деликатност и
суптилност можда најбољег дела српске савремене архитектуре
које се налази на Ушћу. Језиком своје генерације Крашна
обликује простор доградње и проширења Музеја кроз један
архитектонски концепт, водећи рачуна о пејзажу, необично
важном за архитекту који делује у простору. Овај рад заступа
и промовише један нови тип промишљене архитектуре. Он је
инвентивно, децентно и деликатно поставио своју интервенцију
уз један од најзначајнијих објеката српске савремене
архитектуре, уз објекат који је у време реализације био знатно
испред свог времена (Сл. 3).

BEST STUDENT DESIGN:
„Proposition for expansion of the Museum of Contemporary Art in
Belgrade”, Ognjen Krašna.
When it comes to the design of Ognjen Krašna, one must say that
he assumed a very sensitive mission to expand the crammed space
of the Museum of Contemporary Art, particularly in the view of the
delicacy and subtleness of perhaps the best part of contemporary
Serbian architecture which is located at Ušće. Using the language
of its generation, Krašna forms the expanded space employing an
architectonic concept, taking into account the landscape, which is
exceptionally important for an architect acting in space. This design
promotes a new type of well-thought architecture. He placed his
intervention by one of the most important structures of modern
Serbian architecture in an inventive and delicate manner, next to
the structure which, when it was built, was well ahead of its time.
(Pic. 3).

Изабрана дела су награђена вредним наградама. 6.000 евра
за најбоље изведено дело припало је архитектама Владимиру
Миленковићу и Снежани Веснић за пројекат пословне зграде
„Теxтил” у Ужицу, а 2.000 евра добио је Огњен Крашна, аутор
најуспешнијег студентског рада „Предлог за проширење Музеја
савремене уметности”.

The selected designs were granted rich rewards. 6.000 euros for the
best realized design went to the architects Vladimir Milenković and
Snežana Vesnić for the „Textil” office building in Užice, and 2.000
went to Ognjen Krašna, which was the author of the best student
design „Proposition for expansion of the Museum of Contemporary
Art in Belgrade”.
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АУТОРСКИ КОНКУРС “НОВОСТИ” 2007
COMPETITION OF AUTHORS “NOVOSTI” 2007
Компанија „Новости” а.д. ради подстицања највиших
достигнућа у архитектонском стваралаштву, у складу са
одлуком и правилником који је донео Управни одбор
„Новости” а.д. расписује пети

-

АУТОРСКИ КОНКУРС
за најуспешније архитектонско дело
реализовано у 2007. години,
за најуспешнији пројекат студената архитектуре
у 2007. години.

Најуспешније архитектонско дело реализовано у 2007. биће
награђено са 6.000 евра у динарској противвредности.
Најуспешнији студентски рад у 2007. биће награђен са
2.000 евра у динарској противвредности. Право учешћа
на конкурсу имају сви домаћи аутори свих дела изведених
на територији Србије и у иностранству. Сви радови који
конкуришу за најбоље изведено архитектонско дело и за
најуспешнији студентски рад, представљају се цртежима
и фотографијама у боји на формату А3. Студентски радови
предају се под шифром, у посебним запечаћеним ковертама
са приложеним личним подацима (име, презиме, адреса, емаил и број телефона).
Конкурс траје од 1. фебруара до 1. марта 2008. године.
Одлуку о додели награда жири доноси у року од петнаест
дана од дана окончања конкурса. Радови се шаљу на
адресу: Компанија „Новости” а.д., Трг Николе Пашића
7, Београд, са назнаком: „ЗА НАГРАДУ ЗА АРХИТЕКТУРУ
КОМПАНИЈЕ НОВОСТИ АД “, или се лично могу донети и
предати у Издавачки сектор на петом спрату. Телефон за
информације: 011 30 28 131.

Извори информација:
http://www.creemaginet.com/sajt/nagrada-za-arhitekturu-kompanije-novosti-galerija-ozone-31-mart-5-april-2008-otvaranje-u-19-h
http://www.ue.co.yu/vesti/nagrada-novosti-za-poslovnu-zgradutextil/1141/
http://www.novosti.rs/code/navigate.php?Id=10&status=jedna&ve
st=118079&search=tekstil&datum=2008-04-07

„Novosti” a.d. Company, in order to encourage the highest
achievements in the architectonic trade, according to the
decree and the code of the Managerial Board of „Novosti” a.d.,
announces the fifth
COMPETITION OF AUTHORS
- of the best architectonic design realized in 2007,
- of the best design of students of architecture in 2007.
The best architectonic design realized in 2007 will be granted
6.000 euros in equivalent value of dinars. The best student
design in 2007 will be granted 2.000 euros in equivalent value
of dinars. The right to participated in the in the competition
belongs to all the national authors of all designs realized in the
territory of Serbia and abroad. All the designs competing for
the best realized architectonic design and fort he best student
design, should be represented in drawings and photographs in
color in an A3 format. Student designs are delivered under a
code, in special sealed envelopes with personal data enclosed
(name, surname, address, e-mail and telephone number).
The competition lasts from 1st February till 1st of March 2008.
The awarded designs will be selected by the jury, no later than
fifteen days from the termination of the competition. Designs
must be sent to the following address Kompanija „Novosti”
a.d., Trg Nikole Pašića 7, Beograd, specifying: „ZA NAGRADU ZA
ARHITEKTURU KOMPANIJE NOVOSTI AD” (FOR THE NOVOSTI
AD COMPANY AWARD FOR ARCHITECTURE), or can be
delivered in person in the Publishing department at the fifth
floor. Telephone number for information: 011 30 28 131.

Information sources:
http://www.creemaginet.com/sajt/nagrada-za-arhitekturukompanije-novosti-galerija-ozone-31-mart-5-april-2008-otvaranjeu-19-h
http://www.ue.co.yu/vesti/nagrada-novosti-za-poslovnu-zgradutextil/1141/
http://www.novosti.rs/code/navigate.php?Id=10&status=jedna&ve
st=118079&search=tekstil&datum=2008-04-07

http://www.arhitektura.co.yu/
http://www.arhitektura.co.yu/
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ПОВЕЉА РАДИО БЕОГРАДА 2
АРХИТЕКТИ АЛЕКСАНДРУ РАДОВИЋУ

Поводом обележавања пола века свог постојања, Радио Београд 2 додељује „Повељу за дугогодишњу сарадњу, допринос
радио-стваралаштву и афирмацију ауторског и критичког радија посвећеног култури и уметности”, поред осталих и арх.
Александру Радовићу из Ниша. Повеље су уручене добитницима на свечаности одржаној 9. фебруара у Камерној сали Радио
Београда у улици Хиландарској бр. 2.
Арх. Александар Радовић је добитник повеље за дугогодишњу
сарадњу у емисији „Ризница”, која се бави културом и
традицијом, могло би се рећи превасходно културном
баштином у најширем смислу те речи. Безмало редовним, скоро
увек директним јављањем, Радовић је у „Ризници” говорио
о актуелним питањима, темама или догађајима везаним
за заштиту споменика културе. Иако су се те информације
односиле првенствено на подручје деловања Завода за заштиту
споменика културе Ниш (од Прешева до Дунава), обрада тема и
проблема заснива се на општим принципима и начелима и носи
универзалне поруке.
И на овај начин, скоро редовним присуством у програму
Радио Београда 2 (познатом као „Програм културе”), културна
баштина ових крајева, па и сама делатност Завода за заштиту
споменика културе Ниш, били су стално присутни у културном

животу Србије. Пажљивим избором тема и активним односом
уреднице емисије „Ризница”, госпође Соње Малавразић,
као и професионалном сигурношћу арх. Радовића, ови
прилози су привлачили посебну пажњу слушалаца, нарочито
када су обрађивани актуелни подухвати као што су велики
истраживачки и конзерваторски пројекти и томе слично.
У једном краћем периоду, поред актуелности и проблемских
прилога, Радовић је у „Ризници” представио највредније и
највеће споменике културе ових крајева, што је наишло на
посебну пажњу слушалаца. Свакако да је читав тај дугогодишњи
ангажман значајно допринео, пре свега афирмацији наше
културне баштине, али и унапређењу свести о потреби њеног
чувања.
арх. Хранислав Анђелковић
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АРХИТЕКТИ ДАРКО И МИЛЕНИЈА МАРУШИЋ
ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ ФОНДА
„АЛЕКСАНДАР ШАЛЕТИЋ” ЗА 2008. ГОДИНУ

Металс банка, Нови Сад

Једну од награда 40. Мајске изложбе Удружења ликовних
уметника примењених уметности и дизајнера Србије
(УЛУПУДС), која је одржана маја 2008. г. у Музеју примењених
уметности, добили су архитекти Дарко и Миленија
Марушић.
Жири за доделу те награде, који су чинили: Александар
Миленковић (председник), Реља Костић, Небојша Крстић,
Иван Ратковић, Зоран Булајић и Дијана Милашиновић-Марић,
закључио је да Пословни објекат Металс банке у Новом Саду
као распукнути орах, раскриљеном фасадном опном, привлачи
ка свом језгру и представља супротност често херметичном и
строгом изразу објеката банака.
Приказ Пословног објекта Металс банке може се погледати у
часопису АРХИТЕКТ бр. 24, у рубрици Прикази.
Шири текст о 40. Мајској изложби из Фонда „Александар
Шалетић” доносимо у овом броју АРХИТЕКТА, у рубрици
Изложбе.
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ОВОГОДИШЊЕ
АРХИТЕКТОНСКЕ
НАГРАДЕ ПОВОДОМ
ДАНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
КОМОРЕ СРБИЈЕ

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

14. јун 2008. године
- Дан Инжењерске коморе Србије
МОЛИМО ЧЛАНОВЕ ДАН-а
ДА ИЗМИРЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ
У ПОГЛЕДУ ЧЛАНАРИНЕ
ДОНЕСИТЕ ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ УКОЛИКО НИСТЕ
ТО ДО САДА УЧИНИЛИ, РАДИ ДОБИЈАЊА
ЧЛАНСКЕ КАРТЕ

По други пут додељене су награде Инжењерске коморе
Србије у три категорије.
Награда за животно дело додељена је академику Ђорђу
Злоковићу. Три награде за изузетно достигнуће у струци
из делатности чланова Коморе уручене су: проф. др Ивану
Алексићу, дипл. инж. геод., за Пројекат развоја капацитета у
управљању земљиштем и катастру непокретности – TWINNING
PROJECT – и укупна достигнућа у струци; проф. Дарку
Марушићу, дипл.инж.арх. и Миленији Марушић, дипл.инж.арх.,
за Управно-пословни објекат Металс банке у Новом Саду и мр
Александру Вучићевићу, дипл.пр.планеру, као руководиоцу
израде просторних планова: Регионалног просторног плана
администативног подручја града Београда, Просторног плана
градске општине Обреновац и Просторног плана градске
општине Сурчин. Награда за остварење изузетних резултата на
почетку стручне каријере, додељена је ауторском тиму Снежани
Веснић, дипл.инж.арх. и мр Владимиру Миленковићу, дипл.инж.
арх., за архитектонско остварење Пословна зграда у Ужицу.
Милана Миловић,
дипломирани економиста
Сарадник за послове информисања
Инжењерске коморе Србије
Неведени текст је извод из ширег текста о прослави Дана Коморе
инжењера Србије који доносимо у рубрици Актуелности.
Уредник

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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БИСЕР РУСКЕ АВАНГАРДЕ ДОМ АРХИТЕКТЕ К. С. МЕЉНИКОВА У МОСКВИ

Стари Арбат у Москви је не само позицијска одредница у
центру руске престонице, већ и нешто много више, у смислу
значаја и места које он заузима у културној и друштвеној
историји града. То је простор од једног квадратног
километра, недалеко од Црвеног трга и Кремља, Храма
Христа Спаситеља, на неколико минута од Бородинског
моста. Ту се налази мноштво објеката у којима су живели
и радили руски интелектуалци XIX и XX века, са неколико
изузетних споменика архитектонског наслеђа, са музејима,
позориштима и, наравно, стамбеним и пословним објектима
у којима су цене квадратног метра астрономске. Управо ту
се може осетити атмосфера старе Москве, са сеновитим
двориштима у која се улази кроз засвођене пролазе, са
мноштвом „переулока”, тј. сокака, ту се може уживати у
дивним фасадама руске сакралне архитектуре, класицизма,
сецесије, модерне.
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Некада врло прометна улица са трамвајском линијом и
колским саобраћајем, сада је пешачка зона, незаобилазно
место за туристичку шетњу, куповину сувенира и одмор у
кафеима и ресторанима различитих европских предзнака,
место за уживање у разним уличним атракцијама. Арбат се
помиње у романсама Булата Окудзаве, писца, песника и боема
који је ту живео и коме је недавно подигнут споменик, ту је
затим Пушкинов дом-музеј, па позориште Вахтангов, једно од
познатијих у Москви.
И како то обично бива, заједно са деловима тог старог Арбата,
деловима у физичком и духовном смислу, који су сачували
аутентичност, сусрећемо се и са рушењем, неукусом, немаром,
са последицама новог, суровог времена у коме закон новца
одређује све. „…Дивљи мафијашки закони изабрали су за
главну жртву управо Арбат, најинтелигентнији и самим тим
најнезаштићенији кутак града…” (И. И. Левин).
Књига из које доносимо део који се односи на дом арх.
Мељникова, у виду шетње кроз време и простор Арбата,
оживљава историју и дух Москве с краја XIX и неколико
деценија XX века. Са обиљем фотографија објеката и људи тог
времена, репродукцијама уметничких слика и цртежа, и пре
свега, надахнутим текстом, кроз причу о сваком значајнијем
објекту и људима који су ту живели и радили, прави је пример
како се може сачувати дух прошлог времена.

(Сл. 1) К. С. Мељников, аутопортрет из 30-тих година (из књиге
“АРБАТ, један километар Русије”)

“…Зграда бр. 10 у Кривоарбатском сокаку јединствена је у
подручју Зеленог прстена (*) - приватно је власништво, које
породица Мељникових поседује од момента изградње 1929. г.
(**). И што је најзначајније, тај објект познат је у целом свету (за
разлику од наше земље) и улази у све архитектонске уџбенике
и албуме као новаторско дело, које је архитекта за себе
пројектовао и изградио. А презиме власника дома на фасади,
невиђена појава је не само у Москви већ и у Русији.
Пре него што донесемо свој суд, упознајмо се са самим
градитељем и првим власником зграде бр. 10, Константином
Мељниковим
1890-1974,
једним
од
Степановичем
најталентованијих руских самоука. Син сељака, десети по
реду, одређен је 1900. г. за „малог” у московској топлани. Један
од власника фирме, инжењер Цаплин, обратио је пажњу на
надареног дечака и помогао му да се упише у Московску
школу сликарства, вајарства и неимарства. Већ први његови
самостални радови изазивали су шок код једних, одушевљење
код других, и завист код трећих. За Мељникова је најважнији
квалитет сваког архитектонског дела била његова уметничка
непоновљивост. Девиза му је била: слобода и неусиљеност.
Архитектура - говорио је - то је велика уметност, и као таква не
трпи шаблоне.
Његов први рад (уочи 1917. г.) је пројекат фабрике аутомобила
“АМО” (касније “ЗИЛ”). О новаторству Мељникова почело је
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(Сл. 2) Павиљон Совјетског Савеза на
изложби у Паризу 1925. г.
(фотографија са Интернета)

(Сл. 3) Пројект за паркинг-гаражу за такси
преко моста над Сеном у Паризу, 1925. г.
(фотографија са Интернета)

да се говори. И већ његов павиљон „Махорка” на Сверуској
пољопривредној изложби 1923. г. (на територији данашњег
Парка културе и одмора „Горки”) долази у центар пажње. А
кроз две године, на Међународној изложби декоративне
уметности и индустријског дизајна у Паризу, совјетски павиљон,
изграђен по пројекту Константина Мељникова изазива велику
санзацију и од тада се сматра врхунцем у развоју светске
изложбене архитектуре. Руско неимарство стиче светску
славу. Многи га сврставају у исти ред са корифејима какви су
Француз Ле Корбизије, Бразилац О. Нимајер… На западу он
добија престижне наруџбине. Али Мељников, журећи кући, све
отказује. Парижанима једино предлаже до тада невиђен пројект
вишеетажне гараже преко посебних мостова преко Сене.
Следећих неколико година Мељников је сматрао својим
„златним периодом”. По његовим пројектима истовремено се
изводи шест радничких клубова у Москви, потпуно различитих
по величини, композиционој шеми и уметничком изразу
(„Русаков”, „Кауцук”, „Фрунзе”, „Буревесник”, „Слобода”, као и један
у насељу Дулево у Московској области). Почетком тридесетих
година Мељников пројектује и гради споменик Колумбу у
главном граду Доминиканске Републике Санто Домингу, затим
зграду позоришта МГСПС и Војну академију Фрунзе.
Управо у овом периоду Моссовјет доноси, до тада јединствено,
решење о додели парцеле на Арбату, и архитекти дозвољава

(Сл. 4) Споменик Кристофору Колумбу у
Санто Домингу, конкурсни пројект, 1929. г.
(фотографија са Интернета)

изградњу сопственог дома, у року од 15 година. Као
експериментално градилиште, парцела је ослобођена плаћања
свих ренти.
Објект је Мељникову служио и као стан и као радни атеље. Као
што видимо, здање није „слепљено”, већ виртуозно сложено
из чистих геометријских облика. Царству правих углова
супротстављен је круг и запремина. Фантастично смела и
необична форма у виду два бетонска цилиндра урезана један
у други, са отворима за прозоре који формирају орнаментални
образац, све то чини удобан стан на три нивоа. Архитекта је
пошао од чињенице да цилиндар формира највећу површину
објекта, смањујући до минимума површину под зидовима без
правих углова. У периоду великог недостатка грађевинског
материјала у држави, Мељников убедљиво показује како
је могуће добити највишу ефективност уз најмање губитке.
Конструктивни склоп је стандардни, од темеља до крова.
Елементи са шестоугаоним прорезима равномерно се понављају
распоређујући напоне по свим зидовима, искључујући потребу
за носећим стубовима и гредама. У спољним зидовима укупно
је образовано око 200 шестоугаоних елемената, који су могли да
буду затворени (120) или остављени као прозори (60). При томе
су отвори попуњавани ломљеном опеком и грађевинским шутом
(производња без отпада). Отварањем једних и затварањем
других отвора могуће је слободно померање дуж зидова.
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(Сл. 5) Основе дома-атељеа Мељникова, 1927-1929. г.
(фотографија са Интернета)
Легенда уз основе:
1-улаз, 2-трпезарија, 3-кухиња, 4-коридор, 5-остава,
6-купатило, 7-дечије собе, 8-гардероба, 9-радна соба домаћице,
10-спаваћа соба, 11-дневна соба, 12-атеље, 13-тераса

(Сл. 6) Аксонометрија (фотографија са Интернета)
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У међуспратим конструкцијама нема греда ни ребара.
Вертикално унакрст постављене талпе формирају мрежу
квадратних поља. Одозго и одоздо мрежа је заштићена оплатом
и на тај начин се добија решеткаста плоча-мембрана у којој сви
елементи раде. Изградња дома Мељникова се показала 20-25%
јефтинијом него да је иста запремина изведена на уобичајен
начин, по стандардној архитектури. Додајмо томе да се објект
греје специјалним котлом у подруму, у коме сагоревају сви
отпаци из домаћинства, сем, наравно, металних. Дакле, у основи
опет лежи принцип „без губитака”.
Још у процесу изградње, а посебно после усељења, Дом
Мељникова је постао место ходочашћа не само архитеката и
грађевинара него и обичних људи. Чести гости су биле и колеге
из иностранства. Име Мељникова су тада сви помињали. О јаким
утисцима посетилаца сведоче њихови одушевљени записи, од
којих ћемо навести само један, академика Игора Грабара из
1933. г.: „…Никада никоме нисам завидео, али одлазећи одавде,
осетио сам завист: како бих волео овако да живим!”
Изгледало је да се пред руским неимаром отварају грандиозни
стваралачки хоризонти. Мељников је пун нових, смелих
идеја. Пројектује колективну стамбену зграду из четири
цилиндра, са својим аутономним снабдевањем, културним и
спортским центром. …Али ништа од тога се није остварило.
Експериментатор, новатор, па рецимо чак и геније, био је страно
тело у таквој касарни у коју је народ био сатеран стаљинизмом.
Константин Степанович је проживео дуг живот и умро 1974. г.
Према њему није примењивана репресија, могао је да предаје,

чак су му оставили сопствени дом. Али био је лишен оног што
представља смисао живота аутентичног уметника-ствараоца!
За четрдесет година ни једног реализованог пројекта! Можемо
само да нагађамо каквих архитектонских ремек-дела је
био лишен народ, какву културну славу у свету ми нисмо
добили. Данас дом-музеј Мељникова, нажалост, више цене у
иностранству него сународници Константина Степановича.”
(„АРБАТ, један километар Русије”, И. И. Левин,
„Галарт”, Москва, 2005.)
(*) У оригиналу: Садовое Каљцо; то је једна од кружних
саобраћајница Москве, која отприлике одређује централно
подручје града. (Прим. прев.)
(**) Овај податак је споран, јер на спомен-плочи на улазу стоји
1920. г. као година изградње.
Дом арх. Мељникова је био годинама предмет дискусија, у
смислу даљег третмана, од урбанистичко-архитектонског и
садржајног, па све до оставинских расправа међу наследницима.
Ево неколико наслова везаних за ову тему, из текстова
објављених у штампи и за ову прилику преузетих са интернета:
„…У децембру 2005. г. Фонд првог председника Русије Б. Н.
Јељцина подржао је пројект Светског фонда споменика у вези
са заштитом архива и објекта водећег руског архитекте К.
Мељникова на Старом Арбату…”
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(Сл. 7) Мељников са својом женом Аном
Гавриловном на градилишту објекта
(фотографија са Интернета)

(Сл. 8) Дом Мељникова, изглед са улице (фотографија са Интернета)

(Сл. 9) Дом Мељникова, изглед из
дворишта (фотографија са Интернета)

„Светско ремек-дело конструктивизма - Дом арх. Константина Мељникова на
Кривоарбатском переулоку прелази у власништво државе. Како саопштава гласник
„Комерсант”, о томе се говори у тестаменту његовог сина, прочитаном у присуству
новинара. Осим тога, Виктор Константинови Мељников предаје држави целокупну
колекцију дела свог оца и својих сопствених дела.
Једини услов предаје је изградња Дома-музеја оца и сина Мељников. Вредност
поклона, чак без процене експерата, износи десетине милиона долара. Објект у форми
два цилиндра, са ромбоидним прозорима, изградио је Константин Мељников 1927.
г. Он сада улази у златни фонд светског архитектонског наслеђа. Површина зграде
износи око 600м2. Предмет непокретности укључује и припадајуће земљиште.
Деведесетогодишњи Виктор Мељников је посебно напоменуо да нико од његових
наследника нема право претензија на ове вредности. По речима уметника, његова
млађа ћерка Елена преваром је добила потврду о поклону за зграду и парцелу и
намерава да све то прода. Међутим, В. Мељников је изјавио да никад није потписао
никакав документ о предаји објекта у њено власништво, и потврдио да сада објављен
тестамент замењује сва претходна документа.
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(Сл. 10) Дом Мељникова, детаљ ентеријера (из књиге “АРБАТ, један километар Русије”)
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Новинарима „Комерсанта” није успело да се повежу са Еленом
Викторовном Мељниковом, да би добили коментар. Друга кћер
уметника, пак, изјавила је да се не противи вољи оца, и спремна
је да преда целокупно наследство Константина Мељникова
држави.”

“…Знаменити Дом арх. Мељникова на Арбату купио руски
сенатор Сергеј Гордејев… Он је купио половину зграде и
спрема се да ту отвори Музеј руске архитектонске авангарде…
Друга половина објекта припала је рођаку Виктора Мељникова,
Алексеју Иљканаеву…” (14. 3. 2006)

Виктор Мељников је умро 4. фебруара 2006. г. у деведесет првој
години.

Прича се наставља, са неизвесним завршетком, до данашњег
дана. Ако вам се укаже могућност да посетите Москву,
прошетајте до Кривоарбатског переулока, он је паралелан са
самом улицом Стари Арбат. Видећете да се до ове, 2008. године,
ништа није променило, ни на парцели ни на самом објекту.

„...Судбину познатог Округлог дома арх. Мељникова решиће
суд… Објект се налази у бедном стању и захтева значајну
реконструкцију. У суседству су незаконито изграђени објекти и
парцела се пуни водом која никуда не отиче. Осим тога, објект
је изграђен од експерименталног материјала што представља
посебну тешкоћу за рестаурацију.” (27. 2. 2006)

Увод, пропратни текстови
и преводи са руског:
арх. Зоран Чемерикић

КРИТИЧКИ ОСВРТ
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ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА У НИШУ
НАРУШАВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА НАСЕЉА СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА
У НИШУ У ПОСТУПКУ ПЛАНИРАНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И НАДГРАДЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

Објекти Старе железничке колоније пре надградње (фото М. А.)

Да бисмо потврдили да проблем постоји, најпре морамо разјаснити сам појам идентитета, односно идентитет места или
грађене средине. Идентитет се описује као скуп обележја по чему се нешто разликује од свега другог, а идентификовати се
објашњава као препознати.1 Линч нарочито наглашава да када говоримо о човековој околини, под идентификацијом никако не
подразумевамо једнакост са нечим другим (у смислу идентитет=идентичност), већ идентитет јесте особита индивидуалност,
па чак и јединственост као уникат.2
Дакле, да бисмо говорили о идентитету насеља Стара
железничка колонија у Нишу, у слици посматрача поменути
простор се мора издвајати од околине. Стара железничка
колонија представља једно од првих насеља модерног
типа, налик савременим насељима. Вишестамбени објекти
обликовани су у духу Модерне. Једноставно тело, прочишћено
од детаља, наткрива препуштени четвороводни кров као
препознатљив архетипски облик овог подручја.
Доњи део кубуса обложен је каменом, симболишући солидну
и постојану базу. Једноставност објеката са фотографије,
неоптерећеност нападним детаљима и међусобна саображеност
делују умирујуће. Када су у групи, поменута једноставност не
представља сиромаштво већ оно суштинско по чему се овај део
простора издваја од околине у којој се читају различити стилови,
хаотичност, па чак и неуређеност. Разликовањем од околине,
насеље Стара железничка колонија по својој препознатљивој
саображености гради свој идентитет.
Према Плану детаљне регулације блока „Стара железничка
колонија” у Нишу3 планирана је потпуна реконструкција
вишепородичних стамбених објеката и надградња постојећих
стамбених објеката. Констатовано је да се на подручју
обухваћеном границама Плана детаљне регулације не налазе
проглашене културне вредности, нити су евидентирани објекти
од значаја за културну баштину. Закон о културним добрима4
као непокретна културна добра наводи: споменике културе,
просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта
и знаменита места. Било би превише очекивати да се овај закон
бави питањима заштите духа места. Али, да ли се уопште било ко
1
2
3
4

Клајн И. и Шипка М., Велики речник страних речи и израза, стр.483
Линч К., Слика једног града, стр.11
“Службени лист града Ниша”, бр. 35/2004.
“Службени гласник РС”, бр. 71/94.

формално бави тиме? Да ли дух места заслужује одређену врсту
заштите или формулисане јасне смернице за његово очување и
унапређење?
Поштујући Извод из Плана детаљне регулације блока „Стара
железничка колонија” у Нишу, поред општих критеријума из
Закона о планирању и изградњи5, Правилника о условима за
планирање и пројектовање6 и Плана дефинисаних принципа
и параметара, ради добијања Одобрења за изградњу, један
од додатних критеријума је: “Ново дограђени објекти морају
својим изгледом, габаритом, спратношћу, материјалима и
положајем према регулационој и грађевинској линији бити
уклопљени у урбану матрицу и имати позитивне амбијенталне
и архитектонске карактеристике савремене архитектуре.”7
У делу Извода из Плана - Архитектонско, односно естетско
обликовање појединих елемената објеката (материјали, фасаде,
кровови...), наглашено је да објекте треба пројектовати „да буду
међусобно усклађени у целини и архитектонским детаљима
и да стварају јединствен, модеран амбијент” (подвукла М. А).
Ближе одређење појмова „савремена архитектура” и „модеран
амбијент” није дато, те је подложно сопственим тумачењима
и искривљењима. Да ли се за термин „модеран” могу везати
одреднице модерне архитектуре: без орнамената, симболизма,
сликовитости и метафоре, сведеност на једноставне
стереометријске форме и обимно коришћење техничкотехнолошких новина?8 На који начин би требало остварити и
спровести међусобну усклађеност у целини и детаљима? Не
постоји јасно објашњење, нити инструкције о томе чиме се
постиже уклапање и који су конкретни елементи који објекат из
те целине издвајају. Шта уклапамо према чему?
5
6
7
8

“Службени гласник РС”, бр. 47/2003. и 34/2006.
“Службени гласник РС”, бр. 18/97.
План детаљне регулације блока “Стара железничка колонија” у
Нишу, “Службени лист града Ниша”, бр. 35/2004
Миленковић Б., Увод у архитектонску анализу II, стр. 93
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Објекти Старе железничке колоније након надградње (фото М. А.)

Фотографије изведених надградњи јасно показују разнородност
детаља (различите обраде тераса зграда). Када захтев за
усклађеношћу у детаљима није кроз план прецизно постављен,
где је унапред познато какав ефекат желимо да остваримо, не
можемо очекивати да ће појединци који учествују у процесу то
постићи (инвеститори и пројектанти архитектуре надградњи).
Иста тачка Извода из Плана одређује кров као равни и
вишеводни са покривачем: цреп, тегола, лим. Како је могуће
очекивати међусобну усклађеност када је у обликовању крова
дата широка могућност избора?
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Потпуно различити приступи у обликовању крова и објекта
уопште, утицали су на стварање шарене и разнородне слике
која бомбардује посматрача заморним детаљима. Настала
неусклађеност нарушила је претходну могућност издвајања
комплекса на основу духа целине. Инсистирајући на посебности
објекта целина је изгубила идентитет који је поседовала.
Надлежне институције реаговале су касно, доношењем Плана
детаљне регулације блока „Стара железничка колонија –
Расадник” у Нишу 2007. године. Међутим, и поред жеље, ближе
смернице о пожељном обликовању објеката које би допринело
развоју идентитета места или очувању некадашњег није било.
Предвиђене измене Плана детаљне регулације тицале су
се ограничавања проширења габарита по 60цм, без еркера;
спратност П+2+Пк замењена ја са П+3; кровови су могли бити
класични или мансардни, али само вишеводни (раван кров се
не спомиње); архитектура и конструкција објекта треба да се
ослањају на традиционалне вредности, примерене савременим
условима грађења и карактеристикама поднебља. Шта се
конкретно подразумева под традиционалним вредностима није

јасно по овом плану. По чему смо сигурни да ће се изменом од
„савремена архитектура” и „модерни амбијент” у „традиционалне
вредности” остварити виши квалитет простора?
Завод за заштиту споменика културе Ниш је нагласио да би,
без обзира на чињеницу да на подручју плана не постоје
проглашене културне вредности нити објекти од значаја
за културну баштину, урбанистичку матрицу железничке
колоније требало чувати кроз планске документе у свој својој
једноставности. „Објекти се могу делимично преобликовати,
али без претераног повећања коефицијента изградње, јер би се
тиме нарушио урбанистички концепт.”9
Стиче се утисак да није најјасније шта то желимо да сачувамо, а
посебно не на који начин и уз помоћ којих инструмената. Јасно
препознавање носилаца идентитета некадашње железничке
колоније могло је да доведе до прецизнијих одредница у вези
архитектонског обликовања и свега оног што ствара идентитет.
Очување урбанистичког концепта, позитивне амбијенталне
и архитектонске карактеристике окружења, савремена
архитектура, модерни амбијент, традиционалне вредности
- сувише су уопштени термини и не пружају јасну слику о
последицама планираног, нити конкретан начин њихове
провере.
У тренутку глобализације, брисања граница, све већег
присуства и значаја виртуелног света, уочава се јасна потреба
за доказивањем сопствене егзистенције кроз стварање
личног печата. Кроз инсистирање на различитости долази до
остваривања личности инвеститора или архитекте (или оба),
али се самопотврђивањем идентитета појединца губи идентитет
групе. Идентитет кохерентне групе у некохерентном градском
ткиву је код посматраног блока Старе железничке колоније
нарушен.
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Разнородност детаља изведених надградњи (фото М. А.)

ОПШТА ЛИТЕРАТУРА:
Линч К., Слика једног града, ИП Грађевинска књига, Београд,
1974.
Миленковић Б., Увод у архитектонску анализу II, ИП Грађевинска
књига, Београд, 2001.
ИЗВОРИ:
Закон о планирању и изградњи, „Службени гласник РС”, бр.
47/2003. и 34/2006.
Закон о културним добрима, „Службени гласник РС”, бр. 71/94
Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката,
„Службени гласник РС”, бр. 18/97
План детаљне регулације блока „Стара железничка колонија” у
Нишу, „Службени лист града Ниша”, бр. 35/2004.
План детаљне регулације блока „Стара железничка колонија Расадник” у Нишу, ЈП Завод за урбанизам Ниш, 2007.
арх. Милена Антић
Горњи текст је семинарски рад аутора рађен на предмету
Интегрално планирање градова, на специјалистичком курсу
„Урбана обнова – градови у новом миленијуму” под руководством
проф. др Наде Лазаревић-Бајец, на Архитектонском факултету у
Београду.
Уредник
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СЕЛА КОЈА НЕСТАЈУ – ЈЕЗИК КОЈИ СПАЈА
Међународна изложба фотографија

Удружење фотоаматера
„Сува планина“ – Ниш
15-22. мај,
Галерија Друштва архитеката Ниша

Настављајући богату активност из прошле
године Удружење фотоаматера „Сува
планина“ из Ниша је, у Галерији ДАН-а,
први пут организовало међународну
изложбу kojoj се одазвало 115 аутора са
414 фотографија. Петочлани Жири је имао
тежак посао да одабере 112 фотографија
од 78 аутора и додели 6 награда и 5
похвала. На отварању изложбе говорили
су Горан Швабић, представник Жирија,
Милунка
Аранђеловић,
председник
Железничког есперанто друштва „Миле
Величковић“, Иван Тошић, члан Управног
одбора ФСС-а, и Миодраг Медар, члан
Управе ДАН-а.
Сама поставка је, у прелепом амбијенту
Галерије Дриштва архитеката Ниша,
остала десетак дана дуже од предвиђеног
времена, а посетило ју је неколико
стотина љубитеља фотографије, ученика
и студената.
За детаљне информације о изложби
погледајте у овом броју АРХИТЕКТА
рубрику ИЗЛОЖБЕ.
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Небојша Станковић

Са отварања изложбе (с лева удесно):
Небојша Станковић, Милунка Аранђеловић, Горан Швабић и Иван Тошић

Поставка изложбе
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УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 08
Изложба студентских радова генерације 2007/08
Галерија Друштва архитеката Ниша, од 10. до 25.6.2008.

Кафе бар

У сарадњи са Друштвом архитеката Ниша, Грађевинскоархитектонским
факултетом
и
данском
невладином
организацијом LEDIB, изложба студентских радова на предмету
Унутрашња архитектура (генарација 2007/08) је одржана у
изванредном простору једине српске архитектонске галерије
- Галерији Друштва архитеката Ниша. Продуцент овогодишње
изложбе, као и претходних, је предметни наставник мр арх.
Александар Кековић, а поставку изложбе урадили су већ
студенти.
арх. Александар Кековић
За детаљне информације о изложби погледајте у овом броју
АРХИТЕКТА рубрику ИЗЛОЖБЕ.
Уредник
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КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
ПРОСТОРА ТЕРАЗИЈСКЕ ТЕРАСЕ

Слика 1

Крајем 2006. и почетком 2007. године реализован је Општи јавни и позивни анонимни конкурс за идејно урбанистичкоархитектонско решење ПРОСТОРА ТЕРАЗИЈСКЕ ТЕРАСЕ (од Теразија до улице Краљице Наталије) са анкетним урбанистичким
решењем потеза од ТЕРАЗИЈСКЕ ТЕРАСЕ ПРЕМА САВСКОМ АМФИТЕАТРУ (од улице Краљице Наталије ка Карађорђевој улици)
у Београду.
Конкурс су расписали Дирекција за грађевинско земљиште
града Београда и Мали колектив – ЕТБ д.о.о. у сарадњи са
Друштвом архитеката Београда и Друштвом урбаниста
Београда.
Жири конкурса је радио у саставу:
1. Мр Бојан Ковачевић, дипл.инж.арх., представник
ДАБ-а, председник Жирија,
2. Јелена Радивојевић, дипл.инж.арх., представник
Дирекције за градско грађевинско земљиште,
3. Светлана Иванчевић, дипл.инж.арх., представник
Завода за заштиту споменика културе града Београда,
4. Марјана Стругар, дипл.инж.арх., представник
Секретаријата за урбанизам,
5. Драган Праштало, представник инвеститора,
6. Ђорђе Недељковић, дипл.инж.арх., представник
инвеститора,
7. Др Влада А. Милић, дипл.инж.арх., представник ДУБ-а.
До прописаног рока стигло је 28 радова. Један рад је стигао са 2
сата закашњења због чега је елимисан.
Жири је радио у првом кругу од 14. до 25.12.2006. године,
а затим због продуженог конкурса, у другом кругу од 7. до
21.3.2007. године.
Додељене су следеће награде и откупи:
ДВЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ПРВЕ НАГРАДЕ
(по 500.000 динара)
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Рад под шифром „12345” (Сл. 1)
Ауторски тим:
ARCVS, Београд, Трг Николе Пашића 4
Архитектура:

арх. Марија Марјановић-Hurbault,
арх. Сузана Поповић,
арх. Драган Жарковић-Костић,
канд.арх. Весна Милојевић,
арх. Бојан Спасов,
арх. Борис Мусовић,
арх. Зоран Миловановић,
арх. Драган Ивановић,
арх. Зоран Ђоровић,
арх. Бранислав Реџић.
Пејзажна архитектура:
инж. пејз. арх. Мирјана Штулић.
Електро-хидраулички системи:
инж. Страхиња Голубовић.
Мере противпожарне заштите:
арх. Радојка Станковић.
Фотографије:
арх. Предраг Миладиновић.
Просторни модел:
Милош Бошњак.
Секретар конкурса:
Наташа Ђорђевић
Рад под шифром „06713” (Сл. 2)
Аутори:
Дејан Милановић, диа и Гроздана Шишовић, диа.
Креативни тим:
Ивица Николић, диа, Срђан Тадић, диа.
ДРУГА НАГРАДА (није додељена)
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Слика 2
ТРЕЋА НАГРАДА
(200.000 ДИНАРА)
Рад под шифром „21310” (Сл. 3)
Аутори:
Милан Максимовић, диа, Драган Марчетић, диа.
Сарадња на хортикултурном решењу:
Неда Орашанин, апс.хпрт.
Спонзори израде макете на 3Д принтеру:
Contex DESIGNHmate: DigitLogika из Београда
IB-ProCadd d.o.o. из Љубљане

Слика 3

ДВА ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА
(по 150.000 динара)
Рад под шифром „14126”
Аутори:
Проф. Василије Милуновић, диа,
Марина Димитријевић, диа,
Ивана Шимковић, диа,
Сарадници (3Д модел):
Никола Банковић, диа, Јелена Бабић, диа.
Рад под шифром „13245”
Ауторски тим:
Душан Лазовић, апс.арх.,
Светолик Лукић, апс.арх.,
Александра Вукићевић, д.и.пејз.арх.,
Бранка Укропина, д.и.пејз.арх.,
Гордана Гогић, ст.вајарства
aрх. Хранислав Анђелковић
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УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
ЗА БЛОКОВЕ 25 И 26 У НОВОМ БЕОГРАДУ

Слика 1

Почетком 2007. године расписан је Општи јавни анкетни програмско урбанистичко-архитектонски конкурс за блокове 25 и
26 у Новом Београду.
Конкурс су расписали Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда, Друштво архитеката Београда и
Друштво урбаниста Београда.
ПРВА НАГРАДА
(800.000 динара)

Жири конкурса је радио у саставу:
1.

Жељко Ожеговић, дипл.оецц, председник Општине
Нови Београд, председник Жирија,

2.

Ђорђе Бобић, диа, Главни архитекта града,

3.

Стеван Мићић, диа, председник Планске комисије
Скупштине града Београда,

4.

Слободанка Прекајски, диа, представник Дирекције за
градско грађевинско земљиште,

5.

Марјана Стругар, диа, представник Секретаријата за
урбанизам,

6.

Антоније Антић, диа, директор Урбанистичког завода
града Београда,

7.

Милана Јочић, диа, директор Завода за заштиту
споменика културе града Београда,

8.

проф.др Зоран Никезић, диа, представник Друштва
урбаниста Београда,

9.

проф.др Владан Ђокић, диа, представник Друштва
рбаниста Београда,

10. проф. Дарко Марушић, диа, представник Друштва
архитеката Београда,
11. проф. Бранислав Стојановић,
Друштва архитеката Београда.
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До прописаног рока стигао је 31 рад.
Жири је радио од 19.4. до 10.5.2007. године.
Додељене су следеће награде и откупи:

диа,

представник

Рад под шифром „00001” (Сл. 1)
„MEDIUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT”
Ауторски тим:
Руководиоци: Јован Митровић, диа и Дејан Миљковић, диа,
Чланови тима:
Александар Бајић, апс.арх., Гордана Минић, апс.арх., Аида
Хаџиахметовић, диа, Ива Олујић, диа, Милена Ћаласан, диа и
Александра Божић, диа,
Техничка подршка:
СЗР „Архитектонски биро Жарко Јаковљевић”.
ДВЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ
(по 400.000 динара)
Рад под шифром „63991” (Сл. 2)
Re: act – аутори:
Гроздана Шишовић, диа и Дејан Милановић, диа
Рад под шифром „19671” (Сл. 3)
Аутори:
Проф.арх. Александар Стјепановић, проф.арх. Светислав Личина,
доц.мр арх. Милорад Младеновић и Светлана Батарило, диа.
3Д модел:
Младен Ивановић, апс.арх.
ЧЕТИРИ ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА
(по 75.000 динара)
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Слика 2
Рад под шифром „16412”
Аутори:
Бранка Стојановић, диа и Миша Обрадовић, диа,
Макета:
Срђан Матејић, диа
Сарадња:
Тамара Цветковић, диа
Рад под шифром „24081”
„ADC BIRO”
Ауторски тим:
Чарна Маравић, диа, Марко Томић, Александар Алексић, диа,
Сарадници тима:
Ивана Анђелковић, диа, Марија Борак, диа, Ана Козарски, арх.
техн., Вера Трајковић, арх.техн., Јулијана Тодоровић, арх.техн. и
Зоран Радаковић, арх.техн.
Рад под шифром „07413”
Аутори:
Мр Малина Чворо, диа, мр Саша Б. Чворо, диа, Милица Ерцег,
диа и Давор Цвијановић, диа,
Сарадници (макета):
Бојан Шипка, студ.арх.,
Драшко Симатовић, студ.арх.

Слика 3

Рад под шифром „99991”
Аутор:
Бојан Стојановић, диа.
aрх. Хранислав Анђелковић

55

КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ

ARHITEKT 26

ПРОГРАМСКО-АНКЕТНИ КОНКУРС ЗА РЕШЕЊЕ
ГРАДСКОГ ПАРКА У НОВОМ БЕОГРАДУ

Слика 1

Крајем 2007. године расписан је Општи јавни неанонимни програмско-анкетни конкурс за решење ГРАДСКОГ ПАРКА од
хотела Југославије до Бранковог моста на новом Београду.
Време за израду конкуснога рада је било предвиђено од 24.11.2007. до 17.2.2008. године.
Конкурс су расписали Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Друштво архитеката Београда и Друштво
урбаниста Београда.
Жири конкурса је радио у саставу:
1. Ђорђе Бобић, председник,
2. Антоније Антић,
3. Мрђан Бајић,
4. Сретен Вујовић,
5. Биљана Крнета,
6. Зоран Никезић,
7. Душан Оташевић,
8. Михаило Пантић,
9. Борис Подрека,
10. Милета Продановић,
11. Снежана Ристић,
12. Зорица Савичић,
13. Миодраг Табачки,
14. Иван Тасовац,
15. Јасминка Цвејић.
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До прописаног рока стигла су 82 рада.
Жири је радио од 28.2. до 24.3.2008 године.
Додељено је 9 награда са износом од по 200.000 динара и 2
награде са износом по 100.000 динара:

ДЕВЕТ НАГРАДА
(по 200.000 динара)
Радна шифра „05” (Сл. 1)
Аутори:
Милица Балубџић, студент,
Адам Вукманов, студент,
Вук Јаковљевић, студент.
Радна шифра „07” (Сл. 2)
Креативни тим:
Данијела Савкић, студент,
Зорана Матић, студент,
Јасна Цизлер, студент,
Мирјана Арсеновић, студент,
Ивана Берисавац, студент,
Младен Петковић, студент.
Радна шифра „09” (Сл. 3)
Аутори:
Драгана Пилиповић, диа,
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Слика 2

Лука Бајић, дипа,
Зорица Маринков, диа, Вишња Николић, дипа.
Радна шифра „14”
Аутор:
Ана Ковенц-Вујић, диа,
Цртач „стрипова” Владар Жерваном „Вамши”
Консултант: Нада Вујошевић-Весовић
Радна шифра „25”
Аутори:
др Игор Марић, дипл.инж.арх,
мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Вук Марић, апс.арх.,
Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Рад је рађен у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
– ИАУС
Радна шифра „33”
Аутори:
Студио ПОЛИГОН – Давор Ереш, дипл.инж.арх.,
Јелена Митровић, дипл.инж.арх.,
Марко Тодоровић, дипл.инж.арх.
Радна шифра „35”
Аутори:
Весна Фрканец,
Надежда Перишић.
Радна шифра „45”
Аутори:
Сања Крстић,
Данијела Бјелановић.

Слика 3
Радна шифра „68”
Аутори:
Наташа Илинчић, диа,
Југослав Кљајић, арх.
Сарадник:
Маја Димитровска, студ.пејз.арх.
ДВЕ НАГРАДЕ
(по 100.000 динара)
Радна шифра „04”
Аутори: Наташа Јанковић и Александар Кушић
Радна шифра „19”
Ауторски тим:
Александар Станојловић, дипл.инж.арх.,
Жења Јовановић, дипл.инж.пејз.арх.
aрх. Хранислав Анђелковић
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КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ИМ „МАТИЈЕВИЋ”
И ЈАВНЕ ГАРАЖЕ У НОВОМ САДУ

Слика 1

Почетком 2008. године, Друштво архитеката Новог Сада је (у име инвеститора ЈП „Завод за изградњу града”, Нови Сад и
Индустрије меса „Матијевић”) расписало конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење пословног објекта ИМ
„Матијевић” и јавне гараже у Новом Саду.

Жири конкурса је радио у саставу:
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1.

Јован Митровић, дипл.инж.арх., председник,,

2.

Весна Просеница, дипл.инж.арх., потпредседник,

3.

Владимир Лојаница, дипл.инж.арх.,

4.

Драган Маринчић, дипл.инж.арх.,

5.

Александар Ковјанић, дипл.инж.арх.,

6.

Дарко Полић, дипл.инж.арх.,

7.

Александар Јевђенић, дипл.инж.саоб.,

8.

Милан Барбул, дипл.инж.арх.,

9.

Микица Петржљан,
инвеститора

дипл.инж.грађ.,

представник

Жири је завршио рад 21.5.2008. године. Додељене су три
награде и два откупа.

ПРВА НАГРАДА
(600.000 динара)
Рад под шифром „514415” (Сл. 1)
Ауторски тим:
Бранислав Митровић, диа, вођа тима,
Игор Пантић, б.арх.,
Јелена Кузмановић, б.арх.,
Немања Зимоњић, б.арх.,
Огњен Крашна, б.арх.
Пројектанти:
Драгана Граховац, б.арх.,
Милош Пауновић, апс.арх.
Пројектанти сарадници:
Анђелка Ћировић, б.арх.,
Јелена Перовић б.арх.
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Слика 2

ДРУГА НАГРАДА
(400.000 динара)
Рад под шифром „080508” (Сл. 2)
Аутори:
Бојан Стојановић, диа,
Владан Николић, диа.
Рад је рађен у сарадњи са фирмом „Нишинжењеринг” д.о.о.
ТРЕЋА НАГРАДА
(200.000 динара)
Рад под шифром „562253” (Сл. 3)
Аутор:
Предраг Јовић, диа,
Сарадник:
Канд.арх. Милица Богдановић

Слика 3

ДВА ОТКУПА
(по 100.000 динара)
Рад под шифром „570860”
Аутор:
Александар Бауер, диа.
Рад под шифром „857677”
Аутор:
Студио за пројектовање „InForma architectura”, d.o.o.,
Ауторски тим:
Жолт Иванович, диа,
Ана Ферик-Иванович, диа,
Јелена Епифанић, диа,
Немања Ђерман, диа.
Детаљни приказ другонаграђеног рада дајемо у овом броју
Архитекта, у рубрици Прикази.
арх. Хранислав Анђелковић
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WTO организује архитектонски конкурс за проширење центра William Rappard.
Проширење је замишљено у смислу обезбеђивања додатних 300 радних места на
спрату површине 11000-13000 м2, подземне гараже за 200 паркинг места I зграде
обезбеђења. Конкурс је отворен за све афирмисане архитекте. Кандидати се морају
регистровати у секретаријату конкурса најкасније до 24. октобра 2008.
www.wto.org

Општина Reggio Emilia, заједно са Руководством слива реке По (Autorità di Bacino del
Fiume Po), организује конкурс под називом “Liquid landscapes”. Идеје би требало да
буду концентрисане на пејзажно уређење обале реке По од Пјаћенце до општине
Reggio Emilia.
Рок за регистрацију: 4. новембар 2008.
www.biennaledelpaesaggio.it

Простор од 23 хектара би требало да се преуреди по Урбанистичком пројекту који
већ постоји, а идеја конкурса је решити мале делове овог пројекта. Идеја је изградити
куће, пословне просторе, хотеле, барове, ресторане, кафее, и проширити студентски
клампус Универзитета у Дураму - све то заједно са много допадљивих јавних
површина.
Рок за регистрацију: 1. децембар 2008.
www.northshorestockton.co.uk

Тема конкурса је архитектонски и енергетски одржива кућа. Годишњи конкурс за идеје
отворен је за све апсолвенте и студенте архитектуре и дизајна. Циљ конкурса је да
стимулише и награди иновативно размишљање. Студенти су позвани да презентују
одрживе архитектонске идеје у једној од три категорије: постојеће становање, пројекат
новозамишљеног становања и заједница или комшилук.
Рок за регистрацију: 16. јануар 2009.
www.architecture.com
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Метрополис магазин позива младе дизајнере да конкуришу са својим иновативним
идејама везаним за енергетску зависност, и да размисле о лошим моделима живота
и рада 20. века. “Metropolis Next Generation® Design“, који је промовисао активизам
и социјално укључивање дизајна од 2003, ове године су подржали многи спонзори:
“Надамо се да ћемо видети интелигентне и добре идеје на свим нивоима које
промовишу хумане иницијативе младих дизајнера.“
Рок за регистрацију: 30. јануар 2009.
www.metropolismag.com
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40. МАЈСКA ИЗЛОЖБA
ФОНДА „АЛЕКСАНДАР ШАЛЕТИЋ”
16.5.2008.
УБРЗАЊЕ - ОТКРИВАЊЕ – СВЕТЛО. Мајска изложба примењених
стваралаца Србије промовисањем тематског концепта
значајно је изменила карактер, и од традиционалне, ревијалнe
манифестација, делом иступила у један нов, експерименталан
простор. У основи концепта је замисао да се начини спирална
путања, ослоњена на три тачке, три теме у једном градацијском
следу: Убрзање – Откривање - Светло. Tрогодишњи циклус,
конципиран je да уметнике заинтересује, провоцира, да их
извуче из летаргије узроковане кризом на тржишту уметности
и стимулише да из своје уобичајене стваралачке праксе
искоракну, те да се на активан начин, храбро и бескомпромисно
окрену турбулентном животу око себе. Све је пројектовано у
правцу замишљене интерактивне равни где се од уметника
очекује да разуме провокацију, да препозна концепт, да делује.
Прву тему Убрзање на прошлогодишњој 39. Мајској изложби
наметнуо је дух времена, темпо живота као и потреба да се
застане, осмотри, сагледа, промисли, запита, анализира, осете
убрзани дамари и промене. У наше доба и поред бројних нових
средстава као што су компјутери или пак могућност досегнућа
виртуелног, све више радимо, све мање времена имамо, тако
да се, понекад, у свеопштем убрзању чини да све стоји. Управо
на том месту јесте прва тачка ослонца наше спирале – то је
моменат перцепције.
Примењени ствараоци, навикнути на традиционалну и
омиљену колективну Мајску изложбу где једнa поред других,
напрамопостављени, стоје остварења бројних уметничких
дисциплина, на изазов теме одговорили су на различите начинe
и са дозом уздржаности: неко пуним плућима, неко овлаш,
неко уклапајући готово решење у тему, неко не одговарајући
уопште .... 39. Мајска изложба Убрзање (којa је у једном сегменту
садржала и ревијални део) својим провокативним искораком
у алтернативни простор Јавног купатила и гласно наглашеном
и објашњеном темом, у суштини, била је јасна порука јавности
и скретање пажње на проблем примењеног стваралаштва
у нас, али и израз једног новог концепта и набоја. Тако да је
дух ипак пуштен из боце и на поставци, у обиљу уметничких
радова, могло се запазити низ изванредних ликовних замисли,
духовитих интерпретација, видео радова, графичких и
дизајнерских решења у којима се осећала другачија енергија,
потврђујући тако оправданост и потребу не само за изменом
концепције Мајске изложбе, већ и указујући на постојања
значајног ресурса, великим делом неискоришћених потенцијала
наших примењених уметника.
Следећа тачка спирале јесте овогодишња тема - Откривање.
Ако је тема Убрзање садржала захтев концентрисане перцепције
феномена доба и духа времена, онда, природно након тога,
следи интимно преиспитивање – Откривање, где истражујемо
унутрашњи свет, сопствени став, личну спознају. У спирали, то
је мало измештен ниво који се уклапа у тезу да уметност стоји
раме уз раме са науком као начин откривања, стварања и
ширења знања у најширем смислу продубљивања спознаје. Чак

ACCELERATION - REVEALING – LIGHT The Applied Artists` of
Serbia May-Exhibition has changed its character in a great deal
by the thematic concept promotion,and from a traditional,review
manifestation it has made a step forward to a new,experimental
space. There is an idea in the basic concept to make a spiral
track,resting upon three points,the three themes in a gradual
succession. Acceleration - Revelation - Light. Тhe three-years` cycle
has been drafted to get artists interested in, to provoke them, to
drag them out from the lethargy being caused by the crisis at art`s
market and to stimulate them to step ahead from their ordinary
creative practice, turning themselves towards the turbulent
life around them,in an active way,courageously and with no
compromise. The whole idea is being projected into the direction
of an imagined interactive level where an artist is being expected to
understand the provocation, to recognise the concept, to act.
The first topic Acceleration of the last year`s 39 th May-Exhibition
was imposed by the spirit of the time, the speed of life , as well
as the need to stand by for a while, to observe, to see things
thoroughly, to think over and over, to question oneself, to analyse,
to feel life` s energy and changes .Nowadays, having numerous new
means of communication, like computers or possibility to reach the
virtual world, men work more having less time, so that, sometimes
it seems in the entire acceleration everything has been stopped.
Right at that place there is the first point of support to our spiral - it
is a moment of perception.
The applied artists, having been used to the traditional and the
favourite group May-Exhibition, where juxtaposed there are one to
each other counterpositioned works of numerous branches of art,
have answered back to the challenge of the theme in different ways
and with a certain slight trace of suspicion: someone with one` s full
breath, the other just superficially, whether somebody has inserted
ready-made solution into the theme , or somebody else has not
replied to the given topic at all...
The 39 th May- Exhibition `Acceleration` (which has consisted in one
segment the review part of the exhibition) with the provocative
step forward to the alternative space of the `Public Bathroom`
and by the loudly accentuated and explained topic, in its essence,
was a bright message to the audience and paying attention to the
problem of the applied art in our country, but also the expression
of a new concept and the creativfe energy. Nevertheless, that` s the
way the spirit from a bottle has been released after all, and there
could be noticed on the display, in a multitude of the works of art,
a serial of extraordinary fine art ideas, humorous interpretations,
the video works, the graphic art and the design work solutions,
in which different kind of energy could be felt asserting that way
the justification and the urge not only of the changing the MayExhibition conception, but indicating to the important resource
existence, with the great deal of the applied artists` unexploited
potential.
The next point of the spiral is this year`s theme - `Revealing`. If the
theme `Acceleration` has consisted of the requirement for our age`
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НАГРАДЕ ИЗЛОЖБЕ
Велику награду 40. Мајске изложбе Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) добио
је дизајнер Слободан Манојловић, а традиционално су додељене и плакете, које су уручене 15. маја на отварању те изложбе у
Музеју примењених уметности (МПУ) у Београду, који је откупну награду доделио Маји Тодоровић-Молтено.
Жири 40. Мајске изложбе, организоване ове године на тему „Откривање”, чинили су: Ненад Галантић (председник), Драгана
Палавестра, Иван Грацнер, Јасмина Пејчић, Ангелина Атлагић, Лидија Вујовић и Драгана Стевановић. Манојловић је добио
Велику награду за рад „И /или and/ ор”.
Плакете 40. Мајске изложбе добили су: дизајнерка текстила Тамара Јелаца за рад „Ко сам ја? Ко си ти?”, керамичарка Данијела
Голубовић за рад „Дуни…” и Ана Ђокић, Marc Neelen i Mario Campanella (Stealth, unlimited) за рад „Cut for Purpose” (просеци за
одређену намену). Плакете су додељене и Зорки Стевановић за рад „Мироноснице откривање празног Христовог гроба” и
Биљана Лана Ракановић за „Air Crush”.
Награду из Фонда „Александар Шалетић” добили су Дарко и Миленија Марушић за Пословни објекат Металс банке у Новом
Саду која као распукнути орах, раскриљеном фасадном опном, привлачи ка свом језгру и представља супротност често
херметичном и строгом изразу објеката банака. Жири за доделу те награде чинили су: Александар Миленковић (председник),
Реља Костић, Небојша Крстић, Иван Ратковић, Зоран Булајић и Дијана Милашиновић-Марић.
Жири МПУ доделио је откупну награду Маји Тодоровић-Молтено за рад „Разгледнице из Лондона”.
Извор података:
http://www.seecult.org/portal/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28244&mode=thread&order=0&thold
=0&POSTNUKESID=8070efb8ee108e5c8d3ddb4ea3303e0e
арх. Ивана Симоновић, арх. Срђан Зајић
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и више од поменутог, то је афирмација става да је уметност
авангарда, од ње се учи, она може да предњачи. Управо у том
смислу треба посматрати радове стваралаца на овогодишњој
изложби. Посебно, јер у питању је примењена уметност која
је по свом карактеру увек актуелна, присутна и употребљива.
Притом, њен уметнички дојам потенцијално је неограничено,
моћно поље свеколиког креативног изражавања, а о чему
сведоче радови сто двадесет једног уметника који излажу на
овогодишњој изложби.
Поменимо нека дела и ауторе. Уређење пешачке зоне у
Зрењанину Бранислава Митровића, Наташе Ђурић и Јелене
Грујин, решење је којим се уносе свеже и оригиналне идеје
у домену ревитализације историјских језгара градова уз
очување духа простора и његову надоградњу, замисао која
може да се мери са светским трендовима и поред тога што
је остварена у нашим скромним условима. Као распукнути
орах зграда Металс банке у Новом Саду својом раскриљеном
фасадном опном привлачи ка свом језгру и представља
супротност, често херметичном и строгом изразу објеката
банака, стварајући нов и отворен концепт, чиме Миленија
и Дарко Марушић, можда, стварају нову парадигму. Ту су и
искорачени концепти колективних зграда Мустафе Мусића, Еле
Нешић, као и ентеријери Дејана Бабовића и других. Директан
одговор на тему Откривање је креативна загонетка спајања
два магазина у једно тело који разлиставањем откривају један
другог и могу да се читају паралелно, чиме нам је Едвард
Чеховин понудио синхроно читање два часописа. Када имате
аутора који је добио награду за дизајн аутомобила Пежо, Марка
Луковића, онда сигурно очекујете да његов дизајн столице
буде нешто екстравагантно, што он и потврђује решењем
које је и утилитарно и скулптура у простору флоралног
изгледа. Минималистички ребус ликовне експресије, спој
духовитости и графизма који личи на оптичку интерпретацију
хаику поезије, и радост открића понудио нам је аутор Зоран
Бореновић. Вечиту упитаност ко смо и где стремимо, раскорак
између интиме и васељене, саопштено језиком невиности, а
уједно подразумевајући велику озбиљност, весело поручује
уметница Тамара Јелача. Снежана Нена Скоко, инспирисана
дамарима зебње и ишчекивања, користи видео материјале
добијене ултразвучним апаратима за дијагнозу здравља тако

s phenomenon and time`s spirit concentrated perception,then,
naturally after that follows an intimate requestioning - the Revealing,
where one explores the inner world, the one` s own attitude, the
personal in-depth knowledge. Along the spiral, it is a little bit shifted
level which goes together with a thesis that `art is juxtaposed with
science as the way of revealing, creating and spreading knowledge
in the broader sense of deepening the knowledge`. Even more
than the mentioned here, it is an affirmation of the attitude that
art is avantguarde from which one could be taught, which can
go forward, having advantage. Precisely in that sense, this year` s
exhibition works of art should be observed. Especially because
it is a question about the applied art, which by its character has
always been actual, current and usable. Also, its artistic impression
is potentially boundless, powerfull field of the entire creative
expression, testified by the works of art of onehundred and one
artist being exposed at this year` s exhibition.
Let` s mention some of the works of art and their authors , as
well. The pedestrian zone arrangement in Zrenjanin by Branislav
Mitrovic, Natasa Djuric and Jelena Grujin,is a solution bringing
fresh and original ideas in the domain of historical cities` cores
revitalisation with keeping the spirit of the space and its additional
re-building, the idea which can be measured to the world` s trends,
although having been realised in the modest conditions of our
country,Serbia. Like a half-opened nutshell, the building of Metals
Bank in Novi Sad, with the wing-spread facade membrane attracts
towards its focus and represents the opposition to the often
hermetic and strict expression of the banks objects, producing an
open and a new concept, by which Milenija and Darko Marusic,
perhaps, have been making the new paradigm. There are too, the
got-off concepts of the collective buildings, by Mustafa Music,
Ela Nesic , as well as the interior design projects of Dejan Babovic
and the others. The very direct reply to the theme `Revealing` is a
creative puzzle of blending the two magazines into one body ,
which reveals each other by the turning over the leaves of it , and
could be read simultaneously, by which Edvard Cehovin offered us
synchronous reading of the two periodicals. As long as there is the
author Marko Lukovic,who was awarded a prize for the` Peugeot
`car design, then surely it is being expected his chair design should
be something extravagant, which is asserted by his solution, that
is both utilitary and a sculpture in space of the floral appearance.
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концептуално разматрајући осећање неизвесности. Осетљива
тема религиозног сликарства за уметницу Зорку Стевановић
није тајна, јер духовну проблематику вере осећа исконски и
са лакоћом је уметнички приказује; представа Мироноснице
на Христовом гробу као једно читање Библије кроз откривање
светих порука, приказана је на оригиналан и сасвим савремен
начин. Могла бих да поменем још многе ауторе: вајаре, сликаре,
костимографе и сценографе, фотографе, историчаре умености,
архитекте, керамичаре, сликаре текстила, дизајнере, који су
заступљени на овој изложби, а чије дело апсолутно заслужује и
коментар и пажњу.
Дизајнер Ненад Галантић који је као добитник Велике награде
39. Мајске изложбе Убрзање стекао право да самостално
излаже, концепцијски и логично надовезао се на започету
тему са претходне изложбе. Након упечатљиво приказане саге:
Acceleration - Heartattack / Brainsstorming/Epiloque, која се бави
односом емоција, разума, срца, аутор је кренуо даље ка једном
комуникативном концепту разраде сложених и слојевитих
процеса интеракције између мисли, емоција, материје и духа.
Спојио је наративно, апстрактно, своје филозофске ставове, и
све то доследно представио јединственим ликовним језиком.
Прагматично спроводећи идеју примењеног стваралаштва,
а под адвертајзинг слоганом - Понудимо уметност...као
суштину или декор, небитно, права идеја ће већ наћи свој
пут - своје ново визуелно-графичко решење поставио је на
платно за презентацију Mobile Roll Up Art са идејом да уметност
изађе из галерије, искорачи у јавни и радни простор. Та
замисао неформалног излагања радова, постављања изложби
у пословним просторима које би по садржају и квалитету
представљале нов и аутентичан стваралачки израз, захваљујући
разумљивом и привлачном графичком језику, садржи веома
изражену компоненту комуникативности и на уверљив начин се
обраћа публици али и потенцијалним купцима, корпорацијама,
индустрији. Управо једна оваква уметничка концепција
еволутивне, отворене и оптимистичке поставке добра је најава
и увод у следећу тему за 41. Мајску изложбу Светло, којом би се
први тематски триптих завршио.

A minimalistic brain-teaser of the fine art expression, the blend
of humour and graphism which looks like an optic interpretation
of a `Haiku poetry` and a joy of revelation, has been offered by
the author Zoran Borenovic. Eternal questioning who are we and
where do we go for, the step astride between the intimacy and the
universe, conveyed by the language of innocence, and at the same
time might have been understood as a rather great seriousness,
is being joyfully messaged by the artist Tamara Jelaca. Snezana
Nena Skoko ,inspired by the oscillations of anxiety and expectation,
uses a video material having been produced by the ultrasound
devices for the health diagnosis, taking into the consideration the
feeling of uncertainty,in a conceptual way. The sensitive topic of
the religious painting for the artist Zorka Stevanovic is not a secret,
for the spiritual problem of faith, she feels primordialy and shows
it artistically with ease;the scene, `Myrrhbearers at Christ` s Grave`
(Mironosnice na Hristovom grobu), as the one reading of the Bible,
through the revelation of the holy messages, has been shown in an
original and completely contemporary way. Many other authors
could be mentioned here, as well: the sculptors, the painters, the
costume designers and stage designers, the photographers, the art
historians, the architects, the ceramics` artists, the textile painters,
the designers who are presented at this exhibition and whose
works of art have absolutely deserved both the comment and the
paying attention to.
The designer Nenad Galantic, who was awarded the 39 th MayExhibition `Acceleration` the Grand Prize,and due to that have
acquired the right to expose his work of art at the solo exhibition,
has conceptually and logically extended over to the picked up
theme from the previous exhibition. After conspiciously shown saga:
`Acceleration - Heartattack/ Brainstorming / the Epilogue`, which
has been dealing with the relations of the emotions, the mind, the
heart, the author has moved further towards one communicative
concept of working out the complex and stratified processes of
interaction among thoughts, emotions, the matter and the spirit. He
has connected the narrative, the abstract, his philosophical points
of view and all that consequently presented in an unique fine art
language. Having realised the idea of the applied art pragmatically,
and following the advertising catchy phrase: `Let` s offer the art...
as the essence or the decor, it does not matter, the right idea will
find its way` , his latest visual-graphic solution he has posed onto
the presentation screen `Mobile Roll Up Art` with the idea that art
should go out of the galleries, stepping forward into the public and
working space. That concept of non- formal exposing works of art,
the setting of exhibitions in a business space,which could present
by its context and quality somehow new and authentic creative
graphic art language, consists in a very expressive component of
the communication and in a convincing manner turns to the public
and the potential buyers, corporations, the industry. Exactly this
kind of the artistic conception of the evolutive, open and optimistic
display, is a good announcement and an introduction for the next
theme of the 41 st May - Exhibition, `The Light` , by which the first
thematic tryptich would be finally defined.

Дијана Милашиновић-Марић,
историчар уметности

translated into English by:
Vesna Furundzic,
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СЕЛА КОЈА НЕСТАЈУ – ЈЕЗИК КОЈИ СПАЈА
Међународна изложба фотографија
Удружење фото-аматера „Сува планина“ – Ниш
15-22. мај, Галерија Друштва архитеката Ниша

После годину дана Удружење фотоаматера „Сува планина“ организовало је
изложбу фотографија у Галерији Друштва
архитеката Ниша. Овај пут изложба је
била највишег - међународног ранга.

Поставка изложбе

Пред великим бројем фотографа и љубитеља фотографске
уметности у четвртак, 15. маја 2008. године свечано је отворена
Међународна изложба фотографија са темом „Села која нестају
– језик који спаја“. Посетиоцима су на увид – у Галерији која
је као „саливена“ представљање ове теме – стављене 132
фотографије ( 112 фотографија од 78 аутора и 20 фотографија
чланова жирија) које је петочлани жири одабрао од 414
радова (115 аутора), колико је стигло на расписани конкурс. О
двогодишњем раду УФА „Сува планина“, расписивању конкурса
и његовој реализацији, сарадњи са Друштвом архитеката Ниша
и месту фото-аматера у Нишу и Србији, присутнима је говорио
Небојша Станковић ЕСПЕРО, председник фото клуба.
На свечаном отварању изложбе подељене су златне, сребрне и
бронзане плакете Фото савеза Србије за најбоље фотографије и
колекције фотографија, као и похвале УФА „Сува планина“.
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Златна одличја припала су Жељку Ђурићу за колекцију
(„Празна столица”, „Шећера и воде”, „Пијац”) и Фадилу Шаркију
за фотографију „Доста сликања“. Сребрне плакете додељене су
за колекцију фотографија („Милијана”, „Са Оровичке планине”,
„Са Јадовника”) Мирославу Јеремићу из Ваљева и Милораду
Кашћелану из Бања Луке за фотографију „Боље овако него
онако“. Слободан Симић за колекцију („У Мирановцу”, „У шуми”,
„У Сићеву 1”) и Тамаш Тот за фотографију „Пресељено“ добили су
бронзане плакете ФСС-а.
Похвале за фотографије додељене су Маји Aранђеловић
(“Сећање”), Горану Бендељи („Без речи 02”), Милени Илић
(„Црвенкапа одлази”), Драгану Лапчевићу („Бекрија”) и Мијату

Милановићу („На пола пута”).
У пригодном каталогу који је пратио изложбу, текстови су на
српском, енглеском и есперанто језику, сходно акцији Унеска
– „2008. година – година језика“.
О конкурсу, одабраним и награђеним фотографијама и раду
жирија, на свечаном отварању говорио је Горан Швабић,
носилац звања АФИАП у светској организацији фото-аматера.
Милунка Аранђеловић, председник Железничког есперанто
друштва „Миле Величковић“, говорила је о есперанто језику
и његовом значају у комуникацијама народа и фотографа. Као
суорганизатор изложбе друштво је успоставило контакте са
многим фото-аматерима у свету.
О сарадњи фото-аматера УФА „Сува планина“, фото клуба „ФОН“
и Фото савеза Србије говорио је Иван Тошић, члан Управног
одбора ФСС-а.
Да је Друштво архитеката Ниша отворено за сарадњу са фотоаматерима већ дужи низ година и да ће и у наредном периоду
помоћи сличне акције и манифестације потврдио је Миодраг
Медар, члан Управе ДАН-а.
Галерија је за посетиоце била отворена, поред званичног дела
од седам дана, још скоро две недеље, тако да је велики број
заинтересованих разгледао фотографије пејзажа, портрета и
архитектуре села и сеоских објеката.
Небојша Станковић
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Жељко Ђурић: Празна столица
Жељко Ђурић: Пијац

Жељко Ђурић: Шећера и воде

Фадил Сарки: Доста сликања

Мирослав Јеремић: Милијана
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Милорад Кашћелан: Боље овако него овако

Слободан Симић: У Мирановцу
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Тамаш Тот: Пресељено
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УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 08
Изложба студентских радова генерације 2007/2008
Галерија Друштва архитеката Ниша, од 10. до 25.6.2008.

Унутрашња архитектура – ентеријер, као предмет се слуша
и вежба на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу
већ 9 година.
Сл. 1. Каталог

За протекли период овај предмет и ова дисциплина у
архитектури добили су своје место под сунцем како на
Факултету тако и у широј јавности.
Ову архитектонску дисциплину студенти завршних година и тек
свршени архитекти нашег факултета прво и најчешће примењују
у пракси и реализацији.
Због тога ова архитектонска дисциплина ужива велику
популарност код студената што резултује изванредним
остварењима.
Ово је једина студентска изложба која без прекида већ 9 година
за редом даје приказ најбољих остварења завршне генерације
ГАФ-а.
Овогодишња тема графичког рада били су урбани ентеријери
следећих намена: бутик коже, бутик обуће, кафе-бар и
туристичка агенција, који се налазе у јаком градском језгру.
Селектовано је око 100 графичких радова, њих 60 су оцењени
највишом оценом 10, док је 20 најбољих приказано на изложби
и презентовано у већ стандардном и препознатљивом формату
каталога, који је овај пут у целости урађен у боји. Дизајн
каталога по традицији су урадили студенти учесници изложбе
Ана Момчиловић и Иван Јевремовић.
У сарадњи са Друштвом архитеката Ниша, Грађевинскоархитектонским
факултетом
и
данском
невладином
организацијом LEDIB, изложба је одржана у изванредном
простору једине српске архитектонске галерије - Галерији
Друштва архитеката Ниша. Продуцент овогодишње изложбе,
као и претходних, је предметни наставник мр арх. Александар
Кековић, а поставку изложбе урадили су већ поменути
студенти.
Од презентованих радова на изложби, њих 4 по избору

предметног наставника и асистента Марјана Петровића
награђено је плакетама – признањима и књигама из области
архитектуре. То су:
•
У кетегорији Кафе-бар
Изабрани рад студента Александре Костић одликује се
доследносшћу праћења основне поделе коју је изабрала са
јасно дефинисаним ходним линијама и наменама простора,
коју аутор доследно спроводи и пресликава и на спуштеном
плафону. Применом топлих боја амбијент кафе-бара постаје
приснији, а разрадом детаља и технички беспрекорно решени
цртежи говоре о зрелости и посвећености аутора свом будућем
позиву (Сл. 2).
•
У категорији Туристичка агенција
Рад студента Јелене Цвејић одликује се функционалном
дефинисаношћу простора са јасним и дефинисаним формама у
обликовању (унутрашњост авиона) које својом асоцијативношћу
наговештавају намену простора. Изабране боје и материјали
појачавају утисак који је постигнут у обликовању. Код овог
рада аутор своју пројектантску зрелост и вештину показује
беспрекорно урађеним техничким цртежима (Сл. 3).
•
У категорији Бутик коже
Доказ да права идеја у решавању простора јесте полазна основа
за квалитетно решавање, представља и рад студента Мирјане
Ђорђевић. Она своју замисао о бутику коже као изложбеном
простору – галерији, у потпуности и доследно спроводи како
у решавању фукције простора, тако и у његовом обликовању,
избору боја и решавању осветљења. Доказ да се ради о изузетно
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Сл. 2. Александра Костић: Кафе-бар

Сл. 3.Јелена Цвејић: Туристичка агенција

Сл. 4. Ана Момчиловић: Бутик обуће

Сл. 5. Мирјана Ђорђевић: Бутик коже

талентованом и технички образованом будућем архитекти
показује и темељно разрешен детаљ и одлична техничка
презентација свих цртежа (Сл. 4).
•
У категорији Бутик обуће
Рад студента Ане Момчиловић карактерише идеја о
покренутости простора коју аутор постиже благом применом
деконструктивистичких елемената, које користи како у функцији
и наменској подели простора, тако и у свим елементима
обликовања. Вешто и занимљиво решен пулт као наставак
степеништа или закошене полице за обућу, говоре да је аутор
успешно помирио идеју и функцију. Применом топлих боја,
материјала и одговарајуће расвете добија се утисак о тоталдизајну рада којем је аутор све време тежио (Сл. 4).
Оно што је карактеристично за ову генерацију студената
Грађевинско-архитектоског факултета јесте чињеница да већину
највећих оцена 10, као и већину учесника на овој изложби чине
девојке, а тек чињеница да су сви награђени радови изашли из
глава младих колегиница, представља доказ о престанку мушке
доминације у архитектури, бар на нивоу студирања.
Надамо се да ће се наставити континуитет доброг рада студената
и излагачке делатности на предмету „Унутрашња архиетктура”,
те да ће нови програми као и веће ангажовање професора,
асистената и студената довести до још бољих резултата.
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА МАТИЈЕВИЋ
И ЈАВНЕ ГАРАЖЕ У НОВОМ САДУ
Kонкурсни рад – друга награда
Aутори: Бојан Стојановић, Владан Николић

Друштво архитеката Новог Сада је
у име инвеститора расписало овај
конкурс почетком 2008. године.
Крајем маја, одлуком жирија додељене
су награде. У наставку текста дат је
приказ другонаграђеног рада, аутора
архитеката Бојана Стојановића и
Владана Николића.

Пословни објекат се налази на југоисточној страни блока
оивиченог улицама Успенском, Јеврејском, Шафариковом
и Павла Папа. Локација је изузетно атрактивна, али уједно
осетљива и захтевна, с обзиром да се налази преко пута Српског
народног позоришта, односно тржног центра Норк, а на почетку
пешачке зоне.
Сам блок намењен изградњи објекта садржи стамбени објекат
у улици Павла Папа који се задржава, а требало је предвидети и
вишеспратну јавну гаражу и још један мањи пословни објекат у
Успенској улици, а између гараже и објекта Матијевић.
Трапезоидни облик основе објекта одређен је обликом парцеле.
Спратност је По+П+3+Пк1+Пк2. Главни улаз у објекат постављен
је из Успенске улице, док је из улице Павла Папа предвиђен
приступ механичкој рампи подземне гараже, економски улаз
локала намењених угоститељству у поткровљу, као и приступ
главном холу из простора механичке рампе. Локалима у
приземљу, од којих су неки решени као дуплекси, приступа се
са тротоара и они могу функционисати независно од остатка
објекта.
Главни хол објекта садржи степениште као и три лифта, од
којих један панорамски води директно до поткровља. Хол има
двоструку спратну висину и могуће је и из њега обезбедити
приступ локалима на првом спрату.
Други и трећи спрат намењени су пословним садржајима.
Разрађене су две варијанте организације, дељење на
канцеларије, односно формирање радне сале. Трећи спрат
има галерију у средишњем делу ка другом спрату, а постоји
и интерно отворено степениште за ефикасније повезивање
садржаја на овим спратовима. У централном делу галеријског
простора овешана је мања сала за састанке којој се приступа
са трећег спрата. Изнад галеријског простора предвиђена

је матирана стаклена таваница према простору ресторана у
поткровљу објекта.
Сам ресторан, односно простор намењен угоститељству, такође
је решен галеријски тако да централни простор са стакленим
подом формира велики подијум осветљен и бочно и преко
велике лантерне у кровној таваници. Ресторан такође има
отворено степениште у циљу ефикасније и визуелно ефектније
везе са галеријом. На првом повученом спрату, поткровљу
1, смештен је и кухињски блок са приручним оставама.
Повлачењем спратова у поткровљу формиране су терасе по
ободу објекта које омогућавају атрактивне и широке визуре.
Паркирање је предвиђено у подруму и решено аутоматском
механичком гаражом. У подруму се такође налазе и сервисни
простори, склониште, као и оставе ресторана.
Фасаде објекта имају широка остакљења, а парапети и фасадни
стубови обложени су азбест-цементним плочама. Ове плоче
имају градацију од интензивно наранџасте боје трећег спрата
до веома светле нијансе у приземљу. Спојнице су видљиве и
неједнако распоређене по спратовима. Повучени спратови
поткровља, са такође широким остакљењима, обложени су
сивим плочама са штампаном површином.
Преко фасадних равни из Успенске и Јеврејске улице
постављене су челичне мреже, неједнаких димензија и на
променљивом растојању од фасаде, чиме се на неутралан начин
постиже покренутост и динамичност фасаде. Осим тога мреже
имају заштитну улогу у погледу инсолације и буке. Део изнад
улаза нема челичну мрежу, а фасада је на овом делу увучена
у објекат и формирана као зид завеса. Дуж овог дела фасаде
креће се панорамски лифт са погледом на Успенску улицу и
Позориште.
Јавној гаражи се приступа из Шафарикове улице, где су
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улаз и излаз одвојени, као и из улице Павла Папа. Пешачки
приступ предвиђен је, осим из поменутих улица, и из Успенске
улице. Гаража је спратности Су+П+4, решена у полунивоима,
капацитета 397 паркинг места.
Комуникација по вертикали је решена са по две рампе за
силазак и пењање које заједно формирају кружне везе између
полунивоа, односно обезбеђују једноставно кретање унутар
гараже. Поред улаза из улице Павла Папа, предвиђена је аутоперионица са пратећим садржајима. Између улаза и излаза у
објекат из Шафарикове улице обезбеђена су паркинг места за
особе са посебним потребама.
Кров гараже је раван, проходан и озелењен, а садржи базен
отвореног типа, са летњом баштом и бар пултом. Свлачионице
за посетиоце базена смештене су на четвртом спрату. Остварена
је и веза крова гараже са терасама у поткровљу пословних
објеката, и тиме омогућено комплексно коришћење и велики
број могућих начина комбиновања функција.
Фасаде јавне гараже решене су наглашавањем хоризонталности.

ПРИКАЗИ

Парапетни зидови су од профилисаног бетона, сличног колорита
као и облога фасаде пословног објекта. Ради постизања фасадне
целовитости са пословним објектом и на фасади јавне гараже ка
Успенској и Шафариковој улици употребљена су такође поља од
челичне мреже.
Мањи пословни објекат, који се налази између гараже и
објекта Матијевић, обрадом фасаде представља везни елемент
целине односно фасадног фронта објеката према Успенској
улици. Мењањем ритма и начина решавања, ова дуга фасада
добија на динамичности, али без претензије да доминира, и
улази у конфликт са фасадом Позоришта и околних објеката.
Фасада је решена тако да не сакрива садржаје иза себе,
односно посматрача не доводи у недоумицу о типу објекта који
посматра. Делом фасаде може се сматрати и вегетација на крову
гараже која је неодвојиви део целокупног утиска који се желео
постићи.
арх. Владан Николић
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ФИРЕНЦА - ДРАГУЉ СРЕДЊЕГ ВЕКА
Са пута по Италији
Фиренца - колаж

Са брежуљка San Miniato, ФИРЕНЦА се пружа пред ногама
благо испресецана реком АРНО. Њене грађевине, облици
и лепота, рефлектују се у очима посетилаца као у огледалу.
Човек има утисак да се налази пред чудом. Њене силуете,
фина чврстоћа купола, торњева, разиграни кровови,
струјање живота у њему...све то изазива једну импресију
сличну акордима тихе романсе...
ФИРЕНЦА, тај генијални уметник који има ту тајну да улије живот
у сваку кривину, контуре кровова, у сваки квадратни центиметар
њеног сликарског платна... док се посетилац предаје својој
лудости као поред жене коју воли, осећајући у том тренутку
пренераженост дивљења, иста осећања као Фирентинац Данте
када је сретао Беатриче.
ФИРЕНЦА је скулптура, сликарство и архитектура уједначена
елеганцијом.
Силуете и величанство „Spirantia mollius aera“.
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НА ТРГУ DELLA SIGNORIA
Културно богатство Фиренце, главног града области Тоскане
са 450.000 становника, прича целу историју града на њеним
улицама, са безброј споменика средњoвеконог градитељства.
Улица Arcetri, мркa и позлаћенa, оивиченa малим бедемима;
чемпреси и маслињаци убеђују посетиоце да би на првој
кривини пута могао срести старог и уморног Галилеја. Што је
трг Сан Марко у Венецији, то је Piaza della SIGNORIA у Фиренци.
Трг господства и моћних облика грађевина La Loggia dei LANZI,
MERCATO NUOVO које га окружују.
Главни архитектонски мотив трга је Palazzo VECCHIO, оживљен
сликовитошћу доминантне куле од 95 метара, феудалног готског
карактера. Са звоника куле може се посматрати кретање људи у
свих осам улица које воде у центар града.
Остављајући чари трга, кратком улицом Uffizi, између крила
Palazzo degli UFFIZI, на аркадама долази се до реке АРНО.Ту
крај ње, виде се боје у којима се прелива та радосна река, и у
ноћи се тек осети како заплови према мору. Светло, узбудљиво

када се над њом нагну хиљаде туриста. Онда је живот допуњен
маштом... Жеље се са Арном сливају и неумољиво теже
низводно. Младе жене, пензионери, сликари, весела деца,
карабињери, морнари...сусрећу се.
Бурно се живот креће. За споразумевање треба мало. У Фиренци
је све интимно, фамилијарно. У њој су заустављени векови!
Фиренцу је основао 59. године п.н.е. Јулије Цезар, под називом
Florentia. Наравно, свој процват је доживела у 15. и 16. веку у
коме су се родили и стварали најпознатији уметници ренесансе:
Данте Алигиери, Ђовани Бокачо, Филипо Брунелески, Донатело,
Леонардо да Винчи, Микеланђело Буонароти… Данас је то
колевка ренесансе, град цвећа и музеја.
КРАЈ ОБАЛЕ АРНО
Да би човек осетио оно што Фиренца има „од праве снаге
и од животне танчине“, треба лутати тамо-амо у вртовима
БОБОЛИ, од терасе до терасе, од пећине до пећине, усред
ловорика, чемпреса, статуа, фонтана, где га чекају изненађења
неочекиваних видика на град, на CERTOSA или Monte OLIVETO,
на палату PITTI која чува уметничка дела драгоцена као она у
галерији UFFIZI, грађевину строге лепоте у јасности артикулације
и правилности облика које је велики архитекта ренесансе
Брунелески саградио. Лутати отвореном термом ANNUNZIATA,
или крај обала мирне реке АРНО, и забављати се гледајући
најживописније радње на свету...
Разиграни кровови интересантних кућа са малим прозорима на
мосту VECCHIO, отворени према реци АРНО, спектакл су линија
и боја римског порекла.
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Панорама Фиренце

НА ТРГУ DUOMO
Пола сата шетње до трга DUOMO. На њему се налази једна
од највеличанственијих зграда, ремек-дело градитељства,
„Duomo Santa Maria del FIORE“ грађена 1296. године, а допуњена
бриљантном куполом у времену од 1420. до 1434. године коју
је славни архитекта Филипо Брунелески пројектовао. Чудесна
драж катедрале романско-тосканског стила, украшене белим,
зеленим и црвеним мермером. Катедрала је трећа по величини у
Италији. На међуспрату се чува једна од најпознатијих скулптура
западне уметности, Микеланђелова Pieta.
Катедрала је допуњена витким звоником извајаним као слонова
кост коју би Карло V радо чувао у сомотској кутији за накит.
Звоник је радио велики Ђото.
На тргу владају боје, геометрија и елегантност. Осмоугаони
BATTISTERO - Крстионица светог Јована, бео и црн, кога је Данте
опевао, враћа у средњи век када се архитектура ренесансе
претапала у форме велелепних грађевина. Фасада је подељена
на три спрата са различитим украсима. Има троја славна
врата. Источна, која је замислио Микеланђело, су ремек дело
Ћибертија, а служе за истицање једне сликарске технике са
јасно тамним утиском, и достојна су да затворе Рај.
Живот на тргу DUOMO, или како га многи називају
„Микеланђелов трг“, употпуњује елегантно одевени свет
Фирентинаца и неописиво радознали туристи који желе да фото
апаратима забележе непроцењиве лепоте овог светског града
и да удахну свеж ваздух помешан са мирисом прошлости... Са
њега, као највишег трга, пружа се најлепши поглед на историјску
Фиренцу и зелене пејзаже Тоскане. На тргу се једу шпагете и

уз коју чашу чувеног тосканског вина, ужитак је потпун. А тек
на врелом сунцу пије се capuccino, espresso, a Palatini сладолед
добродошао је за расхлађење... Млади носе лагане разнобојне
мајице и велике наочари за сунце.
Прелепе девојке заносно се шепуре и изазивају знатижеље
мушкараца. Фиренца је позорница елеганције и одевања,
главни град италијанске моде и накита.
Онај ко себи допусти да га очи воде, треба ићи према Santa
CROCE, тесним уличицама, старим и чистим. У њима има
радњица за свачији џеп. Продавница свакојаке робе, фризерсих
салона, кафића, пиљарница. На овим уличицама настао је
италијански језик са акцентом који је обновљен, побољшан и
званично усвојен.
Овде се срећу људи са свих меридијана, пуни божанствених
утисака које је изазвала „лепа уметност и страсна осећања“.
Базилика San LORENZO са капелом MEDICEE, базилика Santa
CROCE коју је саградио Арнолфо ди Камбио 1294. да би принео
жртву великој заповести, молећи свето место у складу са
својим жељама, и коју је украсио Брунелески са капелом PAZZI
– најчистијег ренесансног стила... Santa CROCE у којој је славни
Ђото оставио низ сликарских дела, постала је Pantheon славних
Фирентинаца - Микеланђела, Макијавелија, Росинија, који имају
свој гроб.
Палата MEDICCE RICARDI, сада музеј, сведочи о једној од
најутицајнијих династија која је учинила Фиренцу једним од
најлепших градова Европе и престоницом лепих уметности...
Црква Santa Maria NOVELLA својим зидовима затвара једно
огромно пространство које се може видети на великим
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Фиренца: Пантеон песника и уметника

платнима сликара као што су: Липи, Гирландајо, Мазачо, Учело,
Ђотино, Андреа Да Фиренце.
Неприметно камење на спољној страни многих фирентинских
грађевина ствара на фасадама игру сенке и светлости.
Галерија UFFIZI, један је од најбогатијих светских драгуља
уметности. У њој су дела великих сликара попут Леонарда да
Винчија, Микеланђела, Ботичелија, Каравађа, Тицијана...
Фиренца у вечер облачи своје фигуре у хаљину од неба,
и песнички каже човеку оно што хоће да каже,
али у исто време чува своје тајне, своје лепоте,
скулптуре, своје великане као што су били: Браманте,
Брунелески, Бенедето де Маиамо, Де ла Робиа, Сансовино,
Донатело и на крају један Микеланђело...
Фиренца чува тајну својих „Тајних вечера“
које приређује само њима,
док Ботичели својим четкицама слика „Пролеће“ и тражи
најсавршенији израз хуманизма
и квинтесенцију флорентинске отмености.
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Фиренца је једна стална поезија уметности и културе,
образац најумиљеније лепоте...!
уснули драгуљ средњег века....
Фиренца је одлазила са руменим таласима реке Арно.
Посматрао сам је. Руке су хватале ваздух и приносиле га устима.
Вековима поносна светлост пред смирај дана,
претварала је грађевине у један чудан свет...
арх. Станиша Станковић

Фиренца: Piazza Degli Uffici

AКТУЕЛНОСТИ

СЕПТЕМБАР 2008, БРОЈ 26, ГОДИНА IX

14. ЈУН 2008. ГОДИНЕ –
ДАН ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

По други пут прослављен Дан Инжењерске коморе Србије

Аудиторијум
ДНЕВНИ ПРОГРАМ

СВЕЧАНИ ПРОГРАМ

На Дан Инжењерске коморе Србије, 14. јуна 2008. год. у Београду
су се окупили чланови регионалних одбора из Суботице, Новог
Сада, Крагујевца, Ваљева, Краљева, Чачка, Ниша, Врања и
Београда. Било је присутно око 180 чланова.
У прес-центру Београдске арене одржан је годишњи скуп
регионалних одбора Инжењерске коморе Србије. Скупу су
председавали: Татјана Ђорђевић, председник Извршног одбора
матичне секције извођача радова, Дејан Васовић, председник
Извршног одбора матичне секције пројектаната, а скуп је
поздравио и потпредседник Управног одбора Инжењерске
коморе Србије, Милован Главоњић.
Гост скупа је био директор Београдске арене, Ђорђе
Милутиновић, а стручно излагање о пројекту Београдске арене
имао је истакнути члан Инжењерске коморе, архитекта Владо
Славица.
Након скупа у Београдској арени присутни чланови регионалних
одбора Инжењерске коморе, као и гости, уживали су у пловидби
Дунавом, разгледајући лепоте Београда. То је била јединствена
прилика за боље упознавање и дружење.
На сам дан прославе потписан је и споразум о сарадњи
између Инжењерске коморе Србије и Коморе инжењера за
инвестиционо пројектовање Регионалне Колегије (КИИП),
Софија - град. Том приликом присутнима су се обратили
председник Инжењерске коморе Србије, професор Драгослав
Шумарац, и председник КИИП „Софија - град”, Димитар Начев.

Дан Инжењерске коморе Србије је прослављен у Опери и
театру Мадленианум у Земуну, 14. јуна 2008. године, поводом
петогодишњице постојања. Међу бројним званицама, присутни
су били и председник Српске академије наука и уметности,
академик Никола Хајдин, председник Привредне коморе
Београд, господин Милан Јанковић, представници КИИП
„Софија - град” - председник Димитар Начев, потпредседник
Свилен Иванов, секретар Георги Кордов и шеф кабинета Мариа
Стефанова, чланови Коморе и многобројни гости.
Присутне је поздравио председник Инжењерске коморе Србије,
проф. др Драгослав Шумарац, осврнувши се на досадашњи
рад Коморе. Истакао је значај Споразума о сарадњи између
Инжењерске коморе Србије и КИИП „Софија - град”, који је
потписан на сам дан прославе.
Затим су се присутнима обратили председник Привредне
коморе Београд, Милан Јанковић, и председник КИИП „Софија
- град”, Димитар Начев, истакавши значај сарадње између
комора.
По други пут, додељене су награде Инжењерске коморе Србије у
три категорије. Награда за животно дело додељена је академику
Ђорђу Злоковићу. Три награде за изузетно достигнуће у струци
из делатности чланова Коморе, уручене су проф. др Ивану
Алексићу, дипл. инж. геод., за Пројекат развоја капацитета у
управљању земљиштем и катастру непокретности - ТWINNIG
PROJECT - и укупна достигнућа у струци, проф. др Дарку
Марушићу, дипл. инж. арх., и Миленији Марушић, дипл. инж.
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c Добитници награда

d Отварање: проф. Драгослав Шумарац, председник ИКС

арх., за Управно пословни објекат Металс банке у Новом Саду,
и мр Александру Вучићевићу, дипл. пр. планеру, за руководиоца
израде просторних планова и то: Регионалног просторног
плана администативног подручја града Београда, Просторног
плана градске општине Обреновац и Просторног плана градске
општине Сурчин. Награда за остварење изузетних резултата
на почетку стручне каријере, додељена је ауторском тиму Снежани Веснић, дипл. инж. арх., и мр Владимиру Миленковићу,
дипл. инж. арх., за архитектонско остварење Пословна зграда у
Ужицу.
Награде су уручили академик Никола Хајдин, академик
Бранислав Митровић, председник Скупштине Инжењерске
коморе Србије, Драгомир Ацовић, председник Комисије за
утврђивање испуњености услова за доделу награда, и проф. др
Драгослав Шумарац, председник Инжењерске коморе Србије.
Након доделе годишњих награда Коморе, наступио је “квартет
снова“ – Мерима Његомир, Екстра Нена, Оливер Њего и Никола
Рацков, и наши познати глумци Сека Сабљић и Миленко Павлов.
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Милана Миловић, дипломирани економиста,
Сарадник за послове информисања
Инжењерске коморе Србије
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c У холу Мидленијанума

c Културно-уметнички програм: Јелисавета – Сека Сабљић

c Академик Ђорђе Злоковић (лево) добитник награде за
животно дело и академик Никола Хајдин, председник САНУ,
прошлогодишњи добитник награде за животно дело

d Културно-уметнички програм: Никола Рацков

d Проф Драгослав Шумарац (лево) са добитницима награде
за Управно пословни објекат Металс банке у Новом Саду арх.
Миленијом Мрушић и проф. Дарком Марушићем
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ДАН ИНЖЕЊЕСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Када нам се при првом сусрету са нечим, или неким, догоде лепи тренуци, обично помислимо
да је то - случајност; но, када се сличан догађај понови, преплави нас онај препознатљив осећај
пријатности што смо се опет нашли у позицији да будемо ту где јесмо, и што је то везано за нашу
струку - инжењерство, због које је и формирана наша Комора, из које потичу и ови пригодни
сусрети.
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Верујем да се тако осећала већина нас, који смо присуствовали
и прошлогодишњем, и овогодошњем скупу поводом Дана
Коморе. И овог пута, на пету, јубиларну годишњицу, било нас је
у завидном броју: двеста двадесет колега, чланова регионалних
одбора из свих регионалних центара Србије: Новог Сада,
Ваљева, Краљева, Суботице, Крагујевца, Чачка, Ниша и Врања.
У сваком случају, добро расположење је било видно, од самог
сусрета пред Београдском ареном, и без обзира што је време
било кишовито, а небо облачно - људи су били ведри! Знали
смо, по програму који је путем електронске поште свакоме био
достављен, какав је протокол и каква организација планирана
током Дана, и сигурно је свако, неким делом, пронашао себе у
томе. Посебно они који су имали лепо искуство из претходне
године.
Након поздрављања са „старим” и упознавања са „новим”
лицима, и кратког освежења испред сале прес-центра, у Арени,
сместили смо се, спремни за информативни део програма, у
коме нас је, на наше задовољство, најпре поздравио директор
Арене, г. Ђорђе Милутиновић, потпредседник Коморе Милован
Главоњић, као и чланови председништва ИО матичних секција
– мр Дејан Васовић и Татјана Ђорђевић.
Потом смо на врло интересантан начин, у неформалном стилу
и тону, били информисани о градњи Арене - лично од стране
аутора објекта, дипл.инж.арх. Владе Славице, што је било
поткрепљено и пригодним видео записом, који је свакако
одређеним подацима употпунио наше струковно знање о
изградњи Арене. Но, изнад свега, обилазак празне Арене уз
стручне консултанте деловао је најимпресивније, и ма колико
да је све било кратко и информативно - угођај је био сасвим
другачији него када се човек нађе у таквом објекту у позицији
посетиоца, када је препуно људи! Зато је јасно да нам је таква
„привилегија” била посебно пријатна.
Након тог првог дела програма, одвезли смо се до Ушћа, у
Јахтинг клуб који је лоциран на сплаву, одакле се наше дружење
наставило током панорамског обиласка дела обала Београда
и Земуна, из бродско-речне позиције. То је био такође посебан
угођај за све присутне, посебно за госте који живе и раде ван
Београда, о чему сведоче и наше бројне аматерске фотографије.
Том приликом, свима нам се обратио поздравним речима
добродошлице и председник Коморе Драгослав Шумарац, као и

Димитар Начев, из бугарске Коморе инжењера за инвестиционо
пројектовање, а на обострано задовољство истовремено је
потписан и Уговор о међусобној сарадњи наше две институције.
Након тога, уз традиционални ручак, овога пута у ресторанском
амбијенту над Дунавом, на сплаву, присутни су се још боље
упознали, чиме се завршио и овај део планираног програма.
И овај изванредно осмишљени Дан Коморе, организатори
нашег целодневног дружења заокружили су са још неколико
сати припремљеног програма, у предивном амбијенту
позоришта Мадленианум у Земуну. Прво је била одржана
пригодна академија на којој су нам се обратили представници
Коморе и Владе, а потом су уручена признања и награде које је
добило седморо наших колега за постигнуте посебне резултате
у одређеним областима наших струка. Повеља за награду
и новчана награда за животно дело додељена је академику
Ђорђу Злоковићу, дипл.инж.арх., док је за изузетна достигнућа
у струци награђен повељама и новчаним наградама ауторски
тим, дипл.инж.арх. Миленија Марушић и проф. Дарко Марушић,
за ентеријер управно-пословног објекта „Металс банке” у Новом
Саду. За остваривање изузетних резултата на почетку каријере,
додељена је новчана награда ауторском тиму - Снежана Веснић,
дипл.инж.арх., и мр Владимир Миленковић, дипл.инж.арх., за
архитектонско остварење пословне зграде “Текстил” у Ужицу.
Награђени су и мр Александар Вучићевић, дипл.прост.планер,
и проф. др Иван Алексић, дипл.инж.геодезије, за пројекте и
укупна достигнућа у струци.
Након овог дела програма, Дан Коморе је заокружен предивним
музичким нумерама наших врхунских уметника из оперског,
забавног и етно репертоара, које су нам, са свом својом
умешношћу, отпевали Мерима Његомир, Екстра Нена и Оливер
Њего, уз пригодну презентацију и пратњу на клавиру Николе
Рацкова.
Традиционални банкет после представе и још по која размењена
импресија, искуство и адреса... све то је допринело општем
утиску задовољства што смо и овог пута били део сусрета
поводом Дана Коморе. Остали смо у уверењу да случајности
заиста не постоје када је у питању оваква организација и
креација, и да за исту дугујемо захвалност оној екипи која је
осмислила и реализовала описани скуп чланова наше Коморе.
арх. Зорица Петровић
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НИШ И ВИЗАНТИЈА VII
У славу светог цара Константина и царице Јелене
Међународни симпозијум византолога

Обележавајући дане св. цара Константина и царице Јелене, град Ниш је седми пут под кровом Универзитета у Нишу окупио
истакнуте византологе из Европе и САД. Од ове године, захваљујући ректору др Радославу Бубњу, Универзитет је суорганизатор
међународног симпозијума византолога. То је од посебног значаја када знамо да струке које овај симпозијум окупља немају
своје факултете у Нишу: историја уметности, археологија, класична филологија, теологија. Тиме Универзитет открива намеру
да све те прозоре једног дана отвори, како је лепо рекао нобеловац Иво Андрић далеке 1965. године, приликом отварања
Универзитета у Нишу.
За научно вредновање симпозијума иза кога сада стоји ауторитет
Универзитета у Нишу, као и за све оне истакнуте научне раднике
који су до сада учествовали на нишком конгресу византолога,
а било их је више од 250, чији су ауторитети допринели угледу
и значају симпозијума, то је највећа награда. За радну групу
Научног одбора (арх. Јован Мандић, др Властимир Ђокић, др
Хранислав Анђелковић, Миша Ракоција, др Франц Цурк, Милица
Тодоровић, Марица Максимовић, др Горан Максимовић,
др Димостенис Стратигопулос, Ирена Љубомировић, мр
Момир Васов, Елена Васић-Петровић, Тамара Миленковић)
то је потврда доброг и квалитетног рада на организацији и
осмишљавању симпозијума. Градска општина Медијана, на
челу са председником г. Драгославом Ћирковићем, може да
буде поносна што је препознала значај симпозијума „Ниш и
Византија“ и њена је подршка од посебног значаја.
Сва знања угледних гостију усмерена су ка уздизању лика и дела
светог цара Константина и царице Јелене, са јасним циљем да
се укаже на значај и Ниша и Византије за свеколики хришћански
свет и европске народе. Морамо увек имати на уму да су,
захваљујући једном Нишлији, императору Константину Великом,
европски народи духовно и културно обједињени. Зато није
чудно што је од оног тренутка када је у Нишу рођен свети цар
Константин, уз име града додат, бележе стари хроничари, данас
помало заборављен епитет славни, који му поново врaћају
својим присуством и сазнањима еминентни истраживачи.
На самом почетку присутне су пријатно изненадили узвишени
гласови чланова хора цркве Св. Николе, који су са галерије
свечане сале Универзитета премијерно извели „Оду о светом
цару Константину”, аутора Ненада Радуловића.

Симпозијум „Ниш и Византија VII“, као и сви претходни, започео
је рад благословом Његовог преосвештенства епископа
нишког господина Иринеја. Свечаност отварања симпозијума
настављена је речима добродошлице градоначелника г. Смиљка
Костића. Симпозијум је отворила проф. др Вера Битракова
Грозданова (Скопље). Зборник радова „Ниш и Византија VI” и
његову електронску верзију (CD) са прошлогодишњег окупљања,
бираним речима је представио проф. др Александар Поповић
(Београд): „Усудићу се да приметим да је научни ниво скупа из
године у годину све виши и да је од помало ентузијастичког
почетка прерастао у озбиљан конгрес на коме би граду Нишу
могли позавидети многи центри са дужом и развијенијом
научном и културном традицијом. О томе сведочи и све већи
број гостију из иностранства, који је надмашио број домаћих
учесника. У почетку ми се чинило да је идеја о одржавању ових
скупова све до 2013. године преамбициозна, па, бићу искрен,
чак и занесењачка. Међутим, сада када се стигло до пола пута,
не само да сам уверен да ћемо у Нишу бити и 3. јуна 2013, него
ми се чини да је у круговима медиевиста већ постала ствар
престижа да се на њему учествује. Желим организаторима да се
2013. године отимамо о част и привилегију да будемо позвани
на конгрес „Ниш и Византија“.“
На крају рада учесници симпозијума су обишли базилику са
мартиријумом, Латинску цркву у Горњем Матејевцу и цркву Св.
Јована у селу Орљане. Упознавање са овим објектима, који су
препознатљив знак Ниша ван граница наше земље, био је добар
повод да се на терену покрене расправа о развоју византијске
архитектуре на овим просторима, али и шта учинити да локална
јавност сагледа њихов значај и више се заинтересује за њих.
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Отварање симпозијума, проф. др Вера Битракова Грозданова (Скопље).

Према мишљењу учесника, научни ниво изложених радова
на овогодишњем скупу је изузетно висок. Репрезентативни
зборник у коме ће се реферати наћи, његова електронска
верзија (CD), заједно са презентацијом на сајту (http://www.nis.
org.yu/byzantium/english.php), као и сви претходни, умногоме
ће допринети да славни град Ниш заузме видно место на
културној мапи Европе. Симпозијум „Ниш и Византија” је
угледни међународни научни скуп византолога, којим град Ниш
са поносом може да обележи годишњицу Миланског едикта
2013. године. Извесно је, уз мало труда, да ће се овој прослави
придружити и завршетак цркве Св. цара Константина и царице
Јелене, која се реализује према пројекту арх. Јована Мандића.
Остаје оно што се чини најважнијим – осликавање зидова.
Док нас свеци не буду гледали са зидова, дотле црква није
завршена.
У сваком случају, на нама је да стечено сачувама и омогућимо
да се сваке године истакнути византолози окупе у граду
Нишу, и својим знањем граде вечни храм у славу светог цара
Константина и царице Јелене.
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Изузетно велико интересовање за нишки симпозијум
приморало је организатора да од 54 пријављена реферата
позове 36 учесника. Због ограниченог буџета морали смо да се
одрекнемо једнако квалитетних реферата. Научни одбор се и
овом приликом ауторима извињава у нади да ће нас разумети

Аудиторијум
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и следеће године својим присуством дати допринос значају и
угледу симпозијума.
Ове године реферате су излагали истраживачи из Велике
Бритеније (3), Италије (3), САД (1), Румуније (1), Грчке (6),
Мађарске (1), Бугарске (4), Македоније (2) и Србије (15). То што је
већи број страних учесника од оних из наше земље, најречитије
указује на значај и стечени углед научног скупа „Ниш и
Византија“, док речи проф. др Керолин Снајвли (Гетисбург колеџ,
САД) то и потврђују: „Ова серија научних скупова започета 2002.
године, постала је позната на целом Балкану и шире. Научници
из различитих делова света долазили су да лично учествују,
слушају излагања о многим темама и стичу сазнања о историји
и споменицима Ниша и његове околине. Уредно објављивање
зборника радова са сваког симпозијума, у атрактивној књизи
и у погодном електронском облику на Интернету, чини радове
са симпозијума лако доступним широком аудиторијуму.
Спонзоришући овај годишњи симпозијум и његове публикације,
Град Ниш се прославио или, што би се у маниру енглеског језика
рекло, истакао на мапи света.“
Своје реферате излагали су: Elizabeth Hartley, др Paul Bidwell
(York, UK), Constantine at York; др Ивана Кузмановић-Нововић
(Београд), Портрети цара Константина I и чланова
његове породице на глиптици из Србије; др Vincenzo Aiello

(Messina, Italia), Costantino il Grande come modello iconografico
nell’agiografia tardoantica e medievale; др Вера Битракова
Грозданова (Скопље), Урбано језгро Лихнида у ранохришћанском
раздобљу; Efthalia Rentetzi (Venezia), The paradigmatic value
of the depiction of Constantine in the homonymous arch in the
formation of the Christ In Throne’s iconography; Миша Ракоција
(Ниш), Осликана старохришћанска гробница са сидром у
Нишу; Зоран Симоновић (Ниш), Прилог проучавању новчаних
реформи Диоклецијана, Константина и Анастасија; др Graham
Jones (Oxford), Helena and her reception in the West; ђакон Ивица
Чаировић (Београд), The Legacy of Constantine in the Anglosaxon poem ELENE; Горан Јанићијевић (Београд), Композиција
Константиновог славолука и византијски живопис; Gkartzonika
Elena (Ioannina, Greece), The Diffusion of Christianism through
the Balkan Peninsula: A historico-geographical approach; др
Александар Поповић (Београд), Представа о Јужним Словенима
у писмима охридског архиепископа Димитрија Хоматина; мр
Душан Поповић (Београд), Константинова визија крста и
победа над Максенцијем као књижевни мотив латинске прозе
до каролиншког доба; Борис Стојковски (Нови Сад), Ниш у
византијско-угарским односима у XI и XII веку; Срђан Пириватрић
(Београд), Цар Константин Велики и византијски грађански
рат 40-их година 14. века; мр Christopher Lillington-Martin
(Oxford), Procopius and Satellite Imagery of Topography near Niš
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and its area; др Cristian Olariu (Bucharest), Tropaeum Traiani: The
Late Roman City; Anastasios Tantsis (Thessaloniki), Early Christian
Architecture; др Carolyn S. Snively (Gettysburg College, USA), The
Varying Fates of Balkan Cities in Late Antiquity; Yannis D. Varalis
(Volos), Observations on the Church Building of the Diocese of Dacia
(fourth to sixth centuries); Flora Karagianni (Thessaloniki), The
development of the cities during the transition from late antiquity to
the early christian era; др Методи Даскалов, мр Снежана Горянова
(Софија), Раннохристиянски комплекс в София; др Јулиа Валева
(Софија), Empresses of the Fourth and Fifth Centuries: Imperial and
Religious Iconographies; мр Zsolt Magyar (Budapest), Late Antique
Sopianae and its Connections as Mirrored in the Funerary Architecture;
др Миодраг Марковић (Београд), Свети Сава Српски и
јерусалимски патријарх Атанасије II; др Елизабета Димитрова
(Скопље), Spiritual Architects - The Construction of Architectural
Backdrops in the Work of Some Painting Studios from the 14th Century;
др Драган Војводић (Београд), Досликани владарски портрети
у Грачаници; Драгана Павловић (Београд), Култ и иконографија

Четрдесеторице севастијских мученика у Србији XIII века; др
Ралитса Роуссева (Софија), Iconographic and Stylistic Characteristics
of the Mural Paintings in the Region of Prespa and Korča (13th-14th
Centuries); мр Ioannis Sisiou (Kastorija), Независне представе прве
зоне у цркви Св. Стефана у Касторији, дариване од различитих
ктитора; др Alexandra Trifonova, Katerina Kousoula (Thessaloniki),
A Paleologean Icon of Virgin „Ελπίς των Απελπισμένων“ from
Thessaloniki; др Ивана Поповић (Београд), Инвентар гробница
из Дола код Беле Паланке; Гордана Тошић, Душан Рашковић
(Крушевац), Хришћански мотиви на археолошком материјалу
крушевачког и алексиначког подручја; др Весна Марјановић
(Београд), Нехришћански елементи ритуала у хришћанском
празнику св. цара Константина и царице Јелене; др Bezoari
Giorgio, Cuca Branka, Monti Carlo (Milano), New surveying techniques
for cultural heritage.
Миша Ракоција,
историчар уметности

СЕПТЕМБАР 2008, БРОЈ 26, ГОДИНА IX

НАУЧНИ И СТУЧНИ СКУПОВИ

ПРЕМИНУО ЈЕ АКАДЕМИК ДЕЈАН МЕДАКОВИЋ

Академик Дејан Медаковић, историчар уметности светског гласа, отишао је у историју.
Професор Дејан Медаковић, тада председник САНУ, визионарски је сагледао значај идеје коју у себи носи
симпозијум „Ниш и Византија“ и, на самом почетку, са пуним поверењем, када су многи били сумњичави, подржао
концепт окупљања истакнутих византолога у Нишу. Ауторитет професора Медаковића стајао је иза Организационог
одбора, док је као члан редакције зборника радова „Ниш и Византија“ био чврста гаранција високом научном
нивоу зборника. Верујући у будућност научног скупа „Ниш и Византија“ отворио је прво окупљање византолога у
Нишу, сада већ далеке 2002. године. Том приликом, указавши на значај историјско-уметничког наслеђа Ниша и
неопходност његовог откривања и изучавања у оквиру византијског света и савременог историјског тренутка, проф.
Медаковић је рекао: „А сада, дозволите ми да кажем неколико речи о вашем научном скупу „Ниш и византија”. Ван
сваке је сумње да је тематика овог скупа добро изабрана, као и намера да овакви састанци прерасту у редовне. Тиме
ће се одати признање и самој тематици која обухвата све видове политичког и духовног живот, не само града Ниша,
већ и читаве регије. И још нешто. Ако се овој манифестацији осигура континуирано деловање, јавља се озбиљна
могућност да се бар донекле надокнаде дуге деценије дисконтинуитета, заборава, па и потпуног одбацивања свог
властитог корена. Мирне савести можемо рећи да се наша археолошка наука, у односу на праисторију, са мањом
снагом усмерила ка проучавању античког света, понашајући се као да ми нисмо његови легитимни наследници.
Тек у новије време појављују се велика открића из света антике, Фелиx Ромулиана, налази из Сирмијума, Костолца,
Царичиног Града, Шаренграда и Медијане, а већ до сада познати резултати мењају утисак о некаквој провинцијској
уметности, никлој ван токова великих збивања далеке метрополе. С правом се може очекивати да ће се у нашој
свести коначно уврежити мисао да смо на нашем подручју имали два царска града, Ниш и Митровицу, а на ширем
подручју некадашње државе чак две царске палате: Фелиx Ромулиану и Диоклецијанову палату у Сплиту. Чињеница
да је цар Константин рођен у Нишу не може избећи пажњи ранохришћанских историчара, о чему сведоче и у Нишу
откривене гробнице из IV века, несумњиво сведочанство и о другим археолошким могућностима. Скуп који ће
научно утврдити и све оне древне споне којима је овај савремени и напредни град повезан са оним из антике, може
само да допринесе и унапреди општу културну слику овог града. Откривање свог корена не представља, дакле,
сентиментално и носталгично бежање у прошлост. Напротив, овакви скупови и слични који могу још да следе, треба
да делују подстицајно и да указују на будућност. Било би погрешно ако би неко закључио да они подстичу негативне
тежње које воде у некакав локални патриотизам. Напротив! У нашу визију модерног Ниша, уграђена је и она ширина
којом је у својем времену зрачио један напредан царски град. Нама тек предстоји духовни напор да га до краја
откријемо и заволимо.“
Излагање проф. Медаковића на отварању првог научног скупа „Ниш и Византија I“ садржи идејне смернице које су
све ове године организатору послужиле као водиље при организовању симпозијума. То је свакако главни разлог
што научни скуп траје све ове године.
Хвала професору Медаковићу на свему, а на нама је да симпозијум „Ниш и Византија“ у чију је будућност искрено
веровао, сачувамо за будућа поколења.
Нека му је вечна слава.
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ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ 2008.
Хотел “Шумарице” Крагујевац, 10-13. јун 2008.г.

И ове године, од 10 до 13. јуна, одржана је традиционална
„Летње школе урбанизма” Удружења урбаниста Србије.
Поред преко 150 учесника, урбаниста и планера из Србије и
Републике Српске, 10. јуна у хотелу „Шумарице” у Крагујевцу
отварању је присуствовао и велики број гостију, представника
Министарства за капиталне инвестиције, града Крагујевца и
Шумадијско-поморавског округа.

84

Тема овогодишње „Летње школе урбанизма” била је „КАКО
ДО СТРАТЕГИЈЕ ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА НА
НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
У Зборнику саопштења о овој теми публикована су 32 стручна
рада, који су систематизовани у четири целине: (1) Стратегија,
(2) Законодавство, (3) Управљање развојем и (4) Инвестиције.
После свечаног отварања и поздравних речи, први тематски
блок стручних излагања, првог дана,
био је посвећен
„Стратегији”.
Од 12 публикованих саопштења, у овом блоку 8 учесника
коментарисало је своја саопштења.
Проф. др Миодраг Јанић говорио је о „Новој улози просторног
планирања и равномерном развоју Србије”.
Милан Миљевић, проф. др Миодраг Ралевић и Зоран
Радосављевић изложили су „Основне елементе приступа изради
Стратегије просторног развоја Републике Србије”.
Арх. Бранко Бојовић говорио је о „Стратешкој основи
Просторног плана Републике Српске” и разним варијацијама

планирања енергетских коридора преко простора Балкана.
Др Верољуб Трифуновић и мр Душан Минић имали су излагања
о развојним иницијативама Крагујевца у 21. веку.
Другог дана, у преподневној сесији, излагања су била посвећена
„Законодавству”.
Др Миодраг Вујошевић говорио је о „Европским узорима и
дугом путовању Србије у Европу”.
Мр Милица Грозданић имала је критички осврт на „Спровођење
урбанистичких планова у контексту важећег Закона о
планирању и изградњи”.
Наташа Крстић је приказала „Историјат урбанистичког
законодавства у Србији”.
Душан Пајовић је изложио потпуно ново виђење неопходног
новог „Закона о планирању и уређењу простора и насеља”.
У поподневној сесији говорило се о „Управљању развојем”. др
Весна Златановић-Томашевић коментарисала је „Улогу локалне
самоуправе у планирању”, Предраг Михајловић „Економску
одрживост просторног развоја Србије”, др Богдан Лукић, мр
Дејан Ђорђевић и Александар Ђорђевић „Управљање развојем
инфраструктуре на националном и локалном нивоу”. Милица
Максић говорила је о „Системима трговине великог формата”,
а мр Станка Ђурић о „Ефикасности регионалног друштвеноекономског развоја”.
У блоку „Инвестиције”, који је био разматран трећег дана,
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САОПШТЕЊЕ ФОРУМА ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА 2008.
„Летња школе урбанизма” Удружења урбаниста Србије, одржана у Крагујевцу од 10. до 13. јуна 2008. године, са око 150
активних учесника, на тему - „КАКО ДО СТРАТЕГИЈЕ ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ
НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, на Форуму учесника донела је следеће Саопштење:
1. У савременом свету се доносе дугорочне стратегије ради усмеравања и контроле развоја.
2. Република Србија је донела низ гранских стратегија за период до 2012. године.
Простор је највећа имовина Србије, али Стратегија просторног развоја није донета.
3. Законом о планирању и изградњи из 2003. године прописана је израда и доношење Стратегије просторног развоја. После
више од 5 година, рад на Стратегији је практично на почетку.
4. Пошто је донет нов Устав Републике Србије, неопходно је усагласити однос Просторног плана Републике и Стратегије
просторног развоја.
5. Саопштења излагана на „Летњој школи урбанизма” недвосмислено указују на потребу регионалног нивоа планирања и
уређења простора.
6. На локалном нивоу је тек у зачетку процес дугорочног сагледавања просторног развоја у условима првих деценија 21.
века.
7. „Летња школа урбанизма 2008.” показује да је овај вид перманентног стручног образовања потребан, али да предстоје
темељне организационе промене ради прилагођавања новим условима и потребама.
У Крагујевцу, 13. јуна 2008. г.
Декан ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА
Др Верољуб Трифуновић, дипл.инж.арх.

мр Драгутин Радосављевић говорио је о „Улози локалне
самоуправе у привлачењу страних инвестиција”, мр Душан
Минић је сликовито приказао „Како доћи до реализације
инвестиција” кроз наше прописе, а доц. мр Александра Ђукић
имала је тему „Управљање градовима”.
Као посебне теме приказана су искуства Републичког геодетског
завода на укњижавању непокретности и нови програми система
Минел-Шредер за осветљавање градова будућности.
Представници Бијељине најавили су наредни 17. Салон
урбанизма, који по одлуци Удружења урбаниста Србије они
премијерно организују на Светски дан урбанизма, 8. новембра
2008. г.
Поподневни програм трећег дана искоришћен је за посету
манастиру Враћевшница, која је и поред изненадног пљуска
прошла у веселој атмосфери учесника.
Последњег дана декан „Летње школе урбанизма” др Верољуб
Трифуновић, арх., презентовао је предлог „Саопштења
форума Летње школе урбанизма 2008”, који је прихваћен
од стране учесника с упутством да се Саопштење достави
матичном министарству, другим институцијама и средствима
информисања.
Проф. др Миодраг Ралевић, председник и мр Душан Минић,
потпредседник Удружења урбаниста Србије и један од
организатора „Летње школе урбанизма”, свечано су учесницима,

слушаоцима и предавачима доделили „Сертификате Летње
школе урбанизма 2008.”.
И поред тога што је Инжењерска комора Србије - Матична
секција урбаниста, у исто време од 10. до 12. јуна 2008. г.
одржавала у Ивањици сличан стручни скуп урбаниста - „ФОРУМ
УРБАНУМ - Сајам урбанизма”, на „Летњој школи урбанизма”
Удружења урбаниста Србије у Крагујевцу преко 150 учесника
примило је своје Сертификате с чврстим опредељењем да се
ова значајна, сада већ традиционална манифестација Удружења
урбаниста Србије настави у обновљеној организационој и
тематској форми примереној савременим захтевима струке.
Стручна екипа Завода за урбанизам Ниш, на челу са Јованом
Мандићем, главним градским архитектом Ниша, која је
представљала и Друштво урбаниста Ниша, учествовала је на
„Летњој школи” у саставу: спец. Драгана Синобад-Петровић,
арх., мр Михаило Медведев, арх., Драгица Ћирић, арх., Милица
Максић, арх., Дејан Стојановић, просторни планер, Тамара
Митић, арх., и Милена Станојевић, арх.
Осим запаженог излагања арх. Милице Максић, нишки
урбанисти, у контакту са осталим учесницима и представницима
Министарства и Републичке агенције за просторно планирање,
разменили су стручна искуства и остварили значајне контакте
за будућу сарадњу на професионалном плану.
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ДАНИ КОМОРЕ НА ВЛАСИНСКОМ ЛЕТУ 2008
Свечана сала хотела „Власина”, 12. 7. 2008. год.

Регионални одбори Инжењерске коморе Србије, подсекција дипломираних грађевинских инжењера, уз подршку осталих
регионалних одбора подсекција са региона Ниша, наставили су тренд организoвања скупова ван седишта Регионалне
канцеларије Ниш. Скуп са називом „Дан Коморе на Власинском лету 2008.” реализован је у склопу традиционалне, 23. по
реду, културно-туристичке манифестације „Власинско лето”. Велико интересовање за присуство на скупу владало је међу
члановима Коморе из Региона, а и шире.
Скуп „Дан Коморе на Власинском лету 2008. ” отворила је Татјана
Ђорђевић, председник Извршног одбора матичне секције
извођача радова, након чега су поздравне говоре одржали
председник Коморе, проф. др Драгослав Шумарац, председник
општине Сурдулица, Новица Тончев, и председник општине
Владичин Хан, др Слађан Маринковић.
Поред чланова Коморе, Скупу је присуствовао и председник
општине Сурдулица, Новица Тончев, заменик председника
општине Сурдулица, Зоран Митић, председник општине
Владичин Хан, др Слађан Маринковић, директор Завода
за урбанизам Врање, Радослав Стојчић, шеф Одсека за
урбанизам општине Врање, Већија Костић, директор Центра
за развој Јабланичког и Пчињског округа, Добрила СудимацМратинковић, и начелник Одељења за урбанизам општине Црна
Трава, Милча Савић. Скуп је привукао и пажњу представника
штампаних и електронских медија који су упознали јавност са
овим важним догођајем.
Радни део Скупа отпочео је презентацијом Коморе, коју
је спровела Татјана Ђорђевић, упознавши присутне са
досадашњим радом, плановима и актуелним активностима
Коморе.
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У наставку радног дела Скупа присутни су пратили предавања
пажљиво одабраних тема и предавача, везаних за ЈабланичкоПчињски округ, са акцентом на природно добро - Власина:

Урбанистичко планирање туристичког центра Власина
•
Душан Момчиловић, дипл. инж. арх., самостални стручни
сарадник за урбанизам у Општинској управи општине
Сурдулица.
Генерални планови у југоисточној Србији
•
Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх., Завод за урбанизам
Ниш.
Представљање фирме ’’Knaufinsulation’’
•
Анђелина Кузмановић, дипл. грађ. инж.
Еколошко-урбани модели / ЕУМ „Власина 2007“ - ЕУМ „Власина
вода 2007“,
Урбан – рурал дизајн „Божица 2007“
•
Сузана Станковић-Алексић, пејз. арх./урбан дизајнер.
Однос према културном наслеђу – очување културне баштине
•
Станко Димитријевић, дипл. инж. арх.
Етно куће – мини хотели, Власина
•
Љубиша Митић, дипл. грађ. инж.
По завршетку радног дела Скупа, генерални директор Добрила
Судимац-Мратинковић присутнима је представила Центар за
развој Јабланичког и Пчињског округа.
Након дискусије, у којој су се председник ИКС-а и председник
општине Сурдулица сложили да је скуп био више него успешан
и да би овакав скуп требало да постане традиционалан на
манифестацији ‘’Власинско лето“, присутни су једногласно
поздравили наведени закључак.
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У наставку програма:
•
За учесника скупа приређен је ручак.
•
Шетња и разгледање обале Власинског језера.
•
Идивидуална вожња чамцима по језеру.
•
Организован је одлазак у Сурдулицу на свечано отварање и
такмичење пионирских и омладинских оркестара.
Захваљујући доприносу који су несебично дали чланови
Организационог одбора, регионални одбори са региона Ниша,
општина Сурдулица, Knaufinsulation, ГП „Банковић”, предавачи и
чланови Коморе, задати циљеви овог Скупа,
•
унапређивање информисања јавности о Комори и њеном
раду,
подршка развојним програмима у циљу афирмације струке,
•
•
наставак сарадње са сајмовима, изложбама и скуповима
у земљи (и иностранству) који су од интереса за чланство
Коморе,
у потпуности су реализовани.
Овом приликом извршена је промоција Коморе, едукација
чланова, сагледавање локалне проблематике, и настављено је
са успостављањем сарадње са органима локалних самоуправа
на територији региона.
дипл.грађ.инж. Татјана Ђорђевић
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ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН НИША, НОВЕ ПЛАНСКЕ ОСНОВЕ
ДУГОРОЧНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША

Поводом обележавања 49 година Завода за урбанизам Ниш,
Друштво урбаниста Ниша у сарадњи са Матичном секцијом
урбаниста Инжењерске коморе Србије организовало је
31. марта 2008. г. СТРУЧНИ СКУП на тему “ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН
НИША - НОВЕ ПЛАНСКЕ ОСНОВЕ ДУГОРОЧНОГ РАЗВОЈА
ГРАДА НИША”.
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На Стручни скуп, који је био плакатиран и најављен преко
средстава јавног информисања, били су позвани урбанисти,
планери, чланови УУС-а, чланови Матичне секције урбаниста
и Матичне секције планера ИКС-а, представници локалне
самоуправе Града Ниша и представници Министарства за
инфраструктуру.
Стручном скупу је присуствовало преко 50 позваних учесника.
Стручни скуп је отворила Љиљана Столић, дипл. инж. арх.,
председник Друштва урбаниста Ниша, и поздравила све
учеснике и званице.
Проф. др Слободан Миленковић, директор Завода за урбанизам
Ниш, у поздравном излагању упознао је учеснике са 49годишњим јубилејем Завода, који се обележава 1. априла ове
године, и дао краће информације о актуелним активностима
и потенцијалима Завода и изради Просторног плана
административног подручја града Ниша и новог Генералног
плана Ниша. Нагласио је да је овај Стручни скуп организован да
би се приказале активности и прикупиле идеје и иницијативе,
које би могле бити искоришћене у планирању перспективног
дугорочног развоја Ниша.
Инж. Драгослав Ћирковић, председник Нишке општине
“Медијана”, поздравио је организаторе и учеснике Стручног
скупа, истакавши да урбанисти и планери представљају значајан
скуп стручњака који прате процесе урбаног и просторног
развоја, без којих не би било могуће планирати развојне
активности. Замерио је што Стручном скупу не присуствује већи
број представника политичких структура Ниша.
Стручни скуп је поздравио и Звонко Марковић, главни архитекта
Крушевца, одајући признање организаторима и наглашавајући
да Ниш, захваљујући сарадницима Завода за урбанизам и
Друштву урбаниста Ниша, поклања значајну пажњу дугорочном

планирању развоја града, тако да Крушевац са интересовањем
прати планерске иницијативе Ниша покушавајући да обезбеди
квалитетна планска документа за развој Крушевца.
Јован Мандић, главни архитекта града Ниша, поздравио је скуп и
дао кратке информације да је у складу са својим овлашћењима,
средином 2007. године, покренуо иницијативу за израду новог
Просторног плана града Ниша и новог Генералног плана
Ниша, чија је израда у току. Град очекује да ће ови значајни
плански документи омогућити нове подстицаје за развој Ниша
у актуелним транзиционим условима и омогућити да Ниш
преброди застој у свом развоју и убрзано крене напред.
У оквиру стручног дела, мр Михаило Медведев, арх.,
руководилац израде актуелног Генералног плана Ниша,
усвојеног 1995. године, говорио је о “УРБАНОЈ ТРАДИЦИЈИ
НИША У ПЛАНСКИМ ПРИКАЗИМА” и уз помоћ видео пројекција
приказао “ИСТОРИЈАТ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНИРАЊА ГРАДА НИША”
који има дугу традицију.
У његовом излагању посебно су образложени поступак израде
и основне карактеристике постојећег, актуелног, Генералног
урбанистичког плана Ниша 1995-2010, три његове измене и
стратешке претпоставке припремних активности за израду
новог Генералног плана.
Спец. Драгана Синобад-Петровић, дипл.инж.арх., руководилац
израде новог Просторног плана административног подручја
града Ниша, у свом излагању “ПРОСТОРНИ ПЛАН - ПЛАНСКА
ОСНОВА ЗА НОВИ ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ГРАДА НИША” презентовала
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је Стручном скупу приказ досадашњих активности на
изради новог Просторног плана Ниша, и видео пројекцијама
илустровала планске основе и стратешке обавезе планирања
дугорочног развоја градског и административног подручја
града, које треба имати у виду при изради новог Генералног
плана Ниша.
Братислав Павловић, дипл.грађ.инж., руководилац групе
сарадника Завода који планирају развој саобраћајног система
града у оквиру Просторног и Генералног плана Ниша, упознао
је учеснике Стручног скупа са концепцијом “ПРВЕ ФАЗЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ НИШКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА”.
У свом излагању он је истакао да је долазак железнице у Ниш,
крајем XIX века, био значајан подстицај развоју града, али да
проблеми са проласком јужног крака железнице кроз ткиво
града и иницијативе за њено измештање на северни део трају
већ више од 70 година.
Према новој концепцији, која је утврђена у оквиру Генералног
плана, а разрађена у посебном плану детаљне регулације који
је у поступку јавног увида, очекује се квалитетно решење овог
проблема.
Као посебан прилог у отвореној дискусији, Драган Илић - Клема,
председник Удружења љубитеља нишких трамваја, приказао
је видео пројекцију припремљене изложбе о савременим
системима трамвајског саобраћаја у европским градовима,
наговештавајући иницијативу за поновно увођење трамваја у
Нишу.
У дискусији учесника постављена су питања о детаљима
неких решења новог саобраћајног система града, о новим,
планираним трасама аутопута, а наглашена је потреба за
измештањем постојеће трасе аутопута даље на северну страну
града, иза Виника.

НАУЧНИ И СТУЧНИ СКУПОВИ

Гости из Завода за урбанизам града Београда интересовали су
се како се у Нишу планирају нови потенцијални простори за
развој привредних и индустријских капацитета.
После коктел-паузе, у којој су учесници Стручног скупа могли да
обаве размене стручних информација о планским и развојним
иницијативама Ниша и њихових градова, одржана је Изборна
скупштина ДРУШТВА УРБАНИСТА НИША, на којој су усвојени
извештаји о досадашњем раду и изабрани нови чланови органа
Друштва урбаниста Ниша, за наредни мандатни период од
четири године.
За преседника Друштва урбаниста Ниша изабрана је Драгана
Цанић, арх.
За чланове Председништва ДУН-а изабрани су: Драгана Цанић,
арх., проф. др Никола Цекић, арх., Жарко Клисаревић, арх.,
Александар Мршић, грађ. инж., Славица Бокић, саобр. инж., мр
Михаило Медведев, арх., и Анђелка Фанингер, арх.
За техничког секретара ДУН-а изабран је мр Александар Костић,
правник.
За чланове Надзорног одбора ДУН-а изабрани су: др Љиљана
Василевска, арх., Мирослав Митић, грађ. инж., и Љиљана Столић,
арх., а за чланове Суда части ДУН-а изабрани су: Алексанадар
Радовић, арх., спец. Драгана Синобад-Петровић, арх., и Мирјана
Пешић, арх.
Јубилеј, 49. година Завода за урбанизам Ниш, обележен је 1.
априла, на дан када је Завод формиран давне 1959. године. Тога
дана, после свечане седнице Управног одбора Завода, на којој
је резимирана досадашња активност Завода и назначене будуће
иницијативе, одржан је коктел за сараднике Завода и госте.
арх. Михаило Медведев

89

НАУЧНИ И СТУЧНИ СКУПОВИ

ARHITEKT 26

ЈАПАНСКИ ДАНИ ОРИСА У ДУБРОВНИКУ
11. мај 2008.

Сл. 1. Почетак предавања f

„Дани Ориса“ (Days of Oris) представљају међународни симпозијум архитектуре који се одржава обично у јесен, у Загребу,
у Дворани Ватрослава Лисинског. Сваке године окупи се велики број светски познатих архитеката - предавача, као и
многобројна публика из целог света.
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Под истим именом, „Дани Ориса“, одржавају се једнодневна
гостујућа предавања на територији Хрватске и Словеније, са
различитим темама. Једанаестог маја 2008. године у Дубровнику
су одржани „Јапански дани Ориса“ (Japanese Days of Oris).
Предавања су одржана у дворани тврђаве Ревелин у старом
граду, а о својим делима и раду предавала су најпознатија имена
јапанске савремене архитектуре. Зашто баш у Дубровнику?
Дубровник је једна од омиљених туристичких дестинација
Јапанаца, реке јапанских туриста шетају градом. Чак је и
Фумихико Маки (Fumihiko Maki) почео своје предавање речима
да је град Дубровник светска туристичка дестинација коју човек
за живота обавезно мора да посети. Тако су са реком туриста
стигли до Дубровника и Тетсуо Фуруичи (Tetsuo Furuichi), Кенго
Кума (Kengo Kuma), као и пројектантски тим „Atelier Bow-Wow“,
брачни пар Јошихару Цукамото (Yoshiharu Tsukamoto) и Момојо
Каијима (Momoyo Kaijima).
Познато је да се јапанска архитектура развијала под великилм
утицајем кинеске културе, а да је због дуге изолације, која је
трајала читава два века, добила сасвим аутентичан печат. Под
утицајем зен-будизма у уметност се уноси чедност, једноставност
облика, а елеминишу се небитни детаљи. Унутрашњи простор
је строго прилагођаван потребама човека и обликован према
човековим навикама и понашању, сам објекат уклапан у околни
простор, прилагођен формом и конструкцијом географским и
климатским условима. Велика пажња се посвећује осватљавању
просторија природним светлом. Са развојом националне
уметности настао је „Yamato“. То је сликарски стил који се
заснива на геометријским формама по којима се разликује од
флуидних и заобљених кинеских мотива. На развој националне
архитектуре такође је утицала примена дрвета као грађевинског
материјала. Умереност и љубав према природи су дубоко
укорењени у јапанску културу.

c Сл. 2. Карта старог града Дубровника
d Сл. 3. Тврђава Ревелин
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c Сл. 4

c Сл. 8

c Сл. 5

c Сл. 9

c Сл. 6

c Сл. 10

c Сл. 7
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e Сл. 11

c Сл. 12

d Сл. 13
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Данашњу јапанску архитектуру дефинише позивање на
локалну и традиционалну архитектуру и примењивање
савремених материјала и технологија. У оквиру савремене
јапанске архитектуре развила се и јапанска експериментална
архитектура.
Прво предавање којим су почели Јапански Дани Ориса одржао
је Тетсуо Фуруичи (Tetsuo Furuichi), професор на Институту
за технологију Чиба (Chiba) и на постдипломским студијама
Универзитета у Токију. Добитник је многих награда, а каријеру је
почео као сарадник чувеног Кенза Танге. Аутор је низа изложби
и јавних предавања широм Европе, Русије, САД и Азије. У својим
предавањима објаснио је како је могуће спојити традицију неког
подручја (у коме се гради) са савременим потребама човека и
високом технологијом. Такође, објаснио је како обликује зграде
уз помоћ светла, ветра, воде, земље.
Кров направљен од локалног грађевинског материјала – дрвета,
и обликован према смеру дувања ветра. Решење примењено на
објекту гимназије „Аира“ у Јапану (Сл. 4).
Инспирисан формом колибе обликује зграде и постиже
природну вентилацију објекта. Зграда Типау центра (Сл. 5).
У Кини, на реци Хун, пројектовао је клуб са видиковцем, где је,
поштујући кинеску традицију, прихватио захтев инвеститора да
на фасадама представи ликове четири божанства. Божанство
севера је бик, југа феникс, запада тигар и истока змај. Да би
избегао банално осликавање зидова, на зидна платна преноси
сазвежђа поменутих божанстава и буши отворе у њима (Сл. 6).
Брачни пар Јошихару Цукамото и Момојо Каијима, „Atelier BowWow“, бави се различитим подручјима: урбаним истраживањем,
архитектонским пројектовањем, дизајном ентеријера и
намештаја, стварањем јавних уметничких дела. Врло је
интересантан њихов експериментални пројекат са микро јавним
просторима. Сагледавали су понашање људи на конкретним
локацијама, начин живота и њихове животне навике.

d Сл. 14
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Тако су у Шангају запазили да је омиљено превозно средство
становника бицикл, који служи и за превоз терета. Такође,
приметили су да, без обзира на велику гужву, становници воле
да на клупицама и кућним столицама седе на тротоарима, пију
чај, ћаскају, играју шах. Решење за овај проблем Јошихару и
Момојо су пронашли у новом дизајну бицикла, који је и даље
превозно средство са додацима за превоз терета, а паркиран на
тротоару - урбани мобилијар погодан за седење, играње шаха
итд. На тај начин решили су проблем закрчених улица Шангаја.
Једна од њихових интересантнијих изложби је изложба
намештаја инспирисана животињама. Столице инспирисане
псима. На пример: столица за трпезарију (у средини слике)
инспирисана је руским хртом, витка и издужена (Сл. 7).
Кенго Кума, власник пројектног бироа „Кенго Кума и сарадници“,
ради као професор у САД и добитник је многих међународних
награда. Бави се и експерименталном архитектуром,
проучавањем нових форми, материјала и новим техничкоконструктивним решењима.
Позорница Нох у шуми (Noh Stage in the Forest) представља
један од Кенгових значајнијих пројеката. То је центар извођачке
уметности пројектован у потпуности према традиционалним
вредностима и савршено уклопљен у околину – шуму (Сл. 8).
Ова вила на води, коју је пројектовао за свог пријатеља,
представља омаж Мис ван дер Роу. Ово је Кенгова
интерпретација архитектуре Мис ван дер Роа: једноставна
форма и транспарентност. Објекат је од бетона и стакла (Сл. 9).
Од радова на пољу експерименталне архитектуре, интересантан
је пројекат монтажно-демонтажне куће за становање сачињене
од шестоугаоних кишобрана. Кишобрани се међусобно спајају
чинећи опну, а издвојени из конструкције штите од кише (Сл.
10).
Инспирисан лего коцкама применио је пластику као материјал
за зидарске блокове са већ уграђеним цевима за кућне
инсталације. Примена таквог система градње је функционална
и економична (Сл. 11).
Од експерименталних истраживања треба поменути и
проучавање материјала који мења своју форму у зависности од
спољашње температуре.
Поред проучавања нових материјала, Кенго Кума се бави
и применом традиционалних материјала у савременој
архитектури. То су пре свега бамбус у стамбеној архутектури
и камен примењен на јавним објектима. Нови систем зидања
резаног камена применио је на јавној гаражи (Сл. 12).
Предавање које је затворило Јапанске дане Ориса одржао је
Фумихико Маки, први представник такозване „нове генерације“
јапанских архитеката. Иако је студирао на Харварду, осећа
се јак утицај традиционалне јапанске архитектуре у његовом
раду. Рођен је 1928. и још увек ради. Представио је многа своја

НАУЧНИ И СТУЧНИ СКУПОВИ

Сл. 15. За успомену (с лева на десно):
Александра Петров, арх., Јована Милић, студ.арх., Кенго Кума,
арх., Оливера Вељковић, арх. Сарина Шаботић, арх.

Сл. 16. За успомену (с лева на десно):
Сарина Шаботић, арх., Јована Милић, студ.арх., Фумихико
Маки, арх., Оливера Вељковић, арх., Александра Петров, арх.

дела, од којих су најинтересантнија три пројекта на Менхетну:
Светки трговачки центар - Торањ 4, „51 astor place“ (2007-2011)
и „UNDC/UN consolidation building“ чија је изградња почела
2003. и још увек траје. Жеља инвеститора је да зграда буде бела
и транспарентна, а начин грађења и примењени материјали су
државна тајна. Ови објекти су вишеспратнице које су савршено
уклопљене у архитектуру Менхетна (Сл. 14).
Оно што је заједничко свим предавачима јесте то да се увек
придржавају принципа традиционалне архитектуре. Поштујући
традицију решавају савремене проблеме, примењују нове
технологије и материјале и тако померају границе стварајући
архитектуру двадесет првог века.
Прилику и задовољство да присуствују Јапанским данима Ориса
у Дубровнику су из Ниша имале: Сарина Шаботић, арх., Јована
Милић, студ.арх., Александра Петров, арх. и Оливера Вељковић,
арх.
арх. Оливера Вељковић
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СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
ЗА САЈАМСКИ ШТАНД ФИРМЕ KNAUF
Фебруар-март 2008.

Као и претходних година, у фебруару 2008. године „Кнауф д.о.о. Београд“ и Архитектонски факултет Универзитета у Београду
објавили су традиционални студентски конкурс за израду идејног пројекта КНАУФ сајамског штанда, за 34. Међународни сајам
грађевинарства SEEBBE (South – East Europe Belgrade Building Expo) одржан у Београду од 15. до 19. априла 2008. године.
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Све до претходне године право учешћа имали су искључиво
студенти
београдског
Архитектонског
факултета.
На
конкурсу 2007. године први пут су узели учешће и студенти
Архитектонског одсека Грађевинско-архитектонског факултета
из Ниша, као и студенти Департмана за архитектуру Факултета
техничких наука из Новог Сада. Захваљујући постигнутим
значајним резултатима (прва награда као и две похвале припале
су студентима архитектуре са Грађевинско-архитектонског
факултета из Ниша, док су трећу награду добили студенти
архитектуре са ФТН Нови Сад), и ове године су право учешћа на
конкурсу имали студенти архитектуре са ова три Универзитета.
Тема овогодишњег конкурса, као и претходног, била је нова
фабрика Кнауфа у Београду. Од учесника конкурса, поред
прецизних захтева у вези са садржајима, функционалном
организацијом и конструкцијом штанда, посебно је тражено
да кроз сам волумен штанда или макету фабрике, на
атрактиван и оригиналан начин, представе Кнауф-фабрику за
производњу фабрички припремљених прашкастих материјала
у грађевинарству.
Жири у саставу:
мр Александар Рајчић,
доцент, дипл.инж.арх.,
Архитектонски факултет Београд,
мр Јелена Ивановић-Шекуларац, асистент, дипл.инж.арх.,
Архитектонски факултет Београд,
мр Ненад 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,
мр Драгана Јокић, дипл.инж.арх., самостални уметник,
Горан Стојиљковић, дипл.инж.арх., Кнауф Београд,
21. марта 2008. године оценио је приспеле радове и доделио
три награде.

c Сл. 1
d Сл. 2
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c Сл. 3
ПРВА НАГРАДА
шифра EkaGe;
ауторски тим: Александар Вукосављевић и Драгана Станковић,
апсолвенти, ГАФ Ниш (Сл. 1).
ДРУГА НАГРАДА:
шифра NIP TUCK;
ауторски тим: Соња Вељковић и Златко Васић, студенти четврте
године, ГАФ Ниш (Сл. 2).
ТРЕЋА НАГРАДА:
шифра 82627772;
аутор: Жељко Баричић, апсолвент, Архитектонски факултет
Београд (Сл. 3).

Према првонаграђеном раду успешно је реализован изложбени
штанд Кнауфа за овогодишњи Сајам грађевинарства. У оквиру
сајамских активности, на пригодној свечаности, уз присуство
многобројних гостију, ауторима награђених радова уручене
су новчане награде и дипломе. Не кријући задовољство због
великог интересовања студената и ангажовања њихових
наставника, као и због успешне реализације штанда на основу
студентског рада, представници Кнауфа изразили су наду да
ће се сарадња Кнауфа и младих стручњака из Србије успешно
наставити и у наредном периоду.
На наредним странама је дат детаљнији приказ два прва
награђена рада, чији су аутори студенти Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу.
арх. Александар Милојковић
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ПРВА НАГРАДА
шифра EkaGe;
ауторски тим: Александар Вукосављевић и Драгана Станковић,
апсолвенти, ГАФ Ниш.
Идеја аутора је била да направе макету фабрике у размери
1: 10 која би уствари представљала штанд. Због главних
пешачких комуникација у сајамској хали, цела макета са
ситуацијом заротирана је за угао од 12 степени. Кула фабрике
је искоришћена за шанк и помоћне просторије, док је у
производној хали смештен кафић. Кров производне хале је
транслаторно подигнут на стубове. Административна зграда
има улогу информационог пулта.

ДРУГА НАГРАДА:
шифра NIP TUCK;
ауторски тим: Соња Вељковић и Златко Васић, студенти четврте
године, ГАФ Ниш.
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КОНГРЕСИ СТУДЕНАТА АРХИТЕКТУРЕ
ИЗ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
6. Конгрес, 27. април – 1. мај 2007., Загреб
7. Конгрес, 1. – 5. мај 2008., Бања Лука

Године 2002. у Љубљани је организован Архитектонски
студентски конгрес са циљем сарадње и размене знања
и искустава школа архитектуре у регији. Конгрес, настао
на иницијативу љубљанских студената у сарадњи са
Архитектонским факултетом у Љубљани, у последњих је шест
година постао манифестација која промовише креативну
и неполитичку сарадњу. Пример Љубљане следили су
архитектонски факултети Новог Сада, Скопља, Сарајева,
Београда, Загреба и Бања Луке.
Уз долазак делегација од по 10 студената у пратњи професора
са свих архитектонских факултета регионалног подручја
(факултети у Сплиту, Љубљани, Београду, Сарајеву, Бања Луци,
Новом Саду, Нишу, Подгорици, Приштини, Скопљу и Загребу) и
студената домаћина, конгрес је бројао око 150 учесника.
Оваквом концепцијом „путујућег” конгреса омогућен је
студентима, као будућим архитектама, увид у рад осталих
факултета у региону и упознавање са архитектонском
продукцијом, као и актуелним архитектонским и урбанистичким
проблемима суседних земаља. Истовремено се остварује
потенцијал професионалног повезивања и доприноса у
процесу урбане и свеопште друштвене обнове која предстоји
свим земљама у региону.
Организација шестог по реду Архитектонског студентског
конгреса (АСК) са темом „Архитектура у транзицији”, у трајању од
27. 4. до 1. 5. 2007.године, поверена је Архитектонском факултету
у Загребу. У том периоду, а због тежње ка алтернативној
едукацији, за студенте је организована стручна екскурзија
по Загребу, као и низ предавања релевантних хрватских
архитеката: Дамир Блажевић - „ЗГ ТРАНЗИЦИЈА”, Хрвоје Њирић
- „ШОПИНГ”, Идис Турато - „ИЗМЕЂУ САСТАВА”, Дубравко Бачић „ (Р)ЕВОЛУЦИЈСКЕ (О)ПОЗИЦИЈЕ”; затим је одржана једнодневна
радионица на тему „Архитектура у транзицији”, те једнодневни
излет у Ријеку и на Крк у циљу упознавања архитектонског
наслеђа ових градова. Због истовременог усмеравања конгреса
ка међусобном упознавању, дружењу и комуницирању за
студенте су сваке вечери организовани изласци или журке.

Део нишке презентације
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Загреб - на Тргу Бана Јелачића
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Крк – нишка екипа

Крк – на плажи

Тема подразумева преглед заједничког архитектонског наслеђа
региона у виду великих „нових” градова (попут Новог Београда,
Новог Загреба и других) у светлу новонасталих ситуација
на подручју посматраних градова. Конгрес окупља будуће
архитекте ових простора у циљу дефинисања нових пракси
у осмишљавању градова, наслеђа и нових могућности. Циљ
конгреса је сумирање архитектонских искустава у последњих 15
година и њихова примена на даљи развој наслеђених структура
унутар градова регије.
„Како избећи да велики шопинг центри у својој околини створе
,празнине’ попут великих свемирских бродова, и постићи да
створе прилику за нове објекте јавног и заједничког простора?
Како присилити енергију која пулсира у ширењу породичних
кућа да и она ствара јавне просторе и инфраструктуре?”
(Стефано Боери).
Екипу из Ниша чинило је 11 чланова, студената Архитектонског
одсека: Ана Момчиловић, Александра Илић, Владана Станковић,
Миља Панић, Ирена Ристић, Зорана Митић, Милена Костић,
Марија Јањић, Александра Костић, Ивана Костић и Драгана
Станковић, и асистент Јелена Велев.
У оквиру теме конгреса представници ГАФ-а изложили су
презентацију којом су приказали развој области од градске
топлане до Светосавског парка на Булевару Немањића у
периоду последњих петнаест година.
„Посматрајући ствари глобално, савремени начин живота
изискује стални напредак и оствариви развој сваке друштвене
заједнице, што умногоме подразумева све брже трансформације

архитектонских форми, урбанистичких планова и свакојаких
пројеката. У једном тренутку стиче се утисак да транзиција сама
по себи диктира тај развој или га бар у значајној мери усмерава.
А да ли нови градови имају снаге и потенцијала да се изборе са
свим оним што она доноси, показаће се у скоријој будућности.
Нама остаје да будемо активни учесници живота око себе,
мењајући га свесно, из дана у дан, на боље.” Овим речима су
представници ГАФ-а завршили своје излагање.
Наредни, 7. АСК са темом „Архитектура за одрживи туризам”
одржан је у Бањалуци од 1. до 5. 5. 2008. године. За то време
за студенте су организована предавања, Зорица Пенушлиски
(Сарајево) - „,ОНА ЈЕ ПАМЕТНА’’ КУЋА”, проф. др Сокол Соколовић
(Београд) – „ДИЗАЈН КОРПОРАТИВНОГ ИДЕНТИТЕТА У ФУНКЦИЈИ
ТУРИЗМА”, Амир Вук Зец (Сарајево) – „СЕНЗИБИЛИТЕТ ПРОСТОРА”,
затим рафтинг реком Врбас, као и једнодневна радионица уско
везана за туристичке капацитете града домаћина, а акценат је
бачен на природне потенцијале поменуте реке и њене околине
с обзиром да се 2009. године овде одржава светско првенство
у рафтингу. Задатак учесника радионице била је презентација
утисака о овом простору и изношење предлога за његово
унапређење.
Тема конгреса подразумева анализу односа и граница
архитектуре и туризма, било руралних или урбаних подручја.
Шта је потребно граду да би имао карактер: историја, тренд,
наслеђе, архитектура, манифестација или нешто сасвим друго?
Каква је улога архитекте у зонама минималних интервенција?
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Бања Лука – нишка екипа

Са друге стране, у ери развоја етно села и, генерално, сеоског
туризма, градско ткиво остаје запостављено и обележено
као место рада и принудног боравка. Оно што привлачи људе
на та рурална места је управо оно што их одбија од града антиурбана политика. У том случају, каква је улога архитекте
у зонама минималних интервенција? Који и какви сегменти
урбане средине могу постојати у зеленим ткивима?
Делегацију ГАФ-а чинили су следећи студенти: Миодраг Митић,
Александра Илић, Александар Вукојевић, Анита Стоилков,
Христина Соколовић, Ивана Станковић и Драгана Станковић, и
асистент Владан Николић.
Факултет је представљен кратким филмом на задату тему као и
презентацијом и паноом.
На протеклим конгресима студенти ГАФ-а су достојно
представљали свој факултет. У прилог томе најбоље говори
чињеница да је организовање 8. АСК-а поверено управо
студентима ГАФ-а и да ће се оваква манифестација одржати
почетком маја 2009. године у Нишу.
апс.арх. Ана Момчиловић

Бања Лука – из радионице
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ТРЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНАТА АРХИТЕКТУРЕ
ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ (1962/63)

Пишући о својој генерацији која је уписала Архитектонски одсек на Техничком факултету далеке 1962. г., излажем се опасности
да у ограниченом простору пропустим многе чињенице, које је ова сјајна и веома успешна генерација оставила за собом.
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Олакшавајућа околност је што ипак постоји нека мала дистанца,
јер је време најбољи судија и објективна потврда о вредности
свакога ко је стицањем дипломе започео, и попут пролећног
сунца које врло брзо пробија тмурне облаке на небу, засијао
пуним сјајем.
Ова метафора извире из досад сумираних резултата и сазнања
о професионалној каријери генерације која је прошле године
прославила 45. година од уписа на факултет.
Трећа генерација је од самог почетка била амбициозна и
решена да успе. Били смо из свих крајева „екс Југугославије“,
приближног социјалног порекла, васпитања и погледа на
будућност.
Пуна животног оптимизма, већ у првом семестру, показала је
своју компактност, стекла међусобно поверење и добила у
духовној снази подстрек да успешно заврши започете студије.
Генерацију је красило заједништво, дружељубивост, узајамно
поштовање и несебично пријатељство које траје до данашњег
дана.
У причи о генерацији, сећања су увек драга и може се наћи
безброј примера са предавања, вежби, испита, ескурзија,
корзоа, када смо били озбиљни, одговорни и шаљиви, али увек
спремни да један другом помогнемо. Радовали смо се сваком ко
положи испит и делили неуспех другарском тугом.
Била је то генерација која је изузетно поштовала и ценила своје
професоре и асистенте, којима дугујему велику захвалност за
знање које су нам пренели и трасирали нашу будућност.
Према ваннаставним активностима, студенти треће генерације
испољили су завидан афинитет и дали значајан допринос у
афирмацији генерације у студентској организацији и њеним
активностима.

Од 50 уписаних „бруцоша“ факултет је завршило 47. Време
дипломирања, може се казати да је коинцидирало са наглим
развојем Друштва, када је избор радних места био далеко већи,
а самим тим и запошљавање било лакше. Један број колега
били су стипендисти одређених институција и предузећа и
одмах почињали са радом.
Појединци су после кратког рада у земљи отишли у Канаду,
Аустралију, Немачку, Аустрију, и показали веома завидне
резултате.
Трећа генерација дала је професоре универзитета,
директоре разних предузећа (грађевинских, пројектантских,
урбанистичких), руководиоце разних друштвених институција
(Завода за заштиту споменика културе, Завода за урбанизам),
начелнике или секретаре разних градских, односно оштинских
структура. Много је објеката реализовано по пројектима и под
надзором наших колегиница и колега.
Из овога се може извући закључак: да је наша генерација дала
ауторитативне професоре универзитета, да има докторе наука,
магистре, специјалисте, одличне оперативаце, креативне
урбанисте и пројектанте, признате статичаре, способне
директоре, признате и познате малопривреднике, као и познате
друштвено-политичке раднике и професоре средњих школа.
На крају треба казати да је „ТРЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА”, као по оној
народној изреци „трећа срећа“, заиста генерација за узор, а која
је, иако врло успешна, остала скромна и породична.
Наше дружење после 45 г. подсетило нас је на једно прелепо и
романтично време када смо били жељни знања и маштали о
будућности, за коју смо се сложили да нам је била наклоњена.
арх. Драгиша Благојевић.
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ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНАТА АРХИТEКТУРЕ У НИШУ 1962/63.
адреса
1. Драгиша Јовановић - Ниш

телефон: кућа / посао

мобилни телефон

0,18/ 210-063/297777

о64/6404545

2 Драгиша Благојевић - Ниш

018/52-66-44

063/39-88-20

3. Зоран Ранђеловић - Ниш

018/ 210-811

064/86150 17

4 Александар Радовић - Ниш

018/351-995/523-412

064/170-60-31

5. Дивна Пешић - Милосављевић - Ниш

018/511-329

064/489-0-913

6. Драгољуб Станковић - Ниш

018/243-850

7. Александар Петровић - Ниш

018/221-877

8. Драгана Синобад - Петровић - Ниш

018/521-994/243-455

063/484-305

9. Димитрије Јовановић - Ниш

018/591-279/248295

064221-0-153

11. Србољуб Дедић - Ниш

018/247-472./243455

063/831-0-770

12. Чедомир Васић - Ниш

факултет: 018/588-212/ 323700

064/18-75-055

10. Милисав Дамјановић - Ниш

018/211-133

064/17-91-810

13. Ђорђе Стевчић -Ниш

018- 531-479

о63/89-21-724

14. Иван Реди, Грац-Аустрија

99-43-316-339764 063/716-5-564

15. Војислав Пејковић - Ниш

018/216-817

16. Алексић Станислав - Власотинце

016/873-582

Беч.43-65-09-101-467

17. Гроздана Стојановић - Радивојевић - Ниш

018/238089/588212

064/338-80-40

18. Томислав Љубеновић - Београд

011/8341264 /3596-983

064/380-10-28

19. Мугоша Ратимир - Подгорица

081/648-593

069/082-077

20. Ђуричковић Вукашин - Подгорица

069/055-189

21. Нинослава Петровић - Црнатовић - Ниш

018/240-324

22. Зорица Јовановић - Кековић - Подгорица

081/642-107

23 .Бранислава Константиновић - Ниш

018/545-534

063/807-88-08

24 Никола Милић - Ниш

018/ 588 -212

о64/18-75-055

26. Верица Тасић - Стојановић - Ниш

018/ 241-450

27 Иван Штефанец 28 Олгица Радовановић - Ерић - Ниш

018/510152 / 0,82/677-629

063/181-4-052

29. Риста Ивановски - Ниш

018/228- 886

063/785-11-36

30. Ђоновић Ђуро – Цетиње

067/513-682

31. Мирослава Манчић - Цветановић

018/535-786

32. Надица Дикић - Марковић - Ниш.

018/244 039

33. Драгана Гојковић - Станковић -Ниш .

018 / 216-510
кућа: 991-905-257-45-44
посао: 991-905- 319- 88-20

34. Бранковић Топлица - Торонто

064/285-26-65

35. Душан Николић-Пуцар (Маки) - Перт - Аустралија
36. Станковић Гордана - Цветковић - Ниш

018/228-328

37. Вицко Матуловић - Дубровник - Корчула

99-385- 20331820 (Дубровник)

38. Бранко Јовановић - Аустралија
39. Вукоман Димитријевић - Краљево

036/32-38-75.

40. Вукосав Јаначковић - Зајечар

019/422-485

063/856-42-66

Преминули:
41. Ђорђе Цанић - Ниш
42. Динкић Драган - Власотинце
43. Ратомир Ђорђевић -Торонто
44. Зоран Милојевић - Ниш
45. Љиљана Петровић - Београд
46. Зорица Пешић - Стојиљковић - Лесковац - Бгд
47. Добривоје Јефтић - Пирот
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НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА

Настављамо са објављивањем имена дипломираних архитеката на Архитектон¬ском одсеку Грађевинско-архитектонског
фа¬култета у Нишу (последњи пут смо имена новодипломираних архитеката објавили у броју 24 нашег часописа – септембра
2007). Овде је обухваћен период од 25.10.2007. до 14.7.2008. године.
Ради комплетнијег увида редни број показује укупан број дипломираних од јуна 2000. године када је дипломирао први
студент новоотвореног Архитектонског одсека (Одсек је отворен 1995.г.)
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326. Небојша Ј. Ристић
Пројектовање привредних зграда
25.10.2007.
327. Дејан Љ. Плавшић
Пројектовање стамбених зграда
31.10.2007.
328. Зоран Д. Недељковић
Урбанизам
31.10.2007.
329. Милена З. Антић
Пројектовање стамбених зграда
31.10.2007.
330. Александар П. Станковић
Пројектовање стамбених зграда
14.11.2007.
331. Јована П. Којић
Пројектовање друштвених зграда
15.11.2007.
332. Милан Р. Нешић
Пројектовање привредних зграда
23.11.2007.
333. Александра Б. Живковић
Пројектовање привредних зграда
27.11.2007.
334. атјана К. Стевановић
Пројектовање друштвених зграда
7.12.2007.
335. Младен М. Бабић
Урбанизам
7.12.2007.
336. Јелена Д. Митић
Пројектовање стамбених зграда
12. 12. 2007.

337. Милош З. Ђорђевић
Урбанизам
24.12.2007..
338. Марко М. Миловановић
Пројектовање друштвених зграда
25.12.2007..
339. Јелена Б. Поповић
Пројектовање стамбених зграда
26.12.2007.
340. Игор С. Ђорђевић
Пројектовање стамбених зграда
26.12.2007.
341. Јелена М. Лазаревић
Пројектовање привредних зграда
26.12.2007.
342. Марија М. Миленковић
Пројектовање стамбених зграда
26.12.2007.
343. Јелена П. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
27.12.2007.
344. Борис Х. Арсов
Пројектовање стамбених зграда
27.12.2007.
345. Ана С. Манчић
Пројектовање стамбених зграда
27. 12. 2007.
346. Бранислава Г. Стојиљковић
Пројектовање стамбених зграда
27.12.2007.
347. Зоран С. Стојковић
Пројектовање стамбених зграда
27.12.2007.

348. Милан А. Милошев
Пројектовање друштвених зграда
28.12.2007.
349. Емилија Д. Савић
Пројектовање друштвених зграда
28.12.2007.13. 11. 2006.
350. Александар Н. Ђорђевић
Пројектовање привредних зграда
8.1.2008.
351. Драгана Б. Ђоковић
Пројектовање стамбених зграда
9.1.2008.
352. Зорица П. Павловић
Пројектовање стамбених зграда
9.1.2008.
353. Марија Ж. Шабановић
Урбанизам
9.1.2008.
354. Милош И. Вешковић
Пројектовање стамбених зграда
9.1.2008.
355. Јелена Р. Радуловић
Пројектовање стамбених зграда
9.1.2008.
356. Оливера М. Ђокић
Пројектовање стамбених зграда
9.1.2008.
357. Драган З. Митић
Пројектовање друштвених зграда
25.1.2008
358. Драгана С. Ранђеловић
Урбанизам
25.1.2008.
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359. Стојан Б. Милосављевић
Пројектовање друштвених зграда
28.1.2008.
360. Деспот М. Засић
Урбанизам
8.2.2008.
361. Ана М. Андрић
Урбанизам
8.2.2008.
362. Мирјана З. Марковић
Пројектовање привредних зграда
14.2.2008.
363. Бојан М. Павловић
Пројектовање стамбених зграда
20. 2. 2008.
364. Александра А. Ћирић
Пројектовање стамбених зграда
20. 2. 2008.
365. Милена Д. Митровић
Урбанизам
20. 2. 2008.
366. Милена М. Марковић
Пројектовање стамбених зграда
20. 2. 2008.
367. Владимир Г. Живковић
Пројектовање стамбених зграда
21. 2. 2008.
368. Јулија Ђ. Лазовић
Урбанизам
29. 2. 2008.
369. Марија Д. Поповић
Пројектовање друштвених зграда
29. 2. 2008.
370. Душан Т. Димитријевић
Пројектовање стамбених зграда
5. 3. 2008.
371. Миљана Д. Игњатовић
Пројектовање стамбених зграда
5.3.2008.
372. Ивана М. Симоновић
Пројектовање друштвених зграда
5.3.2008.

373. Срђан М. Зајић
Пројектовање стамбених зграда
5.3.2008.
374. Јовица Д. Милошевић
Урбанизам
5.3.2008.
375. Дијана М. Зорић
Пројектовање привредних зграда
7.3.2008.
376. Милош З. Максимовић
Пројектовање привредних зграда
12.3.2008.
377. Јелена Ч. Ћирић
Пројектовање стамбених зграда
19.3.2008.
378. Милорад М. Шарац
Пројектовање стамбених зграда
19.3.2008.
379. Јадранка Д. Бисерчић
Пројектовање стамбених зграда
19.3.2008.
380. Марко Д. Бисерчић
Пројектовање стамбених зграда
19.3.2008.
381. Александра Б. Павловић
Пројектовање стамбених зграда
19. 03. 2008.
382. Есад Ф. Мулиновић
Урбанизам
4.4.2008.
383. Иво А. Младеновић
Пројектовање друштвених зграда
11. 4. 2008.
384. Оливера Д. Милосављевић
Пројектовање друштвених зграда
11. 4. 2008.
385. Ана Д. Кречковић
Пројектовање стамбених зграда
23. 04. 2008.
386. Милош С. Гушић
Пројектовање стамбених зграда
23. 04. 2008.

387. Соња С. Искренов
Пројектовање стамбених зграда
23. 04. 2008.
388. Валентина Б. Николовска
Пројектовање стамбених зграда
23. 04. 2008.
389. Наташа З. Ћирић
Пројектовање друштвених зграда
24. 04. 2008.
390. Ана А. Мирић
Пројектовање друштвених зграда
24. 04. 2008.
391. Драган С. Челебић
Пројектовање привредних зграда
24. 04. 2008.
392. Марко М. Јовановић
Пројектовање друштвених зграда
07. 05. 2008.
393. Емина Д. Такић
Пројектовање друштвених зграда
07. 05. 2008.
394. Милош М. Живковић
Пројектовање стамбених зграда
07. 05. 2008.
395. Бојана С. Петровић
Пројектовање стамбених зграда
07. 05. 2008.
396. Виолета С. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
07. 05. 2008.
397. Милан С. Златковић
Пројектовање друштвених зграда
08. 05. 2008.
398. Марко П. Ињац
Пројектовање привредних зграда
20. 05. 2008.
399. Зорана В. Башић
Пројектовање стамбених зграда
21. 05. 2008.
400. Никола З. Цветковић
Пројектовање друштвених зграда
23. 05. 2008.
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401. Марија С. Поповић
Пројектовање стамбених зграда
21. 05. 2008.
402. Петар Д. Вранић
Урбанизам
26. 05. 2008.
403. Иван Б. Богдановић
Пројектовање друштвених зграда
29. 05. 2008.
404. Милена В. Јовановић
Урбанизам
09. 06. 2008.
405. Александар С. Стојановић
Пројектовање друштених зграда
12. 06. 2008.
406. Срђан З. Стојановић
Пројектовање друштвених зграда
16. 06. 2008.
407. Милена М. Пузић
Пројектовање јавних зграда
20. 06. 2008.
408. Милена Љ. Мишић
Пројектовање друштвених зграда
20. 06. 2008.
409. Ивана Б. Аранђеловић
Пројектовање друштвених зграда
20. 06. 2008.
410. Александра М. Миљковић
Пројектовање стамбених зграда
25. 06. 2008.
411. Јулија С. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
25. 06. 2008.
412. Светлана Љ. Момчиловић
Урбанизам
25. 06. 2008.
413. Милица Д. Шубарић
Пројектовање стамбених зграда
25. 06. 2008.
414. Јелена Н. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
25. 06. 2008.
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415. Иван П. Димитријевић
Пројектовање стамбених зграда
26. 06. 2008.
416. Емилија М. Денчић
Пројектовање стамбених зграда
26. 06. 2008.
417. Милан Р. Тасев
Пројектовање стамбених зграда
26. 06. 2008.
418. Марија Р. Тасев
Пројектовање стамбених зграда
26. 06. 2008.
419. Драгана П. Стевовић
Пројектовање стамбених зграда
26. 06. 2008.
420. Дарко В. Арсић
Пројектовање стамбених зграда
26. 06. 2008.
421. Ивана С. Ђокић
Пројектовање стамбених зграда
27. 06. 2006.
422. Јелена В. Станојевић
Пројектовање стамбених зграда
27. 06. 2008.
423. Јелена Д. Иванишевић
Пројектовање стамбених зграда
27. 06. 2008.
424. Ивана С. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
27. 06. 2008.
425. Биљана Ч. Апостоловић
Урбанизам
27. 06. 2008.
426. Жарко С. Искренов
Пројектовање друштвених зграда
30. 06. 2008.
427. Марија М. Ћулибрк
Урбанизам
30. 06. 2008.
428. Јелена П. Ђурић
Пројектовање стамбених зграда
03. 07. 2008.

429. Милан М. Ђорђевић
Пројектовање стамбених зграда
03. 07. 2008.
430. Ана Г. Милић
Пројектовање стамбених зграда
03. 07. 2008.
431. Игор С. Митковић
Пројектовање стамбених зграда
03. 07. 2008.
432. Андреј В. Сакан
Пројектовање стамбених зграда
03. 07. 2008.
433. Младен Ђ. Милић
Пројектовање стамбених зграда
03. 07. 2008.
434. Игор Љ. Живковић
Пројектовање друштвених зграда
04. 07. 2008.
435. Мартин Б. Станковић
Пројектовање друштвених зграда
24. 07. 2008.
436. Јелена П. Тубић
Пројектовање друштвених зграда
10. 07. 2008.
437. Драгана З. Маринковић
Пројектовање привредних зграда
11. 07. 2008.
438. Љубиша М. Добричић
Пројектовање друштвених зграда
14. 07. 2008.
439. Александар М. Поповић
Урбанизам
14. 07. 2008.
440. Бојан Д. Станојевић
Урбанизам
14. 07. 2008.
441. Христина Б. Станковић
Пројектовање друштвених зграда
14. 07. 2008.
442. Драгана Д. Рашић
Пројектовање друштвених зграда
14. 07. 2008.
Приредио арх. Хранислав Анђелковић
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ОКО АРХИТЕКТЕ / ARCHITECT’S EYE

Аутор:
Милош М. Павловић
Издавач:
„ВАМ“, Београд
Цена: 800 дин.
Књига се може купити у књижари „Светлост“ у Нишу, у
снабдевенијим књижарама у Београду, код издавача (тел.
064/ 3722-714)
ОКО АРХИТЕКТЕ је књига настала из жеље аутора да несебично
подари своје погледе и искуства средини из које је потекао.
Близак жижи културних и архитектонских догађања, Милош
Павловић из прве руке пише о појавама које су последњих
деценија узбудиле светску јавност. Он уживо разговара са
Оскаром Нимајером, обилази чувене хотеле критички тумачећи
њихову „сценографску архитектуру”, ванредно је заинтересован
за новонастајуће музејске зграде светског значаја. Једна од
његових посета Паризу завршава се живописним текстом о
чувеном барону Осману. Актери његових есеја су познате
архитектонске величине, „старови”: Гери, Лајбскинд, Калатрава,
Андо, Старк, Кулхас, Вињоли, Ајзенма; а поједини текстови
посвећени су оживљавању успомена на велике а заборављене
личности минулог века: Андре Патмана и Ајлин Греј, Мориса
Лапидуса, Корбизијеа и његов Роншам. Кроз његове идеје
провејава изразит нонконформистички став, као и залагање за
ауторску архитектуру – „архитектуру са потписом”, као једног
вишег, уметничког поимања градитељства. Текстови у целини
поседују непролазне садржајне и формалне вредности. Понекад
са призвуком драматичности и духовитости у излагању, и увек
лаке и јасне читљивости, они представљају недвосмислен одраз
слободног, трагалачког и често екстравагантног ауторовог духа.
Књига садржи 29 тематских јединица и започиње синтетичким
текстом чији назив „Форма следи форму” означава гесло
епохе осамдесетих година минулог века. Након низа
есеја монографског карактера, књига се закључује такође
синтетичком студијом „Форма тражи функцију”, којом Павловић
одсликава најактуелније домете архитектуре данашњице. Шест
одабраних тематских јединица је преведено на енглески језик.
Задњи део књиге обогаћен је и комплексном биографијом
аутора. Текст прати веома богат избор ликовног материјала и
свеж и савремен графички изглед.
Појава ове књиге представља изузетан догађај за све
поштоваоце савремене светске архитектуре, било да су у питању
стручњаци, било људи који поседују општу културу. Поред
ликовних вредности и богате опреме, књига је писана читљиво,
занимљиво, и са непосредним, ерудитивним приступом.
Књига ОКО АРХИТЕКТЕ је рађена у тврдом повезу, штампана

на квалитетном папиру и у пуном колору, обима је 184 стране
и формата Б5 (23 x 17,5 цм). Предговор књизи написао је др
Зоран Маневић, поговор „Књига као трансатлантик догађај“
Маре Јанакова-Грујић, а публикована је као издање Центра
за истраживање и валоризацију градитељског наслеђа „ВАМ“
из Београда. Може се набавити у свим боље снабдевеним
књижарама у Београду, у књижари „Светлост“ у Нишу, као и
директно од издавача (контакт тел.: 064.3722.714), по цени од
800 динара.
Маре Јанакова-Грујић, историчар уметности
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LTURNOM DISTRIKTU ,OS !NÇELESA 0AVI
LJON $OROTI ANDLER RASPOZNATLJIV I SLA




/KO ARHITEKTE

106

!RCHITECTlS %YE

ЧАСОПИСИ

СЕПТЕМБАР 2008, БРОЈ 26, ГОДИНА IX

АРХИТЕКТУРА
бр. 119

АРХИТЕКТУРА
бр. 120

АРХИТЕКТУРА
бр. 121

АРХИТЕКТУРА
бр. 122

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.
119, новембар 2007.г. (16 страна,
црно-бело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр.
120, децембар 2007.г. (16 страна,
црно-бело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр.
121, јануар 2008.г. (16 страна,
црно-бело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр.
122, фебруар 2008.г. (16 страна,
црно-бело, корице у боји):

• Неимари и дела: Земунски кеј,
од ресторана „Шаран” до широке
стазе – пројекат Саобраћајног
института ЦИП
• В. Н. Белоусов: Волођиних
осамдесет лета (Јубилеји...)
• Комора: Зоран Маневић –
Ауторско право – а шта то беше?
(2)
• Критика: Михајло Митровић
– Молба
• Критика: Драгана Мецанов
– REQUIEM за старо суботичко
позориште?
• Критика: Марин Рајковић
– Просвећени инвеститор ХХI
века у Србији (2)
• Свет: Вид Богдановић
– Проширени видици
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
– Manhattanville
• Књига: Спиро Костоф
– Архитекта – професија кроз
историју
• Историографија: Андрија
Маркуш – Wright као Црногорац
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (47)

• Годишња награда Клуба
архитеката 2007
• In memoriam: Драган
Ковачевић – 1940-2007 (Зоран
Маневић)
• Комора: Зоран Маневић
– Богати и сиромашни архитекти
• Комора:
• Мирјана Лукић – Додела
признања у виду надокнаде за
допринос култури,
Министраству културе Србије
(Архитектонска секциј УЛУПУДСа)
Ценовник ИКС (Клуб архитеката)
• Критика: Драгана Мецанов
– REQUIEM за старо суботичко
позориште?
• Критика: Михајло Митровић
- Обмана
• Критика: Марин Рајковић
– Просвећени инвеститор ХХI
века у Србији (3)
• Награде: Слободан Јовановић:
Ђорђе Грбић (Табаковићева
награда 2007, стасавање
личности)
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
– Једном пораз, једном победа (1)
• Свет: Вид Богдановић
– Минималне досетке (Кућа
Ричмонда Дејвида Микејла)
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (48)

• Годишња награда Клуба
архитеката 2007
• Кодекс ИКС – мртво слово на
хартији
• Ауторска права: Андрија
Маркуш – Увезени свилени гајтан
(црногорско наслеђе културе...)
• Комора: Зоран Маневић – Крај
акције или крај САС-а
• Критика: Драгана Мецанов
- Бескућништво и социјално
становање
• Критика: Михајло Митровић
– Честитка
• Критика: Марин Рајковић
– Носачи пројеката до аеродрома
и даље (Анатомија дструкције
градитељског заната)
• Истраживања: Сузана
Станковић-Алексић – Божица
2007 (Улога урбан дизајнера у
креирању руралног-урбаног
окружења)
• Истраживање: Боривоје
Атанацковић – Riverclack55 (Нове
технологије)
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
– Једном пораз, једном победа (2)
• Теорија: Срђан Гавриловић
– Мехур у модерности 2
(Архитектура у процесу
глобализације)
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (49)

• Неимари и дела: Отворено
купалиште у Аранђеловцу
• Клуб – Форум: Вера
Михаљевић и Јованка Ђорђевић
Цигановић – Шабац (Право на
свој град)
• Остварења: Мирјана Лукић –
Купола стиже са неба (Довршава
се највеће новопројектовано
гробље у Београду)
• Полемика:
Милица Радосављевић Нека остане забележено
Некомпетентно компетентно
Милорад Х. Јевтић: Струка и
политика
• Критика: Михајло Митровић
– Архитирани (Шест парадигми
бахатог понашања у данашњем
београдском урбанизму и
архитектури
• Критика: Марин Рајковић
– Срце Београда у формалину...
(Анатомија деструкције
градитељског заната)
• Критика: Андрија Маркуш –
Небо изнад Будве сузу ће пустити
драно небодерима
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
– Обелиск или Ајфелов торањ
• Теорија: Срђан Гавриловић
– Београд – контуре (1)
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (50)
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ГЛАСНИК ИКС
бр. 9
Издавач: Инжењерска комора
Србије, Кнeза Милоша 9, 11000
Београд.
www.ingkomora.org.yu
Из садржаја Гласника ИКС бр 9.
јануар 2007.г. (32 страна, пуни
колор):

108

Писмо главног уредника
Професор Драгослав Шумарац,
председник ИКС: Данас смо јачи
и ефикаснији, спемни за нове
изазове
Одговор на писмо СИТС-а
(ИКС добила налог за исељење
због неплаћене кирије
Крупан план
Чедомир Ремец, предсеник
Инжењерске зборнице
Словеније: Унифицирање није
могуће, а ни потребно
Меридијани
(рубрику припремила Љиљана
Живковић-Илић)
Олга Милосављевић: Потписан
предуговор о сарадњи (На Сајму
технике у Пловдиву)
Јован Деспотовић:
Сарадња кроз реализацију
регионалних пројеката
(на Дану инжењеа ИЗС у
Марибору)
Договорена сарадња ТЕЕ и ИКС
Јединствена картица ЕСЕС као
привилегија
Из рада матичних секција
Пројектанти и извођачи радова
Слободанка Симић:
Дани инжењера Србије
Милорад Миладиновић:
Урбанисти
Милорад Миладиновић:
У Србији преко хиљаду
лиценцираних урбаниста
Планери
Небојша Стефановић:
Активна сарадња и учешће на
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скуповима
Регионалне канцеларије
Вера Бубоња:
Два свечана отварања и бројна
дешавања
Документа
Закон о праву на бесплатне
акције и новчану накнаду коју
грађани остварују у поступку
приватизације
Правилник о начину и поступку
вршења стручног надзора у току
грађења објеката
Суфинансирање
Бисерка Шварц:
Подршка од преко пет милиона
динара
Суд части
Радош О. Драгутиновић:
Нови-стари челници – Гаон и
Зорић
Перманентно усавршавање
Ивана Коцић:
Проверена компетентност
предавача
Између два броја
Ивана Коцић:
Божидару Петровићу уручена
награда за животно дело
Званичан превод три FIDIC
публикације
Драган Вујичић, Анђелка
Јевтовић:
Пријављено 107, пиказано 78
радова
Р. Д.: Геотехнички аспекти
грађевинарства
Бисерка Шварц:
Енергија – предуслов опстанка,
али и претња животној средини
Стручне анализе
Јован Деспотовић:
Сектор вода би морао да буде
државни приоритет
Мр Жељко Гашпаревић:
Три концепта ремоделовања
соцреализма

ГЛАСНИК ИКС
бр. 10
Издавач: Инжењерска комора
Србије, Кнeза Милоша 9, 11000
Београд.
www.ingkomora.org.yu
Из садржаја Гласника ИКС бр 10.
април 2008.г. (60 страна, пуни
колор):
Писмо главног уредниика
Професор Драгослав Шумарац,
председник ИКС:
Комора ће имати свој дом
Р. О. Д.
Обезбеђен посао за будуће
зидаре
Крупан план
Радош О. Драгутиновић: Утицај
Коморе ће сви поштовати
In memoriam
Архитекта Јован М. Зорић (1949
– 2008)
Усаглашавање
Олга Милосављевић:
Интеграција кроз усаглашавање
стандарда
Одлуке Управног одбора
Радош О. Драгутиновић:
Кандидати су сви чланови
Коморе
Вера Јурјец:
Ценовник пројектантских услуга
за високоградњу
Конкурс за годишње награде
Коморе
Извештаји
За годину дана одржано тринаест
седница
Дејан Васовић:
Најактивнији регионални одбори
подсекција
Татјана Ђорђевић:
У регионалним одборима стотину
манифестација
Документа
Правилник о садржини и начину
израде техничке документације
за објекте високоградње

Извештаји
Небојша Стефановић:
Коментари и сугестије
Милорад Миладиновић:
Дан урбаниста и часопис
Јован Деспотовић:
Појачана Регионална сарадња
Милан Марић:
Неопходно је брже реаговати на
иницијативе
Предраг Цагић
Сложена и утемељена процедура
рада
Из рада регионалних
канцеларија
Вера Бубоња:
Кроз програме прошло 5.427
чланова
Изложбе
Љиљана Милић:
Југу Србије недостају
инвеститори
Љубица Дашић:
Тежња ка новим тенденцијама
Иницијативе
Драган Спасић:
Прво јавно сертификационо тело
– Пошта Србије
Перманентно усавршавање
Драган Сташић:
Норматив и коментари
Милован Видаковић:
Оцена ризика од пожара
Признања
Радош О. Драгутиновић:
Grand prix - Зорану Абдићу и
Душану Миловановићу
Награда «Вечерњих новости»:
Лауреати Снежана Веснић и
Владимир Миленковић
Анкета
Тихомир Обрадовић:
А анкетирање позвано 1.020
чланова

Приредио:
арх.Хранислав Анђелковић
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Poštovani,
Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu
je
petogodišnji program za podršku lokalnom ekonomskom razvoju
sa fokusom na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (MSP).
je finansiran od strane Danske agencije za medjunarodni
razvoj DANIDA, Ministarstva inostranih poslova Danske.
Razvojni cilj programa je društveno uravnotežen ekonomski razvoj i
kreiranje radnih mesta u Nišavskom okrugu. Program obuhvata dve
komponente.
Prva komponenta Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja
podržava lokalne vlasti u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja
za razvoj MSP. Podrška promoviše dijalog između javnog i
privatnog sektora i podržava poslovne organizacije koje se zalažu
za potrebe MSP.
Druga komponenta Razvoj MSP podržava MSP kroz razvoj klastera,
pružanje podrške razvoju službi za poslovni razvoj i podršku
finansiranju MSP. Fokus programa je obezbedjenje sinergije izmedju
mera podrške i pomoći za uspostavljanje i pružanje vidljivih primera
dobre prakse za razvoj MSP.
Po završetku programa očekuje se uvećanje stope rasta u sektoru
MSP. Biće ostvaren porast stalno zaposlenih u privrednom sektoru
i smanjenje udela stanovništva koje živi ispod granice siromaštva u
ciljanom području.
Pretpostavka
je da će opšti porast zaposlenosti doprineti
ostvarivanju veće koristi osetljivijih društvenih grupa. Program je
usmeren na već osnovana MSP rastućeg potencijala.
će staviti naglasak na uloge organizacija iz javnog i
privatnog sektora u razvoju sektora MSP. Projekat će pružiti podršku
stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, posebno kod otklanjanja
nepotrebnih administrativnih prepreka za razvoj privatnog sektora,
ali će dati prioritet i privatnim ponuđačima finansijskih i drugih
usluga za MSP.
će biti usmeren na dva privredna sektora u Nišavskom
okrugu. Izabrani sektori su građevinarstvo i tekstilna industrija.
U toku prve faze ispitivaće se programski pristup za razvoj
ovih sektora. Sektori su odabrani na osnovu više kriterijuma
uključujući mogućnost za rast poslovnih aktivnosti i zapošljavanja,
pripremljenost sektora (nivo zainteresovanosti za usluge,
organizacioni kapaciteti, rukovođenje i dinamičnost).

Dear Partner,
programme
The Local Economic Development in the Balkans
is a five-year programme for support to local economic development
with a focus on development of the Small and Medium-Sized Enterprise
(SME) Sector.
is financed by Danish International Development Agency
DANIDA, which is a part of the Ministry of Foreign Affairs in Denmark.
The development objective of the programme is socially balanced
economic development and employment creation in the Nisava district
in Serbia. The programme consists of two components.
The first component, Enabling Business Environment, will support
local authorities in developing an enabling business environment for
SME development. The support will promote public-private dialogue
and will also support business organizations advocating for the needs
of SMEs.
The second component, SME Development, will support SMEs
through support to cluster development, support to development
of Business Development Services and support to finance for SMEs.
The programme’s focus will ensure synergy between the supported
interventions and will help to establish and provide visible examples of
good practices for SME development.
By the end of the programme period there should be an increased
growth rate in the SME sector. Net employment in the economic
programme sectors should be improved and the share of the population
living below poverty line in the targeted regions reduced.
that employment creation through
It is the assumption of
general growth will ultimately be more beneficial to vulnerable groups
in society. The programme will target already established SMEs with a
growth potential.
will emphasize a clear distinction between the roles of
public sector organizations and private sector organizations in the
development of the SME sector. The Project will support the public
sector in providing an enabling environment, especially in reducing
unnecessary administrative obstacles and barriers for private sector
will give priority to private providers of
development, while
financial and non-financial services to SMEs.
will focus on two economic sectors in Nisava district. The
sectors selected are construction and textile. During the first phase,
the programme approach to developing these two sectors will be
tested. The sectors were selected on the basis of a number of criteria,
including potential for growth in business activities and employment,
sector readiness (level of interest for services, organizational capacity,
leadership and dynamism).
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KOMPONENTA 1:
STVARANJE POVOLJNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA
Posredni cilj je uspostaviti povoljnije poslovno okruženje za MSP
u Nišavskom okrugu. Cilj programa je da, primenom mera za
otklanjanje prepreka i poteškoća na nivou lokalne uprave, utiče na
poboljšanje lokalnog poslovnog okruženja. Prva komponenta se
sastoji od dve potkomponente:
1.1 Poboljšane usluge lokalne poslovne uprave;
1.2 Bolje zalaganje poslovnih organizacija.
Neposredni cilj potkomponente 1.1. je jačanje kapaciteta lokalne
javne uprave radi efikasnog umanjivanja prepreka i poteškoće
sa kojima se susreću MSP. Program će biti usmeren i na dijalog
između javnog i privatnog sektora u obliku foruma na kojem će
učestvovati predstavnici lokalne javne uprave, kao i predstavnici
poslovnog sektora. Forum će proizvesti opšti privredni plan akcije
sa prioritetnim merama. Implementacija određenih mera će zatim
biti podržana kroz ovu potkomponentu. Ovde će biti uključena i
podrška izgradnji kapaciteta npr. kroz partnerske programe.
Neophodno je povećati sposobnosti lokalnih poslovnih organizacija
da procene potrebe preduzeća i da ove informacije dostave u
proces lokalne politike kako bi se obezbedio pravni, regulatorni
i politički okvir za MSP. Prema tome, cilj potkomponente 1.2. jeste
povećanje zalaganja poslovnih organizacija, kao što su lokalne
privredne komore, u uticaju na lokalnu javnu upravu.

COMPONENT 1: ENABLING BUSINESS ENVIRONMENT
The intermediate objective is to create a better business environment
for SMEs in the Nisava District in Serbia. The programme will aim to
improve the local business environment through interventions to
reduce barriers and obstacles at the local level of administration.
Component one consists of two subcomponents:
1.1 Improved services of local business administrations;
1.2 Improved advocacy of business organizations.
The immediate objective of subcomponent 1.1. is improved capacity
of local public administrations to effectively and efficiently reduce
obstacles and barriers encountered by SMEs. The programme will
facilitate a public-private dialogue in a forum with representatives from
the local public administrations as well as representatives from the
business sector. The forum will create a general local economic action
plan with prioritized interventions. The implementation of some of
the interventions can then be supported by this sub-component. The
interventions will include support to capacity building, for instance
through twinning programmes.
Increased capacity for the local business organizations to assess the
needs of the enterprises and to feed this information into the local
policy process is necessary to ensure a supportive legal, regulatory and
policy framework for SMEs. Consequently, the immediate objective of
subcomponent 1.2. is strengthening of the capacity for advocacy of
business organizations, such as the local Chambers of Commerce, to
influence local public administration.

KOMPONENTA 2: RAZVOJ MSP
Posredni cilj druge komponente je podizanje konkurentnosti MSP
tako što će im se pomoći u poboljšanju finansijskih i drugih usluga.
Razvijene su tri potkomponente:
2.1 Razvoj klastera;
2.2 Bolje tržište službi za poslovni razvoj;
2.3 Bolji pristup povoljnim kreditima.
Potkomponenta 2.1. će podržati horizontalno i vertikalno
povezivanje MSP u odabranim sektorima. Kao što je vidljivo iz
razvojnih planova Srbije, razvoj klastera je važan pokretač za razvoj
MSP. Trenutna saradnja između preduzeća u odabranim područjima
je uglavnom slučajna ili uopšte ne postoji. Prelazak iz ove faze
zahteva tehničku pomoć koja može podupreti aktiviranje procesa u
kojem će se lokalni akteri organizovati radi zajedničkog delovanja.

110

COMPONENT 2: SME DEVELOPMENT
The intermediate objective of component two is to increase the
competitiveness of SMEs by assisting in improving the financial as
well as the non-financial services. Three subcomponents have been
developed:
2.1 Cluster development;
2.2 Improved BDS market and
2.3 Better access to affordable credit.
Subcomponent 2.1. will support the development of horizontal and
vertical linkages between SMEs in the selected sectors. As recognized
in both the Serbian development plans, cluster development is an
important vehicle for developing SMEs. At present, cooperation among
enterprises in the targeted regions is mostly accidental or nonexistent.
The transition from this stage requires technical assistance that can be
beneficial to help trigger a process in which the local actors organize
themselves and capture their common opportunities.

Potkomponenta 2.2. ima za cilj jačanje lokalnih službi za poslovni
razvoj. Kroz strategiju Srbije navodi se da je jedan od ključnih
faktora za promociju MSP, stručnost, modernizovanost i usmerenost
na sektor službi za razvoj poslovanja. Program će pomoći u
omogućavanju dobrog funkcionisanja tržišta službi za poslovni
razvoj koje odgovara potrebama većine MSP.
Neposredni cilj potkomponente 2.3. je poboljšanje pristupa
povoljnom finansiranju – segment koji svi akteri ističu kao
presudnu prepreku za razvoj MSP. U početnoj fazi konsultant će
proceniti mogućnost podrške kreditnoj instituciji u okviru ove
potkomponente. Ovo podrazumeva i obuku osoblja tih finansijskih
institucija.

Subcomponent 2.2. aims at strengthening local BDS. The development
strategy of Serbia recognize that one of the key elements for promoting
SMEs is a skilful, efficient, up-dated and targeted BDS sector. The
programme will assist in the facilitation of a well-functioning BDS
market that meets the needs of a large proportion of SMEs affordably.
The immediate objective of subcomponent 2.3. is improved access
to affordable finance - an area highlighted by all stakeholders in the
countries as a critical constraint to SME development. During the
inception phase a consultant will make an assessment of the possibility
to support a credit facility under this subcomponent.
Training of staff of financial institutions will also be undertaken.

Vas poziva na saradnju u sektoru MSP!

Calls for Your Cooperation in the SME Sector.

Министарство културе Републике Србије

Инжењерска комора Србије

Завод за урбанизам Ниш

LEDIB програм се реализује на основу
Меморандума о разумевању
између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Данске
Реализацију овог броја финансиски је подржао LEDIB програм

Друштво архитеката Ниша

