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1700 ГОДИНА ОД МИЛАНСКОГ ЕДИКТА
У СУСРЕТ 2013. ГОДИНИ
САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА6
31. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА 31. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ
МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА
БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ 2009
ДЕВЕТИ БЕОГРАДСКИ ТРИЈЕНАЛЕ СВЕТСКЕ АРХИТЕКТУРЕ
ОДЛИЧНИ ПРОЈЕКТИ - МАЛО ИНВЕСТИТОРА
АРХ 002 – ТЕМЕЉИ НОВЕ АРХИТЕКТОНСКЕ СВЕСТИ РЕГИОНА
17. САЛОН УРБАНИЗМА ГОСТОВАО У НИШУ
III САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
БЕОГРАДСКА НЕДЕЉА ДИЗАЈНА
INTERARCH’ 2009 – XII СВЕТСКИ ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ
НАГРАДЕ ИЗ СВЕТА
ЛАУРЕАТ ПРИЦКЕРОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2008 ЖАН НУВЕЛ
ВЕЛИКИ АРХИТЕКТИ СВЕТА
ЖАН НУВЕЛ (JЕАN NOUVEL)
НАГРАДЕ ИЗ СРБИЈЕ 48
НАГРАДА КОМПАНИЈЕ „HОВОСТИ“ З А АРХИТЕКТУРУ – 2008.
МАНИФЕСТАЦИЈА „НАЈЛЕПШИ КРОВОВИ 2009“, КАЊИЖА
КРИТИЧКИ ОСВРТ
ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ У ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА
КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ
КОНКУРСИ ТРИ ПИЈАЦЕ У БЕОГРАДУ
КОНКУРСИ ИЗ СВЕТА
МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
КОНКУРСИ ИЗ СВЕТА
ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
2. КЛУПСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
РАЗГОВОР С ПОВОДОМ - АЛЕКСАНДАР БЛАТНИК
НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО – СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ДАНАС
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 09
ИЗЛОЖБА РАДОВА НА ТЕМУ „УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА“
ПРИКАЗИ
ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКАТА – КОНВЕРЗИЈА
КОЗМЕТИЧКИ САЛОН „MIRACLE“
СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ „ВЛАСИНА“
МАНАСТИР - КОСТУРНИЦА У ЧЕШКОЈ
GRAND CANYON SKYWALK
ПУТОПИСИ
БАЛИ – ИНДОНЕЗИЈА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ПРОСЛАВЉЕН ДАН ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
МАРАТОНСКА РАСПРАВА – ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ
ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ИКС
АКТУЕЛНОСТИ
ДРУШТВО ВРАЊСКИХ АРХИТЕКАТА - ДВА
50 ГОДИНА ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ НИШ (1959-2009)
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 1959-2009.
НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
СЕМИНАР „УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ КАМПУСА”
ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ 2009
НИШ И ВИЗАНТИЈА
PhiDAC 09
ГОДИШЊИ СКУП УРБАНИСТА „FORUM URBANUM – САЈАМ УРБАНИЗМА“
ДАНИ КОМОРЕ НА ВЛАСИНСКОМ ЛЕТУ
СА ФАКУЛТЕТА
У ПОТРАЗИ ЗА УРБАНОМ ОАЗОМ...
УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА – ОД КОНЦЕПТА ДО РЕАЛИЗАЦИЈ
НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА
КЊИГЕ
ЕСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЕ АКАДЕМИЗМА (XIX–XX век)
ЧАСОПИСИ
IN MEMORIAM
АРХ. ДРАГИЊА ЛАЗИЋ
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Миша Ракоција, историчар уметности

У СУСРЕТ 2013. ГОДИНИ

„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.“
Академик Дејан Медаковић
Император Константин Велики, од оца Констанција Хлора
(бледолики) – Marcus Flavius Valerius Constantinus „Hlorus”, и
мајке Хелене (Јелене), кћери гостионичара, рођен је у Нишу 22.
фебруара 272. или 273. године и добио име Caius Flavius Valerius
Aurelius Claudius Constantinus, потоњи, за православне хришћане
с разлогом, свети цар Константин. У седамнаестој години, на
инсистирање оца, бива одвојен од мајке због њеног ниског
порекла. Напуштена Јелена (св. царица Јелена) се предаје
служењу Христу. Иако је била удаљена од сина, њен утицај на
изградњу синовљеве личности је несумњив. Константинова
моралност најбоље се сагледава у поштовању традиције
царства, на чијем је челу од 306. године, уз визионарско сазнање
да га наткриљује нова култура. Баш због тога, мада знан као
хришћанин, он ће бити крштен од руке аријевца пред смрт, о
Ускрсу 337. године, а умреће у Никомедији 22. маја 337. године.
За свог живота св. цар Константин задужио је хришћанство и
хришћане. После визије из 312. године он верује, као што је увек
истицао, у једног Бога. Пред бој са надмоћнијим Максенцијем,
баш када је прелазио Алпе и улазио у Италију, на небу се појавио
светлосни крст са натписом: En touto vica (Овим ћеш победити).
У сну се Константину јавио Спаситељ са истим небеским знаком
и заповедио му да га стави на ратне заставе. Послушавши
глас Божији, Константин ставља Христов монограм (зове се и
Константинов знак) на штитове својих војника и себи на шлем.

Глава цара Константина у тренутку кад је откривена 1900. год.
(Археолошки институт у Београду).
Прва застава са Христовим монограмом позната је под именом
Лабарум. Уз Божију помоћ победио је Максенција и свечано
ушао у Рим. Од тог тренутка отворено верује у једног Бога.
Године 313. успева да прогласи Милански едикт. Едикт
дозвољава јавно исповедање хришћанства, изједначивши
га са осталим култовима. Признаје хришћанску цркву која
добија право јавног богослужења, организовања, деловања,
а свештеници одређене привилегије, долази до поделе
световне и духовне власти. То се посебно одразило на црквено
градитељство, о чему у Нишу сведоче бројни археолошки
налази, док антички писци у царевој биографији наглашавају:
„У Нишу је рођен и васпитаван Константин Велики, који је овај
град величанствено украсио” – Hic iqitur Constantinus natus…in
oppido Naisso atque eductus, quid oppidum postea maqniﬁce ornavit.
Када је постао император, и кад су се створиле могућности, свој
родни град редовно посећује и ту завршава важне државничке
послове. Први боравак императора Константина у Нишу
сигурно је потврђен 25. јула 319. године.
У време историчара Приска, владало је мишљење да је цар
Константин оснивач Ниша, док Стефан Византинац сматра
да је Константин створио и саградио Ниш. Како било, од
Константиновог времена културни и уметнички живот у граду
Нишу образује се у хришћанском духу.
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Христов монограм (Константинов знак) на своду гробнице са
сидром из V века, Јагодин мала.

Непозната монументална ранохришћанска крстионица на
Медијани, јединствена у Источном царству, из V/VI века,
вишеструко увећава значај Медијане; основа и идеална
реконструкција (арх. Елена Васић Петровић).
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Новембра месеца 324. године император Константин оснива
први хришћански град Константинопољ, изнад старог Византа,
а већ 11. маја 330. године, после освећења града, пребацује
престоницу из морално затрованог Старог Рима у Нови Рим
– Константинопољ. Тиме је поставио темеље византијској
цивилизацији, чији смо ми баштиници. Неки извори откривају
да је размишљајући о новој престоници царства имао на уму и
свој родни град Ниш.
Захваљујући једном Нишлији, императору Константину Великом,
дошло је до прекретнице у историји човечанства, а Европа
је постала оно што јесте – хришћанска. Тај човек, војсковођа
и светац, грађанин је Ниша, у коме је провео детињство.
Захваљујући њему утемељена је византијска цивилизација,
а европски народи су духовно, културно и цивилизацијски
повезани до наших дана. Што је тако и данас, од небројених
градова у свеколиком хришћанском свету, град Ниш је
најзаслужнији. То је разлог што је убрзо по рођењу императора
Константина Великог добио епитет Славни град Ниш. Стога,
граду Нишу припада право, али и обавеза, да на посебан начин
обележи годишњицу Миланског едикта 2013. године.
Цар Константин се свом родном граду одужио тако што га
је величанствено украсио, саградивши многе велелепне
јавне зграде, виле, цркве, крстионице... Тај касноантички,
Константинов ранохришћански Ниш, није довољно истражен.
И оно што је откривено није на одговарајући начин изучено,
заштићено и презентовано. Та недовољно знана ризница првих
хришћана, која је чврсто уграђена у темеље савремене Европе,
својим значајем превазилази оквире нашег града и заузима
значајно место у европској културној баштини.
Град Ниш је поносан на цара Константина, који се залагао за
јединство Царства и јединство хришћанске вере. Ипак, потребан
је напор да би се овог 2009. лета господњег сагледало чиме
смо кренули у сусрет 2013. години и обележавању годишњице
Миланског едикта.

У ту сврху, а у част светом цару Константину, приводи се крају
изградња монументалне цркве Св. цара Константина и царице
Јелене (арх. Јован Мандић). Остаје оно што нам се чини
најважнијим – осликавање зидова, али и нада да ће тако бити
до 2013. године. Док нас свеци не буду гледали са зидова, дотле
црква није завршена.
Из тог разлога, а са циљем уздизања лика и дела светог
цара Константина, покренута је иницијатива да се сагради
грандиозни споменик Константину Великом, чија је реализација
заустављена, јер је идеја велика а новаца мало. Према давно
написаном пројекту од аутора ових редова, замишљен је као
свехришћански споменички комплекс светом цару Константину.
Уз доста расправе, али успешно и исправно, одређено је место
споменичком комплексу испред Моста младости, у непосредној
близини Базилике са мартиријумом, где су почивале мошти
знаменитих нишких мученика, по којима је био познат у
свеколиком оновременом хришћанском свету, као град
мученика – мартириополис. Ту се стало.
Ипак, постоји нешто са чиме град Ниш спремно иде у сусрет
2013. години. Већ осам година град Ниш са успехом организује
међународни научни скуп византолога „Ниш и Византија“, који
је уврштен у списак светских конгреса византолога. Сваке
године (од 3. до 5. јуна) најумнији византолози из целог света
разоткривају наслеђе Константиновог дела. Знање, не мање
од 350 научних радника из Европе и САД, обједињено на
3500 страница у седам томова, великим делом је усмерено на
простор Ниша. Прошлост нашег града је толико расветљена да
је неопходно писати нову, а његово име широм света постало
је неодвојиво од имена Константина Великог Нишлије. У
последњем тренутку, јер је било и других идеја, знање и научне
чињенице су за сва времена обезбедили славу граду Нишу. Више
никад нико неће ставити под сумњу значај Ниша за настанак
хришћанства и формирање византијске државе, цивилизације и
уметности.
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Фреско-декорација ранохришћанске гробнице са сидром у Јагодин мали, реконструкција (Јелена Ракоција и Марко Диманић).

И други, једнако с правом, јер Константиново дело припада свим
хришћанима, на време се припремају да обележе годишњицу
Миланског едикта 2013. године. Један од добрих начина је идеја
коју је препознала престоница, покренута од стране РТС-а,
о снимању филма о Константину Великом. Професионално,
озбиљно и на време, препознатљиво за нашу националну ТВ
кућу, започет је рад на филму о Константину Великом, а који
ће, у то смо сигурни, бити завршен 2013. године. У том филму,
не треба посебно истицати, једна од главних рола морала би
припасти граду Нишу. За тако нешто неопходно је целовито
сагледавање споменичког наслеђа Ниша и сарадња са нишким
стручњацима који добро познају ранохришћанску прошлост
овог града, али и способност града да себи обезбеди угледно
место у будућем филму о Константину Великом.
Велики хришћански јубилеј и госте који поводом тога
буду боравили у нашем граду, не можемо дочекати са
споменицима културе из других историјских епоха. Наше богато
ранохришћанско наслеђе дотле мора бити откривено, видљиво
и доступно. Да би тако и било, још увек није касно, неопходно
је искористити углед и знање знаменитих научника, учесника
симпозијума „Ниш и Византија“, те заједничким снагама
истражити, проучити, обавити конзерваторско-рестаураторске
радове и презентовати заборављену ранохришћанску ризницу
града Ниша. Покренути археолошке и конзерваторске радове
на богатим и непознатим ранохришћанским локалитетима
града Ниша, за почетак у облику исцрпне студије. Штампање
вишејезичних научних и популарних издања је корак са
највећим одјеком а најмањим новчаним потребама, који град
Ниш мора одмах учинити да би са Константиновим знаком на
застави и Христовим именом на уснама кренуо у сусрет 2013.
години и обелажавању годишњице Миланског едикта.
Ранохришћанско наслеђе града Ниша не припада само нашем
граду, као и дело Константина Великог Нишлије, кога славе и
поштују сви хришћани. Заједно чине нераздвојив део богатог

културног миљеа Европе и чврсто су уграђени у темеље
савремене Европе. Филм о цару Константину, изградња
споменика светом цару Константину, симпозијум византолога
„Ниш и Византија“, довршетак импозантног храма Св. цара
Константина и царице Јелене, истраживање, проучавање и
презентација ранохришћанског споменичког наслеђа Ниша,
заједно са штампањем репрезентативних вишејезичних научних
и популарних публикација о ранохришћанским споменицима
Ниша, пут је који нас води у сусрет 2013. години, коју ће
обележити свеколики хришћани света, а наш град на посебан
начин, произашао из чињенице да је у Нишу рођен и одрастао
најсилнији римски император Константин Велики.

У организацији Друштва архитеката Ниша, 17. октобра
2001. године, у великој сали Универзитета у Нишу, са око
60 учесника, одржана је трибина на тему „Споменик Цару
Константину“. Текст о овој трибини је објављен у бр. 6-7
Архитекта, на стр. 35.
У организацији Града Ниша и Друштва архитеката Ниша,
2004. године је организован конкурс за идејно вајарско
и урбанистичко-архитектонско решење споменика Цару
Константину. Детаљне информације о овом конкурсу могу се
наћи у бр. 16 Архитекта, на стр 3.
Сви бројеви АРХИТЕКТА (1 – 27) могу се погледати на сајту
Друштва архитеката Ниша http://dan.siton.rs
Уредник
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Љиљана Милетић Абрамовић, кустос Салона архитектуре

31. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
26. март – 30. април 2009 – Музеј примењене уметности, Београд

Одрживост... прагматични оптимизам или нова скромност...
(текст је скраћена верзија интегралног текста из каталога 31. Салона архитектуре)
Свaке године у време одржавања Салона архитектуре, у крупном
плану се изоштрава и размишљање о томе шта је садашњи
моменат архитектуре? Услед светске економске кризе сурова
архитектонска рецесија је зауставила пројектовање трофејних
зграда, уобичајено у протеклих двадесет година, завршила се
епоха „форма следи финансије“ Билбао епохе, која је произвела
изванредне зграде, али у којој је социјална сврха архитектуре
често била загубљена.1 Мења се архитектонска филозофија, у
настајању су нове социјалне, културне и економске парадигме,
прокламује се нова скромност и удаљавање од пројеката, чија
је главна сврха да угађају таштини богатих. Утицај архитеката
глобалног статуса, попут Френка Герија, Нормана Фостера и
Ричарда Роџера (Franka Gehry-a, Normana Fostera i Richarda
Roger-а) се смањује, а архитекти су суочени са повратком
на почетак – на архитектуру јавне намене, школе, болнице
и инфраструктуру, али сада у духу одрживе архитектуре
(sustenbility architecture).
И српска транзициона идила се завршава у недаћама економске
кризе и открива све проблеме у којима смо се нашли, па и
проблеме у архитектури. У том контексту посматрано, изабрани
мото 31. Салона архитектуре Одрживост… прагматични
оптимизам или нова скромност... не подразумева само
одрживост у еколошком и архитектонском смислу, већ се
ради и о неопходности егзистенцијалне одрживости, не само
одрживости у архитектури, већ и одрживости архитектуре.
Има се утисак да се много гради, чини се да је градилиште
свуда око нас, али колико је добре и квалитетне архитектуре?
Архитектура која је селекционисана да се изложи на Салону (од
сто осамдесет радова пристиглих на конкурс, изабрано је мање
од сто) представља оазу солидне архитектуре, у огромном мору
градитељског хаоса новоизграђених или полуизграђених кућа
у „турбо“ стилу и постојећих оронулих градских структура.
Па ипак, оптимистично је то што се ове године, судећи према
великој већини радова, уочава снажна тенденција прекида
доминације постмодернизма у нашој архитектури. Направљен
је корак ка актуелним неомодернистичким токовима, чак и у
теми приватне куће преовладава овај неомодерни образац (З.
Радојичић, Л. Кузманов и М. Цветић). Неомодернизам се огледа
у смиривању закривљености волумена и прочишћавању и
поједностављивању форми.
Тематски доминирају пословни објекти, објекти комбинованe
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стамбено-пословне намене и стамбена архитектура (Ј. и Р.
Сарић, С. и Т. Мићић, Г. Војводић, З. Матић, В. Младеновић, К.
Булатовић и В. Цагић-Милошевић).
.................................
На Салону се јасно да сагледати и однос Београда и осталог
дела Србије. Наиме, уочава се велика неравнотежа између
архитектонске продукције настале у предимензираном, а
опет недовољном Београду, и оне настале у скромном миљеу
србијанских градова. Као позитивни, охрабрујући пример како
оплеменити и урбанизовати средине које су дуго ван токова
развоја - представља рад у области пејзажне архитектуре,
реконструкција и уређење депоније Knauf insulation у Сурдулици
(С. Станковић-Алексић), као и породична кућа у Бујановцу (А. и Г.
Садику), која због своје једноставности има едукативно дејство
на локално окружење.
.................................
Прокламовани и жељени међународни карактер 31. Салона
архитектуре успели смо (Музеј примењене уметности и Одсек за
архитектуру) да реализујемо у два елемента - саставом жирија,
као и учешћем једног броја страних архитеката излагача. Наиме,
три члана жирија овогодишњег Салона, од укупно пет, Тања
Дамљановић, Братислав Гаковић и Станко Гаковић, архитекти
су нашег порекла који дуго живе и раде у иностранству (у
САД и Великој Британији), тако да су истовремено упознати
са савременим токовима и најновијим тенденцијама, као и са
нашом архитектонском ситуацијом од које имају објективну
дистанцу. Свој допринос раду жирија даће и архитекти из
Београда, Зоран Абадић, прошлогодишњи добитник Гран прија,
као и Сањин Грбић.
..................................
О ситуацији у архитектури не говори само оно што је изложено
на Салону, већ и оно што није. У првом реду нема јавне
архитектуре – болница, мостова, музеја, опера, галерија, школа
(ако изузмемо школу коју нам представља архитекта А. Каламар,
гост из Словеније).
..................................
Као и сваке године Салон промовише и нову генерацију
студената архитектуре и младих архитеката, који су углавном
заступљени у категорији конкурсних и студентских радова. Ови
радови по правилу уносе највише свежих идеја и демонстрирају
натпросечно владање компјутерском цртачком технологијом,
и сведоче да је архитектура данас у свом карактеру пре свега
интернационална дисциплина.
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ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА 31. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ
26. март – 30. април 2009 – Музеј примењене уметности, Београд

Слика 1

Жири 31. Салона архитектуре
у саставу:
Братислав Гаковић – председник (Велика Британија)
Зоран Абадић
Тања Дамљановић (САД)
Станко Гаковић (САД)
Сањин Грбић
доделио је, на свечаном отварању 31. Салона архитектуре, 26.
марта 2009. у 19 часова, следеће награде и признања:
GRAND PRIX (ГРАН ПРИ) САЛОНА
Биљани Цвејић и Милану Димитријевићу
са ауторским тимом: Катарина Вујанац, Марија Анђелић и
Драгана Ћук;
за хотел Townhouse 27 у ул. Маршала Бирјузова 56 и Топличин
венац 27 у Београду (аутор изворног дела из 1929. је Здравко
Ђурић) (Сл.1).

За архитектонско остварење које се са деликатношћу
посветило интервенцији на постојећем, претходно изграђеном
објекту, суочавајући се са баластом предуслова и препрека,
задатих како физичким габаритом затеченог корпуса, тако и
ширим архитектонско-урбанистичким контекстом локације. У
функционалном и обликовном смислу, на иновативан, складан и
стилски транспонован начин ремоделован је постојећи објекат,
стварајући значајан допринос визуелном идентитету градског
језгра. Аутори су у свом пројектантском поступку јасно ставили
до знања да је реч о доградњи, недвосмислено постављајући
линију између старог и новог, при том успостављајући
аутентичан дијалог са наслеђеним архитектонским слојем
међуратног периода.
Суочен са вишедеценијским проблемом нелегалних доградњи
које су у једном тренутку измакле ван домашаја критеријума
струке, жири је желео да истакне важност успешног савладавања
задатка трансформације затечених објеката, њихове адаптације
и доградње, што није само проблем који се јавља у нашој
средини, него и у свим светским метрополама.
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Слика 2

Признање у категорији „Архитектура“
Јовану Сарићу и Ружици Сарић,
за Стамбено-пословни објекат у зони Розино 2 у Будви, Црна
Гора (Сл. 2).
Нов и елегантан израз креиран је сведеним бројем
транспонованих и осавремeњених архитектонских елемената,
својствених медитеранској архитектури. Остварен је објекат
високих естетских и функционалних домета, јасне и прецизне
концепције, обликовно примерен месту и климату у коме
се налази. Истиче се и вешта и одмерена употреба боје као
интегралног елемента архитектонског језика. Објекат
успоставља нове стандарде пројектовања, обликовања и
изградње комерцијалних објеката у туристичким местима на
мору.
Признање у категорији „Архитектура“
Горану Војводићу
и коауторима Гроздани Шишовић и Душану Радишићу,
за управну зграду Porsche у Београду, Зрењанински пут 11 (Сл.
3).
Користећи савремени пројектантски језик, савремене
технологије и материјале, сведеним колоритом и формама
ослобођеним непотребне декоративности, остварено је дело
тектоничне и јасне форме беспрекорног просторног концепта
у преплитању односа ентеријера и екстеријера, које високо
подиже стандарде не само овог типа објеката.
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Признање у категорији „Ентеријер“
Studiјu Remiks: Маја Видаковић, Марко Басаровски и Михајло
Јурић,
сарадник: Срђан Мандић;
за Супермаркет концепт радњу у Вишњићевој ул. 10 у Београду
(Сл. 4).
За свежину и „заводљивост” која успева да се преклопи са
грубошћу аутентичних метеријала „индустријског” наслеђа,
ново у изразу.

ОКТОБАР 2009, БРОЈ 28, ГОДИНА X

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

Слика 3
Слика 4

9

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

ARHITEKT 28

Слика 5

Слика 6

10

Признање у категорији „Ентеријер“
Ивани Ковачевић и Ани Вељковић,
за Студио, Трг републике 3 у Београду (Сл. 5).
За наизглед једноставан захват који недвосмислено указује да је
креирање паметно осмишљеног стамбеног простора умеће, за
одмерену употребу боје и сведеност форми и духовите детаље.

Признање у категорији „Архитектура“
Слободану Данку Селинкићу,
за архитектуру поставке у Музеју 25. мај, на 49. октобарском
салону „Уметник грађанин уметница грађанка - контекстуалне
уметничке праксе” у Београду (Сл. 7).
За духовито коришћење постојећег објекта и креирање новог
комплексног и занимљивог простора једноставним средствима;
осећа се култура и одмереност израза и пројектантског
поступка.

Признање у категорији „Гости Салона – дело у иностранству“
Маши Братуши, Џону Руану (John Ruane) и Лаву Братуши;
За Е – под, доградњу и реконструкцију постојеће школе Bangor
Erris National School у Бангору, Република Ирска (Сл. 6).
За решење примерено контексту, за доследност израза
и скромност интервенције, и ефектно коришћење боје и
материјала.

Признање у категорији „Публикације“
Урбанистичком заводу Београда,
за Београд у мапама и плановима од 18. до 21. века
(уредник: Марта Вукотић Лазар) (Сл. 8).
За први систематски, несамерљиво велики подухват
сагледавања урбане генезе Београда, који промовише домаћу
средину и на светском плану.
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арх. Братислав Илић (интервју)
Интервју водила: арх. Јелена Стојковић

МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА
Изложба студената Архитектонског факултета у Београду
(16 – 30. април 2009) на 31. Салону архитектуре
(26. март – 30. април 2009), Музеј примењене уметности, Београд

МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА - плакат

На београдском Салону архитектуре, који је био одржан у априлу 2009. године, посебно нам је привукла пажњу изложба
студентских радова Катедре за конструктивне системе и просторне структуре Архитектонског факултета Универзитета у
Београду, што нас је мотивисало на разговор са Братиславом Илићем, асистентом и докторантом на овој катедри и једним од
организатора ове изложбе.
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Катедра за конструктивне системе и просторне структуре,
којом руководи редовни професор Миодраг Несторовић, иако
у свом саставу има само два стална члана, својим активностима
даје добар пример на који начин треба приступити интеграцији
наставног и истраживачког процеса као једног од основних
принципа Болоњске декларације и Magna Charta. У оквиру
програма наставе тростепених студија, ова катедра је успела
да оформи континуитет образовног и научноистраживачког
процеса, као и заинтересованост истраживача из додирних
области, окупљајући мултидисциплинарни тим све већег броја
доктораната и истраживача са других факултета и института.
Наставом на основним студијама, на обавезном предмету
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ, изборном предмету ПРОСТОРНЕ
СТРУКТУРЕ, као и раду у студију, студенти имају могућност
да преиспитају склоност ка овој области пројектовања
архитектонских објеката. У оквиру мастер студија остварује
се синтеза креативног и истраживачког рада. Докторске
студије такође нуде усмеравање из области КОНСТРУКТИВНИИ
СИСТЕМИ у оквиру студијског програма АРХИТЕКТУРА.
У претходном периоду пројекти на основним академским
студијама били су истраживачки полигон за оптимизацију
форми и утврђивање технолошких решења, као увод за

Арх. Братислав Илић
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опсежнија истраживања. У оквиру мастер програма примењена
су семантичка истраживања у развоју аморфних форми, уз
свеобухватна преиспитивања архитектонских, урбанистичких,
социолошких и конструктивних аспеката применом научног
апарата, и установљавања оправданих и јасних пројектних
задатака пре израде завршног рада. Укључивањем стручњака
и институција у наставни процес, повећан је квалитет
наставе и проширена перцепција у приступу пројектовању.
Језгро истраживања представљају дугогодишњи резултати
истраживања, од формирања предмета КОНСТРУКТИВНИ
СИСТЕМИ 1963. године. Истраживања у овој области на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду започео
је академик Ђорђе Злоковић. Као конструктор и професор
формирао је модерну школу обликовања и анализе конструкције
и на тај начин спојио рационалну основу са уметничким
тенденцијама савремене архитектуре и грађевинарства. У
пракси је остварио запажену улогу у изградњи капиталних
спортских објеката, од којих је један и спортска дворана „Чаир“
у Нишу. Од 1992. катедру наставља да води професор Миодраг
Несторовић са сарадницима. У току вишедеценијског рада
на факултету развијао је савремене тенсегрити конструкције,
за које је више пута награђиван на међународним и домаћим
скуповима и изложбама, аутор је више патената, публикација,
и руководилац већег броја научноистраживачких пројеката. У

наставни процес је први увео рачунарско генерисање структура
и анализу конструкције. Нови облици наставе од 2004. године
омогућили су формирање мултидисциплинарног приступа
у изради научних и технолошких пројеката, уз подршку
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
Како Братислав Илић наводи, изложбом радова приказани
су радови изборног предмета који упућује студенте на
специфичан методолошки приступ, као и радови из студијских
програма основних и мастер студија из области архитектонског
пројектовања.
АРХИТЕКТ: Како је потекла идеја о овој изложби?
Братислав Илић: Идеја је потекла у току наставе на предмету
ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ. Овај изборни предмет је у 2008.
години окупио сјајне студенте треће године, чије је залагање
у току наставе настављено израдом модела и припремом
изложбе. Првобитна идеја студената је била промоција
тродимензионалних структура у аули факултета. Међутим,
као и увек до сада када су организоване јубиларне изложбе,
препознајући оригиналност радова који проистичу из наше
специфичне школе, кустос Салона архитектуре, госпођа Љиљана
Милетић-Абрамовић, изашла нам је у сусрет и уврстила нас у
пратећи програм изложбе, чиме је почетна идеја добила веома
озбиљну димензију. Након тога, у договору са професором
Несторовићем, укључили смо већи број дипломаца и наших
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садашњих и бивших сарадника у настави у припрему изложбе
и креативне радионице, са циљем да покажемо све аспекте
деловања катедре у претходном периоду трансформисане
наставе.
АРХИТЕКТ: Да ли можете појаснити појам креативне
радионице?
Братислав Илић: У току изложбе која је трајала две недеље,
организована је радионица у два термина, са циљем да
прикаже све методе и приступе у креирању оних форми и
архитектонских објеката који су били приказани на паноима.
Сви заинтересовани посетиоци су били активно укључени,
док су носиоци програма били садашњи студенти и млађи
сарадници у настави. Радионица је истовремено била могућност
за афирмацију и вежбу будућих сарадника и доктораната, а
обиловала је активностима као што су израда макета од разних
материјала, развијање генерисаних мрежа, серија кратких
предавања о применама различитих софтвера, као и предавања
истраживача укључених у технолошки пројекат под називом
„Примена резултата напредног развоја просторних структура у
области 3Д трансформација, конструисања, нових материјала –
Симпролита и технологија”, подржан од стране Министарства за
науку и технолошки развој (Сл. 2).
АРХИТЕКТ: Шта подразумева назив изложбе „Метаморфоза
простора“?
Братислав Илић: Назив је потекао од студијског програма ове
катедре који се спроводи на мастер студијама, а који је у првој

генерацији, поред професора Несторовића, обележен учешћем
академика Ђорђа Злоковића, доцента Ивана Рашковића,
бројних професора Грађевинског факултета и представника
Министарства одбране, с обзиром да је тема радова била
промена намене бројних војних капацитета у градовима широм
Србије.
АРХИТЕКТ: Облици које стварате са студентима су веома
експресивни. Да ли можете мало да појасните одакле потичу
идеје и како тече процес стварања ових форми?
Братислав Илић: Идеје могу потећи као последица правилног
генерисања
тродимензионалних
структура
применом
полиедарске геометрије, што представља наслеђе и дугу
традицију катедре. Ипак, оно што ова изложба приказује
јесте један нови тренд у архитектури, настао као последица
усавршавања технологија извођења аморфних форми у свету.
Данас свако ко се бави моделовањем у 3Д Маx програму може
израдити аморфну форму веома брзо. Питање о коме треба јако
добро размислити када се служимо оваквим облицима јесте да
ли смо и у којој мери ми креатори ове архитектуре, или је то
процесор који генерише форму према параметрима које смо му
задали. Након тога мора уследити процес решавања проблема,
оптимизације и усаглашавања пројекта. Ту наступа уметност и
инжењерство као синтеза. У нашем раду је битан свеобухватан
приступ посматрања проблема: форма, контекст, функција,
геометрија, конструкција и, наравно, одводњавање.
АРХИТЕКТ: Да ли су ови облици увек материјално изводљиви,

ОКТОБАР 2009, БРОЈ 28, ГОДИНА X

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

Дипломски рад Николе Алексића
и где постављате границу између имагинације и реалног
аморфног објекта? Да ли постоје ограничења за студенте, с
обзиром да се ради о катедри која се бави конструктивним
системима?
Братислав Илић: Сматрам да треба померати границу у
зависности од склоности и способности студента, и трудити се
да он овлада процесом оваквог вида пројектовања. Суштина
креативног стварања применом геометрије и напонских стања,
јесте поступно решавање проблема насталих првобитном
идејом. Кроз овај итеративни процес студенти овладавају за
њих још непознатим методом пројектовања, формирањем
интуитивног осећаја између односа форме, математички
описане геометрије и конструкције. Посматрајући на тренутке
проблем из друге перцепције, кроз ФЕМ модел истражујемо
напонска стања, вршећи оптимизацију геометрије у циљу што
ефикаснијег просторног преношења оптерећења. Ограничења
не постоје, постоје само нереалне процене сопствених
могућности.
АРХИТЕКТ: Око нас у кабинету се налази мноштво
интересантних макета. Зашто макета?
Братислав Илић: Сматрамо да је макета веома ефикасно
средство за развијање креативности. Највећи проблем младих
архитеката је веома често одсуство тродимензионалног
начина мишљења. Нацртна геометрија је азбука архитектуре,
а конструктивни системи су њена анатомија. Израдом макете,
студент се сусреће са три основна проблема, који ће га пратити

до краја живота: геометријом, конструкцијом и материјалом.
Посебну драж представља избор материјала, као и тимски рад
студената.
АРХИТЕКТ: Морам признати да су сви радови на свој начин
интересантни. Једни се издвајају формом, други техничким
детаљима, трећи технолошком перфекцијом и геометријском
прецизношћу или теоријским истраживањима. Да ли бисте
могли да истакнете неке радове?
Братислав Илић: Сви радови представљају веома добра
остварења у одређеним областима, а пре свега верификацију
успеха учесника у савладавању задатих проблема, и потврду да
ће бити успешни и одговорни архитекти. Радови са основних
студија по програму не захтевају комплексност дипломских
радова или радова у оквиру студија на мастеру. Свакако
бих издвојио два рада који репрезентују идеју изложбе
„Метаморфоза простора“. Први рад, иако је настао на другој
години основних студија, баш зато представља веома зрео
резултат тимског рада студената Тијане Лапчевић, Александра
Кушића и Сање Арсић. Овај рад је успео да оствари синтезу
изузетне аморфне форме, оптималне конструкције и исцрпне
техничке документованости полимера као материјала завршне
обраде. Други рад је дипломски пројекат Андреје Митровића,
који представља крајњи исход континуираног похађања
наставе на нашој катедри у периоду од три године. Аутор овог
пројекта на луцидан начин користи процес креирања форме,
и изузетним знањем у области визуелних уметности оживљава
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свој објекат кроз простор и време. Његов рад не представља
архитектонски објекат, већ праву метафору метаморфозе
простора, приказујући видео пројекцијом ефемерност форме,
претходно задовољавајући конструктивне захтеве.
АРХИТЕКТ: У ком правцу иду ваша даља истраживања? Да ли
имате у плану неке нове пројекте и активности? Да ли је и
ваша докторска дисертација из ове области?
Братислав Илић: У оквиру катедре у плану је даље развијање
истраживања уз коришћење CAD/CAM технологије, где имамо
и конкретне назнаке о будућој сарадњи. У припреми је такође
израда прототипа објекта од симпролита, под руководством
професора Несторовића, уз учешће студената и партиципаната.
Надамо се укључивању још већег броја доктораната
заинтересованих за ову област. Тренутно је у припреми више
доктората који обрађују области геометрије, технологије
и студија архитектуре. Тема мог доктората није директно
повезана са изложбом, мада је веома актуелна и недовољно
обрађена. Бави се утицајем инжењерства на архитектуру и
урбанизам Београдског сајма. Истраживања сам започео пре
три године, са циљем да утврдим значај и улогу конструктивних
система у пројектовању архитектонских објеката сајма. Данас
могу слободно рећи да је проблем о коме говоримо веома
комплексан, ванвременски, па се тако и у случају сајма оцртавају
сви друштвени утицаји које видимо на савременим објектима
истог типа: презентације моћи и новца, који опет представљају

најбоље полигоне за истраживање нове технологије. Као
и у случају крова сајма у Милану пре неколико година, на
Београдском сајму су пре пола века први пут примењене
бројне технологије преднапрезања љуски, примењене
хидрауличне пресе при фундирању, као и унапређени системи
преднапрезања, што је касније оставило дубок траг у даљем
развоју југословенске и светске архитектуре.
АРХИТЕКТ: Како ви видите даљи развој архитектуре код
нас и у свету? И у том смислу, шта мислите какав ће бити
утицај конструктивних система и савремених технологија у
наступајућем периоду?
Братислав Илић: Архитектура се данас превасходно посматра
као визуелна уметност, перформанс, начин изражавања и
мисао, или промоција моћи, па тек онда као потреба. Оваква
архитектура је неминовност глобалног друштва двадесет првог
века. Она као таква подстиче и нове технолошке иновације.
Наш рад, па и сама изложба инспирисани су активностима
иноватиних група у свету, као што су NOX ARCHITEKTEN, OVE
ARUP & PARTNERS и други, са циљем да покажу скроман део
опуса у овој области на нашим просторима и отворе нове
могућности развоја конструисања и пројектовања. Ове
технологије су још увек јако скупе и тренутно недостижне за
наше тржиште. Овде пре свега мислим на масовну примену
CAD/CAM технологија у грађевинарству, коју можемо видети на
хотелу „YAS“ у Дубаију или на новом сајму у Милану. Постоји више
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„YAS HOTEL” Abu Dhabi

Сајам у Милану

аспеката који усмеравају даљи развој конструктивних система
у архитектури. На пример, појам класичног конструктивног
система се релативизује применом ETFE структура, примењених
на олимпијским објектима у Пекингу, с обзиром да овај нови
материјал уз незнатно оптерећење од 250 гр/м2 премошћава
велике површи, без потребе за секундарним елементима.
Информатичка револуција доноси нову технолошку револуцију,
која неминовно води и архитектуру у истом правцу.
Предавања – тематска излагања учесника изложбе
t ǮȞȖȚȓțȍ ȟȜȢȠȏȓȞȍȚȜȒȖȢȖȘȍȠȜȞȍ ȝȞȖ ȖȕȞȍȒȖ ȟșȜȎȜȒțȖȣ
тродимензионалних форми – Ненад Китановић
t ǮȞȖȚȓțȍ ȏȖȕȡȓșțȖȣ ȓȢȓȘȍȠȍ ȡ ȚȜȒȓșȜȏȍȷȡ ȟșȜȎȜȒțȖȣ
аморфних форми, илузије и анимације – Андреја Митровић
t ǡȓțȓȕȍȢȜȞȚȓoȖȟȠȞȍȔȖȏȍȷȓȐȓȜȚȓȠȞȖȵȓȖțȍȝȜțȟȘȖȣȟȠȍȷȍ 
оптимизација напрезања и елемената структуре (типизација) –
Андреј Илић
t ǮȞȖȚȓțȍ ȟȍȏȞȓȚȓțȖȣ ȚȍȠȓȞȖȵȍșȍ ȘȜȒ ȍȚȜȞȢțȖȣ ȢȜȞȚȖ 
израда детаља, однос детаља и целине у креативном процесу –
Александар Кушић
t ǮȞȖȚȓțȍ ȟȜȢȠȏȓȞȍ ȝȞȖ ȞȍȕȏȖȵȍȷȡ ȝȞȜȟȠȜȞțȖȣ ȚȞȓȔȍ ȡ
једној равни за потребе израде макета – Горан Јеринкић
t ǧȕȞȍȒȍȚȍȘȓȠȍoǬȓțȍȒǫȖșȖțȘȜȏȖȸ ǟȜȵȍțǣȞȍȐȜȏȖȸ
t ǮȞȖȚȓțȍǧǫǰȟȖȟȠȓȚȍoǡȜȞȍțǮȓȠȞȜȏȖȸ
t ǮȞȖȚȓțȍȢȓȞȜȤȓȚȓțȠȍoǫȖșȓțȘȜǫȖșȖțȘȜȏȖȸ

Учесници изложбе:
Просторне структуре: Ненад Босић, Ненад Милинковић, Стефан
Лакић, Андреј Илић, Горан Јеринкић, Ненад Китановић, Иван
Божић, Ениса Вејселовић, Вук Митић, Александар Андоновић,
Данило Драговић, Наташа Јанковић, Александар Кушић, Младен
Пешић, Владимир Мишковић, Јелена Бјелић, Марија Босиљчић,
Драган Ђелић.
Студио Пројекат: Александар Кушић, Тијана Лапчевић,
Владимир Бабић, Сања Арсић, Андреја Митровић, Ненад Босић,
Јована Радосављевић, Никола Никодијевић, Богдан Баџа, Ален
Спахић, Јована Грујевска, Сања Стевановић, Јелена Јевтић,
Душан Бошњак, Ана Бркић, Душица Опарница, Дарко Рашета,
Иван Поповић, Горан Лазић, Милена Вукићевић, Теодора
Вукашиновић, Ирена Сокић, Сања Мраовић, Милица Радовић,
Ивана Барандовски, Оља Цвијановић, Тијана Тубић, Ана
Димитријевић, Андријана Обрадовић, Наталија Вилимоновић,
Филип Петровић, Нино Јаковљевић.
Мастер курс: Никола Николић, Бојан Драговић, Андреја
Митровић, Марија Ратковић, Ана Драгутиновић, Момчило Гајић.
Дипломски рад: Андреја Митровић, Матија Брковић, Вељко
Стевановић, Никола Алексић, Немања Кордић, Никола
Никодијевић.
Докторске студије: Тијана Јаћевић.
Закључак
Иновативна решења која померају границе архитектуре и
грађевинарства, представљају велики извор инспирације за
нове, још смелије пројекте. Овај подухват носи у својој сржи
стално постављање нових циљева.
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Ана Јанковић-Чорбић

БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА
АРХИТЕКТУРЕ 2009 БИНА 09

Ауторски тим:
Јелена Ивановић-Војводић, Ружица Сарић, Даница Јововић-Продановић, Тања Конли, Дарко Марушић и Иван Куцина
Организатори:
Друштво архитеката Београда и Културни центар Београда
Место и датум одржавања:
Београд, 26. јун – 4. јул 2009.
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Овогодишња Београдска интернационална недеља архитектуре
(БИНА) четврта је у низу манифестација посвећених промоцији
и популаризацији архитектонске делатности, које су се до
ово године одржавале под именом Недеља архитектуре. Она
наставља већ утемељену традицију изложби, предавања и
шетњи, али доноси и одређене новине, пре свега тематску
стручну конференцију. Насловљена као „РЕдефинисање
послератне стамбене архитектуре“, ова стручна конференција
окупила је водеће европске стручњаке из области
реконструкције и заштите градитељског наслеђа стамбене
модерне архитектуре, изграђене по принципима Атинске
повеље. С обзиром на растуће интересовање инвеститора, па
тако и стручне јавности за Нови Београд, овој конференцији
је присуствовао велики број стручњака, који су стрпљиво
и заинтересовано пратили целодневни програм у сали
гостољубивог Италијанског центра за културу.
Међутим, најзначајнија новина коју је БИНА ове године
донела, јесте тематска оријентисаност. Наиме, први пут ове
године ова манифестација има јасно дефинисану тему, коју су
сви пратећи догађаји мање или више истакли. Овогодишња
тема манифестације била је „РЕ...“, као реконструкција,
ревитализација, реминисценција, репродукција, регенерација,

реинтеграција, реанимација. Сама тема је одраз метаморфозе
коју је архитектура као дисциплина претрпела током последњих
година, а која се одсликава истовремено и у практичним
и теоретским активностима архитеката. Отуда и жеља
организатора да овогодишњом темом дају свеобухватни приказ
стања архитектонске струке, и кроз практични и теоретски
приступ.
Једна од важних и сада већ сталних изложби, које се сваке
године одржавају у оквиру Недеље архитектуре, представља
изложба конкурсних радова са архитектонско-урбанистичких
конкурса расписаних у протеклој години. Ове године изложен је
приметно мањи број радова, што је последица смањеног броја
расписаних конкурса. Зашто се то протекле године догодило,
покушали су да разјасне учесници затвореног округлог стола
са темом „Конкурси: како их покренути“. Надамо се да ће ова
трибина имати ефекта, односно да ће идуће године бити
изложен значајно већи број конкурсних радова.
Уз изложбу конкурсних радова, ове године је приказана
и изложба радова под називом „Награде за архитектуру“.
Приказани су радови награђени престижним наградама,
међу којима су: награда „Ранко Радовић“, Велика награда
за архитектуру САС, Годишња награда за архитектуру САС,
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Награда за архитектуру компаније „Новости“, Награда Салона
архитектуре у Београду, Награда града Београда, Награда из
фонда „Александар Шпалетић“ и Награда Инжењерске коморе
Србије.
Поред ових, изложени су били и радови три швајцарска
архитектонска бироа (E2A Eckert Eckert Architekten, Koenz Molo
Architetti и Territorial Agency), младих бечких архитеката (изложба
YOVA2, у организацији Магистрата града Беча), као и савремена
бугарска и румунска архитектура. Постављене су изложбе као
пратећи програм стручне конференције („Послератно социјално
становање у Италији – Насеља INCIS-а у Риму: Villaggio Olimpico
и Decima“ и „Град Авр реконструисан по идеји Огиста Переа“),
обележена је деведесетогодишњица Баухауса, али посебно
место су заузеле изложбе младих домаћих аутора, студената
Архитектонског факултета Универзитета у Београду („РЕ...
Београд: Стари и нови“ и „Београд – позлаћени пресек: Пројекат
LEGATIO – валоризација аустријског градитељског наслеђа на
територији Београда“).
Пажња коју БИНА сваке године поклања младим и
неафирмисаним архитектима, наглашена је посебним конкурсом
за архитекте млађе од 35 година, расписаним ове године,
за израду урбанистичко-архитектонског решења слободне
површине на углу улица Кнегиње Зорке и Мекензијеве на
Врачару у Београду. Расписивање конкурса за младе архитекте

постало је традиција Недеље архитектуре, којом се млади
стручњаци желе подстаћи на активно учешће у формирању
савремене слике града, али и афирмисању идеје да је за њено
формирање једини исправан начин расписивање конкурса.
Предавања која су ове године одржана у оквиру манифестације
БИНА, била су веома посећена. Иако неуједначеног квалитета,
ипак су била подстицајна за даље промишљање о архитектури
самој, али и животном окружењу уопште. Одржали су их страни
и домаћи архитекти који се баве праксом, те им је недостајало
научне прецизности, али их то није учинило мање значајним.
Међу предавачима посебну пажњу је привукао амерички
архитекта, добитник Прицкерове награде за архитектуру 2005.
године, Том Мејн (Thom Mayne). Реновирана свечана сала
општине Стари град била је готово пуна, а Мејново предавање
било је свакако најпосећенији догађај овогодишње недеље
архитектуре. Енергичан, самоуверен, искусан, а истовремено
дечачки радознао, Том Мејн је одржао импресивно предавање,
из кога је много могло да се научи: не толико о архитектонској
форми, колико о свему осталом што чини једног архитекту.
Мејнов став, начин излагања, повремене шаљиве дигресије,
дијалог са публиком, а посебно технички напредна
презентација, неoспорно су оставиле утисак, па чак и на оне
који нису љубитељи саме Мејнове архитектуре.
Трибине су, као и сваке године, разматрале актуелне теме: ове
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године једна се бавила могућностима развоја Новог Београда
(„Шта са Новим Београдом?“), а друга репрезентацијом српске
архитектуре, кроз анализу концепата представљања Србије на
бијеналима архитектуре у Венецији.
Посебно прихваћене шетње кроз архитектуру Београда и ове
године су биле веома посећене. Кроз Београд су ове године
водили Марта Вукотић-Лазар, Мирјана Ротер-Благојевић,
Љиљана Милетић-Абрамовић, Иван Куцина и чланови
Подмлатка удружења пејзажних архитеката. Без обзира на
временске услове и доба дана, посетиоци манифестације
су поново изразили велико интересовање за архитектуру
Београда.
..................
Двадесети век је започео у оптимистичком тону, са визијама
футуристичке утопије, са слоганом попут Ле Корбизијеовог
„Ка новој архитектури”, док двадесет први почиње поновним
промишљањем архитектуре, односно њеном реевалуацијом.
Култура, а тиме и архитектура, пролази кроз кризу легитимности,
да парафразирам Јиргена Хабермаса (Juergen Habermas). Ова
криза се десила након што је изгубљено поверење у Модерни
покрет, што је довело до поновног преиспитивања модернизма,
односно његове критичке реевалуације. У овај низ мисли се
уклапа и овогодишња БИНА, посебно стручном тематском
конференцијом и подстицањем пробуђеног интересовања за
Нови Београд, град настао по принципима Атинске повеље.
Све већи број посетилаца Београдске интернационалне недеље
архитектуре показује да је интересовање за архитектуру велико,
али и да истовремено она није довољно заступљена у градским
догађајима. Поново се показало да једна недеља архитектуре
годишње није довољна да задовољи апетите посетилаца,
као ни да учини значајнији утицај на однос друштва према
архитектонској делатности. Стога је циљ манифестације БИНА да
подстакне на многа размишљања и усмерава ка реафирмацији
архитектуре, као и доприносу формирању нове слике града.
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арх. Ивица Млађеновић

ДЕВЕТИ БЕОГРАДСКИ ТРИЈЕНАЛЕ
СВЕТСКЕ АРХИТЕКТУРЕ
16. јун – 7. јул 2009,
Галерија „Прогрес“, Београд

Девети тријенале је приређен у Галерији „Прогрес“ у Београду (пешачка зона уз Кнез Михаилову) од 16. јуна до 7. јула 2009.
Мото тријенала је и даље у знаку светлости. Овог пута то је „Енергија светлости“.

Мој „Студио Линија А“ се води као организатор смотре. Смотру
са 130 постера отворио је проф. Михајло Митровић. Између
осталог рече: „Ивица Млађеновић је више од институције.
У Београду не постоји институција која би била у стању да
реализује тријеналне подухвате девет пута.“
Пре његовог наступа, угледни сликар и вајар Александар Ђурић
представио је свој рад „Дизање једра“. Житељи Будве знају за
монументални споменик „Једро“, дело наведеног уметника.
О његовом раду, пред више од триста посетилаца говорила је
Нина Мудринић, власница галерије „Strategie Art“.
Неки наизглед бизарни подаци говоре да смо све учинили да
отварање прође на високом нивоу. Испред галерије цео сат
су свирали и певали „Српски цигански краљеви“. Четворица
гитариста за историју тријенала... Музицирали су и у самој
галерији на два нивоа. Угледни „Ригипс“ је госте послужио са
преко двеста флаша аустријског шампањца. Келнери су са
стакленим чашама прилазили гостима. На столу дужине три
метра, светлуцале су силне ђаконије. Чувени ресторан „Мањеж“
нам је донео преко пет стотина канапеа са димљеном рибљом
пршутом. То је био поклон произвођача из Горњег Милановца.
Нажалост, на отварање није дошао угледни Турчин, проф. др
Suha Ozkan. У исто време држао је предавања студентима у САД.

Поседовао је филмове о седмом и осмом Београдском тријеналу.
Писао ми је: преносим вам честитке са десетак америчких
универзитета. Студенти су били одушевљени сазнањем да је и у
Србији могуће одржавати елитне смотре светске архитектуре.
Да наставим о предавањима наредног дана. Прво су се
представили професори др Марија и др Бранко Тодоровић.
Одржали су посебна, фантастична предавања на тему „Хармонија
енергије светлости и биомиметике“. После тих предавања, са
сјајним филмовима, видели смо и филм о планетарним делима
сликарке Оље Ивањицки. Три дана пре њеног најављеног
наступа отишла је у болницу на тешку операцију срца. Умрла је
шест дана касније. Али, то што смо ексклузивно видели, била је
привилегија београдских тријенала.
Двадесетог јуна у горњем делу галерије, „Ригипс“ је изложио 40
најлепших ентеријера које је реализовала ова угледна кућа. Цео
дан је трајала фешта. Александар Грујић, директор београдског
„Ригипса“, заиста се потрудио да све осмисли на најбољи могући
начин.
Да се не заборави, управо два сата пре предавања другог дана,
у Галерији РТС-а сам приредио ефектну мини-изложбу (са 25
постера) о девет Београдских тријенала светске архитектуре.
Изложбу су видели многи угледни гости телевизије.
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Девети тријенале је припреман са мало примљених пара. Био
је то невероватан подухват, на коме сам радио више од две
и по године. Уз компјутер сам дневно проводио у просеку 12
сати. Мој једини истински помагач био је Никола Поповић, син
чувеног фотографа Владимира Поповића. Момак је недавно
напунио 30 година, а већ десетак година је везан за инвалидска
колица. Тешко је повредио кичму на плажи Лидо у Земуну. Са
слабо покретним рукама, слагао је у свом компјутеру хиљаде
понуђених му сличица архитектуре. На основу мог форшпигла
урадио је 170 страница врло репрезентативне монографије
Деветог тријенала. Из те монографије смо „извадили“ 130
страница. Са формата А4, без икавих проблема смо ускочили у
формат 130 постера 50x70 цм.
Тема Деветог тријенала је била: Велике архитектонске идеје из
33 земље. Представио сам из тих земаља 107 мегапројеката у
реализацији или пред реализацијом. Све су то подухвати, уз
два изузетка, на преко 200.000 нето м2. Ако питате откуд број
33, па ето, да знате, број 33 је Христов број... И даље, више од
130 постера није било могуће изложити у Галерији. У сагласју је
била моја вера са галеријским ограничењем!
Ред је да вам саопштим из којих земаља су пројекти које сам
изложио. Редослед из етимолошке транскрипције преносим у
фонетски. Дакле, ово су земље учеснице Деветог тријенала: Абу
Даби, Аргентина, Аустралија, Аустрија, Бахреин, Бразил, Канада,
Кина, Дубаи, Француска, Немачка, Индија, Индонезија, Израел,
Италија, Јапан, Казахстан, Кореја, Малезија, Мексико, Холандија,
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Панама, Пољска, Катар, Русија, Саудијска Арабија, Сингапур,
Шпанија, Јужна Африка, Судан, Украјина, Велика Британија, САД.
Помно разгледајући све постере, посетиоци су се могли уверити
у фантастичну иновативност и креативност светских архитеката.
Нико никог не следи, архитектура је час просто распојасана,
неухватљива, доминантна, шокантна, елегантна, час разуђена,
немилосрдна, раздрагана, проницљива, духовита, распевана,
нимало суздржана, виспрена, топла и нежна... далеко од порука
постмодерне.
Доминирају торњеви. У Дубаију Американац Адријан Смит гради
торањ висине 812 метара. То је Бурџ Дубаи „игла“. Фасцинантни
торњеви ничу од Индонезије, Сингапура, Малезије, Кине,
Казахстана, Русије... преко Европе, до десетак градова Америке.
Био сам у прилици да уочи припреме постера два пута посетим
Дубаи, као и Сингапур и Абу Даби. С пута сам донео скоро
800 фотоса, многи су се сместили на постере. Описивање 107
мегапројеката захтевало би пола броја „Архитекта“.
Имам филм о Деветом тријеналу, са ранијим филмовима - то је
бисерје за историју, за професоре, студенте, грађане широм
света....
Почео сам са припремом Десетог тријенала, јуна 2012, у Галерији
„Прогрес“, поново. Тема: 50 истакнутих архитеката света, са
реализованим пројектима од 2000. до 2012. Излажем зграде
које нису представљане на последња четири тријенала.
И наредни тријенале биће за памћење!
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The Energy of Light

The Ninth Belgrade Triennial of World Architecture
Author of the concept, selection and total-design: Ivica Mladjenovic
www.ivicamladjenovic.com arhim@eunet.yu or ivica.mladjenovic@gmail.com
phone+fax+ans: 381 11 3015 174
Gallery “Progres” (main pedestrian street, Zmaj Jovina 8-10), June 16 – July 7, 2009
Realization: STUDIO LINIJA A
Ninth Belgrade Triennial will be opened by Massimilano Fuksas

Great Architectural Ideas in 33 Countries
107 mega enterprises
Main donor: City Assembly of Belgrade
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Abu Dhabi
Museums & Performing Centre
Central Market scheme
Etihad Towers
Tameer Towers
Manhal Oasis
Argentina
Buenos Aires
BA Forum BAF 2010
Australia
Sydney
White Bay Eco City
Melbourne
South Yarra “Mini City”
Austria
Vienna
DC Towers
Bahrain
Durrat Al Bahrain
Brazil
Porto Alegro
Gremio New Stadium
Beira Rio Stadium
Canada
Toronto-Mississauga
The Absolute World
China
Beijing
Beijing Boom Tower
CCTV Station & Headquarters
Beijing Olympic Green
Zhuhai
Huafa New Town
Shanghai
Dongtan Eco-city
Shanghai World Financial Centre
Guangzhou
Favorview Palace
TV Tower
Pearl River Tower
Guangzhou West Tower

Shenzhen
Kingkey Finance Tower
The Stock Exchange
Hong Kong
West Kowloon Cultural Quarter
Chongqing
Neo-China Top City
Tianjin
TEDA Landmark Towers
Bin Hai
Serpents Tower
Dubai
The World Islands
The Palm Jumeirah
The Palm Jabel Ali
The Palm Deira
Jumeirah Park/Islands/Heights
Burj Dubai Tower
The Emaar Towers
Rojkind Ajman Marina
The Lighthouse
Al Sharq Tower
The Trump International Tower
Candles in the Wind
Istanbul Tower
The Royal Tower-Atlantis
Burj Dubai Lake Hotel
France
Paris
The Phare
Trapeze Project
Germany
Frankfurt
European Central Bank
Opern Turm
India
Noida
Unitech Grande
Indonesia
Jakarta
Regatta Hotel

Israel
Tel Aviv
The Azrieli Towers
Italy
Milan
New Milan Trade Fair
Roma
Centro Congressi Italia
Japan
Tokyo
Sumida TV Tower
Kazakhstan
Astana
Seven Towers
Pyramid of Peace
Abu Dhabi Plaza
Stadium
Whirling Auditorium
Korea
Soeul
Northern East Asia Trade Center
Yeouido Parc
Incheon
New Songdo City
Malaysia
Kuala Lumpur
The Troika
Penang
Global City Centre
Mexico
Monterrey
Monterrey Tower
Netherlands
Rotterdam
Rotterdam’s Rising Towers
Panama
Trump Ocean Club
Poland
Warsaw
Lilium Tower
Qatar
Bavaria City Suites
Sidra Medical & Research Centre
Russia
Moscow
Moscow Capital City
Wedding Palace Tower
Imperia Tower
Naberezhnaya Towers
Federation Tower
Mercury City Tower
City Hall & City Duma
Russia Tower
Crystal Island
Christmas Tree Building

Sochi
Housing Complex Gras City
St. Petersburg
Gazprom HQ
Saudi Arabia
RabighKing Abdullah Economic City
Singapore
The Marina Bay Sands
Beach Road
Spain
Madrid
Madrid Barajas Airport
South Africa
Johannesburg
The Soccer City
Sudan
Khartoum
Al Mogran
Ukraine
Kiev
“Supertall” towers
United Kingdom
London
Bridge Tower
Leadenhall Building
Leamouth Pennisula
Liverpool
Liverpool Waters
Middlesbrough
Middleshaven
Brighton
Roaring Forties
USA
New York
World Trade Center
Freedom Tower
Sacramento
Aura Condominiums
Louisville
Museum Plaza
Atlanta
Riverwood Mixed-Use
Development
Nashville
Signature Tower
Miami
New Downtown Wolfson Campus
Chicago
Lakeshore East
Chicago Spire
Aqua
155 North Wacker
Trump Tower
Philadelphia
American Commerce Center
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Љиљана С. Милић

ОДЛИЧНИ ПРОЈЕКТИ  МАЛО ИНВЕСТИТОРА
Четврти архијенале у Врању
Врање, 13 – 23. фебруар 2009.

На југу Србије све мање пара за креативне архитектонске
подухвате; све се своди на одржавање постојећег.
Хиперпродукција стручњака за које више нема посла.
Нов закон о изградњи скраћује време добијања дозволе,
гарантује купцима станова да ће инвеститор завршити
изградњу. Пројекат „Лепа Србија“ за лепше куће у Србији.
Осигурање од ризика за чланове ИКС-а.

Програм Четвртог архијенала у Врању, за разлику од претходних,
испунила је годишња изложба архитектонских радова. Изостали
су научни, стручни скупови, а узрок је, објашњава Сузана
Јовановић из Врањске канцеларије Инжењерске коморе
Србије, која организује манифестацију – новац. Сама изложба
као огледало архитектонских достигнућа регије увек заокупља
највећу пажњу на Архијеналу. Отуд ни сад његова целовитост
није била окрњена.
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Овај пут појавило се тридесет архитеката и студената
архитектуре,
архитектонских
атељеа,
урбанистичких
институција, махом врањских, бујановачких, сурдуличких,
из Владичиног Хана, али и пројектаната који стварају у
лесковачком крају, у Београду, Подгорици, Русији, Швајцарској,
Аустрији. Неки од учесника афирмисани су представници
српске архитектуре с наградама београдског Салона
архитектуре, те међународним признањима као препорукама.
Ове године, напомиње Сузана Јовановић, излагача је било
нешто мање него лане; изостали су пре свега студенти, али је
опао и број лиценцираних пројектаната. „Разлог је сигурно у
мањку инвестиција. Како је година почела, плашим се да ћемо
уопште успети да организујемо наредни Архијенале. Архитекти
немају посла у Пчињском округу, да ли због ове кризе, не знам.
Нема креативног посла, само реконструкције, одржавање“,
истиче Сузана Јовановић. Но зато сви виђени радови заслужују
појављивање на Архијеналу, што можда није важило за
пређашње изложбе. И супротно општем стању, приказани
пројекти или су изведени, или ће се извести.

Члан Скупштине Инжењерске коморе Србије, професор
Архитектонског факултета у Нишу Душан Петковић,
оцењујући овогодишњи Архијенале, наглашава разноврсност,
занимљивост, савременост, лепоту предочених идеја, те једнако
важно – интересовање јавности за њих, не баш својствено
такозваним великим центрима. „Несрећа је што смо сиромашни
и што се сличне идеје не реализију“, каже Петковић. Архијенале
несумњиво афирмише и подстиче струку. Несмањено је
занимање за студије архитектуре и грађевине. „Али ми смо
направили други проблем. Уписивали смо, и даље уписујемо
велик број студената, па се појавила хиперпродукција кадрова
који више немају посла. У Нишу сада има на Бироу више од
двеста архитеката. То није добро“, мисли Петковић.
„Мада знамо да је на југу Србије ситуација, што се тиче
инвестиција, врло лоша – стање у привреди је лоше, у
градовима, општинама, а ако има већих инвестиција онда је
то индустријска градња – видим овде приватне инвеститоре
који траже помоћ стручњака за градњу кућа, и то јесте помак“,
примећује чланица Управног одбора Инжењерске коморе
Србије, Татјана Ђорђевић. Она наговештава вредан подухват
Инжењерске коморе Србије у овој години: национални
архитектонски конкурс „Лепа Србија“ за аутентичне породичне
куће у духу наше баштине. Пројекти би се бесплатно уступали
онима који би градили у селима, мањим местима, приградским
насељима, да бисмо „куће правили како ваља“, а насеља нам
постајала лепша. Комора планира, по речима Татјане Ђорђевић,
и да својим члановима понуди неку врсту осигурања од ризика
у раду.
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Татјана Ђорђевић, која предводи највећу коморску секцију –
Секцију извођача радова, каже да је Инжењерска комора врло
активна у изради новог закона о изградњи, по коме ће, поред
осталог, инвеститори гаранцијама морати да доказују спремност
довођења инвестиције до самог краја. Тиме се заштићују купци
станова и сви они који улажу у изградњу. Такође, требало би да
се грађевинске дозволе брже издају, а биће пожељних измена и
у вези са стицањем власништва над раније национализованим
земљиштем. „Надамо се да ће овог пута Влада имати слуха за
наше примедбе, јер су то примедбе струке, двадесет хиљада
инжењера, примедбе чије ће усвајање помоћи да се земља
плански гради, поштују стандарди у грађевинарству“, додаје
Татјана Ђорђевић.
Четврти архијенале ипак није био само годишњи пресек
домета овдашњих архитеката. На њему је гостовала изложба
словеначке, хрватске и српске архитектуре с почетка 21. века,
коју је приредило Друштво архитеката Ниша. А посветио је
пажњу и књизи Мирјане Томашевић Старинске куће Врања,
опомињући на бригу (или небригу) за драгоцено врањско,
градитељско, истовремено и српско културно наслеђе.
Одржавање Архијенала, уз Инжењерску комору Србије, помогли
су Град Врање и привреда Пчињског округа.

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
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арх. Михаела Митровић

АРХ 002
 ТЕМЕЉИ НОВЕ АРХИТЕКТОНСКЕ СВЕСТИ РЕГИОНА
Суботица, 2 – 9. март 2009,
хол Отвореног универзитета

Једном је ексцес, а други пут је већ традиција - годишња
изложба архитеката региона АРХ 002 има потенцијал да
постане згодан и свеж резиме струке, опипавање пулса
архитектонскoj сцени, па чак и генератор идеја довољне
гравитације да привуче сателите уметника и инжењера.
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У Суботици, 2. марта 2009. године, у холу Отвореног
универзитета отворена је друга по реду изложба архитектуре
региона, названа АРХ 002. У простору много адекватнијем од
оног у коме је била претходна изложба, скупило се и много
више посетилаца него прошле године. У току седам дана, колико
је изложба трајала, грађани Суботице су имали прилику да виде
цртеже, пројекте, макете и да се упишу у „Књигу утисака“. Судећи
по написима у истој, и ако изузмемо међусобне изјаве љубави
ученика Средње грађевинске школе, изгледа да се изложба
Суботичанима заиста допала, јер не само да је feedback био
крајње позитиван, већ је било и много конструктивних и врло
применљивих предлога.
Истина, било је и очекивано да изложба привуче велики број
посетилаца који нису на неки начин везани за архитектуру
и грађевину - да ли због богатог градитељског наслеђа,
уникатних сецесијских објеката или нечег другог, тек, грађани
Суботице увек су били веома заинтересовани и благо
забринути када је у питању нова архитектура у њиховом граду.
Социјални и културолошки аспекти случаја када та здрава
и блага забринутост пређе у врло нездрав и неприличан
отпор према свему новом и неки готово неискорењив, жилав

страх од свега што није познато, најбоље би можда описао
Радомир Константиновић (аутор књиге „Философија паланке“).
Архитектима остаје само да се не обазиру на кочење од стране
оних који верују у то да је њихов град провинција и/или да тако
треба да остане, просто јер им је тако речено. И још да дају
гас. Неко мора да вуче напред, иначе бисмо још увек живели у
пећинама - јер то је, напокон, тако практично и сасвим „у духу
пећине“.
У сваком случају, изложба је показала, будући да су излагани
и изведени пројекти и идејни концепти, да архитекти региона
имају много идеја које се граниче са револуционарношћу, а
свакако су иновативни и другачији у својој природи. На тај
начин су посетиоци могли да виде какви све експериментални
концепти становања, урбаних средина и конструкција настају,
када пројектанти нису ограничени мрским и досадним
ситницима попут финансијских средстава, урбаног контекста
или гравитације. (И физички) закони су ту да би се кршили.
Таква селекција изложбе се показала веома добром, не само у
очигледном смислу разноликости и свежине, већ и у дубљем
значењу кретања и тежњи струке, као и у прилично великом
јазу између замисли архитеката и остварења инвеститора.
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АРХИТЕКТУРА
КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ КЛУБА
АРХИТЕКАТА:

АРХИТЕКТУРА БУДУЋНОСТИ
За Награду ће конкурисати радови младих
архитеката и студената архитектуре, који ће
бити објављени у АРХИТЕКТУРИ током 2010.
године, а који нису претходно били излагани или
објављивани у другим гласилима.
До данас су своје радове пријавили:
Ленка Илић, Ана Трајковић, Ива Мишковић, Ана
Лазовић, Арбер Садику, Снежана Станковић, Вук
Ђуровић, Милица Станковић, Александра Гаврић,
Дијана Џалто, Ана Митић.
Пошаљите свој рад на адресу
klubarh@sbb.rs
Предност у конкурисању имају чланови Клуба
архитеката.

ПОГЛЕДАЈТЕ САЈТ

htpp://dan.siton.rs
САЈТ ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
НА ОВМ САЈТУ МОЖЕТЕ ПРАТИТИ СВЕ
АКТИВНОСТИ ДРУШТВА
МОГУ СЕ ПОГЛЕДАТИ СВИ БРОЈЕВИ ЧАСОПИСА
АРХИТЕКТ (У ПДФ ФОРМАТУ)
Посебно је занимљив тај love-hate однос између архитеката и
инвеститора, који не могу једни без других, али се често уопште
не подносе и доводе у питање и само постојање и практичну
сврху оних других. Један архитекта је давно признао, да „нема
велике архитектуре без великих инвеститора“. Још увек чекамо
одговор од друге стране...
Због тога су организатори одлучили да и следеће године задрже
сличан концепт поставке изложбе: у смислу отворености и ка
изведеној и ка папирној, односно компјутерски генерисаној
(CAD) архитектури. Да је неки уметник изјавио „машта је важнија
од знања“, порука не би била толико снажна: али, како је то
рекао Алберт Ајнштајн, морамо се, бар релативно, сложити са
професором.
Почело је: нова бунтовничка свест о архитектури се рађа управо
на оваквим местима, у оваквим временима, и нема разлога да то
не буде овде и сада. Све зависи само од нас; а заиста не би било
у реду да разочарамо револуционара у себи.
И да се вратимо на увод приче - питање је, ипак, да ли је
довољно само опипавање пулса или треба прећи на дизање
притиска.

АРХИТЕКТ 28 НА САЈТУ ЈЕ У БОЈИ

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 13h
И ЧЕТВРТКОМ У 19 h
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17. САЛОН УРБАНИЗМА ГОСТОВАО У НИШУ
30. март – 5. април 2009, галерија „Србија”, Ниш

У оквиру обележавања јубилеја 50 година Завода за урбанизам Ниш, Друштво урбаниста Ниша, уз сарадњу и подршку Завода,
организовало је репризну поставку 17. Салона урбанизма Удружења урбаниста Србије.
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17. Салон урбанизма, према одлуци Савета салона и
Председништва Удружења урбаниста Србије, био је премијерно
организован и свечано отворен на Светски дан урбанизма, 8.
новембра 2008. г. у Бијељини, у Републици Српској.
Свечано отварање нишког гостовања 17. Салона УУС одржано
је 30. марта у Галерији „Србија", уз присуство представника
Удружења урбаниста Србије, градских власти, владике нишког
Иринеја, представника данске владине организације "ЛЕДИБ",
великог броја урбаниста, архитеката и гостију из Ниша и многих
градова Србије.
У име Завода за урбанизам Ниш, присутне је поздравио
мр Драган Радивојевић, директор Завода, најављујући
обележавање јубилеја 50 година Завода и подсећајући да ће
Салон урбанизма, као традиционална нишка манифестација,
после 17 успешних реализација, организованих од 1991. г. до
данас, своју 18. презентацију са значајним интернационалним
учешћем имати на Светски дан урбанизма, 8. новембра 2009. г.
у Нишу.
Госте и учеснике Салона урбанизма у име града Ниша поздравио
је градски већник Бобан Михајловић.
У име Удружења урбаниста Србије, поздравне речи учесницима
и гостима упутили су мр Душан Минић, председник УУС, и
Славица Ференц, добитник Велике награде 17. Салона за
Генерални план Шапца.
О оснивању и историјату Салона урбанизма говорили су арх.
Драгиша Благојевић, један од организатора и први председник
Савета салона (од 1991. до 1993), и Влада Аранђеловић, други
председник Савета салона (од 1994 до 2001).
Видео приказ о реализацији свих 17. Салона урбанизма
Удружења урбаниста Србије, приказао је и коментарисао мр
Михаило Медведев, арх., евоцирајући иницијативу нишких

урбаниста из 90-их година да се уопште организује Салон
урбанизма Удружења урбаниста Србије, и околности које су
определиле да Салон организује Друштво урбаниста Ниша, као
традиционалну нишку манифестацију.
Отварању поставке 17. Салона у Нишу присуствовало је преко
100 учесника, званица и гостију.
После отварања Салона, за
све присутне био је приређен свечани коктел.
17. САЛОН УРБАНИЗМА, БИЈЕЉИНА 2008
17. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА 2008. године
реализовало је Удружење урбаниста Србије у сарадњи са
Градом Бијељином и ДОО Завод за урбанизам и пројектовање
Бијељина.
Генерални покровитељи Салона били су Град Бијељина и
Министарство животне средине и просторног планирања
Србије.
Градови покровитељи били су: Београд, Нови Сад, Ниш,
Крагујевац, Подгорица и Бања Лука, као и општине Ужице и
Косовска Митровица.
На Салону су била приказана 124 рада у 9 стандардних
категорија.
Салон је свечано отворен на Светски дан урбанизма, 8. новембра
2008. године, у Градској кући у Бијељини.
После отварања Салона одржан је и Округли сто, на коме
је коментарисано актуелно стање у области планирања и
закључено да је урбанизам у ствари политика у простору.
После премијерне поставке у Бијељини, Салон је био приказан
у Деспотовцу, и од 31. марта до 5. априла 2009. био изложен у
Галерији „Србија" у Нишу.
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САЛОНИ УРБАНИЗМА 1991-2008
На презентацији 17. Салона урбанизма у Нишу, 31. марта 2009.
године, у оквиру посебне видео презентације коју је припремио
мр Михаило Медведев, арх., приказан је историјат седамнаест
до сада реализованих Салона урбанизма. Претходно је Завод за
урбанизам Ниш 2007. г. публиковао монографију истог аутора
Салони урбанизма УУС 1991-2006, из које издвајамо:
"Просторно и урбанистичко планирање, односно УРБАНИЗАМ,
као стручна делатност од најширег јавног и друштвеног
интереса, деценијама су били далеко од очију стручне и шире
јавности, блокирани у уским круговима стручних организација
и политичких структура, које су одлучивале о стратегијама
развоја.
Крајем 80-их година, арх. М. Медведев покренуо је на
председништву Урбанистичког савеза Србије иницијативу
за организацију УРБАНИСТИЧКОГ САЛОНА, образлажући да
за промоцију архитектонских остварења Савез архитеката
организује
Салон
архитектуре,
промоција
ликовног
стваралаштва, примењене уметности и дизајна остварује се на
Салонима УЛУС-а и УЛУПУДС-а, а урбанисти не користе такву
институцију за стручну афирмацију своје делатности.
Почетком 90-их година, Удружење урбаниста Србије је
прихватило ову иницијативу арх. М. Медведева и урбаниста
Ниша и донело одлуку да Ниш тај салон организује у Нишу.
Иако је то била неочекивана понуда, ентузијасти из нишког
Завода за урбанизам, организовани у оквиру Друштва урбаниста
Ниша, успели су да већ на Светски дан урбанизма, 8. новембра
1991. године, у Нишу организују ПРВИ УРБАНИСТИЧКИ САЛОН
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ „УРБО’91".
У самом почетку, за овај Салон обезбеђено је генерално

покровитељство Министарства за урбанизам, стамбенокомуналне делатности и грађевинарство Србије, и
покровитељство градова Београда, Новог Сада, Ниша,
Крагујевца и Приштине.
После одржаних седамнаест успешних САЛОНА УРБАНИЗМА
може се јасно закључити да је успостављањем САЛОНА
делатност урбанизма и планирања отворена ка стручној и
широј јавности. Скинут је са ње вео тајанствености и пред
најширим аудиторијумом приказано како далеко сежу озбиљно
промишљене планерске визије.
САЛОН УРБАНИЗМА је из године у годину добијао све ширу
афирмацију. Стално је повећавао број учесника, анимирао сво
шире окружење и учврстио се као врло значајна институција
за промоцију нових планерских визија, техника и технологија,
валоризацију планерских искустава и место контаката
урбаниста и планера са најширом јавношћу.
Осим код институција из Србије, Црне Горе, Републике
Српске и нашег непосредног окружења, САЛОН УРБАНИЗМА
је последњих година побудио и интересовање иностраних
учесника, па се афирмисао и као запажена међународна
манифестација урбаниста.
Обележавајући традиционалне годишњице Салона, на
јубиларном 10. САЛОНУ УРБАНИЗМА 2001. године била је
приређена ретроспектива награђених радова са претходних
Салона.
Поводом обележавања 50 година активности и деловања
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ, 2005. године на 14. САЛОНУ
УРБАНИЗМА, са премијерном поставком у Нишу, била је
приказана „РЕТРОСПЕКТИВА ПЛАНЕРСКИХ ВИЗИЈА УРБАНИСТА
1955-2005“.
На 15. јубиларном Међународном САЛОНУ УРБАНИЗМА, са
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премијерном поставком у Новом Саду 2006. године, били су
само ретроспективно приказани радови награђени Великом
наградом на свих претходних 14. Салона.
15. Салон урбанизма имао је по први пут каталог штампан у
боји, што је био технолошки искорак у презентацији планерске
продукције.
Да би се обележила 15-годишњица традиције одржавања
САЛОНА УРБАНИЗМА, у оквиру организације 15. Салона
урбанизма, Савет салона је одлучио да се публикује приказ
одржавања претходних 14. Салона, „САЛОН УРБАНИЗМА 19912006", што је реализовано тек наредне 2007. г. у оквиру програма
16. Салона.
16. Салон урбанизма у Нишу са темом „УРБАНИ ИЗАЗОВИ" 2007.
г., као и 17. Салон урбанизма у Бијељини 2008. г., имали су такође
каталоге штампане у боји, што је постао стандард организације
Салона.
У даљем развоју треба очекивати да Салон добије и свој
електронски облик на Интернету, чиме би се остварила идеја
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о МУЗЕЈУ УРБАНИЗМА, и применом савремене технологије
електронских комуникација омогућио трансфер врхунских
остварења урбаниста са наших простора ка најширим круговима
стручне јавности широм света.
Реализацијом САЛОНА УРБАНИЗМА, Удружење урбаниста Србије
остварује једну од својих најзначајнијих мисија, јер на очигледан
и свима прихватљив начин презентира пожељне планерске
визије развоја, отварајући тиме прозор ка будућности.
18. тематски Салон урбанизма, 2009. године треба поново,
традиционално, да буде организован у Нишу. Тема Салона треба
да буде „УРБАНИЗМОМ ПРОТИВ РЕЦЕСИЈЕ".
Реализатори Салона биће ове године Удружење урбаниста
Србије, Друштво урбаниста Ниша и Завод за урбанизам Ниш.

Опширан текст о 17. Салону урбанизма, премијерно
одржаном у Бијељини, донео је АРХИТЕКТ у броју 27, стр. 19.
Уредник
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aрх. Хранислав Анђелковић

III САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
4–14. септембар 2009, Галерија „Икар” Клуба ваздухопловства, Земун

У петак, 4. 9. 2009. свечано је отворен III Салон пејзажне архитектуре у галерији „Икар" Клуба ваздухопловства у Земуну.
На Салону су изложени радови из области пејзажне архитектуре, сврстани у пет категорија: планови, пројекти, студије и
истраживања, публикације и студентски радови. Изложено је укупно 70 радова, од којих је 21 рад из иностранства, из
9 страних земаља: Ирске, Холандије, Мађарске, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Грчке, Шпаније и Јужноафричке Републике.
На свечаном отварању је било присутно око 260 посетилаца,
а скуп је најпре поздравила Анђелка Јевтовић, председница
Удружења пејзажних архитеката Србије, а затим и Саша Олујић,
у име Клуба ваздухопловства из Земуна. III Салон пејзажне
архитектуре отворио је Небојша Покимица из Министарства
животне средине и просторног планирања. Поводом отварања
Салона приређен је коктел.
Награде
У оквиру свечаног отварања прочитан је и део извештаја
Жирија Салона и додељене награде за најуспешније радове
Салона.
Пратећи догађаји
У суботу, 5. 9. 2009, у оквиру Салона пејзажне архитектуре,
у свечаној сали галерије „Икар" одржано је неколико
презентација, које је пратило око деведесеторо присутних:
1. Презентација активности удружења ПУПА – студентског
Подмлатка Удружења пејзажних архитеката;
2. Предавање Сајмона Ракхама (Simon Rackham) под
називом: „LandscapeArchitecture –ChangingPerspectives“ (са
примерима из Грчке и Велике Британије);
3. Филм Светлане Милутиновић – приказ радионице која је
одржана у Жагубици: "Редизајн и ревитализација површина
намењених деци, коришћењем рециклажног материјала";
4. Презентација победничког рада „Cami dels Corrals“,
архитекте Переа Сантамарије (Pere Santamaria) из Шпаније.

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА III САЛОНА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ 2009
За III Салон пејзажне архитектуре 2009. године пријављена су
укупно 103 рада, од којих је, након избора селекционе комисије
и достављања радова од стране аутора, за излагање на Салону
одабрано 70 радова, који су ушли у конкуренцију за награде.
Пријављено је 27 радова из иностранства, од којих је на Салону
изложен 21 рад. Изложени инострани радови су из: Словеније
(4), Грчке (2), Хрватске (1), Црне Горе (2), Холандије (4), Шпаније
(1), Ирске (4), Мађарске (1) и Јужноафричке Републике (1).
Остали радови су из Србије (49).
Оцењивачки Жири III Салона пејзажне архитектуре:
1. мр Драган Вујичић, дипл. инж. пејзажне архитектуре
2. мр Драгана Базик, дипл. инж. архитектуре
3. мр Невенка Галечић, дипл. инж. пејзажне архитектуре
4. мр Јелена Живковић, дипл. инж. архитектуре
5. Љиљана Тубић, дипл. инж. пејзажне архитектуре
Рад Жирија за оцену радова започео је 28. августа 2009. Жири
је оцењивао радове по категоријама, вреднујући их на основу
њихових стручних квалитета, иновативности, значаја за струку,
могућег позитивног утицаја на даљи развој професије, као
и на основу презентационих квалитета радова, у складу са
критеријумима Салона.
Разматрајући и оцењујући радове, Жири Салона је уочио
повећање броја радова из иностранства у односу на претходне

33

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

изложбе, што Салону пејзажне архитектуре у Србији све више
даје међународни карактер. Жири очекује да ће излагање
ових радова имати позитиван утицај на пејзажну архитектуру
у Србији, нарочито на млађе ауторе и њихов излазак на
међународни план. Ипак, у категорији реализованих пројеката
се примећује извесна стагнација, нарочито у понуди домаћих
аутора, што може бити последица економске кризе. И поред
тога, на овом Салону су понуђени квалитетни радови у
категорији студија и истраживања, као и веома добар избор
студентских радова.
Након оцењивања радова, Жири је донео одлуку да додели 11
награда учесницима Салона, од којих су 2 Велике – Grand Prix
(Гран при) награде. За награде су издвојена 3 рада из категорије
СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА, 4 рада из категорије СТУДЕНТСКИ
РАДОВИ, 3 рада из категорије ПРОЈЕКТИ и 1 у категорији
ПЛАНОВИ.
Награде
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Жири III Салона пејзажне архитектуре донео је одлуку и доделио
следеће награде:
1. ВЕЛИКА НАГРАДА - GRAND PRIX: Urbanization „Camí dels
Corrals", Manresa, Шпанија
Аутори: Pere Santamaria, архитекта, Mireia Palomas, архитекта,
Pilar Toll, архитекта, Gemma Torras, студент, Francesc Rubi,
фотограф.
2. ВЕЛИКА НАГРАДА - GRAND PRIX: „Урбани џепови Београда"
Аутори: Далиборка Стојаковић, Јелена Радојковић, Јована
Ковачевић, Лена Маџаревић, Мирјана Јовановић, Нада Јаџић,
Весна Гвозденов.
3. ПЛАКЕТА у категорији РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ додељује
се за рад:
„Summer-dry garden Aegina"
Аутори: Simon Rackham, Elissavet Bargianni.
4. ПЛАКЕТА у категорији РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ: Wellness
Orhidelia
Ауторски тим: студио БРУТО (крајинска архитектура): Матеј
Кучина, Урбан Швегл, Ева Просен, Тања Маљевац.
Аутори архитектуре: ЕНОТА (Деан Лах, Милан Томац).
5. ПЛАКЕТА у категорији ПЛАНОВИ: „Програм за урбанистички
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план просторно-културноисторијске целине Топчидер"
Ауторски тим: Јелена Јовић, дипл.инж.арх., Весна Владисављевић,
дипл.инж.арх.,
Носиоци израде: Урбанистички завод Београда, Завод за
заштиту природе Србије, Републички завод за заштиту
споменика културе, Завод за заштиту споменика културе града
Београда.
6. ПЛАКЕТА у категорији СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА:
„Типологија предела Београда за потребе примене Европске
конвенције о пределима"
Аутори: др Јасминка Цвејић, мр Невена Васиљевић, мр Андреја
Тутунџић
Радни тим: др Ратко Ристић, Бранислав Божовић, Борис Радић,
Мирко Лазић.
7. ПЛАКЕТА у категорији СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА: „Дизајн
отворених простора прилагођен особама са инвалидитетом,
на примеру школе за ученике оштећеног вида „Вељко
Рамадановић“ у Земуну"
Аутор: Ана Гачић, дипл.инж.пејз.арх.
8. ПЛАКЕТА за СТУДИЈУ И ПУБЛИКАЦИЈУ: „Костањица природно и културно насљеђе (Студија заштите градитељског
насљеђа Костањице)"
Аутори: Јелена Франовић, дипл.инж.пејз.арх., доц. др Илија
Лалошевић, дипл.инж.арх., Александра Капетановић, дипл.инж.
арх., Биљана Глигорић, дипл.инж.арх.
9. ПЛАКЕТА у категорији СТУДЕНТСКИ РАДОВИ: „Буђење"
Аутори: Заједнички пројекат студената Факултета примењених
уметности: Јована Богдановић, Александар Бурић, Александра
Варађанин, Зоран Граховац, Владимира Илић, Ивона Кисић,
Немања Кисо, Дарија Ковачевић, Федор Радулашки, Соња
Стефановић, Ивана Стојковић, Ивана Цвјетиновић, Тамара
Штрбац; студент - сарадник на пројекту: Нина Миленовић.
10. ПЛАКЕТА у категорији СТУДЕНТСКИ РАДОВИ: „Визуелна
естетика у пејзажној архитектури, елементи и принципи"
Ауторка: Данка Грбац.
11. ПЛАКЕТА у категорији СТУДЕНТСКИ РАДОВИ: „Insectville"
Аутори: Радмила Мирчетић, Драгана Ромић, Марија Митровић,
Јована Михајловић.
Извор информација: www.upa.org.rs
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арх. Милена Марковић

БЕОГРАДСКА НЕДЕЉА ДИЗАЈНА
25 – 31. мај 2009., РК Клуз, Масарикова 4, Београд

Са отварања

Изложбени простор – Робна кућа Клуз

Недеља дизајна одржана је у Београду од 25. до 31. маја. Посебну чар овој манифестацији даје дизајнПарк по узору на Милано,
Франкфурт и Инстамбул, и представља ову манифестацију као комбинацију светског дизајна и сајма креативних индустрија.
У строгом центру, на 5.000 квадратних метара робне куће „Клуз“
у Масариковој улици, дизајнПарк, први пут у Србији, под једним
кровом окупља целокупну креативну индустрију и све учеснике
на тржишту, са дизајном као кључном карактеристиком
деловања. Ово је један од најинтересантнијих садржаја
овогодишње Београдске недеље дизајна и место окупљања за
архитекте, дизајнере, агенције, дистрибутере и произвођаче
дизајнираног намештаја, медије, изложбе и дизајн ентузијасте.
Оно што је интересантно је „Клуз“, oфицирска зграда саграђена
у стилу сецесије као објекат пословно–трговачке намене (робна
кућа). Изгледа као да је време замрзнуто у 80-им. То је права
робна кућа, са дечијим одељењем, са одељењем беле технике,
и организатори намерно нису мењали и нису желели да праве
музејску атмосферу или бетонску атмосферу хангара, већ су
хтели робну кућу са свим својим идентитетима тих неких 80их. Један цели спрат је у розе боји, други је плав, трећи је жуте
боје, и то изгледа потпуно невероватно као наш идентитет у тим
бојама и захтева неко време да то прихватите.
Према речима председавајућег Јована Јеловца, дизајнПарк је
изузетна прилика да се агенције, дизајнерски, урбанистички
и брендинг студији, фотографи, аниматори, продукцијске
куће, факултети и медији представе сопственим тематским

презентацијама. У оквиру истог простора организоване су
атрактивне изложбе, пројекције филмова, креативне радионице,
округли столови, концерти и DJ сетови.
На отварању дизајнПарка 26. маја, додељене су и награде
најбољим учесницима „Sitting Green“ конкурса за дизајн екостолице. Заједничким организовањем конкурса „Sitting Green“,
канцеларија USAID-а у Србији за развој конкурентности и
Београдска недеља дизајна промовисале су младе таленте
Србије у креативном дизајну намештаја. У међународном жирију
нашла су се имена попут Константина Грчића, Бранка Лукића и
Тонија Чејмберса.
Јединствен „showcase“ српске и регионалне креативне сцене,
дизајнПарк представља изузетну прилику за представљање
производа, услуга и активности циљној публици кроз тематске
презентације. Посебан значај придаје се talentZoni, сегменту
намењеном младим талентима, за долазећу генерацију младих
креативаца чији ће радови, енергија и идеје обликовати свет
сутрашњице. Поред talentZonе, дизајнПарк има и spaceZonu, за
најбитније учеснике у процесу изградње и развоја Београда
– архитекте, урбанисте, дизајнере ентеријера, инвеститоре,
девелопере…; communicationZonu, за етаблиране лидере
у области адвертајзинга, брендинга, графичког дизајна,
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Изложба „Italian Way of Seating“
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оглашавања, PR-а, „event“ и тржишних комуникација у целини;
objectZonu, за професионалце дизајн индустрије – произвођаче,
дистрибутере и дизајнере намештаја, осветљења, керамике; и
exhibitionZonu, за све љубитеље доброг дизајна који уживају у
изложбеним поставкама самог врха светске креативе.
У изложбеној зони отворена је изложба „Italian Way of Seating“, на
којој је представљено 77 експоната столица „Made in Italy“ које
су обележиле претходни век и освојиле бројна међународна
признања. Главна тема и значај изложбе „Italian Way of Seating”
јесте да кроз развој дизајна столица у протеклих педесет година
представи доминантност и утицај италијанског дизајна, који је у
другој половини двадесетог века био водећи у целом свету. Тако
је и организована изложба по блоковима, тако да посетиоци
могу да прате једну нит која креће од стајлинга, културе, уопште
дизајна 50-их година и како се она постепено развијала.
Нова ера комуникација, доступност и размена информација,
инспирисале су и узроковале промене у сваком сегменту
нашег живота. Управо су то и изабране теме овогодишње
конференције Belgrade Design Week-a, SPEED2 – БРЗИНА2. Њихов
циљ је истраживање брзих промена и развој свих комуникација,
дизајна, брендинга, архитектуре, друштва, као и нови начин
живљења који из њих происходи.
Јован Јеловац је истакао да су бирали људе које управо
брзина одликује у њиховом начину размишљања, као што су
Тони Чејмберс, уредник магазина „Волпејпер“ („Wallpaper“),
који је покорио свет у последњих пар година, Волф Д. При,
најзначајнији архитекта Аустрије и целе средње Европе, чије

све зграде представљају неку врсту симбола покрета који је
задржан у архитектури. Највећа персонификација брзине ја
Саша Лакић, који пројектује формуле 1, моторе…
Првог дана конференције у сегменту који се односи на брендинг
дизајн, наступили су Бранко Лукић и Сајмон Џекомет.
Бранко Лукић је један од најуспешнијих српских дизајнера,
који тренутно живи у Сан Франциску где води дизајн студио
NONOBJECT. Развио је многе патенте и освојио многе награде
на пољу дизајна и брендинга. Тим NONOBJECT-а је креирао и
дизајном помогао неке од најзначајнијих српских брендова,
дизајн флаше „Voda Voda“, „Next“, „Vertikal Vodka“ флаше итд.
Тренутно, тим ради на доста пројектата, а један од њих је
електрични мотор који неће загађивати околину. „Design Fiction“
представља нови жанр теорије и праксе дизајна, жанр који нуди
нов начин размишљања о дизајну и иновацијама, који спаја
простор између нас и објекта, нуди одговоре на питања шта
је објекат. Ускоро ће бити пласирана књига NONOBJECT, којом
Лукић лансира потпуно нов жанр на светском нивоу, „Design
Fiction“, а истражује моћ дизајна у коме су правила укинута и
границе проширене.
Сајмон Џекомет је дизајнер и творац најсавршенијих скија на
свету. Године 2003. основао је компанију „Zai“, која је за само
шест година успела да се истакне као апсолутни лидер дизајна
и квалитета скија.
У сегменту стајлинг дизајна представили су се Расмус Ибфелт
и Боштјан Вуга. Расмус Ибфелт долази из агенције „е-Types“,
фокусиране на бренд стратегију, графички дизајн и развој
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Централни део зграде словеначке Народне галерије,
Боштјан Вуга

Привредна комора Словеније, Боштјан Вуга
идентитета великих компанија. Поред тога, „е-Тypes“ се бави и
графичким дизајном, модним кампањама и стратегијским дизајн
пројектима, чиме својим клијентима омогућава да достигну
нове пословне успехе.
„Садар Вуга Архитекти“ је студио који је у свету вишеструко
награђиван. Основали су га Јуриј Садар и Боштјан Вуга 1996.
године у Љубљани. Од свог оснивања, овај креативни тим
архитеката је доследан истраживању и примени иновативног и
најсавременијег дизајна и урбаног планирања. Неки од њихових
најуспешнијих пројеката су зграде Привредне коморе Словеније
и Централни део зграде словеначке Народне галерије.
Претпоследњег дана Belgrade Design Week-а, конференција
SPEED2 била је посвећена новинама на пољу технологије и
комуникације, али и повезивања и промена које ове новине
доносе. Учесници су упознати са сегментом брендинг дизајнa и
начином мишљења Петера Хастеда, Даниела фон Бернсторфа и
Тонија Чејмберса.
Петер Хастед је представио „Normann Copenhagen“ бренд,
настао ‘99. године са основном визијом да унесе промене у

дотадашњу индустрију дизајна. У року од само пет година
лансирали су преко тридесет и осам производа и остварили
успешну сарадњу са врхунским светским дизајнерима, као што
су Карим Рашид, Марсел Вандерс, Оле Јенсен и многи други.
Бренд је постао познат по својим нетипичним и иновативним
производима, а неки од њих су приказани на „Objectum's
Normann Copenhagen“ изложби, међу којима је култна Norm
69 лампа Симона Каркова, ручно рађене глинене минијатуре,
што са осталим експонатима представља добар микс „Normann
Copenhagen“ производа.
Тони Чејмберс је главни уредник најелитнијег часописа за дизајн
на свету – „Волпејпер“, који обрађује многе теме. Оно на чему се
темељи јесте дизајн, али „lifestyle“ је оно што га добро продаје.
Његов садржај чине ахитектура, дизајн, ентеријер, храна, мода,
путовања… Тони Чејмберс је нагласио да оно чега смо свесни
јесте то да морамо бити на опрезу, да се стално мењамо, да
манипулишемо садржајем, јер „lifestyle“ часописима стално
прети опасност да постану предвидљиви. Ако читалац зна шта
ће добити, онда нема потребу да купује часопис.

„Normann Copenhagen“ изложбa: 1. Ручно рађена ваза у облику
бусена траве; 2. Norm 69 лампа састављена од 69 делова –
максимално искоришћење ефекат светла; 3.Мултифункционална
гумена кадица; 4. Woofy – скривач каблова

Mutto – „New Nordic“ изложбa: 1. Чивилук у облику печурки на
зиду; 2. Посуде за со и бибер у облику наслаганих цилиндара; 3.
Полице састављене од цилиндара; 4. Стаклена лампа
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Dupli Casa у Лудвингсбургу – лежи на основи старе куће, издигнута је, удвостручена и заротирана, Jürgen Mayer

Идејни пројекат трга „Plaza de la Encarnacion“ у Севиљи, у Шпанији, Jürgen Mayer
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Магазин „Graﬁk“ је месечник посвећен графичком дизајну,
намењен интернационалној публици. Тежећи да направи
најбољи приказ савремених отварања из дизајна, „Graﬁk“
представља најуспешније концепте, како „cutting edge“, тако
и комерцијалних дизајн решења, стварајући на тај начин
платформу за фотографију, уметност, типографију, илустрацију,
нове медије, моду, технологију и адвертајзинг.
Данска компанија „Muutto“ својим идејама и талентом
представила је повратак простора северне Европе у златно
доба дизајна. Бави се дизајнирањем предмета за кућу, свој рад
је отпочела пре две године и за то кратко време је сврстана
међу водеће компаније у свету из области дизајна. Петер Хастед
нагласио је да је тему SPEED2 узео дословце и говорио о томе
како је брзина утицала на тржиште дизајна. „Све се одвија много
брже у освајању нових тржишта, тражењу нових дизајнера, а
свет постаје много интернационалнији. Наша амбиција је да
створимо нови скандинавски дизајн. У нашу колекцију уткано
је много различитих личности, будући да сарађујемо са многим
дизајнерима, када све то уклопите у целину, схватићете да их
све повезује заједнички израз.“
Компанија „Muuto“ је истог дана уприличила и веома
интересантну изложбу. Слоганом New Nordic, „Muuto“
представља најбоље младе дизајнере из Данске, Шведске,
Норвешке и Финске. Радови дизајнера које окупља „Muuto“,

одражавају дух скандинавског дизајна, стварајући нову
перспективу кроз комбинацију естетике и функционалности –
креативни су, јединствени, лепи и корисни.
Рабин Хејџ, архитекта и дизајнер, један је од власника и уредника
„DeTnk“ веб портала, који је посвећен савременом дизајну
и архитектури. „DeTnk“ је место где се можете информисати,
открити нове ствари и радове, али програм и садржаји, су оно
што га чини изузетним и различитим. Садржај се бира тако да
има критичку и образовну улогу. Сајт је подељен на пет секција
и велики је извор информација како за дизајнере, тако и за
колекционаре. „Користимо веб као начин изражавања“, рекао је
Рабин Хејџ.
Последњи дан Belgrade Design Week-a и конференције SPEED2,
ове године посвећен је напретку технологије, комуникације и
повезивања. У сегменту брендинг дизајна наступили су Караван
Култура, Ћико Бестети и Алфонсо Леонеса из компаније AGAPE.
Караван Култура је независна холандска уметничка агенција,
која својим деловањем повезује људе Европе и Евроазије. Као
медијатор, Караван Култура проналази решења за политичке
и социјалне проблеме у конфликтним областима, користећи
размену и упознавање различитих култура као основно
средство за постизање бољих односа.
Бестети долази из компаније „Паола Ленти“. Ова компанија
специјализована је за производњу тепиха, столица и гарнитура
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Дрвене столице са полиетиленском пеном пресвучене
температурно сензитивном површином на којој остају трагови
након седења, Jürgen Mayer

3д модел улазне партије у Мајамију (место окупљања младих),
Jürgen Mayer

Покрет и брзина дизајнера Саше Лакића

за седење, и до сада је постала синоним за текстилне иновације
у свету дизајна. Колекција „Паоле Ленти“ из 2009. године
развијена је на основном мотиву – мотиву суштинске природе.
„Essenttial Nature“ осмишљена је као интерпретација човека и
његовог односа са свакодневицом и окружењем.
Суштину Агапеове пословне филозофије, још од свог оснивања
1973. године, чинили су иновација, истраживање, нови
материјали и флексибилна решења. Мисија компаније је да
купатила начини што комфорнијим и естетски изазовнијим
простором.
Јирген Мајер је оснивач и вођа интердисциплинарног студија
„J. Mayer H.“ који ради на пројектима у области архитектуре,
комуникација и нових технологија. Од урбаног планирања и
архитектонског пројектовања до уметничких инсталација и
индустријског дизајна, повезаност људског тела, технологије
и природе за њега представља полазну тачку у пројектовању
нових простора. „Покушавамо да померимо границе наше
струке, тако да делујемо у различитим смеровима архитектуре
и урбаног планирања, али и уметности и дизајна. Уз све то,
трудимо се да интегришемо нове медије и нове технологије као
грађевински материјал, да их попут дрвета и бетона користимо
као сопствени део архитектуре.“

Дизајнер Саша Лакић воли покрет и брзину. Опчињен
напредним технологијама, започео је амбициозне пројекте
у области аутомобила и мотора. Будући да је предан уживању
које његов дизајн пружа, протеклих година је показао и велико
интересовање за архитектуру и дизајн намештаја.
Током свих шест дана четврте Београдске недеље дизајна, у
оквиру пратећег програма организована су разна дешавања,
промоције и журке. Међу најзанимљивијим догађајима био је
концерт Федерика Аубеле, аргентинског композитора и певача,
а 30. маја организована је и велика журка којом је обележен
завршетак Belgrade Design Week-a 2009, на којој је главни DJ био
Фред Декин, бивши члан британског бенда „Лемон Џели“.
Жеља Belgrade Design Week-a јесте да приближи локалне
креативце и пословне људе глобалним лидерима и да привуче
пажњу светске јавности на креативну снагу југоисточне Европе,
а особито нашег региона.
Модерно конципирана, динамична, актуелна недеља дизајна
уводи Београд у светске метрополе.
Нека се четворогодишња традиција настави!
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aрх. Хранислав Анђелковић

INTERARCH’ 2009
 XII СВЕТСКИ ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ
17–20. мај 2009,
Универзитет за архитектуру, грађевинарство и геодезију, Софија

Louise Cox
– председник Mеђународног удружења архитеката (UIA)

Са Тријенала

Организатори тријенала: Интернационална академија архитектуре, Удружење архитеката Бугарске, Универзитет за архитектуру,
грађевинарство и геодезију, град Софија и издавачка кућа „Atlas Style“.
Овај четвородневни скуп је био посвећен теми „Архитектура XXI
века“, а учесници по позиву били су: TADAO ANDO, PAUL ANDREU,
ANDREY BOKOV, MARIO BOTTA, SANTIAGO CALATRAVA, JEAN
MARIE CHARPENTIER, MASSIMILIANO FUKSAS, VITTORIO GREGOTTI,
TEODORO GONZALEZ DE LEON, NICHOLAS GRIMSHAW, THOMAS
HERZOG, STEVEN HOLL, TOYO ITO, HELMUT JAHN, FRANCOISEHELENE JOURDA, JOHN KAY, KIYONORE KIKUTAKE, REM KOOLHAAS,
DANIEL LIBESKIND, RICARDO LEGORRETA, WU LIANGYONG, THOM
MAYNE, MANFREDI NICOLETTI, JEAN NOUVEL, FRANK O.GEHRY,
KAS OOSTERHUIS, CESAR PELLI, FABIO PENTEADO, RENZO PIANO,
AGUSTIN HERNANDEZ NAVARRO, RICHARD ROGERS, MOSHE
SAFDIE, ALVARO SIZA, KENNETH YEANG.
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Учесници међународног отвореног форума „Архитектура XXI
века“ били су: AHMET VEFIK ALP (TURKEY), JUSTUS DAHINDEN
(SWITZERLAND), RICHARD ENGLAND (MALTA), KENNETH
FRAMPTON (USA), JORGE GLUSBERG (ARGENTINA), JAN HOOGSTAD
(THE NETHERLANDS), ALEXANDER KUDRJAVTZEV (RUSSIA), LOISE
NOELLE MERELES (MEXICO), JUHANI PALLASMAA (FINLAND), MARIO
PISANI (ITALY), LILO POPOV(BULGARIA), DENNIS SHARP (UK), BRIAN
SPENCER (USA).

У оквиру програма Тријенала организоване су четири
такмичарске изложбе:
1. Изложба Архитектонских пројеката и реализација.
Секције: Архитектонске структуре будућности, Иновације
и традиционална архитектура, Архитектонски идентитет,
Архитектура и екологија и Одрживи градови.
2. Изложба архитектонских књига и часописа, публикованих
после 2006. године.
3. Изложба дипломских радова студената са водећих
архитектонских факултета.
4. Интернационална изложба „Soﬁa City ‘21”. Аутори пројеката:
Lord Norman Foster, Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas, Dominique
Prerrault, G3 (G. Stollov), ADAIS (G. Bakalov).
Намера је била да на изложби „Водећи мајстори савремене
светске архитектуре – чланови ИАА“ буду представљени нови
пројекти преко осамдесет водећих имена у архитектури, као и
водеће фирме у области архитектуре и грађевинарства.

НАГРАДЕ ИЗ СВЕТА
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арх. Милена Мишић

ЛАУРЕАТ ПРИЦКЕРОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2008
 ЖАН НУВЕЛ

Као што већ традиционално извештавамо и пратимо велике светске награде из области архитектуре, овог пута следи објава
цењене Прицкерове награде за протеклу годину, а уз њу ћете имати прилике и да се ближе упознате са стваралаштвом
њеног најновијег лауреата у рубрици Велики архитекти света у овом броју АРХИТЕКТА.
Француз Жан Нувел (Jean Nouvel) изабран је за лауреата
Прицкерове награде за 2008. годину. Формална церемонија
награде, која се широм света сматра највећом части у свету
архитектуре, биће одржана 2. јуна 2009. у Вашингтону у
Конгресној библиотеци. Том приликом ће 62-годишњем
архитекти бити уручена награда од 100.000 долара и познати
бронзани медаљон Хајат фондације.
Иако је његов рад претежно везан за Француску, Нувел је
радио пројекте по целом свету, укључујући Јапан, Шпанију,
Енглеску, Холандију, Италију, Чешку, Аустрију, Немачку, Белгију,
Луксембург, Кореју, Мексико, Израел, Бразил, Катар, Либан,
Кипар, Исланд, УАЕ, Тајван, Малезију, Португал, Кувајт, Мароко,
Русију и САД - све заједно преко двеста пројеката.
Томас Прицкер (Tomas J. Pritzker), председник Хајат фондације,
у званичној објави избора лауреата цитирао је жири: “Од
многобројних фраза којима се може описати стваралаштво
архитекте Жана Нувела, најприближније су оне које величају
његово храбро настојање за новим идејама и његов изазов
прихватања норми у циљу померања граница.“
За Нувела у архитектури нема стила a priori. Њега чешће
испровоцира контекст у основном смислу који подразумева
културу, локацију, програм и клијента, да развије нову и
другачију стратегију за сваки пројекат.

Нувел je други по реду Француз изабран за лауреата, први је био
Кристијан де Порзампарк (Christian de Porzamparс) 1994. Иако је
2008. година тридесетогодишњица уручивања награде, он је 32.
лауреат по реду, од 1979. када је награда основана. Године 1988.
и 2001. изабрана су по два лауреата.
Историјат Прицкерове награде је објављен у броју 18
АРХИТЕКТА (јул 2005) од када је редовно пратимо.
http://www.pritzkerprize.com
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студ.арх. Никола Бојић
студ.арх. Зорана Башић
арх. Милена Мишић

ЖАН НУВЕЛ JЕАN NOUVEL
Добитник Прицкерове награде за 2008. годину

Жан Нувел је рођен у Фумелу, у Француској, 1945. године.
Самосталним дизајнерским радом почео је да се бави 1970.
Своје школовање је наставио до дипломирања на Ecole des
Beaux-Arts 1972. Нувел је био вицепредседник института Francais
d’Architecture 1991. године. Такође, био је почасни сарадник
Америчког института архитектуре од 1993.
Жан Нувел је стекао репутацију лошег момка савремене
архитектуре. Будући да је особа коју је тешко преварити,
пролонгирао је заштиту својих ауторских права, јер није био
именован за пројекат The Grand Stade у Сент Денију (Saint
Denis-у), предграђу Париза, упркос чињеници да је победио
на овом конкурсу. Нувел, аутор пројекта Института арапског
света (Institut du Mond Arab) (Париз, 1981-1987) и зграде The
Fondation Cartier (Париз, 1991-1995) један је од најмоћнијих и
најоригиналнијих француских архитеката данашњице. Његов
осећај за волумен, за материјале, где је највећу употребу нашло
стакло, величанствен је, иако функционалност појединих
простора, попут главне презентационе зоне Фондације
Картије, не задовољава захтеве инвеститора. Један од његових
последњих пројеката је и свакако један од већих у његовој
досадашњој каријери. Реч је о пројекту културног центра у
Луцерну, у Швајцарској.
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Добитник је великог броја престижних награда за свој
досадашњи рад, укључујући Equerre d'Argent за најбоље
француске грађевине и за Институт арапског света, као и за
оперу у Лиону (1993), затим медаљу Chevalier dans l'Ordre des Arts
et Lettres (1983), као и сребрну медаљу Academie d'Architecture
(1983), Grand Prix d'Architecture (1987), а специјално напомињемо
награду Aga Kahn (1987).

Жан Нувел (Jеаn Nouvel)

Овај текст је део семинарског рада студената архитектуре
Николе Бојића и Зоране Башић под називом: Moderna
arhitektura: Jean Nouvel, Mario Botta, Christian de
Portzamparc, који је рађен на предмету Пројектовање
друштвених зграда код проф. Мирјане Анђелковић.
Арх. Милена Мишић је, уз сагласност аутора, текст
дорадила и прилагодила за објављивање у часопису
АРХИТЕКТ.
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Галерија Лафајет

ГАЛЕРИЈА ЛАФАЈЕТ GALERIE LAFАYETTE
Нувелова зграда Лафајет галерије налази се на углу улица
Фридрихштрасе и Француске, у средњој зони Берлина. Локација
је удаљена од порушеног Берлинског зида свега један блок.
Нова грађевина је пресвучена у стакло, што је само по себи
супротност берлинској традиционалној архитектури. Нувел
показује да нису ни Мис ван дер Рое, као ни Ерих Менделсон,
били заговорници става: неопходност пројектовања свих
зграда у Берлину у истом маниру, са фасадама од опека, са
зидовима од опека, и наглашеним прозорима. Повезаност
аркадом са зградама Харија Коба (Pei Cob Freed & Partners) и О.
М. Унгера, галерија Лафајет, која такође укључује и канцеларије
које се налазе у угловима зграде, није моделирана искључиво
као закривљена стаклена фасада, већ је у свом горњем делу
зарубљена купа, чији врх продире у унутрашњост објекта,
емитујући још израженији осећај транспарентности.
Нувелову интерпретацију тржног центра карактерише замена
чувених атријума галерије Париз са извесним бројем волумена
купастог облика. Кроз објекат продиру волумени у облику купе,
који су у ствари празан простор у објекту. Овај потез ствара
осећај неизвесности провидног и визуелни контакт са осталим
људима који бораве у локалима.

Транспарентност ентеријера и визуелна комуникација људи

Импресиван ентеријер
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Детаљ ентеријера ресторана хотела и кафе-бара

Основа Галерије

Приказ ентеријера хотелских соба

ХОТЕЛ, ЛУЦЕРН 1997
Првобитна употреба: школа хотелијерства, медицинска
школа, пословна зграда, женска школа, краљевски
апартмани.

Попречни пресек
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Из основе објекта, као и из попречног пресека објекта, можемо
видети на који начин ови конуси праве динамику.
Главна купа се уздиже неколико спратова од нивоа улице до врха
зграде. Друга, мања купа, која је окренута, продире кроз зграду
од нивоа улице, кроз два спрата зграде и две подземне етаже
паркиралишта. Провидне купе су интересантне као обликовни
елемент, али веома су незахвалне за функционалност објекта.
У архитектонском смислу, оне нити пружају довољно јак осећај
вртоглавице, нити успешно омогућују олакшање у ионако
скученом продајном простору. Поред тога, купе подстичу
радозналост посетилаца, који изгледа желе да истраже зграду и
више него што заиста могу. Питам се шта се дешава у објекту са
изврнутом купом?
Иако архитекта описује своју зграду као негацију изражене
камене архитектуре Берлина, галерија Лафајет је пре класичан
и безбедан објекат, који се савршено уклапа у своје окружење.

При реновирању овог објекта и промени функције у хотел,
Жан Нувел је одабрао необичан извор инспирације: сваки од
апартмана је посвећен једном од његових омиљених филмова,
из којих он преузима боје и декор. Хотел је смештен на
седмоспратници, грађеној у касним годинама 19. века у центру
Луцерна, недалеко од Културног и конгресног центра (ККЛ), чији
је пројектант такође Нувел.
Згради, која има прелепе вртове, није мењана спољашњост, већ
је њен ентеријер у потпуности редизајниран. Честа промена
намене утицала је на њен несређен унутрашњи изглед. Као
и увек, Нувелово дело показује његову јачину у слободном
изражавању и апсолутно савремени начин ишчитавања
лекција о прошлости. Пројекат је утемељен на двема основним
интуицијама: у једну руку, Нувел испитује концепт екстеријера и
ентеријера зграде, док истовремено прелистава своје памћење,
приступајући смицалици - пројектовање слика из биоскопа естетско и друштвено оплемењивање, што је задатак фресака.
За разлику од других луксузних хотела, који носталгично
инсистирају на старомодном декору и колориту, Хотел
има за циљну групу модерну, фенси клијентелу, која тежи
неприлагођеној заводљивој моћи слика из биоскопа. У ову част
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је и Нувел лично дао коментар: Некада су сликани ликови из
класичне митологије. Сада, то је Фелини уместо Зевса, који ми
намигује са плафона хотела.
Заправо, у својој интерпретацији биоскопа као творца
данашњих митова и икона, изгледа да је Нувел био инспирисан
Хенсоновим филмом Поверљиво из Л.А., у коме зидови соба
елегантног елитног бордела, који је заправо главно место
збивања у филму, коришћени су кадрови као представе великих
митова биоскопа. У филму, декор соба је такође инспирисан
филмовима, а на сличан начин Нувел уређује своје хотелске собе,
тако што плафоне користи као велике екране за приказивање
најпознатијих и њему омиљених светских филмова.
Нувел ствара атмосферу и осликава филм употребом намештаја,
светлости и боја; он је креирао сав намештај у хотелу. Двадесет
пет соба које су окренуте башти, или мањим баштама у којима
је засађен бамбус, нуди мноштво различитих стаза и визуелних
доживљаја, изазваних мноштвом различитих филмова: Фелини
и Алмодовар, Гринвеј и Фазбиндер, режисери који заиста имају
нешто заједничко: високо развијен, сложени однос према слици,
снажној декорацији и визуелним ефектима.
Хотелски бар The Lounge и ресторан The Bam Bou Restaurant
развијају ову тему филмова у контрасту између црно-беле шеме
(црно-беле елеганције неких делова хотела) и експлозије боја
у другим деловима хотела. Повезивање простора је урађено
у најнеутралнијем могућем маниру, као што је веома строга
униформа особља хотела, чинећи сваку собу потпуно новим,
узбудљивим открићем.
Овај објекат представља везу између екстеријера и ентеријера
на један фасцинантан и сложен начин.
Нувел представља занимљиву зграду као омотач или
контејнер, чија се компактност, аскетска лепота, супротставља
разнобојности и различитом обликовању мозаика на плафону,
нарочито увече: рефлексију не само спољашњег и унутрашњег,
већ старинског и модерног, константног и повременог, реалног
(и материјалног, мерљивог волумена зграде) и виртуелног:
филмови и митови.
И намеће се питање о значају репрезентативности: видети
и бити виђен. Архитекта верује да постоји естетска, чак и
емотивна димензија, као могућност тражења решења појединих
мистерија... Есенцијална естетска димензија чуда... То је чудо које
се распростире и иза димензије симбола: градови су ноћу све
живљи, и социјални живот се одвија под вештачким светлом...
Једна од највећих визија модерног града је она коју видимо
ноћу из авиона: грађевине и густина насељености истакнуте су
вештачким осветљењем. Та слика даје поетичност граду, попут
слике космоса.
Једна од кључних ствари модерне архитектуре је Нувелово
третирање сваког од својих објеката посве јединственим, живим
и оригиналним духом, који је подједнако видљив и на лаганој
архитектури Фондације Картије, и на згради Института арапског
света.

ВЕЛИКИ АРХИТЕКТИ СВЕТА

Институт арапског света

Ентеријер
ИНСТИТУТ АРАПСКОГ СВЕТА
INSTITUT DU MONDE ARAB 1987 88
У архитектонском смислу, овај објекат представља један
модеран драгуљ, лоциран на обали Сене, у самом срцу Париза.
Сена представља природну међу са катедралом Нотр-дам, док
се у близини овог института налази и чувени центар Помпиду.
Сачињен у елегантном хај-тек стилу експресионистичког
надахнућа, израженог у две паралелне масе, одвојене узаним
прорезима, једна маса велике кривине, која прати кривину
булевара који се простире ивицом реке. Други правац,
правоугаоне основе, ивичи се широким двориштем. Ова
два правца су повезана подземним пролазом, који се даље
простире испод паркинга.
Институт је замишљен као медијатека коју чине музеј,
библиотека, аудиторијум, ресторан, канцеларије, паркинг
итд. Степениште, које је сачињено од метала и стакла, и лифт,
својим дизајном остављају елегантан утисак оријента. Његово
јединствено двориште, сучељено јужном фасадом, украшеном
орнаментима. Ове орнаменте чине стотине соларно активних
дијафрагми. Као један од величанствених пројеката у Паризу,
наградио га је бивши француски председник Франсоа Митеран,
као део међународне културне сарадње. Ово архитектонско
здање је добитник и престижне награде Ага Кан (Аga Kahn), за
специјално архитектонско достигнуће исламске културе.

45

ВЕЛИКИ АРХИТЕКТИ СВЕТА

ARHITEKT 28

Картије фондација
за савремене уметности

Детаљ фасаде
Фондације Картије
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ФОНДАЦИЈА КАРТИЈЕ
FONDATION CARTIER 1994.
Играјући се светлошћу и провидношћу, Нувел је искористио
650 тона метала и 5.000 м2 стакла за Фондацију Картије. Сам
архитекта је изјавио да је то архитектура базирана у потпуности
на светлости и стаклу, уткана металом. Архитектура, која
се поиграва замагљивањем опипљивих граница зграде,
моделирана у читање чврстог волумена сувишног, у поетици
двосмислености и ишчезавању.
Стаклени део се простире на страни булевара, изолујући башту
и чувајући архитектуру либанског кедра, засађеног 1823. године,
који је засадио чувени градитељ Франсоа-Рене де Шатобријан
(Francois-Rene de Chateaubriand.).
Изложбени простори заузимају укупну површину од 1.200 м2,
у два нивоа. Нувел је дизајнирао ове просторе по принципима
слободе и слободног размишљања: архитектура соба је
прилагођена намени, која сама по себи ствара конструкцију која
ће то и омогућити. Приземље, које је у потпуности сачињено
од стакла, отвара се према башти помоћу клизних врата.
Прилагодљивост грађевине је позив да замислимо објекат који
варира у скали и који је у складу са ауторовим жељама.
Изложбени простор у подруму, који је делимично осветљен
зениталном светлошћу уз помоћ три шупљине, организоване
различито, тако да је сваки део простора различито осветљен,
прозорима и осветљењем које је специјално дизајнирано да
задовољи захтеве излагача.

Агбар кула
АГБАР КУЛА 2005
Агбар кула је кула 21. века у Барселони, у Шпанији. Отворена је
јуна 2005. а 16. септембра 2005. краљ Шпаније је одржао свечани говор. Кула носи име власника - Агбар групе.
Према Нувелу, облик Агбар куле је инспирисан Монсерат планином поред Барселоне, као и гејзиром који стреми у висину.
Такође доста подсећа на кулу сер Нормана Фостера у Лондону.
Агбар кула има 30.000м2 канцеларијског простора, 3.210м2 простора за техничку подршку и инсталације, и 8.351м2 сервиса,
укључујући аудиторијум. Кула је висока 144,4 м и има 38 спратова, укључујући четири подземна спрата.
Дизајн куле је комбинација неколико различитих архитектонских концепта, који су резултирали изненађујућом
конструкцијом од армираног бетона, прекривеног фасадом од
стакла и са преко 4.500 прозора. Објекат се издваја у Барселони, он је трећа по висини грађевина после Артс хотела и Мапфр
куле, које су обе по 154 м висине.
Једна од главних црта објекта је његово ноћно осветљење. Он
има 4.500 ЛЕД светлећих уређаја који подржавају извођење
светлећих облика на фасади.
Поред свега тога, објекат има топлотне сензоре на спољној страни, који регулишу отварање и затварање прозорских застора на
фасади и тиме смањују потрошњу енергије за климатизацију.
Агбар кула – детаљи
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Саво Поповић

НАГРАДА КОМПАНИЈЕ „HОВОСТИ“
ЗА АРХИТЕКТУРУ  2008.
43. ауторски конкурс архитектуре

Са отварања изложбе

Дијалог
Безмало пет деценија, некада „Борбина“ награда, коју већ
пет година наставља награда за архитектуру „Новости“,
вреднује архитектонска остварења у земљи, настојећи да
препозна и афирмише сваки вредан искорак на том плану.
Тиме „Новости“ остварују и своју важну културолошку мисију
у друштву, стимулишући највише домете у стваралаштву.
Избор радова приспелих на ауторски конкурс „Новости“ за
најбоље изведено дело у прошлој години, на сведен начин
представља верну слику - пресек стваралаштва у Србији. Кроз
приспелих 11 радова прелама се низ задатака које су српски
архитекти решавали, настојећи да допринесу подједнако овом
„занату“ и уметности. Пројектовали су велика здања сложеног
и комбинованог садржаја, стамбене и пословне објекте, као
и луксузне куће у резиденционалним деловима града. Сва
та решења дају јасне и високе естетске вредности, и када се
пројектовало и градило у слободном простору и када је здање
требало интерполирати усред урбанистичког хаоса, односно
старог градског ткива.
За најбоље архитектонско остварење реализовано у 2008.
години жири „Новости“ (академик Брана Митровић, др
Александар Кадијевић, арх. Слободан Малдини, арх. Снежана
Веснић, арх. Владимир Миленковић и Манојло Вукотић,
генерални директор и главни и одговорни уредник Компаније
„Новости“) одабрао је пословну зграду у Београду, у Таковској
23-25, Весне Цагић Милошевић и Ксеније Булатовић. Oво здање
остварује, како оцењује жири, уметнички дијалог са културним
здањима српске архитектуре - са Брашовановом зградом у

Izbor radova sa konkursa
Izvedena dela:

Najuspešniji studentski projekti:

1. POSLOVNI OBJEKAT
akovska 23-25, Beograd
Vesna Cagić
Ksenija Bulatović

1. KULA-HOTELI GARAŽA
Hana Drašković

2. PORŠE - UPRAVNA ZGRADA, BEOGRAD
Goran Vojvodić
3 STAMBENA ZGRADA “VILA A’
Zoran Radojičić
4. VILA “NIKOLIĆ”
Lazar Kuzmanov
Mlljan Cvijetić
5. STAMBENO-POSLOVNl OBJEKAT
Milan Vujović
6. STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT
Jovan Sarić
7. KOMPLEKS POSLOVNIH OBJEKATA
ROBNA KUĆA, BANKA BRČKO
Nataša Đudurović
8. STAMBENO POSLOVNA
ZGRADA “VLASINA”
Marko Krstić
Predrag Denić
9. BEOGRADSKA VILA
Mustafa Musić

2. DŽEZ AKADEMIJA,
blok 39, Novi Beograd
Snežana Mihajlovska
3. VRATA MORA. BUDVA
Stanislava Predojević
4. HOTEL NA SVETOM STEFANU
Bojan Kovač
5. STUDIO ZA MODNI DIZAJN
obala Save, Beograd
Ivana Milenković
6. DOMOS VERBI NA BEOGRADSKOJ
KULTURNOJ TRANSVERZALI
Ksenija Bunjak
7. OTVARANJE
Nataša Drašković i Nemanja Mavrenski
8. POSLOVNO-STAMBENI KOMPLEKS
na Cvetnom trgu
Marko Krstić
9. MASTER PLAN - LUKA BEOGRAD
Marko Salapura
10.PRVA BEOGRADSKA BALETSKA ŠKOLA
Anđelka Murić
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Најбоља архитектонска реализација

Најбољи студентски пројекат

Нушићевој 4, али и са кућама у Таковској улици, важној за
архитектуру Србије и Београда. На тој микролокацији здање
Цагићеве и Булатовићеве остварује успешан дијалог са делима
Ивана Антића (зграда РТС-а), Сунка, Пичмана и Митровића.
Жири је од 154 студентска пројекта, приспела на конкурс
„Новости“, за најбољи одабрао пројекат за кулу-хотел и гаражу
Хане Драшковић. Рад се истиче оригиналношћу и смелошћу,
има изразите ликовне вредности и, како је жири оценио, указује
на стваралачки потенцијал. Доследно спроведени пројекат који
се тиче истраживања форме, пажњу привлачи експресивношћу
и смелим задирањем у простор.
Интегрисање награђених радова на конкурсу „Новости“ у важне
књиге - прегледе домаће архитектуре и велике изложбе које се
тичу градитељства на нашим просторима, сведочи да награда
за архитектуру „Новости“ не ужива изузетан углед само међу
ствараоцима и теоретичарима архитектуре. То је и сведочанство
о релевантном вредновању жирија, односно стручности којом
се бирају награђени радови. Та дела не остају само „знак“ у
простору, већ остају и као знак времена у ком су настала и по
којима ће се то време и средина препознавати.

Од 6. до 11. априла 2009. године била је организована
изложба радова са конкурса Компаније „Новости“.
Уредник
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Јелена Ристић

МАНИФЕСТАЦИЈА
„НАЈЛЕПШИ КРОВОВИ 2009“, КАЊИЖА

Категорија „Историјски споменици“ – 1. награда: Управа ЗОО врта Палић

Марта ове године, у културно-образовном центру „Cnesa” у Кањижи, приређена је манифестација „Најлепши кровови 2009“.
Организатор манифестације је већ традиционално фирма „Потисје Кањижа“, позната по производњи црепа и грађевинског
материјала.
По подацима ове фабрике, основане 1903. године, за више од
једног века постојања милиони тона материјала уграђени су
у стотине хиљада објеката широм Србије и Европе. Такође,
константне инвестиције у усавршавање процеса производње и
квалитета производа, као и прихватање савремених трендова
пословања и производње, допринели су њеном сталном расту
и развоју. Компанију 2003. године преузима компанија „Tondach“,
која представља лидера у производњи црепа и грађевинског
материјала у овом делу Европе, тако да „Потисје Кањижа“ данас
представља једну од водећих фабрика читаве групације.
Веома је важно истаћи да је једна од основних стратегија
пословања ове компаније поштовање захтевних ИСО стандарда,

као и одговоран однос према животној околини. С тим у складу,
у циљу стимулације позитивних друштвених вредности,
афирмације грађевинарства и архитектуре, промоције
естетике и стила и приближавања своје делатности јавности,
приликом прославе стогодишњице постојања 2003. године, ова
компанија организује манифестацију „Избор за најлепши кров
века“. Због великог интересовања и успеха, ова манифестација
постаје традиција. Такође је важно напоменути да жири ове
манифестације од њеног оснивања чине еминентни стручњаци
из области грађевинарства и архитектуре, што потврђује
и податак да је први председник жирија (2003. године) био
познати професор доктор Ранко Радовић.
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Категорија „Јавни објект“ – 1. награда: Регионални креативни центар „Јозеф Нађ“ у Кањижи

50

Интересовање за конкурс је, по речима организатора, и ове
године било велико, о чему сведочи и 45 пријављених радова
који су задовољили пропозиције. Додељене су награде у три
категорије: историјски споменици, јавни објекти и приватне
стамбене зграде. У свакој категорији награђена су по три
крова. На свечаности поводом доделе награда победницима
конкурса, организатор се заиста потрудио да награђене објекте
најсвеобухватније представи присутнима. Тако је инзванредна
видео презентација награђених објеката пропраћена и веома
стручним и свеобухватним текстуалним описом сваког објекта,
који су приредили чланови жирија. Поред доделе награда, у
саставу програма је предвиђен једносатни обилазак фабрике
и упознавање са производним процесом, чиме је промовисан
производни програм ове компаније. Такође, присутни су
могли да уживају и у традиционалној изложби мајолике у
холу културног центра (поред производње црепа и то је
традиционална делатност „Потисја“). Стратегија компаније је да
овом манифестацијом заинтересује стручну јавност и усмери
како даљи развој компаније, тако и међусобну комуникацију
између компаније, купаца и пословних партнера широм Србије.
Тако су међу званицама ове године, поред многобројних
стручњака из области архитектуре и грађевинарства, били и
студенти Архитектонског факултета у Београду. Организатори
су овом приликом изразили жељу да се број студената
наредних година увећа, и да међу њима буду и студенти осталих
универзитета у земљи. Оваквим приступом „Потисје Кањижа“
још једном потврђује свој циљ да истакне друштвено корисне
аспекте и корпорацијску одговорност према потрошачима,
животној средини и култури живљења. Ипак, по мишљењу
присутних, поред свих похвала компанији за успешну
организацију, неуобичајено је што се није инсистирало да сви

кључни актери у процесу производње награђених објеката
буду представљени публици. Ово је веома важно, јер је познато
да од квалитета комуникације и сарадње између инвеститора,
пројектанта и извођача директно зависи финални резултат,
односно, у овом случају функционална и естетска компонента
кровног покривача. Наиме, иако по Правилнику манифестације
објекат на конкурс могу да пријаве не само аутори, већ и
власници, као и извођачи објекта, компанија би током расписа
конкурса за наредну годину требало да услови све који
конкуришу да у пријави наведу све кључне актере у процесу
производње објекта (инвеститор, пројектант, извођач радова),
будући да се ове године десило да су пројектанти појединих
објеката остали анонимни.
Ове године циљ компаније био је и да манифестација за избор
најлепшег крова прерасте у међународну. Тако ће награђени
радови након ове манифестације бити у конкуренцији са
награђеним радовима из једанаест земаља централне и
југоисточне Европе, у којима корпорација „Tondaсh“ има своје
филијале.
Чланови Жирија ове године били су:
Доц. Иван Рашковић, д.и.а., Архитектонски факултет у Београду,
председник
Мр Лазар Кузманов, Архитектонски факултет у Новом Саду
Мр Александар Кековић, Архитектонско-грађевински факултет
у Нишу
Дарко Мијатовић, дипл.инж.грађ., заменик председника
Александар Бероња, дипл.инж.грађ.
Након селекције приспелих радова, жири је прихваћене радове,
у складу са Правилником о оцењивању, бодовао на основу низа
критеријума:
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Категорија „Приватне стамбене зграде“ – 1. награда: Кућа у низу, Златибор
1. Архитектонско-обликовни и естетски квалитети крова, као
и однос крова према објекту у целини
2. Функционални квалитети крова
3. Контекстуална интеграција крова са околином
4. Кров као фактор одрживости и рационалне употребе
материјала
5. Техничко-занатски квалитети
6. Процес „старења“ и трајност крова.
Коментаришући приспеле радове, жири је истакао:
„Жири је код већине аутора који нису били условљени строго
дефинисаним техничким параметрима, попут објеката из
категорије споменика културе, препознао настојање да важан
конструктиван елемент објекта, његову пету или ’хоризонталну’
фасаду интегришу не само у саставни део објекта, већ и како
је неко то поетски формулисао, афирмишу као његову небеску
пројекцију.“1
Жири је даље приметио да један број приспелих радова
сведочи о виспреној спрези идеје, креације и занатског умећа,
и да као такви заслужују симпатије. Међутим, поред афирмације
кровног покривача у награђеним радовима, такође је уочено
да код једног броја приспелих радова, уз дужно разумевање
притисака којима су у фази реализације објекта изложени
аутори (било да су пројектанти или извођачи), постоји
конфузија имеђу обликовно-функционалног решења крова и
функције самог објекта. У том смислу, упућен је савет ауторима
да још у току организације функционалних садржаја објекта,
одмах третирају и њихове утицаје или последице на кровну
конструкцију. Само на тај начин, у синтезном и свеобухватном
третману свих фактора кровног покривача, могуће је избећи

или бар свести на минимум у реализацији уочљиве занатске
интервенције и импровизације, које нарушавају финално
решење. Такође, стручни жири, као и представници групације
која је расписала конкурс, замерили су неким пријављеним
радовима неадекватан третман појединих кровних покривача
по питању њихове естетске компоненте у функцији, када су
у питању кровни нагиби, као и недовољну имплементацију
сазнања о неопходности примене елемената додатне кровне
опреме.
Увидом у приспеле радове свакако се намеће закључак да
је стручни жири имао тежак задатак, будући да велики број
објеката приспелих на конкурс, без обзира на поменуте
недостатке углавном техничке природе, у архитектонскообликовном и естетском смислу, као и са аспеката
функционалности, контекстуалности и интеграције крова са
околином, задовољава веома високе критеријуме. Такође, са
аспекта рационалне употребе материјала и крова као фактора
одрживости, код већине прихваћених објеката постигнут је
оптимум између употребне вредности и визуелног изгледа
крова, чиме је потврђено да су у добром концепту функција и
естетика савезници, а не противници. Најзад, корпорација и
чланови жирија се надају да ће награђени део ипак заслужених
средстава одвојити за отклањање поменутих недостатака на
кровним покривачима.
На крају следи прилог у коме је приложен кратак резиме
стручне оцене и образложења првонаграђених радова од
стране жирија,2 као и списак осталих награђених радова.

1

2

Најлепши кровови 2009, Каталог награђених радова.

Ибид.
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Категорија: Јавни објекти
I награда: Регионални креативни центар „Јожеф Нађ“, Кањижа
„У архитектонско-обликовном и естетском смислу, кровни склоп
овде представља интегративни елемент између старог и новог и
то на више равни. Најпре је то системска веза са градитељском
традицијом поднебља; кров јесте скуп карактеристичних
мотива панонске архитектуре: наобарокне (необарокне)
кривине, поткровни венци и комбиновање материјала јесу
назнаке поменуте везе. Посебно се истиче пасарела између
два корпуса објекта: њена закривљеност ствара визуелни
‘напон’, карактеристичан за барокни концепт компоновања
склопа. Све изнесено одсликава квалитетно артикулисан
концепт, који донекле на виртуозан и помало спектакуларан
начин позива историјске узоре на поновно успостављање у
данашњици. Такође, захтеван склоп је овде савладан исправном
поставком кровне равни. Особине покривача као материјала
су поштоване, а карактеристична места која потенцијално
могу бити и ‘слаба места’, обрађена су другим материјалом
одговарајућих особина. На тај начин се стварају могућности
за оптимални однос захтевног архитектонског облика и
технолошких карактеристика материјала. Описани концепт
захтева од покривача изузетна својства: технолошко напрезање
је захтев који пред материјал поставља концепт ослоњен на
врхунске тековине културе поднебља. Самим тим, материјал
за покривање мора бити врхунски производ, јер једино такав
може ући у трку за архитектонски квалитет највишег нивоа.“
Студенти у посети фабрици

Категорија: Историјски споменици
I награда: Управна зграда Зоо-врта „Палић“
„Обликован у класичном изразу регионалног стилског приступа
морфолошко-ликовном систему вредности средњоевропске
архитектонске културе, овај кров се издваја разиграном
контуром, која је акцентирана кулом на којој се читају сви
елементи, заправо стандарди, обликовања које тежи досезању
високог естетског нивоа и разумљивој комуникацији са
корисницима. Рафинираност обликовања куле истакнута
је благом закривљеношћу њене контуре, чиме се постиже
својеврсни визуелни ‘напон’. Такође, неизоставни део
ликовности описаног крова је и његов декор, односно матрица
коју граде разнобојни елементи покривача. Традиционални
принципи на основу којих је конципиран и изграђен овај
кров, линијом поменутог принципа ефикасности, поседују
све атрибуте одрживости и рационалне употребе материјала.
Његова морфологија налази оптимум између употребне
вредности и визуелног изгледа. Надограђен декоративном
схемом, овај склоп по ко зна који пут потврђује да, у добром
концепту, функција и естетика јесу савезници а не противници.
Поштовање природе покривача је резултирало врхунским
функционалним и ликовним ефектима. Естетски дискурс је овде
успостављен уважавањем карактеристика црепа као кључног
елемента покривача.“
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II награда: Туристички комплекс „Каштел Ечка“
III награда: Зграда Друштва архитеката Ниша

II награда: Дом културе у Трешњевцу
III награда: Пансион „Вила Академик“, Златибор
Категорија: Приватне стамбене зграде
I награда: Куће у низу, Златибор
„Општи квалитет архитектонског решења овде се односи
и на елемент крова. Регионални постулат четвороводног
завршетка грађевине овде је измењен, али без нарушавања
основне асоцијације. Двоводан кров је примеренији, ако
не и једини могућ у случају склопа објеката у низу. Добро
пропорционисање кровних равни у односу на остатак склопа,
створило је могућност да се поткровна етажа реши без,
релативно честог, нарушавања општег склада објекта. Кровни
прозори су послужили као акценти који отклањају могућност
визуелне монотоније кровних површина. Добро уочена мера
величине крова у односу на сложеност доњег дела склопа
грађевине, сведочи о вештини пројектанта. Кров комплекса је,
де фацто (де факто), веома сведен и једноставан, што у случају
функције значи квалитет. Сведен на двоводан, и опремљен
малим бројем акцената, овај кров се везује за контекст локалног
грађевинарства линијом ефикасности. Народно градитељство
је увек тежило рационалним поступцима у конципирању и
грађењу. Ово решење сведочи о изнесеном. Дата морфологија
крова покривена је на најрационалнији начин у односу на
особености технологије којом се располаже. Особености
црепа као покривача гарантују трајност крова. Поштовани
принципи градитељског наслеђа воде ка повољном резултату,
јер се решење ослања на вишевековно проверени концепт
покривања.“
II награда: Викенд комплекс, Палић
III награда: Помоћни објекат у дворишту породичне куће,
Нови Сад
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арх. Александра Конески

ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ У ПЛАНСКИМ
ДОКУМЕНТИМА

Увод
Без обзира на чињеницу да је термин густине насељености и
урбанистима и пројектантима добро познат, предмет овог рада
захтева поновни осврт на овај урбанистички параметар. Густина
насељености (у даљем тексту: густина) јесте плански показатељ
јединице становања и изражава однос између броја становника
настањених на одређеној површини и саме површине. Густина
се може изразити као нето или бруто густина, а јединица у којој
се изражава је број становника по хектару (бр. ст/ха). Бруто
густина представља однос броја становника и бруто површине
урбане јединице становања, изражене у хектарима (бруто
површина је укупан збир површина унутар граница јединице
становања). Нето густина представља однос броја становника
и нето површине урбане јединице становања (нето површина
се добија када се од бруто површине одбију површине
комуникација градског саобраћаја и површине за градске
потребе).
Густина утиче на квалитет становања, на урбанистичку
концепцију града, на хигијенске услове у смислу загађења,
количину зеленила по становнику, количину буке и дима. Утиче
на капацитет инфраструктуре (потрошња струје, воде, број
телефонских линија, захтев за комуналним услугама...). Густина
је везана и за уређење и дефинисање капацитета објеката
услужне делатности (снабдевања), школства, здравства,
дечијих установа и других друштвених објеката и слободних
површина за одмор, рекреацију и спорт. Када се густина повећа,
повећава се и обим моторног саобраћаја и потреба за већим
саобраћајним површинама, као и потреба за површинама за
паркирање. Добро је познато да места са великом густином
стварају погодно тле за деформацију у развоју међуљудских
односа (отуђеност, депресијa), за развој криминала и
деликвенције младих. Велика концентрација становништва
отежава адаптацију у социоекономском и еколошком смислу.
Мање се поштују природни услови. „Не заборавимо да је осећај
за простор психофизиолошке природе, и да узаност улица,
загушљива дворишта, стварају исто толико нездраву атмосферу
за тело, колико и депримирајућу за дух.“1 Може се закључити
да уколико је на одређеној површини загарантована одређена
густина, онда се гарантује и одређени квалитет и стандард
живљења.

У циљу пружања могућности избора начина становања,
Генерални план предвиђа становање у широј скали густина.
За становање је на подручју Генералног плана Ниша 19952010 („Службени лист града Ниша“ 13/95 и 2/2002) планирано
3.675,68 ха (24,45%), од чега 1,02% у градском центру, са
становањем густине 250-450 ст/ха, 16,10% је предвиђено за
градско становање густине 200-250 ст/ха, 53,86% за градско
становање густине 100-200 ст/ха, 14,51% за сеоско становање
густине 50-100 ст/ха и 15,53% за ванградско (резиденцијално)
становање (у зони зеленила), густине до 50 ст/ха. У оквиру
норматива и стандарда за уређење простора и изградњу,
дефинисаним у Генералном плану Ниша (у даљем тексту:
ГП), предвиђени су следећи облици стамбене изградње: (а)
колективна стамбена изградња, са пословним функцијама, у
зони реконструкције градског центра, са густином 250-450
ст/ха, (б) колективна стамбена изградња за градско и бањско
становање, великих густина 200-250 ст/ха, (в) индивидуална
стамбена изградња за градско и бањско становање, густине
100-200 ст/ха, (г) индивидуална стамбена изградња за сеоско
становање, густине 50-100 ст/ха и (д) индивидуална стамбена
изградња за ванградско (резиденцијално) становање, малих
густина, до 50 ст/ха. У фусноти под редним бројем 20, дефинише
се и густина: „Густина насељености подразумева однос броја
становника и бруто површине предвиђене за становање, са
или без пословних намена, које се користе као јавни простори у
функцији стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката,
изузимајући просторе за друге, нестамбене намене (школе,
дечје установе, здравствене, трговинске, занатске, производне,
спортске, рекреативне и сличне намене).“
Може се наћи корелација између индекса изграђености и
густине, уколико се зна корисна површина стана по становнику.
Индекс изграђености јесте број који означава однос збира
свих бруто површина етажа зграда, према збиру површина
парцела или према површини одговарајућег комлекса. Однос
индекса изграђености и густине је анализирао и Галић, и дошао
до закључка да ако су све површине стамбене и ако се усвоји
стандард становања од 20 м2 корисне површине стана по
становнику, онда индекс изграђености од 1,5 доводи до густине
од 350 ст/ха2.

1
Ле Корбизије, Атинска повеља, Архитектонски факултет у Београду,
Београд, 1998, стр. 35.

2
Галић, Р., Урбано зонирање, Македонска књига, Скопје, 1980, стр.
188.
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Дефинисање урбаног проблема
Према ГП-у Ниша, дефинисани су параметри густине за одређене
површине. У графичком прилогу “План намене површина” у ГП-у,
јасно су бојом приказане површине са одговарајућом густином.
Поставља се питање зашто у одређеним зонама, блоковима,
долази до пренасељености, чему смо и сами сведоци. Ако
анализирамо само неколико планова детаљне регулације,
регулационих планова и аката о урбанистичким изводима,
можда ће нам одговор бити јаснији.
Регулациони план централне зоне Ниша („Службени лист
града Ниша“ 12/95) обухвата подручје од 55,40 ха и обухвата 49
урбанистичких блокова, груписаних у оквиру 9 урбанистичких
целина. Карактеристични су урбанистички блок А-2 са бруто
густином од 429 ст/ха, урбанистички блок Б-5 са бруто густином
од 550 ст/ха, урбанистички блок Ц-1 са бруто густином од 409
ст/ха, урбанистички блок Д-3 са бруто густином од 516 ст/ха,
урбанистички блок Г-5 са бруто густином од 559 ст/ха. Треба
нагласити да 16 блокова има густину од 0 ст/ха, јер су пешачке
и зелене површине, или површине намењене пословању, док је
14 блокова претежно пословног карактера (60-99% пословног)
са малом густином. Када се за цело подручје обухваћено планом
изведе параметар густине, онда бруто густина износи 169 ст/ха.
Планом је предвиђено да се приликом израде урбанистичких
пројеката и утврђивања услова за изградњу и уређење
простора, вредности нумеричких показатеља и урбанистичких
параметара, у које спада и густина насељености, могу
кориговати до 20%. Тиме је омогућена још већа насељеност.
Можемо закључити да се већа насељеност очекује у блоковима

са већ великом густином, јер су то претежно стамбени блокови.
Треба нагласити да се ради о бруто густини, а нето густина има
већу бројчану вредност.
Регулациони план централне зоне Ниша – ИСТОК („Службени
лист града Ниша“ 14/98) обухвата подручје од 37,82 ха, и на исти
начин као и претходни план третира 20 блокова, груписаних у
оквиру 5 просторних целина. ГП Ниша на простору обухваћеном
овим Регулационим планом, предвиђа градско становање
густине 200-250 ст./ха. Међутим, у даљем тексту обрађују се
поред осталих и блокови Ј-4 са густином од 584 ст./ха, К-1 са
густином од 584 ст./ха, К-2 са густином од 604 ст./ха и Л-4 са
густином од 317 ст./ха, без објашњења да ли се ради о бруто
или нето густини. Бруто густина за цело подручје обухваћено
планом износи 222 ст./ха.
Регулациони план зоне „Булевар Немањића – Божидар Аџија“
(„Службени лист града Ниша“ 18/2000) обухвата подручје од
75,52 ха. Постојећа бруто густина за цело подручје обухваћено
планом је 306 ст./ха, а нето 385 ст./ха. Планирана бруто густина
је 329 ст./ха. ГП предвиђа градско становање густине 200-250 ст./
ха. Издвајају се урбанистички блок О-2 са бруто густином од 583
ст./ха, О-3 са 552 ст./ха, Р-1 са 442 ст./ха, Т-1 са чак 700 ст./ха, Т-2
са 559 ст./ха, Т-5 са 615 ст./ха, У-1 са 631 ст./ха и В-5 са 492 ст./ха.
И у осталим плановима анализираним поводом теме овог рада,
ситуација је слична. Анализа за планове детаљне регулације је
дата у табели 1, где су посебно издвојене целине (блокови) дате
у оквиру детаљног плана са високом густином.
Види табелу 1.

Табела1.

План детаљне регулације

Целине
(блокови)
у оквиру
детаљног
плана

Густина
насељености
предвиђена ГП-ом
Ниша за подручје
обухваћено
планом

Целина А
ПДР стамбено-пословног блока “Црни пут - север”

За целину
(блок)

За цело
подручје
обухваћено
детаљним
планом

249 ст/ха

Планирана нето густина
насељености
За цело
подручје
обухваћено
ПДР

За целину
(блок)

411 ст/ха

200-250 ст/ха
Целина Б

164 ст/ха
282 ст/ха

259 ст/ха
479 ст/ха

ПДР стамбено-пословног блока “Црни пут - југ”

/

200-250 ст/ха

335 ст/ха

411 ст/ха

ПДР дела месне канцеларије “Обилићев венац”

/

200-250 ст/ха

328 ст/ха

432 ст/ха

ПДР стамбеног насеља “Горица - север”

/

100-200 ст/ха

200 ст/ха

254 ст/ха

ПДР “ПАЛИЛУЛА - ИСТОК”

/

200-250 ст/ха и
100-200 ст/ха

246 ст/ха

305 ст/ха

ПДР стамбено-пословног блока “ПАЛИЛУЛА - ЗАПАД”

/

200-250 ст/ха

295 ст/ха

338 ст/ха

БЛОК А1

932 ст./ха

БЛОК А2

502 ст./ха

ПДР блока “Станко Власотинчанин”
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Планирана бруто густина
насељености

200-250 ст/ха

485 ст/ха

БЛОК А3

483 ст./ха

БЛОК А4

455 ст./ха

679 ст/ха

ПДР “Трг радничких савета – југ“

/

200-250 ст/ха

420 ст/ха

495 ст/ха

ПДР “Вождова”

/

250-450 ст/ха

354,36 ст/ха

/

ПДР “Београд мала”

/

100-200 ст/ха

160 ст/ха

202 ст/ха

ПДР блока “Стара железничка колонија -Расадник”

/

200-250 ст/ха

404 ст/ха

/

ПДР блока “Пастерова”

/

250-450 ст/ха

726 ст/ха

/

*ПДР-план детаљне регулације
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Из текстуалне и табеларне анализе детаљних планова, стиче се
утисак да скоро сви планови нижег реда не поштују параметар
густине насељености из плана вишег реда, што је законска
обавеза дефинисана Законом о планирању и изградњи (члан 39).
Да је тако, свако би могао оборити план. Међутим, ситуација није
тако једноставна. Поставља се питање – где је у ствари проблем?
Нису за све зоне обухваћене ГП-ом истовремено донети
детаљни урбанистички планови. Углавном је то случај у ужем и
ширем центру града, где је густина велика (сл. 1). Овај податак
је битан, јер када се у ГП-у дефинише густина, стоји да се она
односи на бруто површину која нема дефинисану максималну
бројчану вредност, него се може сматрати да се односи на целу
површину обухваћену одређеном бојом, а то подразумева и
подручја за која нису донети детаљни планови (сл. 2). Овакво
упросечавање омогућава легитимност планова нижег реда у
односу на ГП. Велика површина обухваћена ГП-ом (на пример
за густину 200-250 ст/ха она износи 591,78 ха) дозвољава
широку лепезу различитих густина. Тиме је законски омогућена
манипулација или боље речено фаворизовање одређених зона,
било да се ради о ниским или високим густинама.

Сл. 1. Прегледна карта планова из 2008. године

Сл. 2. Намена површина (ГУП Ниш 1995-2010)
Непостојање тачних података о параметру густине за зоне које
нису обухваћене детаљним плановима, такође представља
проблем. Уколико не постоји детаљни план, онда се за одређену
катастарску парцелу или парцеле доноси Акт о урбанистичким
условима од стране Управе за планирање и изградњу града
Ниша. Акт не третира параметар густине насељености, и то са
правом, јер се овај параметар не дефинише за парцелу, већ
за зону. Али шта се дешава уколико све парцеле у блоку трпе
максималну искоришћеност?
Акт о урбанистичким условима за објекат у улицама 7.
јули и Војводе Танкосића у Нишу, издат 13. 12. 2005. године
од стране Управе за планирање и изградњу града Ниша,
предвидео је индекс искоришћености 4,2. На 820 м2 пројектом
је предвиђено 56 станова, структуре од 30 м2 до 60 м2. Према
некој апроксимативној анализи, где су урачунате и улице, и са
претпоставком да и околне парцеле трпе исту искоришћеност,
густина у зони би била 2000 ст/ха. У условима данашње тржишне
економије, где су понуда и потражња главни покретачи и где
водећу улогу има приватни сектор, јасно је да овај случај није
једини.
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Мање стамбене јединице на парцели са високим индексом
искоришћености, доводе до велике густине. Више таквих
парцела у једном блоку доводи до низа других урбаних
проблема. Густина насељености на нивоу града није
забрињавајућа, али је густина одређених зона у и око градског
језгра велика. Густина није добро избалансирана. Инвеститор
тежи да максимално искористи коефицијент изграђености и
гради на повољним локацијама, често и више зграда у окружењу,
користећи све погодности. То доводи до концентрације локација
са максималном искоришћеношћу коефицијента изграђености,
а самим тим и до велике густине блока или више блокова
(нарочито оних који су локацијски популарни).
Разумљиво је да густина не може бити подједнака у свим зонама.
Нису све зоне исте и сви становници немају исте могућности.
Да би била заштићена права власника, купаца станова, и
обезбеђена могућност избора, важно је само да се зна где је
каква густина и какав стандард. Проблем настаје када се ГПом гарантују одређени услови у смислу густине становања, а
истовремено исти ГП даје могућност да се густина не подудара
са плановима нижег реда, јер се он односи на велику површину,
а планови нижег реда обухватају мању површину. ГП-ом је
прецизиран појам густине, али није именовано да ли се ради о
бруто или нето густини. У плановима детаљне регулације који су
анализирани, фигурира и бруто и нето густина без дефиниције
шта се подразумева под појмом нето, а шта под појмом бруто. То
отвара још једну дискусију: да ли планови детаљне регулације
заиста поштују параметар густине, дефинисан ГП-ом?
Предлог решења
Поставком (уочавањем) проблема, намеће се и решење. Широко
подручје које обухвата ГП Ниша приликом дефинисања густине,
као и непрецизност планова нижег реда приликом разматрања
овог параметра, омогућавају неконтролисану густину. Купац
стана као заинтересована странка, на основу ГП-а (ГИС града
Ниша) добија погрешну информацију о густини на одређеној
локацији. То се дешава јер ГП не третира густину за ужа
подручја, већ даје упросечену густину. Уколико би ГП уважио
постојећу густину, односно уколико би се урадила детаљна
анализа постојећег стања и очекиваног пораста становништва у
оквиру мањих захвата (блокова или ужих подручја) и на основу
тога прописала максимална густина тих мањих захвата, добиле
би се конкретне смернице за спровођење ГП-а. То би спречило
могућност да планови нижег реда „монтирају“ и манипулишу
нето и бруто густином, водећи се простом рачуницом да што је
веће обухваћено подручје, то је густина мања. Овакав предлог
да ГП дефинише густине насељености за територијално мање
подручје (у урбаном градском подручју то би били појединачни
блокови), који наравно повлачи и усклађивање детаљних
планова са ГП-ом, омогућио би заинтересованој страни (купцу)
да добије прецизну информацију о густини у одређеној зони
(блоку). Када би се и покренула иницијатива да се то спроведе,
изазвало би низ проблема:
- детаљна анализа блокова би оптеретила сам ГП;
- успорио би се процес доношења ГП-а (потребан је дуг
временски период за сагледавање појединачних блокова),
а у условима данашње брзе урбанизације потребно је брзо
реаговати и доносити одлуке.
Како други градови третирају густину насељености кроз своје
планске документе, може се сагледати анализом њихових
генералних планова и планова за одређене зоне. У планским
документима Лондона фигурира „housing density” (густина
становања). „Housing density” представља број стамбених
јединица на одређеној површини земље и мери се прорачуном
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– Statement of Community Involvment”. Плански документ који
регулише густину у општини Ислингтон и још увек је на снази
јесте SPG („Supplementary Planning Guidelines“) из 2002. године,
који ће заједно са годишњим извештајима и истраживањима
бити основа за SPD („Supplementary Planning Documents)4.
SPG не одређује само густину у одређеним зонама, већ даје
инструкције за начин прорачуна нето површине и дефиницију
стамбених просторија. Од значаја је и податак да плански
документ PPS3 („Planning Policy Statement 3: Housing“ из 2006)
обавезује локалне власти да израде петогодишњи план којим
се обезбеђује земљиште за планирани број стамбених јединица.
Ислингтон је у свом петогодишњем плану („Five Years Supply
of Deliverable Land for Housing: 2007/08 то 2011/2“) табеларно
дао број постојећих и планираних стамбених јединица према
адреси локације.

Сл. 3. Матрица густине у Генералном плану Лондона
(The London Plan, 2008)
броја стамбених јединица на једном хектару (у/ха) или бројем
стамбених просторија (спаваће собе, дневне собе, трпезарије
и веће кухиње) у датој шеми (хр/унит) 3. Може се уочити да је у
Лондонским плановима приоритет дат стамбеним јединицама,
а не броју становника, и то на површини која је и габаритно,
бројчано одређена, а то је један хектар. Тиме је онемогућено да
планови нижег реда приликом прорачуна густине разматрају
шире подручје, као што је случај у плановима града Ниша.
Генерални план Лондона (The London Plan) из 2008. године, који
допуњује план из 2004, прописује матрицу густине (сл. 3). План
уводи три опште форме развоја да би приказао одговарајућу
категорију густина: субурбан, урбан и централ. Осим зона
приликом категоризације густине, Генерални план Лондона
уводи и нивое доступности јавног превоза од нивоа 1 до нивоа
6, јер се јавни превоз сматра битном категоријом за развој
одређене зоне. Матрица густине („density matrix”) нуди широк
распон густине, од 35 до 405 стамбених јединица по хектару,
а за сваку стамбену јединицу распон од 2,7 до 4,6 стамбених
просторија. Увођењем броја стамбених просторија, у стамбеној
јединици на посредан начин матрица густине стамбених
јединица регулише и број становника на једном хектару, као
и могућност избора различитих типова стамбених јединица.
Приликом прорачуна густине у параграфу 3.25 Генералног
плана Лондона стоји да се у обзир узима нето површина која
подразумева само оне површине које су директно намењене
становању и директно повезане са њим, укључујући путеве,
приватне баште, паркинге намењене становању, слободне
површине и дечија игралишта унутар површине намењене
становању. Под тачком 3А.11 лондонски план обавезује општине
да у својим плановима густину ускладе са матрицом густине из
табеле 3А.2 или да различиту густину од предвиђене образложе
у складу са владиним упутствима („government guidance”) и
са анализама публикованим у „Thresholds for application of
Аﬀordable Housing requirements“.
Детаљна анализа која је евидентна не само у самом Генералном
плану Лондона, већ и у бројним публикацијама које прате план,
је далеко изнад нивоа анализа и одредница датих у ГП-у Ниша.
Планови у оквиру општина Лондона не заостају по обиму и
озбиљности када је реч о густини. У току је промена планских
докумената Лондона и његових општина, која је започета
2004. године и која подстиче партиципативно планирање и
омогућава да сви грађани учествују и дају допринос у њиховом
креирању путем предлога и попуњавања одређених образаца.
Смернице и упутства како грађани могу учествовати, за општину
Ислингтон дата су у званичном документу „Islington’s Planning
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Supplementary Planning Guidance, 2005. година, страна 9, параграф 5.3

Сл. 4. Матрица густине (Hillington Core Strategy)
Општина Хилингтон је за своје потребе разрадила матрицу
густине која је дата у лондонском плану и увела нове категорије
(сл. 4). Ова матрица густине сматра се добрим примером
примене матрице лондонског плана5.
Да ништа није препуштено случају у лондонским планским
документима, указују нам и сталне провере које лондонска
влада спроводи. „London Plan Density Matrix Review“ од јуна
2006. године представља критички осврт на матрицу густине и
приказ њене имплементације кроз одређене случајеве („case
studies“). И општине у својим планским документима врше
ревизију лондонског плана и указују на проблем тумачења
матрице густине.6
У новом лондонском систему планирања чија је разрада у
току, као релевантни показатељи разматрана су и мишљења
интересних група (становника, архитеката из праксе и
градитеља). Истраживачки рад који су урадили Џоан Бретертон
(Joanne Bretherton) и Николас Плис (Nicholas Pleace), под
називом “Residents’ views of new forms of high density aﬀordable
living”, критички посматра и анализира сугестије и предлоге
становника на тему густине насељености, како би се дошло до
густине која би се најуспешније показала у пракси. Истраживање
је узето у обзир у планским документима Лондона.7
Лондонски пример нам показује колико је тема озбиљна када се
ради о становништву, и да је треба детаљно истражити, уочити
потребе становника и обезбедити квалитет становања. Мањак
стамбених јединица у односу на број становника решава се
повећањем густине, али контролисано и сразмерно.
4
Islington Local Development Scheme, новембар 2007, страна 7
5
London Plan Density Matrix Review, јун 2006, страна 17.
6
Islington’s Response to the Draft London Plan, септембар 2002, страна 9.
7
Savills, Monitoring the Implementation of Lifetime Homes in London,
London Plan Research Project, June 2008
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Сл. 5. Графички приказ плана
(Masterplan for City Road Basin, 2004, стр. 24)
Најбољи доказ су плански документи за ужа општинска подручја.
Део графичког приказа једног таквог документа приказан је на
слици 5, и показује број стамбених јединица и начин прорачуна
нето површине која се узима у обзир приликом прорачуна
густине и која је у сагласности са генералним лондонским
планом.
У Западној Аустралији на снази су Р-кодови, који су дефинисани у
планском документу „State Planning Policy 3.1 – Residential Design
Codes“ из априла 2008. године, и то на нивоу Западне Аустралије.
За одређени Р-код који се прописује у плановима нижег реда,
везује се минимална површина потребна за једну стамбену
јединицу (сл. 6). На слици 7 дат је пример дела графичког плана

Сл. 6. Део табеле за Р-код
(State Planning Policy 3.1 -Residential Design Codes, 2008, Table 1)

Сл. 7. Графички приказ плана
(Tоњн Planning Scheme Map No. 7 of 21, City of Rockingham, 2004)

Сл. 8. Легенда

из Генералног плана Рокингема (City of Rockingham), где се јасно
види да су детаљно назначене парцеле и зоне где важи код Р20,
а које парцеле имају различит код (на датом примеру код Р40).
У планским документима Сједињених Америчких Држава
такође фигурира број стамбених јединица на једном акру (1
акер = 0,404 ха), као параметар густине насељености. На слици
8 дат је део легенде преузете са мапе зонирања из 2004. године,
у оквиру плана за Кинг Каунти (King County).8 На сајтовима
америчких градова налази се уредна пројектна документација
која се увек може преузети, а корисницима је омогућено да се
информишу о свакој појединачној парцели и да сазнају која је
густина планирана. 9
Дати примери нам показују да уколико постоји јасно дефинисан
параметар у генералном плану, онда се његова имплементација
на планове нижег реда спроводи без могућности за
манипулацију. Детаљне анализе, истраживања и праћења
имплементације плана имају за последицу контролисану
густину. Самим тим је и купцу омогућена тачна информација
о густини на датом подручју. Проблем контроле густине у
плановима града Ниша произлази и из саме природе параметра.
Тешко је предвидети густину уколико није ограничен број
стамбених јединица на одређеном подручју, и уколико ГУПом није одређена максимална површина која се сагледава,
а на којој би се могло извршити упросечавање (на пример
један хектар, као у лондонском плану). Тачно је да не можемо
предвидети број становника који ће користити један стан,
али су тенденције савременог друштва да једна породица
живи у једном стану. У плановима нижег реда могуће је сем
броја станова контролисати и структуру станова, како би се
задовољиле потребе свих интересних група. На тај начин би
се контролисало и тржиште, а била би олакшана и контрола
појединачних пројеката за које се издаје дозвола, када се ради
о густини насељености. Треба испитати и истражити мишљења
интересних група (становништва, архитеката и инвеститора) на
тему густине у планским документима, како би се размотрили
предлози за квалитетније планирање када је реч о густини.
8
http://search.kingcounty.gov/search?q=zoning.
pdf&btnG=Search&site=w&client=w_frontend&output=xml_no_
dtd&proxystylesheet=w_frontend
9
http://zimas.lacity.org/search.asp, http://www5.metrokc.gov/
parcelviewer/Viewer/KingCounty/Viewer.asp?App=Parcels

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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Приредио арх. Хранислав Анђелковић
Извор информација: каталог конкурса

КОНКУРСИ:
ТРИ ПИЈАЦЕ У БЕОГРАДУ

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АНКЕТНОГ РЕШЕЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ПИЈАЦЕ „СКАДАРЛИЈА“ У БЕОГРАДУ
ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА
Конкурс је почео да тече од 14. 3. 2009. године, а завршен је
предајом радова 23. 4. 2009. године.
Жири конкурса:
1. мр Драган Пушара, генерални директор ЈКП Градске пијаце,
Београд, председник Жирија
2. Славица Мариновић, дипл. правник, представник Градске
пијаце Београд
3. Ружица Сарић, дипл. инж. арх., представник Урбанистичког
завода Београда
4. мр Милица Гроздановић, представник Друштва архитеката
Београда
5. Милана Јочић, дипл. инж. арх., представник Градског завода
за заштиту споменика културе Београда.
Жири је радио на прегледу и оцењивању радова у периоду од
23. 4. 2009. до 17. 6. 2009.
На првом састанку Жирија, одржаном 23. 4. 2009. године са
почетком у 17,00 часова, секретар Жирија је упознао присутне
да је до расписом предвиђеног рока стигло 11 радова, који су
предати у просторијама Друштва архитеката Београда.
Конкурсни радови су затим отворени, означени радном
шифром од 01 до 11, парафирани сви прилози и записнички
констатовани. У наставку је дато упутство за рад известиоца и
договорен је даљи рад.
На следећем пленарном састанку, одржаном 24. 4. 2009. године,
Жири је радио у пуном саставу. Том приликом је, после поднетог
извештаја известилаца, Жири констатовао да сви радови
испуњавају услове конкурса и започео са прегледом радова.
Жири је затим радио у пуном саставу на седницама одржаним
29. 4. 2009. и 4. 5. 2009, на којима је детаљно размотрио све
приспеле радове, а затим на седници одржаној 11. 5. 2009. у
најужи избор издвојио радове са радним шифрама: 02, 04, 08,
09, 10 и 11.
На завршној седници Жирија, која је одржана 17. 6. 2009. године,
у пуном саставу Жири је једногласно одлучио да се доделе
следеће награде:

Сл. 1

две Прве једнаковредне умањене награде радовима са
радним шифрама 09 и 10;
две Друге једнаковредне умањене награде радовима са
радним шифрама 04 и 08;
Трећа умањена награда раду са радном шифром 02;
умањен Откуп раду са радном шифром 11.
После овако донетих одлука отворене су ауторске коверте, па је
констатовано да су добитници:
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КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ
ИДЕЈНОГ АНКЕТНОГ РЕШЕЊА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
„КАЛЕНИЋ“ ПИЈАЦЕ У БЕОГРАДУ

Сл. 2

ДВЕ ПРВЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ УМАЊЕНЕ НАГРАДЕ
радна шифра 09 – ауторска шифра 78848 (Сл. 1)
Ауторски тим: RE: A.C.T. studio
Дејан Милановић, диа
Гроздана Шишовић, диа
радна шифра 10 – ауторска шифра 20692 (Сл. 2)
Ауторски тим:
Зоран Димитријевић
Зорица Савичић
Сарадници:
Студио Портарт, Београд
3Д модел:
Студио 3д Поинт
Консултанти:
Олга Бакић
Мирјана Милановић
ДВЕ ДРУГЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ УМАЊЕНЕ НАГРАДЕ
радна шифра 04 – ауторска шифра 11579
Аутори:
Милош Живковић, B.arch.
Марко Вуковић, B.arch.
Небојша Стевановић, B.arch.
радна шифра 08 – ауторска шифра 55351
Аутори:
Ирена Илић, диа
Јасмина Лазаревић, диа
Зоран Бадњевић, диа
Урош Фишић, диа
Данијела Фишић, диа
ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА
радна шифра 02 – ауторска шифра 41010
Аутори:
Ивана Милутиновић, диа
Невена Митровић, диа
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УМАЊЕН ОТКУП
радна шифра 04 – ауторска шифра 11579
Аутори:
Пројектантски тим фирме „Проаксис“ д.о.о., Београд
Милица Продановић, диа
Иван Радосављевић, диа
Горан Ивановић, диа.

Сл. 1

ИЗВЕШТАЈ
О раду Жирија конкурса за израду идејног анкетног решења
реконструкције пијаце „Каленић“ у Београду. Конкурс је почео
да тече од 21. 3. 2009. године, а завршен је предајом радова 5. 5.
2009. године.
Жири конкурса:
1. Анамарија Ковенц-Вујић, дипл. инж. арх., представник
Друштва архитеката Београда, председник Жирија
2. мр Никола Ашанин, представник ЈКП Градске пијаце
3. Урош Радовић, дипл. инж. маш., представник ЈКП Градске
пијаце
4. мр Зоран Солујић, дипл. инж. арх., представник
Урбанистичког завода Београда
5. Светлана Иванчевић, дипл. инж. арх., представник Градског
завода за заштиту споменика културе Београда.
Жири је радио на прегледу и оцењивању радова у периоду од 5.
5. 2009. до 17. 6. 2009.
На првом састанку Жирија, одржаном 5. 5. 2009. године са
почетком у 17,00 часова, Б. Тошић, секретар Жирија, упознао је
присутне да је до расписом предвиђеног рока стигло 18 радова,
који су предати у просторијама Друштва архитеката Београда.
Конкурсни радови су после поднетог извештаја секретара
Жирија, отворени и означени радном шифром од 01 до 18,
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После овако донетих одлука отворене су ауторске коверте, па је
констатовано да су добитници:
ДВЕ ПРВЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ НАГРАДЕ
Ауторска шифра 65813 – радна шифра 06 (Сл. 1)
Аутори:
Ђорђе Гец, диа
Невена Стојовић, диа
Ана Филиповић, диа
Сарадник:
Јована Цветковић, апс. арх.
Ауторска шифра 00081 – радна шифра 10 (Сл. 2)
Ауторски тим:
Вања Х. Панић, диа
Александар М. Кнежевић, диа
Сл. 2
парафирани сви прилози и записнички констатовани. У наставку
је дато упутство за рад известиоца и договорен даљи рад.
На следећем пленарном састанку, одржаном 8. 5. 2009. године,
Жири је радио у пуном саставу. Том приликом је, после поднетог
извештаја известилаца, Жири констатовао да сви радови
испуњавају услове конкурса и започео са прегледом приспелих
радова.
Жири је затим радио у пуном саставу на седницама одржаним
15. 5. 2009. и 19. 5. 2009, на којима је детаљно размотрио све
приспеле радове, а затим на седници одржаној 11. 5. 2009. у
најужи избор издвојио радове са радним шифрама: 01, 03, 06,
07, 08, 10 и 15.
На завршној седници Жирија, која је одржана 17. 6. 2009. године,
у пуном саставу Жири је једногласно одлучио да се доделе
следеће награде:
две Прве једнаковредне награде радовима са радним
шифрама 06 и 10;
две Друге једнаковредне умањене награде радовима са
радним шифрама 07 и 08;
два једнаковредна Откупа радовима са радном шифром
01 и 03;
Признање – награду ван услова конкурса Жири је доделио
раду са радном шифром 15.

ДВЕ ДРУГЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ НАГРАДЕ
Ауторска шифра 01974 – радна шифра 07
Аутори: RE: A.C.T. studio
Дејан Милановић, диа
Гроздана Шишовић, диа
Ауторска шифра 22122 – радна шифра 08
Аутори:
Ана Глушица, диа
Љупче Јовановски, диа
ДВА ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА
Ауторска шифра 050509 – радна шифра 03
Аутор:
Бранимир Поповић, диа
Ауторска шифра 20594 – радна шифра 01
Аутор:
Михаило Штерић, диа
ПРИЗНАЊЕ – НАГРАДА ВАН УСЛОВА КОНКУРСА
Ауторска шифра 18345 – радна шифра 15
Аутори:
Братислав Бранковић, диа
Биљана Бранковић, диа.

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ
ИДЕЈНОГ АНКЕТНОГ РЕШЕЊА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ПИЈАЦЕ „ПАЛИЛУЛА“ У БЕОГРАДУ
ИЗВЕШТАЈ
О раду Жирија конкурса за израду идејног анкетног решења
реконструкције пијаце „Палилула“ у Београду. Конкурс је почео
да тече од 28. 3. 2009. године, а завршен је предајом радова 14.
5. 2009. године.
Жири конкурса:
1. Предраг Веиновић, заменик генералног директора,
представник ЈКП Градске пијаце, председник Жирија

Сл. 1
2. Драган Ћоровић, дипл. инж. електронике, представник ЈКП
Градске пијаце
3. проф. др Драгана Васиљевић-Томић, дипл. инж. арх.,
представник Друштва архитеката Београда
4. мр Наташа Даниловић-Христић, дипл. инж. арх.,
представник Урбанистичког завода Београда
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Сл. 3
ТРИ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ
Ауторска шифра 08880 – радна шифра 09 (Сл. 1)
Аутори:
проф. Василије Милуновић, диа
Дуња Димитријевић, диа

5. Мирјана Џелебџић, дипл. инж. арх., представник Градског
завода за заштиту споменика културе Београда.
Жири је радио на прегледу и оцењивању радова у периоду од
14. 5. 2009. до 18. 6. 2009.
На првом састанку Жирија, одржаном 14. 5. 2009. године са
почетком у 17,00 часова, секретар Жирија Бранко Тошић
упознао је присутне да је до расписом предвиђеног рока стигло
26 радова, који су предати у просторијама Друштва архитеката
Београда.
Конкурсни радови су затим отворени, означени радном
шифром од 01 до 18, парафирани сви прилози и записнички
констатовани. У наставку је дато упутство за рад известиоца и
договорен даљи рад.
На следећем пленарном састанку, одржаном 15. 5. 2009. године,
Жири је радио у пуном саставу. Том приликом је, после поднетог
извештаја известилаца, Жири констатовао да сви радови
испуњавају услове конкурса и започео са прегледом радова.
Жири је затим радио у пуном саставу на седницама одржаним
25. 5. 2009. и 27. 5. 2009, на којима је детаљно размотрио све
приспеле радове, а затим на седници одржаној 27. 5. 2009. у
најужи избор издвојио радове са радним шифрама: 09, 11, 14, 16
и 26.
На завршној седници Жирија, која је одржана 18. 6. 2009. године,
у пуном саставу Жири је једногласно одлучио да се доделе
следеће награде:
три Друге једнаковредне умањене награде радовима са
радним шифрама 09, 13 и 16;
три једнаковредна умањена Откупа радовима са радном
шифром 11, 14 и 26;
Признање – награду ван услова конкурса Жири је доделио
раду са радном шифром 15.
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После овако донетих одлука отворене су ауторске коверте, па је
констатовано да су добитници:

Ауторска шифра 97335 – радна шифра 13 (Сл. 2)
Ауторски тим:
Реља Сретеновић, диа
Милица Анђелковић, диа
Саша Ратковић, диа
Ауторска шифра 65724 – радна шифра 16 (Сл. 3)
Аутори:
Милена Цакић
Невена Тошић
Ивана Стоковић
Тијана Јелисавчић
ТРИ ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА
Ауторска шифра 07077 – радна шифра 11
Ауторски тим: СТУДИО ЛИНИЈЕ
Ана Граовац, диа
Дејан Јокић, диа
Ауторска шифра 31237 – радна шифра 14
Аутори:
Маја Симић, диа
Јелена Ристић, диа
Александар Михаиловић, диа
Драгана Јанковић, апс. арх.
Ауторска шифра 52787 – радна шифра 26
Аутори:
Ксенија Буњак, диа
Божидар Несторовић, диа
Консултант:
Ксенија Булатовић, диа
Studio Cubex, Земун.
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арх. Владан Николић

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
XI ThyssenKrupp Elevator Architecture Award
Tall Emblem Structure for Za’abeel Park in Dubai

Слика 1. Забел парк и задата локација
ThyssenKrupp Elevator награда за архитектуру обједињује таленат
и машту у потрази за новим решењима1. Награда је први пут
додељена 1988. године у Мадриду. Додељивана је двогодишње,
са изузетком 2006. године када је пренета у наредну годину.
Иначе, награда се реализује у виду отвореног интернационалног
конкурса за конкретну локацију и одређену тему из области
архитектуре, за коју учесници дају своја решења.
Тема 2008. године је било обележје Забел парка у Дубаију, у
виду високе структуре која није смела да премаши висину од
170 m. Локација намењена структури била је део Парка који се
налази поред малог вештачког језера, ослоњеног на једну од
приступних саобраћајница.
Сам пројектни задатак дао је минималне услове и ограничења.
Тражила се висока структура, амблем, односно обележје Парка
и самог Дубаија, ограничене висине и захтеваних садржаја.
1
www.thyssenkrupp-elevator-architecture.com
презентација

–

званична

веб

Како пише у распису конкурса, „структура треба да промовише
ново лице Дубаија, да промовише туризам, науку, културу, као
и остале активности попут рекреације“. Од садржаја се тражио
мањи културни центар, дечја библиотека, гаража и видиковац
са кафеом. Такође један од услова био је и да објекат не
подразумева комерцијалне садржаје. Све остало остављено је
учесницима, тако да су радови међусобно потпуно различити,
не само у естетском смислу, већ и у самој концепцији и приступу
проблему.
Мали пропуст организатора огледа се у немогућности да се на
званичном сајту виде, ако не сви, макар 62 рада из ужег избора.
На званичној презентацији постоје само награђени радови, 5
од приспелих 926 радова. Иначе, за учешће се регистровало
2.967 тимова, са укупно 4.651 архитектом и дизајнером из 106
земаља.
Неки од учесника своје радове су поставили на различитим
архитектонским вебзинима, попут: arhitektura.rs, archdaily.com,
designboom.com...
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Слика 2. Dubai Frame – прва награда
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Сликe 3. и 4. Dubai Frame – прва награда

Прва награда: Dubai Frame (аутор: Fernando Donis, Холандија)
Првонаграђени рад наишао је на велики отпор у бројним стручним дискусијама. Сама форма представља гротескно обележје града.
Ако се реално сагледа, једини квалитет структуре био би њена грандиозност, заснована само на величини, али не и на квалитету
идеје и естетици. Сама изводљивост конструкције такође се доводи у питање.
Констатација аутора да је Дубаи препун обележја у виду грандиозних објеката и да би још један био сувишан, део је ауторовог
описа рада. Његова идеја своди се на рам који уоквирује слике садашњег и будућег града. Ипак, да ли би рам у стварности тако
функционисао? Из непосредне близине кроз рам се види само парче неба, а са одговарајуће дистанце танан оквир тешко да би
привукао жељену пажњу. Ипак жири је ово решење препознао као најбоље и најадекватније и доделио прву награду.
Оно што је импозантно и вредно поштовања, с обзиром на награду од 100.000 долара, јесте вредност радног сата аутора
првонаграђеног рада. Дефинитивно се његов радни сат, утрошен на реализацију конкурсног рада, мери десетинама хиљада
долара, а то је у савременом друштву углавном први и једини императив успеха.
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Друга награда: Magic Mirror (аутор: Luo Siwei, Кина)
Овај рад следи сличну идеју као и првонаграђени рад, с
том разликом што је много разрађенија сама идеја и мало
промишљенија форма. Врло детаљно се у текстуалном
образложењу описује структура која може да се окреће око
вертикалне осе и самим тим следи принципе динамичке,
покретне архитектуре. Структура је у форми веома једноставна,
извијени прстен, а опремљена је уређајима која истискују воду
и производе неколико различитих ефеката (киша, магла, снег,
дуга...). Ово је једноставној форми, која није била усамљена
међу приспелим радовима, дало квалитет више и пласирало је
међу награђене радове.

Слика 5. Magic Mirror – друга награда
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Слика 8

Слика 6

Сликe 7

Сликe 9

Сликe од 6 до 10. The Mirage
– трећа награда

Трећа награда: The Mirage (B4FS Arquitectos, Alejandro Rios, Шпанија)
Једна од три треће награде, The Mirage, издвојио се као најзрелије и можда најбоље решење у конкуренцији награђених радова. И
у симболичком и у естетском смислу ово решење има највећи потенцијал, а у самом раду приказана је, односно доказана, његова
практична изводљивост.
Сама идеја је, по речима аутора, у супротности са досадашњим развојем Дубаија као метрополе, који је инспирисан и заснован на
савременим принципима западне цивилизације. Понуђено решење базира се на наслеђу и традицији Уједињених Емирата, дубоко
везаних за пустињу. Постојећи парк представља оазу, а ново обележје града смештено у њој представљало би материјализовану
фатаморгану, мунументални феномен који се дематеријализује у светлости и рефлексијама, постајући нестваран, ваздушан и
потпуно ослобођен тежине. Сама структура имала би сложен акустични систем и 3D LED систем расвете, тако да би цео објекат
постао огроман мултимедијални инструмент, пружајући могућности за уметничко и авангардно изражавање. На тај начин Mirage
би учврстио позицију Дубаија на светској туристичкој мапи.

Сликe 11. и 12. Flying Colors – трећа награда

Слика 13. Big Beam – трећа награда

Трећа награда: Flying Colors (Hongbo Lu, Канада)
Иако прилично апстрактна, ова структура је један од
најинтересантнијих и најсвежијих радова на конкурсу. Хиљаде
разнобојних листова овалног облика формира торнадо боја
и скрива носећу структуру, као и приступне комуникације
са видиковцем. Рад који је неоспорно заслужио да се нађе у
награђеним радовима и један од пуно радова који је потпуно
задовољио дефиницију саме награде са почетка текста.

Трећа награда: Big Beam (Marta Pozo, Француска, и Ferrán Yusta,
Холандија)
Овај рад заснован је на идеји хоризонталног солитера Ел
Лисицког. Дата је визија тражене структуре у контексту Дубаија
будућности, али и визија града где је понуђена форма учестала
и потпуно развијена у намери да потпуно промени лице града,
баш као у визијама Ел Лисицког и руских конструктивиста. Сам
„лебдећи објекат“ је разрађен и представља велики видиковац
са сложеним системом комуникација, а обједињује и остале
тражене садржаје.
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апс.арх. Милена Мишић
Студентска група "RestART" са Департмана за архитектуру и урбанизам Факултета
техничких наука у Новом Саду, и ове године расписује интернационални студентски
конкурс - семинар. Пројекат "MAKETIME" ће обрађивати феномен и значење времена
у архитектури и урбанизму. Основни циљ је да се путем оригиналног концепта дође
до финалног функционалног производа – урбаног мобилијара, представљеног кроз
одређену категорију, материјал и размеру, али и остваривање сарадње и повезивање
са студентима из земље и иностранства. Више о условима, пријављивању и наградама
можете погледати на адреси:
www.teamrestart.com
Рок за предају радова: 1. март 2010.

Интернационална награда "VELUX 2010" за студенте архитектуре, има за циљ да
охрабри студенте да истражују тему дневне светлости у најширем смислу и да створе
атмосферу дубљег разумевања овог специфичног и увек реле-вантног извора енергије
и светлости.
Конкурс трага за изазовом будућности дневне светлости у градитељском смислу и
експерименталном приступу. "Light of Tomorrow" је пре свега тема награде која слави
и промовише бриљантност у комплетним студијама студената широм света. Више о
условима, пријављивању и наградама можете погледати на адреси:
http://iva.velux.com
Рок за регистрацију: 1. фебруар 2010. Рок за предају: 3. мај 2010.

"Changing the face" је низ архитектонских истраживачких конкурса, које је
мултинационална компанија "Du Pont" иницирала и ставила под своје покровитељство
у неколико европских земаља, а са жељом да подстакне архитекте на изналажење
нових, квалитетних решења за објекте који су својом контроверзном појавом присутни
у слици и ткиву града. Иако су конкурси теоретског карактера, понеки случајеви имају
потенцијал реалних предлога и тиме догледну будућност у реализацији.
www.natjecaj.dupont.com.hr и www.oris.hr
Рок за предају: 15. фебруар 2010. у 16 сати.

"НВО Supernatural" и Друштво архитеката Београда расписују двостепени, јавни,
анонимни, отворени конкурс за израду идејног решења павиљона, који се заснива на
принципима одрживог развоја.
Право учешћа на конкурсу имају архитекте и студенти архитектуре, пејзажни
архитекти и студенти пејзажне архитектуре, уметници и студенти уметности до 35
година старости, појединачно или тимски, са територије Републике Србије.
www.dab.org.yu
Рок за предају првог круга радова: 15. јануар 2010.
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Предмет конкурса је израда идејног архитектонског решења уређења ПРОДАВНИЦЕ
СУВЕНИРА, која би била позиционирана на потезу шеталишта на Кеју жртава рације.
Идејно решење ће служити за даљи рад на реализацији пројекта.
Сувенирница представља званични објекат Града Новог Сада у сврху продаје
званичних сувенира. Састоји се од изложбеног, продајног, простора за одлагање
сувенира и простора намењеног за постављање банкомата, где је неопходно
пројектовати тражене садржаје. Локација предвиђена за диспозицију сувенирнице
налази се на Кеју жртава рације, поред шеталишта, а у близини путничког пристаништа.
Због великог броја туриста и ограниченог времена задржавања, она представља
једино место за куповину сувенира Града Новог Сада.
www.dans.org.rs
Рок за предају радова: 26. јануар 2010.
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Небојша Станковић

2. КЛУПСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
22-29. децембар 2008.,
Галерија Друштва архитеката Ниша

У организацији Удружења фото-аматера „Сува планина“, од 22.
до 29. децембра 2008. године, у Галерији Друштва архитеката
Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина 52, организована је
изложба фотографија чланова Удружења. Изложба је четвртог
ранга по Правилнику ФСС-a.
Од 146 фотографија, селектор је одабрао за излагање 84 рада
од 22 аутора.
Каталог у боји, тираж 250 примерака, садржи кратак пригодан
текст, списак изложених и награђених радова и преко 20
одабраних фотографија.
„Недостатак излагачког простора за фотографе у Нишу, још тежа
економска ситуација и свеукупно ‘мртвило’, није зауставило
чланове клуба да буду ове године стваралачки расположени,
можда и више него прошле године. Друга клупска изложба
је финиш излагачке делатности у овој календарској години
и поново је окупила скоро све чланове клуба. Овога пута
организациони одбор није ограничио број фотографија на
највише четири по аутору, већ се конкурисало по правилнику
ФСС-a.
Селектор Слободан Пајић МФ ФСС имао је напоран задатак да
одабере фотографије за излагање и награде. Доста квалитетних
фотографија је морало да „отпадне“ због недостатка излагачког
простора, али ће зато љубитељи фотографске уметности моћи
да виде квалитетну разноликост у жанру и виђењу аутора.
Настављајући сарадњу са фото-клубовима ФКК „Пожаревац“,
„ФОН“ Ниш, „Фокус“ Пирот и УСУФ Ниш, Удружење фото-аматера
„Сува планина“ је у оквиру изложбе са по четири фотографије
представило поједине ауторе из ових клубова.
Млађи аутори су својим радовима на овој изложби показали
фотографско сазревање, а Управни одбор УФА „Сува планина“,
члановима који су постигли одређени квалитет додељује звања
прописана Правилником Фото-савеза Србије.“ (Цитат преузет из
каталога изложбе).

Сл. 1 „Devil tree“
НАГРАДЕ
За фотографију
1. Небојша ЕСПЕРО Станковић – „Devil tree“ (Сл. 1)
2. Милош Н. Станковић – „У Софији“ (Сл. 2)
3. Вукомир Милојевић – „Шума“ (Сл. 3)
За колекцију фотографија
1. Радуле Перишић – „Близанци“ (Сл. 4), Gallery, Суд
2. Ивана Радовић – „Forma 02“ (Сл. 5), „Forma 03“, „Forma 04“
3. Велизар Милановић – „Метође“ (Сл. 6), „Увело лишће“,
„Колонада“
ПОХВАЛЕ
За колекцију фотографија
1. Радмила Петровић – „Игра коња“, „Горско око“, „Облаци
путују“
За фотографију
1. Чедомир Пешић – „Бесна кобила 1“
2. Христина Нина Станковић – „У клину“
3. Маја Марјановић – „Живот“
4. Раде Радовановић – „Играли се коњи врани“.
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Сл. 2 „У Софији“

Сл. 3 „Шума“

Сл. 4 „Близанци“
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Сл. 5 „Forma 02“

Сл. 6 „Метође“
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
26. фебруар 2009. г., Галерија Друштва
Скупштини је присуствовало 46 чланова
Друштва архитеката Ниша. Пошто је
утврђено да постоји кворум, прешло се
на дневни ред.
1. Избор радних тела
Миомир Живковић је предлажио радно
председништво:
Проф. др. Хранислав Анђелковић, арх.
Сима Гушић, арх.
Миомир Живковић, арх.
Предлог
за
записничара:
Даница
Чемерикић, секретар.
Предлог за овераче записника: Мирјана
Даковић, арх., и Милена Мишић, арх.
Сви предлози су прихваћени.
2. Подношење извештаја о раду ДАН-а
Мр Александар Кековић, потпредседник
Друштва, подноси исцрпан извештај,
поткрепљен слајдовима (извештај се
може погледати на сајту Друштва: http://
dan.siton.rs).
3. Извештај Надзорног одбора подноси
арх. Сима Гушић.
Председник Надзорног одбора, арх. Сима
Гушић је поднео извештај надзорног
одбора.
4. Дискусија о поднетим извештајима,
о будућем раду Друштва и усвајање
извештаја.
З. Чемерикић: Подсећа да је у извештају
пропуштено да се помене успешна посета
студената и професора Волгоградског
архитектонског факултета нашем ГАФ-у.
Б. Ћирић: Друштво је покушавало да
анимира чланство и у почетку је ишло
мало теже, а последњих година се млади
прикључују и у већем броју („Молим наше
колеге да што више учествују у раду... “).
М. Медар: Извештају недостаје податак
да је прошле године одржана Скупштина
СИТОН-а. Савез сада има два Друштва Друштво архитеката Ниша и Удружење
грађевинских инжењера. За председника
Савеза изабран је Миомир Живковић.
Х.
Анђелковић:
Учешће
младих
архитеката и студената је прилично. Десетпетнаест младих архитеката и студената
стално учествује у раду Друштва.
М. Медведев: Први пут чује за СИТОН.
Предлаже да и Друштво урбаниста буде
члан СИТОН-а.
Х. Анђелковић: Требало би да ДАН и
ДУН више сарађују.
Ж. Клисаревић: Треба се повезати
са новим руководством Града и

Општине, и нудити им наше услуге.
Понудити конкурсна решења за боље
осмишљавање територија Општине.
М. Живковић: Предложили смо новом
градоначелнику сарадњу и помоћ наше
струковне организације.
А. Радовић: Овакав извештај је
фасцинантан, али недостају нам медији
да све ово забележе.
Д. Вучковић: Пресрећан је и
фасциниран досадашњим радом. Све што
је урађено је надљудски. Не дозволити
посустајање, будућа екипа не треба да
затаји.
З. Чемерикић: Д. Вучковић је био први
председник од обнављања рада Друштва
2000. године.
С. Гушић: Овај простор треба да се
користи за изложбе наших колега. Наши
дугогодишњи пројектанти, нпр. Љупка
Ковачевић, Иван Китановић, могу да
припреме своје радове за изложбу, а
Друштво ће их подржати. А. Радовић би
требало да пише за часопис.
Х. Анђелковић: У вези са финансијама,
до сада смо искористили све могућности
да бисмо дошли до неких резултата. Моле
се сви чланови да нађу заинтересоване
фирме које ће се рекламирати у
часопису.
Након завршене дискусије, извештај о
раду је стављен на гласање и једногласно
је усвојен. Извештај Надзорног одбора је
такође једногласно усвојен.
5. Доношење одлуке о изменама и
допунама Статута ДАН-а (измене и допуне
су дате у прилогу)
Све измене и допуне Статута ДАН-а су
једногласно усвојене.
6. Избор органа ДАН-а
Х. Анђелковић износи генеалогију
Управног одбора - председништава
Друштва у последњих осам година, и даје
предлог за органе Друштва у следећем
периоду:
Председник: Миодраг Медар, арх.
Чланови:
1. Бранимир Ћирић, арх.
2. Миомир Живковић, арх.
3. Сима Гушић, арх.
4. Зоран Чемерикић, арх.
5. Мр Александар Кековић, арх.
6. Милена Мишић, арх.
Надзорни одбор:
1. Дивница Пешић, арх.

2. Перица Манић, арх.
3. Марјан Петровић, арх.
Суд части:
1. Александар Радовић, арх.
2. Проф. др. Хранислав Анђелковић, арх.
3. Александра Конески, арх.
Љ. Ковачевић предлаже да се Управни
одбор прошири, и предлаже Александру
Конески за седмог члана. Александра
Конески не прихвата предлог.
Сви предлози су једногласно усвојени.
7. Разно
А. Кековић предлаже да се повећа
годишња чланарина са садашњих 300 на
500 дин. Предлог је усвојен.
И. Китановић пита зашто је укинута
функција Главног архитекте града. А.
Кековић објашњава да је то законом
укинуто.
М. Станковић: Законом је укинуто, али
би један архитекта требало да буде
експониран и да буде веза између струке
и политике, као нпр. градски већник или
као помоћник градоначелника. Градско
руководство би требало да узме у обзир
Друштво архитеката и да се оствари та
сарадња.
С. Гушић: У Комисији за урбанизам данас,
од девет чланова, само двоје су архитекти,
што је недопустиво.
М. Живковић: Ми смо испред Друштва
већ понудили помоћ новоизабраном
градоначелнику.
Х. Анђелковић: Ми смо и раније имали
иницијативу. Ми смо организација која
нема никакву власт и не можемо ништа
да наредимо. Задатак Друштва је да ради
на томе да наши људи буду на неким
позицијама у граду.
М. Медар се у име свих изабраних чланова
захвалио и додао да нас у овој години
очекује Тријенале архитектуре - позвани
су сви чланови да учествују. Предвиђено
је издавање три броја часописа„Архитект“,
организације разних изложби и трибина.
На згради Друштва остало је недовршено
поткровље и уређење дворишта. „Надам
се да ће ново руководство одржати
континуитет у раду. Потрудићемо се да у
овом простору галерије одржавамо наше
састанке четвртком.“
Овај текст је приредио арх. Хранислав
Анђелковић на основу записника са
Скуштине.
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Интервју водила арх. Светлана Литовски

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ  АЛЕКСАНДАР БЛАТНИК

У изложбеном салону Друштва aрхитеката Ниша, током
марта месеца постављена је изложба архитекте Александра
Блатника, што је повод за овај разговор.
Господине Блатник, било би лепо да разговор започнемо
Вашим представљањем?
Рођен сам у Зајечару 01. 10. 1944. године, где сам завршио
основну школу и гимназију. Садржаји попут Краљевице и две
реке, Бели Тимок и Црна река, били су и потребни и довољни да
нам младост буде лепа и садржајна.
Жеља ми је била да одем у ратну морнарицу после матуре, што
је била најјефтинија варијанта школовања, с обзиром да нас је
мајка издржавала (сестру и мене), као шнајдерка. Пресудио
је мој рођак, локални архитекта Борко Савић, и ето мене на
архитектури у Београду. Од 800 кандидата на пријемном,
ушао сам у сто, високо котиран, да би после првог семестра из
материјалних разлога прешао у Ниш.
Као архитекта?
Као апсолвент запошљавам се у Заводу за заштиту споменика
културе, са претходним искуством које сам стекао као члан
екипе др арх. Милке Чанак-Медић, на објектима Раваница,
Манасија, Свети Никола...
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Као јак индивидуалист, како сте се уклопили у колективне
послове Завода за заштиту споменика?
Било је просто, с обзиром да сам ту причу заштите започео
као гимназијалац на Гамзиграду. Сестра ми је археолог, тако да

сам ту браншу врло рано упознао и посао заштите заволео, и
релативно брзо стекао потребно искуство.
Као сарадник Завода радио сам готово на свим пословима.
Ужа специјалност била ми је конзервација и рестаурација
средњовековних фортификација (Соко град, Пиротски град), али
сам радио и градску и сеоску архитектуру (рекогносцирања),
као и сакралну архитектуру (Св. Никола у Куршумлији, манастир
Ајдановац, манастир Прохор Пчињски, Латинска црква у
Матејевцу..).
Изводио сам интервентне радове на многим објектима
југоисточне Србије.
Знање сам стицао радећи у екипама које су водили великани
овог посла, др Миле Медић, др Милка Чанак-Медић, др
Драган Срејовић, др Баћа Вуловић, др Ђурђе Бошковић, др
Љубинковић, др Перица Петровић, арх. Мома Митровић, и
да признам, од сјајних мајстора зидара, какви су били Младен
Милановић, Сретен Јовић, Стева Пелић, Пера Петков...
Имате ли, господине Блатник, неостварени архитектонски сан
или визију неког пројекта?
Не. Никада нисам имао такву жељу, с обзиром да сам се као
цртач определио ка примењеној уметности, конкретније према
илустрацији и карикатури. Касније улазим у причу анимираног
филма и дизајна.
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Ви сте свој хоби професионализовали, па сте познати као
аниматор, карикатуриста и сликар. Представите себе као
карикатуристу!
Све што је могло у овој области да се постигне, постигао сам.
Наравно, има још места. Налазим се на списку педесет светских
имена, али се та листа мења као у светском тенису. Награде
на светским фестивалима одређују рејтинг аутора. Најдража
награда ми је награда новинара Грчке за књигу „Балканкан“,
као и награда за карикатуру „Један осмех за Балкан“, добијена
такође у Грчкој.
Ево још једне добре карикатуре, која је на бијеналу у Габрову
добила „Сребрног пеликана“.
Вас карактерише препознатљив сублимирани израз у
анимацији и карикатури, а у сликарству сте другачији.
Можете ли да објасните?
Карикатуру сам свео на линеарни израз и не сликам карикатуру
да бих засенио простоту, већ линијом појачавам идеју која је
најбитнија у карикатури. Иста прича се дешава и у анимацији.
У сликарству, моје слике имају обавезну причу, животне су и
колоритне. Не подлежем утицајима, апсолутно сам свој, што је у
сликарству јако битно. Моје слике причају живот.
Део експоната на изложби
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Са отварања изложбе, г. Ћирковић, председник општине
Медијана, Александар Блатник, Капетан потонулог брода,
Мирјана Блатник и посетиоци
Отварање је протекло уз пратњу оркестра и песме "Морнар
потонулог брода"

Изложба слика интересантног назива „Капетан потонулог
брода“, одржана у просторијама Друштва архитеката Ниша,
окупила је велики број љубитеља вашег сликарства и ваших
поштовалаца. Можете ли да нам кажете нешто више о
мотивима, о идеји водиљи, називу...
Капетан потонулог брода је певач кога више нема, који је певао
ту песму. Звао се Бабар, био кафански певач, свирао контрабас.
У овом животном тренутку сви смо ми мање или више капетани
неких бродова... И Србија ми личи на такав брод који тоне, а
нигде капетана, или их има превише самозваних и само чине
терет овој предивној, вековној балканској лађи.
Често сте у медијима, одличан сте „шоумејкер“, ваша
појављивања су незаборавна, па и отварање ове изложбе
је било узбудљив перформанс, уз учешће музичке групе,
Вас и Ваше супруге. У којој се мери сам садржај изложбе и
перформанс при њеном отварању допуњују, и колико овакав
наступ доприноси бољем разумевању вашег стваралаштва?
Сматрам да је гледање слика чин у миру и тишини, а отварање догађај који треба да се памти. Од мене се то увек очекивало, а
и не бих умео другачије, уштогљено, са висине, егоистички... већ
простодушно, са жељом да људима вратим осмех који су негде
погубили.
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Кад обични питају необичне, некад изостане најважније
питање. Поставите га себи!
Моје питање мени је без речи, одговор такође. То је мање болно
од гомиле речи оних одозго, које не казују ништа, а као одговор
су на многа питања народа.

Зграда Друштва архитеката Ниша
и промотивни плакат мартовске изложбе
На крају, господине Блатник, рекла бих да ваша ликовна
поетика има снажну боју, ритам и асоцијацију, указујући на
иманентну кореспондентност између Вас као ствараоца и
вашег дела. Ценим да је спој имагинације, талента и енергије
дар који одговорно негујете, а љубитељи уметности и
колекционари препознају те вредности и прате позитивну
енергијску нит, са задовољним опредељењем за лепо. Хвала
на разговору.
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арх. Дивница Пешић

НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО 
СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ДАНАС
25 – 31. мај 2009, Галерија Друштва архитеката Ниша

Дражевац кућа

Као резултат успешне сарадње Завода за заштиту споменика културе града Београда и Друштва архитеката Ниша, 25. маја
ове године у Галерији ДАН-а отворена је изложба под називом „Народно градитељство - споменик културе данас“. Аутор
изложбене поставке је сарадник Завода, дипл. етнолог конзерватор Нада Живковић.
Намера реализатора, као и организатора изложбе била је да
њоме допринесу препознавању вредности објеката народног
градитељства, као и да, упркос убрзаној урбанизацији, помогну
њихов квалитетан опстанак.
У жељи да буду презентоване многоструке вредности ове
архитектуре, изложба је конципирана тако да је доминантан
приказ најбољег стања споменика културе из ове области на
београдском подручју.
Било да су у питању објекти на којима је спроведен неки
од конзерваторских поступака или не, сваки од изложена
тридесет три био је представљен на плакату, који је поред
архитектонског цртежа и двојезичне легенде садржао и
фотографије некадашњег и садашњег изгледа објекта. Поред
поменутих плаката, штампаних у боји на кундструку са мат
пластификацијом, изложбу је најављивао велики плакат на меш
платну, предвиђен за отворен простор.
Овако квалитетна експозиција материјала уверила нас је да је
ова врста спомен наслеђа третирана равноправно са осталом
културном баштином нашег поднебља.
Фонд народног градитељства на београдском подручју потиче
из 19. и прве половине 20. века и обухвата седамнаест општина
на којима је евидентирано преко пет стотина објеката (48

заштићено као културно добро), а највећи број су стамбене
куће. Присутни су и објекти специфичне намене: школе, ханови,
механе, управне зграде и привредни објекти.
Код стамбених кућа се уочава типска разноврсност, која је
сигурно условљена географским положајем, бурним историјским
развојем области, етнички разноврсним становништвом, као и
економским могућностима породице. Међутим, и поред овако
неуједначеног развоја ове области, евидентна је формална
подела, по којој централна област подручја гради шумадијску
кућу, релативно ниску, а у западном делу је присутна та иста, са
надвишеним, такође четворосливним кровом. У источном делу
подручја јавља се моравска кућа са архитравним или аркадним
тремом. Северна област гради искључиво војвођанску кућу
издужене основе, са двосливним кровом и отвореном терасом.
Просторна организација сеоске куће у потпуности одсликава
све процесе живота и рада који се у њој одвијају. Чак и данас,
када су неретко угрожене околном изградњом, делују као
природни део пејзажа, а њихов ликовни доживљај чини „склад
постигнут добрим пропорцијским односима између тела и
крова куће, употреба природних материјала, хармонија белих
зидова и тамних отвора у правилном ритму“, како каже Нада
Живковић, аутор каталога и изложбе.
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Сопотски хам
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Варошка кућа добија нову просторну организацију: четири
уместо две просторије, подрум као нови обликовни елемент
и угаони доксат у продужетку трема. Неке од овако просторно
развијених варошких кућа показују висок степен укуса и
стамбену мудрост, па представљају синтезу свих најзначајнијих
архитектонских и ликовних елемената балканске архитектуре.
Већи степен уједначености градње имају објекти специфичне
намене. Неки од њих су, због својих успелих просторних
и обликовних решења, као и изванредних пропорцијских
односа, репрезентативни примерци ове наменски специфичне
архитектуре.
Изложбу је пратио каталог на 150 страна, где је поред изложених
објеката приказано још двадесетак који су такође заштићени
као културна добра. Уз поштовање свих постулата струке,
дат је детаљан опис техничких, естетских и архитектонских
карактеристика објекта. Ова констатација се односи једнако
и на објекте који су имали већи степен реконструкције, што
потврђује озбиљан тимски рад стручњака у установи која је
реализовала ову изложбу.
Недовољан број овако квалитетних каталога изазвао је додатно
интересовање за ову тему. Уз додатно излагање, ауторка
изложбеног пројекта је истовремено добила прилику да се
од присутних колега етнолога и архитеката, обавести о стању
фонда народног градитељства на територији Нишког региона.
Чинило се да су се присутни још једном сложили са чињеницом

Прогар кућа

да се стара архитектура и њен дух могу користити и у савременој
изградњи, односно новом градитељству. Организатори изложбе
су, пак, добили потврду у оправданости своје намере да ускоро,
у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Ниш,
реализују сличну изложбу са објектима народног градитељства
на територији нишког подручја.
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арх. Марјан Петровић

УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 09
Изложба студентских радова генерације 2008/2009
2 – 7. jun 2009., Галерија Друштва архитеката Ниша

Сл. 1 Каталог

Десет година постојања предмета Унутрашња архитектура
на Грађевинско-архитектонском факул-тету у Нишу и десета
јубиларна изложба студентских радова са овог предмета у
Галерији ДАН-а.(Сл. 1)
У сарадњи са Друштвом архитеката Ниша, Грађевинскоархитектонским
факултетом,
данском
невладином
организацијом LEDIB и општином Медијана са председником
Драгославом Ћирковићем на челу, који је иначе свечано отворио
ову манифестацију, одржана је изложба у Галерији Друштва
архитеката Ниша. Продуцент изложбе је предметни наставник
др арх. Александар Кековић, са асистентом-сарадником арх.
Марјаном Петровићем.
Једина студентска изложба са матичног факултета, која без
прекида траје традиционално већ десет година, и даље се бави
темом урбаних ентеријера, али овога пута у нешто измењеном
облику. Стандардне досадашње категорије типа - бутик коже,
бутик обуће, кафе-бар и туристичка агенција, претрпеле
су одређене модификације, па се сада у оквиру основних
категорија налази широк спектар намена градских локала. У
одабиру теме графичког рада учествују и студенти, поред својих
ментора, што до сада није био случај.
Селектовано је око 150 графичких радова, трећина је оцењена
највишом оценом 10, док је 30 најбољих приказано на изложби

и презентовано у препознатљивом формату каталога, који
је и овога пута у целости урађен у боји. Врло квалитетан и
оригиналан дизајн каталога по традицији су урадили студенти,
учесници изложбе, Марија Панајотовић, Ана Марковић и Јована
Милић.
Од презентованих радова на изложби, њих 5 по избору
предметног наставника и асистента Марјана Петровића,
награђено је признањима. То су:
t ǲȘȍȠȓȐȜȞȖȵȖvǮȞȜȟȠȜȞȖȕȍȝȞȓȕȓțȠȍȤȖȵȓi
Мобилни телефони - Александра Стојановић (Сл. 2)
t ǲȘȍȠȓȐȜȞȖȵȖvǱȡȞȖȟȠȖȥȘȓȍȐȓțȤȖȵȓi
Подводни туризам - Весела Танасковић (Сл. 3)
t ǲȘȍȠȓȐȜȞȖȵȖvǮȞȜȒȍȏțȖȤȓi
Књижара - Милош Коцић (Сл. 4)
t ǲȘȍȠȓȐȜȞȖȵȖvǲȐȜȟȠȖȠȓȶȟȠȏȜi
Кафе-бар - Никола Вукадиновић (Сл. 5)
t ǲȘȍȠȓȐȜȞȖȵȖvǲȟșȡȐȓi
Часовничарска радња - Ана Марковић (Сл. 6)
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Сл. 2 Александра Стојановић

Сл. 5 Никола Вукадиновић

Сл. 3 Весела Танасковић

Сл. 4 Милош Коцић
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студ арх. Александра Илић

ИЗЛОЖБА РАДОВА 8. АРХИТЕКТОНСКОГ
СТУДЕНТСКОГ КОНГРЕСА
НА ТЕМУ „УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА“
23 – 28. јун 2009., Галерија Друштва архитеката Ниша

Архитектонски студентски конгрес... традиција дружења,
упознавања различитих школа архитектуре, различитих
градова и људи...
Ове године, част да угости представнике архитектонских
факултета из региона, имао је Ниш.
Конгрес је конципиран тако да се кроз презентације, предавања
и радионице студенти упознају са актуелним проблемима,
али и да дају своје виђење решења тих проблема. Поред
стручне надоградње, студенти и асистенти са простора бивше
Југославије (Љубљана, Загреб, Бања Лука, Подгорица, Косовска
Митровица, Нови Сад и Београд) имали су прилику и да упознају
културно-историјско наслеђе града, ритам живота и многе
специфичности у односу на градове из којих они долазе.
Конструктивно дружење, размена идеја, постављање питања,
ново искуство... утисци који се памте и склапање пријатељства,
најважнији су мотиви који ову манифестацију чине
традиционалном. Ентузијазам и жеља да се ојачају нити које
повезују, и да се кроз различитости које сваки регион носи у
приступу аритектури дође до квалитетнијих решења, направили
су од Конгреса институцију.
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Као осврт на недавно завршени Конгрес, у Галерији Друштва
архитеката Ниша приређена је изложба радова учесника 8.
Архитектонског студентског конгреса. Изложбу чине радови
којима су се студенти из окружења презентовали на тему
„Урбана рекреација“, и радови са радионице, где су студенти
дали своје виђење простора надомак Нишке Бање, предвиђеног
за изградњу спортско-рекреативног комплекса „Ада Женева“.
Изложбу су отворили председник Друштва архитеката Ниша, г.
Миодраг Медар, декан Грађевинско-архитектонског факултета
др Драган Аранђеловић и председник општине Медијана, г.
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Драгослав Ћирковић. Продуцент изложбе био је др Александар
Кековић.
Могућност да се стручна али и шира јавност упозна са радовима
наших и студената из окружења, трајала је недељу дана.
Поруке младих људи, који тек треба да окусе чари бављења
архитектуром, испливале су између редова и позвале на
уједињење идеја, на свеобухватно сагледавање проблема и што
више различитих приступа решењу. Јер само тако наша струка
може да напредује, наши продукти да буду квалитетнији, а идеје
непресушне.

ПРИКАЗИ
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арх. Миланка Васић

ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКАТА  КОНВЕРЗИЈА 
ОБЈЕКТИ КОЈИМА ЈЕ ДАТА НОВА НАМЕНА
Посета студената ГАФ-а Београду 3. априла 2009. године

Изглед старе шећеране пре реконструкције

Садашњи изглед шећеране

У оквиру наставног програма на предмету Реконструкција и конверзија у архитектури Грађевинско-архитектонског факултета
у Нишу, који предаје проф. др Мирјана Анђелковић, организована је посета студената прве године мастер студија (четврте
године) 31. Салону архитектуре у Музеју примењене уметности у Београду.
Том приликом, у програм посете уврштена је и посета трима локацијама на којима се налазе објекти који су пренамењени, и
сада су, са новим садржајима, поново оживели.
Реч је о старој шећерани „Димитрије Туцовић“, која је до пре
неколико година била сцена трупе КПГТ Љубише Ристића. Затим
Бетон хала на Савском пристаништу, старо складиште, у којој
данас своје место имају представништва фирми, изложбени и
галеријски простори и атрактивни угоститељски објекти. На
самом крају посетили смо и стару фабрику, ремонтни центар
„Компресор“ у Француској улици, која је у неколико фаза
пренамењена, тако да у свом некадашњем габариту данас
има један салон аутомобила, продавницу беле технике, тепих
центар, и најатрактивнији нови садржај – продавницу намештаја
„Каре“, која је недавно отворена.
Овај део посете Београду и објектима који су пренамењени
стручно је помогао и подржао проф. др Игор Марић, професор
београдског Архитектонског факултета.
СТАРА ШЕЋЕРАНА
Први објекат који смо посетили је стара шећерана.
Прва српска фабрика шећера основана је 1898. године, када је
Влада Краљевине Србије склопила уговор о додели концесије
„Немачком индустријском удружењу“. Влада Краљевине
Србије је након Првог светског рата експроприсала фабрику.
Током Другог светског рата шећерана је наставила са радом
под немачком контролом све до 3. јуна 1944. године, када је
бомбардована и онеспособљена за рад. После рата она се
реконструише и од 25. фебруара 1947. послује као државно
предузеће од општенародног значаја. Предузеће 1949. добија

назив „Димитрије Туцовић“. Припајањем Фабрике пекарског
квасца 1951. године, Фабрика шећера постаје Комбинат шећера
и врења „Димитрије Туцовић“. Од 1983. производња шећера се
преноси на нову локацију у Падинској скели. [1]
Наш домаћин приликом ове посете била је Данка Ленђел,
сарадник и асистент Љубише Ристића, иначе сам иницијатор
да се 1995. године овај објекат пренамени за потребе његове
позоришне трупе из Суботице, чувени КПГТ (Казалиште,
Позориште, Гледалиште, Театар). Овај објекат додељен им је
на коришћење, и у њега су сви чланови КПГТ-а уградили свој
ентузијазам и креативност, што је допринело да се један овакав
задатак као што је конверзија фабрике шећера, реши на нов и
оригиналан начин. И програмски и извођачки, или боље рећи
мајсторски.
Објекат, када му прилазите, не најављује шта вас у њему очекује.
Једина спољна интервенција на овом објекту су заправо
наткривање улаза и застакљен део уз фасаду, који је претворен у
ресторан. Још једна интервенција била је и адаптирање базена,
који је примарно служио за прање репе, и има дубину од 1 до
1,8 м. Осим што је добио функцију да се у њему може ко окупати,
коришћен је и као сцена у представама.
У потпуности је задржан изглед старе фабрике, њена фасада од
видљиве опеке, затим ту су и стари прозорски отвори, што све
говори о времену у коме је настала. Будући да је објекат под
заштитом као споменик културе, друге интервенције и нису
биле могуће.
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Улазни простор - новограђен анекс
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Балетска сала - соба са огледалима

Спољашње степениште
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Нов садржај био је примарно у функцији позоришта, и крајње
необичном интерпретацијом различитих стилова, слободних
и наизглед неспојивих форми, унео је другачије третирану
естетику кича у овај скоро брутални простор. На трагу те
бруталности је и део који је потпуно задржан, у затеченом стању
(девастирани део производне хале), који је у неким представама
послужио као сцена.
Посебан утисак на посетиоца, када већ уђе у објекат, остављају
импозантни базиси и челични стубови, који су оригинални. Тако
да и та видљива конструкција представља и везу са претходном
функцијом објекта. Фабрика, моћна и велика. Исти је случај и са
пуном дебљином зида (око 1,2 м), који је само пробијен на месту
претходно постојећег прозорског отвора, и претворен у шанк.
Моћно и једноставно, ефектно.
У целини, овај простор има део којим је решена улазна партија,
пун зеленила и птица у кавезима, које својим цвркутом боје први
утисак. Следи фоаје, кад се нађете у објекту, који је састављен
од неколико целина: бар, затим библиотека, и посебно мала
камерна сцена. Ту се на централном месту налази клавир, а
ентеријер овог дела је инспирисан Индијом.

Степеницама се стиже у поткровље, где су смештене две сале.
Једна балетска сала, сва обложена огледалима, са много дневног
светла, јер прозори у потпуности покривају две наспрамне
фасаде. Она је намењена за увежбавање представа, плеса и
балетске пробе. Из ове сале се излази на главну сцену, која се
звала „Раде Шербеџија“.
Може се видети да су се аутори реконструкције и обликовања
ентеријера углавном бавили решавањем просторних проблема
за потребе позоришта, па је мало мањи комфор остварен
за публику. Посебно привлачи пажњу одсуство обавезних
сигурносних излаза у случају опасности. Упркос чињеници да
је на овом делу и сцена и гледалиште од пуног дрвета, затим
да има доста делова сценографије, разних реквизита и осталог
запаљивог материјала, противпожарни услови скоро да нису
третирани, и то је било нешто на шта смо указали студентима
после ове посете. Али једно је сигурно, да простор у целини
оставља јак утисак на посматрача, јер је рађен уз помоћ
редитељске имагинације и скулпторских и уметничких решења.
Необично и јединствено искуство.
Судбина овог објекта данас је неизвесна, јер он већ пар година
није више у функцији позоришта КПГТ. Један дужи период служи
само као кулиса за снимање различитих спотова, и до даљег се
не зна шта ће бити са овом изузетном фабриком, у један мах
претвореном у позоришни храм, а данас опет препуштеном
зубу времена. Да ли ће одолети?
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БЕТОН ХАЛА
Друга локација на којој смо се срели са архитектом Александром
Родићем, је Бетон хала на Савском пристаништу. Архитекта
Родић је постао лауреат 28. Салона архитектуре, и добио је
гран при баш за овај пројекат конверзије. Салон архитектуре,
на којем је било представљено око 120 радова више од 250
аутора, наградио је аутора највећим признањем за Бетон халу
на Савском пристаништу, како за пројекат и његову реализацију,
тако и за концепт који су он и његов тим сарадника понудили.
Награда је потврдила да је овај пројекат прихватљив, атрактиван
и у духу савремених тенденција да се оживљавају напуштени
простори, враћајући граду један простор који има, али му он до
сада није на прави начин припадао.
Како је у једном свом интервјуу сам аутор истакао: – Желим
да промовишем везу између архитектуре, дизајна и модерне
естетике, и да тиме одужим мој дуг везан за комуникацију са
нормалним светом. И да што више нормалних и финих људи из
света буду наши гости и да се и ми представимо у најлепшем
светлу.
Постоје две галерије, једна је већа и значајнија, а друга мања и
флексибилнија, два шоурума с намештајем, један са савременим
и један из егзотичног света, и у припреми је џез институт, а
заједнички је естетски ниво свих садржаја и објеката. Мој
концепт није тржишни, иако се солидно разумем у економију.
Простор је могао да се искористи и комерцијалније, али је
мени ово исплатљивије у једној специфичној валути. То је
начин да Београд постане део света. Ма важно је да се схвати
да не постоје декрети, одлуке на високим нивоима, постоје само
личне иницијативе, лична одлука да се нешто уради. [2]
Објекат изграђен давне 1937. године, као резултат поравнања и
ратне одштете коју је Аустрија требало да плати Србији, настао
је као дело аустријских инжењера, и пример је солидне и добро
урађене складишне зграде на Савском пристаништу.
До средине седамдесетих година функционише као складиште,
и реч је о јединственом објекту овакве врсте, који је лоциран
на самој обали. Као хангар поред реке, овај објекат је радио до
1975/76. године. Затим све до 2004. године, када је архитекта
Родић урадио пројекат конверзије, овај објекат је био у
потпуности напуштен. Сама идеја да се он поново оживи, имала
је за циљ да у потпуности задржи првобитни спољашњи изглед
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објекта, да га само „умије“, освежи, и удахне му нови живот кроз
нове садржаје. Тако је и учињено, чак је и растер употребљен да
уведе светло у простор објекта, у потпуно истом ритму и истих
димензија као што је то у оригиналној верзији било застакљено.
Део поплочавања на наткривеној рампи урађен је од бетонских
плочица, које су извађене из унутрашњости објекта. Оно што
је могло да послужи и поново буде у функцији (то је отприлике
20-30% плочица) постављено је као завршна обрада у спољном
простору, па је и на тај начин материјализација коначног
пројекта подржала концепт примарне идеје: рециклирати и
простор и материјал. Оживети простор, али задржати примарни
облик и материјализацију у што већој мери.
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Бето хала
Што се конструктивног аспекта саме реконструкције тиче, у
потпуности је задржана оригинална бетонска конструкција, која
је после експертизе процењена као стабилна, и целисходно
је било само је надградити у ентеријеру. Што је аутор, уз
сво уважавање претходног аутора, аустријског инжењера,
урадио само интерполирајући челичне носаче и лаку
монтажну међуспратну конструкцију, остављајући видљиво
дистанцу од ободних зидова, и тако постигао да се простор
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Кафић

и са интерполираним спратом унутар кубуса, доживи у пуној
оригиналној висини. Ефекат хале задржан је и примењеним
феро бетоном као завршним слојем у реконструисаним
деловима хале.
Овај објекат има 61 сегмент, а пројектом је обухваћено 12
сегмената. У објекту сада постоји неколико изложбених салона,
кафића, популарних састајалишта младих. И неколико фирми
има свој пословни простор у овом објекту.
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КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ „КОМПРЕСОР“
Објекат који смо на крају посетили, као конверзија ауторско је
дело пројектног бироа „ДААМ“, а наш домаћин је био архитекта
Дејан Станојевић, чије излагање је било заиста исцрпно и веома
целисходно.
Некако је повезало целу нашу стручну екскурзију, једним правим
пројектантским образложењем целог поступка, у конкретном
случају конверзије фабрике „Компресор“. Љубазношћу
пројектанта, студентима је стављена на располагање његова
званична презентација конверзије читавог овог објекта, а сада
ће део прилога бити презентиран и у овом раду.
Пословни центар „Компресор“ састоји се из три објекта – који су
недавно завршени кроз три фазе реконструкције и адаптације.
Прва фаза, коју је извео власник за своје потребе у периоду
2005–2007, је бруто површине око 2 000 м2.
Друга фаза, коју је власник определио за издавање, је тзв.
ремонтна хала површине око 4 200 м2, у којој су салони
„Megastores electroniki“ (бела техника и уређаји) и салон подних
облога „Carpetland“.
Трећа фаза је тзв. Хала 2, коју је власник определио за издавање,
која је реконструисана и адаптирана почетком 2009. године. У
њој су смештени продајни салони фирми „Нитеа“, „Хаус“ и „Каре“,
које се баве увозом намештаја за пословни стамбени простор.
ТЕХНИЧКИ ОПИС РЕШЕЊА
1. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА
Партерно решење испред и око ремонтне хале надовезује се на
затечено уређено стање испред и око „Renault“ салона. Капија
комлекса „Компресор“ се измешта у раван која повезује бочни
зид салона и зграде ремонтне хале, тако да се добија једна врста
атријума испред увученог дела објекта. На тај начин простор
постаје атрактиван и привлачи посетиоце. У овом простору
је планиран део за паркирање и поплочан део за кретање
пешака са елементима урбаног мобилијара. Саобраћај и веза са
Дунавском улицом задржавају се на истом месту. Део центра са
друге стране Дунавске улице садржи у централном делу паркинг
за госте са око 50 паркинг места.

Сачувана конструкција

Комплекс „Компресор“ пре конверзије

2. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ
Ремонтна хала је функционално дељива у више варијанти.
Подела простора у сваком случају мора да прати конструктивне
растере – стубове у простору који деле халу. Стубови су
распоређени у мрежи 8 x 12 м.
Излози и улази су постављени према Дунавској улици. Улази за
магацине се налазе у увученом делу – атријуму и дуж Добрачине
улице. Генерално, магацини и помоћни простори се предвиђају
у дубини хале. Величина и однос магацинског и продајноизложбеног дела дефинисаће потребе закупца. Подела хале
у овој варијанти је на три дела (што се може и укрупњавати и
уситњавати).
Први део, површине 1 766 м2, лоциран је до угла Дунавске и
Добрачине улице.
Други део, површине 1 213 м2, заузима део према „Renault“
салону.
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„Renault“ салон
Трећи део је у повученом делу – атријуму, са површином
1.239м2.
Усвојено је решење поделе са површинама за продајни простор
„Megastores electroniki“ око 3 200 м2, и „Carpetland“ око 1 000 м2.
Варијанта са галеријом
У ремонтној хали је могуће решење подизања галерије на делу
изнад магацина или делимично и изнад изложбено-продајног
простора, јер има довољну висину. Висина испод галерије
била би око 2,5 м. Висина на галерији је варијабилна (због шед
конструкције крова). На галерији би се могао организовати
додатни пословни простор према потребама. Могао би се
организовати канцеларијски простор класичног типа – по
просторијама и у „open space“ систему.
Галеријски простор је остварио „Carpetland“ за потребе
канцеларијског простора. Конструкција галерије је изведена у
челику.
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3. ВИЗУЕЛНО ОБЛИКОВНО РЕШЕЊЕ
На визуелно спољно обликовање објекта од утицаја је била
тежња за уклапањем са постојећим комплексом. Такође нова
функција објеката диктира и ликовни архитектонски израз,
па су тако фасаде, сагледљиве из Дунавске и Добрачине
улице, претрпеле комплетан редизајн. Новим облогама од
фасадних префабрикованих панела, металним брисолејама,
надстрешницама и великим стакленим површинама добио се
изглед који одговара функцији објекта, тј. пословном центру.
Наглашени су волумени на угловима, а архитектонски је
коришћен језик модерне архитектуре, карактеристичан за
стари Дорћол. Пословни центар „Компресор“ састоји се из два
објекта. [3]
Уз детаљна објашњења и методолошку презентацију пројекта,
архитекта Станојевић је студентима приближио и сам принцип
приступања решавању једног оваквог пројектантског задатка.
Пре свега он је нагласио потребу да се претходно уради не само
експертиза конструктивног дела објекта, већ и да се у складу са
жељом и намером будућег корисника у целини испита термички
аспект објекта који је предмет конверзије. У неким случајевима
је могуће адаптирати постојећи објекат са мање улагања, али
када се ради о веома различитим новим садржајима који се
планирају, тада пројектант мора бити потпуно сигуран да ће
бити у стању да обезбеди очекиване услове климатизације
и загревања простора, за потребе новог власника и у складу
са његовим наведеним потребама. Поготово када је реч о
претходним производним објектима, као што је случај са
фабриком и ремонтним центром „Компресор“ у овом случају.

„Renault“ салон

изглед из дунавске улице

изглед из добрачине улице
Салон „Renault“ – пројекат фасада

„Renault“ салон - сервисна радионица
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Салон беле технике, уређаја и подних облога

На велико задовољство студената, посетили смо пренамењене
просторе, и уз исцрпна објашњења архитекте Станојевића
уверили се да је овај подухват успео. Нов садржај је заживео, а
самим тим дао је и нов кавалитет целом окружењу. Недуго пошто
се „Компресор“ појавио са новим садржајима, у непосредној
близини ове некад напуштене фабрике почеле су да се зидају и
стамбене зграде, и да се подиже квалитет целог кварта. Ово је
евидентно позитиван импулс који је ова конверзија дала ширем
окружењу. Локација је на већој цени, садржаји су интересантни,
привлаче људе, и цео простор живи новим животом, као и сам
објекат.
31. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
Посета Салону архитектуре била је још један важан део ове
екскурзије. Са великим одушевљењем констатовали смо да се
на Салону представљају и наше старије и млађе колеге.
У категорији реализованих пројеката, архитекта Саша Буђевац са
сарадницом архитектом Миљаном Игњатовић, представили су
се пројектом за производно-управни објекат „Еуроглас“ у Нишу,
изведен 2007–2008. године. Изложен је и реализовани пројекат
стамбеног објекта у улици Тодора Миловановића 20а у Нишу,
аутора архитекте Мирољуба Станковића и архитекте Зорана
Николића – пројектантски тим под називом „КонтраСтудио“.
Година изградње је 2007–2008.
У категорији пројеката, архитекта Милена Мишић изложила
је свој дипломски рад, идејни пројекат дечије комбиноване
установе, на локацији у Ђердапској улици у Нишу.
После посете Салону, наша екскурзија је завршена и пут за
Ниш је био прекратак да се сумирају утисци. Закључак би
био да је овакав вид стручних екскурзија, које подразумевају
посету конкретним објектима који су од значаја за предмет
који се изучава (у нашем случају реч је о новом предмету –
Реконструкција и конверзија у архитектури), веома значајан
за студенте. Оно што смо видели у току једне посете, жива
реч аутора, као и сами објекти, оставили су пуно тема за
размишљање, а на један непоновљив начин приближили сам
појам конверзије студентима. Овакав вид едукације је потребно
охрабрити, па иако је веома редак случај да се организују
такве екскурзије, треба их на сваки начин подржати. А ову и
похвалити. Захваљујући огромној енергији и напорима које
је професор Мирјана Анђелковић уложила у организацију и
реализацију ове посете Београду, захваљујемо и факултету који
је препознао значај овога и подржао је у томе.

Салон намештаја
[1] Стара шећерана не ради већ десет година, текст Синиша
Дедеић (БИЗНИС).
[2] Из интервјуа поводом награде, Глас јавности, 2006. године.
[3] Презентација фирме „ДААМ“, решење конверзије пројекта.
[4] Каталог 31. Салона архитектуре.

У овом броју АРХИТЕКТА, у рубрици САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ
И УРБАНИЗМА, доносимо опширан текст о 31. Салону
архитектуре.
Уредник

85

ПРИКАЗИ

ARHITEKT 28

арх. Јелена Мишић

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН „MIRACLE“
Трг краља Александра бр. 2/7

Постојеће стање

Разматрајући тренутну ситуацију везану за градитељство у нашем граду и земљи, може се закључити да оно одсликава
ситуацију у нашем друштву. Сваки простор који је у данашње време разматран и истраживан, бива придружен одређеном
стилу појединца или времена у коме настаје.
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Поставља се питање да ли је у првој половини двадесет првог
века неопходно правити генерализације у овом погледу,
узимајући у обзир чињеницу да број нових форми ентеријера
расте све брже задњих година. Добре или мање добре, све ове
форме одсликавају тежњу друштва ка иновацијама и напретку,
као што је то уопште случај са људском природом. На овај начин,
градитељски хаос често бива савладан и ублажен формама које
носе промене и дух блиске будућности. „Ипак је оптимистично
то што се ове године, судећи по већини радова, уочава снажна
тенденција прекидања доминације постмодернизма у нашој
архитектури.“ (Љ. М. Абрамовић, 31. Салон архитектуре, Каталог
изложбе, Београд, 2009). Форме које су у нашем граду биле
доминантне у погледу архитектуре ентеријера бивају замењене
новим, чистијим обрасцима, који рефлектују потребу за
поједностављивањем и бегом од свакодневне шареноликости
духовних и физичких пејзажа, индиректно одговарајући
потребама које ово друштво показује.
Локација козметичког салона „Miracle“ се налази у Нишу, на
седмом спрату пословно-стамбене зграде на Тргу краља
Александра са потпуно издвојеним прилазом (до локала се
стиже степеништем или лифтом и једини је простор на тој
етажи).

Првобитно, у тренутку када је купљен, у објекту су били изведени
само груби грађевински радови, а постојећи преградни зидови
нису постојали, осим оних који су одвајали централни простор
од осталих садржаја (два купатила, две засебне просторије
са терасама). Инвеститор је имао жељу да постојећи простор
претвори у козметички салон, тако да су функција, садржаји и
технички детаљи прилагођени овој намени.
Пројекат
У договору са инвеститором, пројектом су предвиђени следећи
садржаји: независна просторија за фризера са два радна
места и једном шампоњером, шминкање са четири радна
места, маникир са шест радних места, третман лица са три
радна места, педикир, депилација и масажа са једним радним
местом. Пројектом је предвиђена и чекаоница, пријемни пулт,
просторије за особље (гардероба, канцеларија, кухиња и
купатило), две терасе, као и купатило за муштерије. Предвиђено
је и затварање два дела терасе због претварања у пословни
простор. Свака просторија би требало да има независан улаз,
како би се постигла интимност у оквиру истих.
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Новопројектовано стање

Техничка решења
Извршено је проширивање водоводне, канализационе и
електро инсталације. Пројектом је предвиђено и постављање
додатних радијатора и клима уређаја, као и вентилације, због
појединих просторија које немају природну вентилацију, у
циљу постизања потпуне удобности у оквиру новонасталог
издељеног пословног простора.
Због постизања приватности у оквиру новопројектованих
садржаја, употребљене су лаке преграде од гипс-картон плоча
са неопходном изолацијом. Постојећа висина од пода до
плафона је 2.60 m, осим на делу еркера где је висина 2.81 m.
Приликом пројектовања, због постизања угодног амбијенталног
осветљења плафон је на појединим деловима спуштен
коришћењем гипс-картон плоча.
Естетско обликовање простора
Постојећи лучни облик главне просторије искоришћен је као
репер, пошто је пружао највише могућности у обликовању
и рационалном коришћењу простора (с обзиром на велики
број различитих функција, које је требало уклопити у оквиру
релативно мале корисне површине од 150 m2). Овај мотив је

додатно потенциран распоредом вештачког осветљења, који
прати лучни облик зидова, и самим тим се добија доминантна
форма у оквиру простора ентеријера. Бела боја преовладава у
ентеријеру, јер се тежило дефинисању форме пре комбинацијом
различитих архитектонских облика и расветом него бојом,
стога је љубичаста боја употребљена у додатном колоритном
дефинисању форме. Ради постизања транспарентности
простора и визуелне повезаности различитих садржаја у
оквиру ентеријера, употребљени су материјали као што
је клирит, велике огледалне површине, стакло и наменски
израђен намештај, који у својој форми садржи основни концепт
ентеријера, а све у циљу постизања угодне атмосфере при
пружању услуга.
Концепт кретања кроз простор ентеријера је такав да посетилац,
откривајући један простор, добија жељу за откривањем осталих
садржаја у ентеријеру, посредно и визуелно преко других
простора. На тај начин је постигнута континуалност простора,
као и контакти међу различитим садржајима, активностима и
људима који ту раде и који су посетиоци. Однос делова према
целини је такав да свака просторија у ентеријеру постаје део
целокупног простора, целине, а ипак остаје битна сама по себи
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и интимна у смислу диференцијације у обради и поруци коју на
тај начин носи. Иако је ентеријер модеран, у њему је садржана
порука повратка старом, аутохтоном и исконском, у виду
природних мотива дрвета, топле светлости и ситног камења.
Велике тракасте површине флуоцеви хладно беле боје, у
контрасту су са детаљима испод лучног зида који садрже ситно
камење и усмерено, топло светло. Прозирност столица, осталог

ARHITEKT 28

намештаја и појединих светиљки доприноси осећају мира,
склада, нежности и лепршавости, а љубичаста боја заокружује
форму, дајући потпору овом концепту. Технички разматрано,
савијање, обрада и лепљење мотива на новим материјалима
попут клирита пружило је могућност развитка форми, које
су својом материјализацијом оправдале концепт модерног
ентеријера.
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арх. Марко Крстић, арх. Предраг Денчић

СТАМБЕНОПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ „ВЛАСИНА“
угао улица Војводе Мишића и
Јована Скерлића, Ниш

Инвеститор
Локација
Спратност
Бруто површина

Г.П. ВЛАСИНА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.,
ВЛАСОТИНЦЕ
угао улица Војводе Мишића и
Јована Скерлића, Ниш
По+П+6
6250 м2

Аутори пројекта

Марко Крстић д.и.а.,
Предраг Денчић д.и.а.

Сарадници

Емилија Денчић д.и.а.,
Ивица Цветковић,
апсолвент грађевине
мр Предраг Благојевић д.и.г.,
мр Дарко Живковић д.и.г.

Пројекат конструкције
Пројекат
електроинсталација
Пројекат машинских
инсталација

Ненад Ранђеловић, дипл. инж. ел.

Стаменковић Никола,
дипл. инж. маш.
Владимир Влаисављевић,
дипл. инж. маш.

Пројекат В. и К.
инсталација

Никола Стојић, д.и.г.

Пројекат
противпожарне заштите

Слободан Самарџић, д.и.г.

На пројекту се радило од краја 2006. до априла 2007. године,
да би изградња кренула јуна 2007. године. Објекат је завршен и
предат на коришћење августа 2008. године.
Објекат се састоји од подземне гараже, пословног простора у
приземљу, који је подељен на 8 локала, и стамбеног дела од 62
стамбене јединице, распоређене у две ламеле на осталих шест
спратова. Станови су различитих структура, од 22 м2 до 100 м2.
Укупна површина објекта је 3750 м2, док је површина гараже
850м2.
Приступ пословном простору је са главних улица и одвојен
је од стамбеног дела у који се улази из дворишта, кроз пасаж
контролисан видео надзором. За сваки стан је предвиђено
паркинг место у подземној гаражи или на платоу у дворишту.
Објекат је фундиран на контра плочи, конструктивни систем
је скелетни са испуном од пуне опеке и термоизолационом
фасадом, столарија је изведена од алуминијумских профила
са термопрекидом. Кров је израђен од дрвене конструкције и
профилисаног лима као кровног покривача.
Обликовно објекат представља освежење за кварт, а својим
сведеним линијама и драматичним контрастом боја даје снажни
карактер овој градској четврти.
Треба нагласити да је приликом извођења објекта велика
пажња посвећена квалитету материјала, финалним детаљима,
што објекат сврстава у категорију најбоље изведених
архитектонских пројеката у 2008. години по селекцији.
На архитектонском конкурсу Компаније „Новости” за 2008.
годину, Стамбено-пословни објекат „ВЛАСИНА“ је ушао у ужи
избор од 9 реализација у категорији „Изведена дела”.
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У овом броју АРХИТЕКТА, у рубрици НАГРАДЕ ИЗ СРБИЈЕ, доносимо текст о архитектонској награди Компаније „Новости”.
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арх. Александра Миљковић

МАНАСТИРКОСТУРНИЦА У ЧЕШКОЈ

Манастир (костурница) „Свих светих“ саграђен је на гробљу
цистерцитског самостана у месту Седлец, предграђу чешког
града Кутна Хора. Самостан је основан на овом месту 1142.
године, где су се редовници углавном бавили обрадом
земљишта и узгојем стоке. Све се мења када је краљ Отакр II
од Бохемие 1278. године послао опата Хенрија на дипломатску
мисију у Свету земљу.
Напуштајући Јерусалим опат је са собом
понео прегршт земље са Голготе коју је по
повратку расуо по гробљу иза самостана.
Вест о томе се брзо проширила, како по
околини, тако и по целој Европи, гробље
је постало надалеко познато и многи
утицајни и имућни људи су желели да
буду покопани баш ту. Гробље се ширило
током епидемије куге и ратова и у једном
тренутку достигло повшину од чак 3.5
хектара.
Како није било више места за покоп,
око 1400. године свештеници одлучују
да подигну манастир на средини
парцеле гробља и костурницу која ће
се користити као масовна гробница за
кости које су диспозициониране услед
изградње објеката. Идеја о садашњем
ентеријеру манастира родила се тако
што је полуслепи свештеник, који је
био задужен за одлагање есхумираних
скелета у костурници, наслагао исте у 6

Спољни изглед костурнице

одвојених пирамида.
Године 1421. манастир је запаљен и
опљачкан, и све што је остало од њега су
зидови. Уследила су бројна реновирања
од којих се као најупечатљивија издваја
обнова у чешком барокном стилу 17031710. године, по пројекту чувеног
архитекте италијанског порекла Јана
Блажеја Сантима.
Највећи
део
садашњег
уређења
манастира датира из 1870. када је
племићка
породица
Шаузенберг
ангажовала Ринта Френтишерка, који
је био мајстор дубореза. Процењује се
да је у изради ентеријера коришћено
између 30.000 и 40.000 људских скелета.
У угловима су оформљена 4 „звона“ од
костију. Као најупечатљивији елемент
ентеријера, Ринт је формирао централно
позициониран лустер који садржи барем
једну од свих костију из људског скелета.
Такође је и све лучне сводове обрадио у

истом маниру, бочни олтар, велики грб
породице Шаузенберг, као и свој потпис
„Мастер Ринт“ који се налази на зиду
поред улаза.
Као резултат обележавања стогодишњице
Ринтовог фасцинантног и, у једну руку,
морбидног ремек-дела, 1970. године
чешки редитељ Јан Шванкмајстер снимио
је десетоминутни приказ наизменичних
слика костурнице пропраћен нарацијом,
који је првовремено био забрањен од
стране чешке комунистичке власти.
Нарација је била замењена музиком,
али данас се може наћи у оригиналном
издању.
Данас је манастир одредиште многих
туриста, једни се диве ексцентричности
и креативности аутора, други га, пак,
оспоравају и осуђују употребу и јавно
излагање људских костију. На крају, сви
деле мишљење да посета овом манастиру
никог не оставља равнодушним.
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апс. арх. Милена Стошић

GRAND CANYON SKYWALK

У Хуалапаи, Индустријском резервату у јужном делу
Аризоне, бивши астронаут Буз Алдрин заједно с индијанским
челницима свечано је отворио један од најлепших видиковаца
са стакленим дном који се надвија над Grand кањоном.
Видиковац jе саграђен на основу иницијативе племена
Хуалапа, како би се тиме у региону интензивније остваривао
приход од туризма.

Grand Canyon Skywalk, стаклени мост, у облику латиничног
слова „U’’, лебди над реком Колорадо на 1.2 км, омогућавајући
посетиоцима да по први пут имају невероватан поглед на
западну страну Grand кањона. Један од познатих светских
лидера „Sain Globain’’ произвео је и дизајнирао ово невероватно
инжењерско чудо и то употребом свог „ultra clear’’ сигурносног
стакла. Стакло је израђено у фабрици у Немачкој, прерађено је
у сигурносно каљено, ламинирано стакло дебљине преко 50 мм,
и састоји се из 46 делова који су допремљени бродом директно
на западну страну Grand кањона.
Ширине је око 3 м, док му дубина досеже и до 21 м. Пројектована
је тако да може да прими и до 800 људи. Рађена је сигурносна
фолија између стакла којом се постиже потпуна оптичка
провидност и већа чврстина и издржљивост стакла. Стакло
„diamant glass’’ садржи знатно мањи проценат оксида гвожђа
него обично „ﬂoat’’ стакло, што га чини потпуно провидним.
Тиме се код посетилаца постиже осећај шетње у ваздуху
због виртуелне невидљивости стакла, омогућавајући им да
неометано уживају у погледу на природне лепоте чудесног
Grand кањона. Издржљивост Skywalk-а је и до 150 кг/м2

вертикалног притиска, 8 степени јачине земљотреса, 160 км/час
налета ветра.
Пројекат је финансирао један пословни човек из Лас Вегаса,
коштао га је око 30 милиона долара, а за шетњу по њему
посетиоци ће морати да плате 25 долара. Неки еколози и
поглавице споменутог индијанског племена противили су се
изградњи овог видиковца, тврдећи да ће претворити кањон
у туристичку атракцију и да се налази преблизу индијанског
гробља. Без обзира на све, кањон је улепшан марта 2007. године
једним од најчудеснијих видиковаца.
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Отворени апартмански павиљони, Ризорт Убуд Вилиџ, Убуд, Бали

Индонезија је четврта земља по броју становника на свету (235 милиона становника). У овој највећој острвској држави света,
која се налази не само у Азији већ и у Океанији, са око 17 хиљада острва, од којих је 6 хиљада насељено, и са преко 200
милиона исламских верника, издвојило се острво Бали са свега 2,5 милиона становника, од којих су 95% хиндуси. Енергија
Балија очарава како живописним пиринчаним пољима, вулканским масивима и тропским плажама, тако и мистичним животом,
оријенталном маштом и насмејаним лицима балежанског народа. Сматрамо да је ово последње главни разлог због чега га
многи зову Рајско острво.
За Балежане све има своје тачно место у свету, са боговима на небу, злим духовима и човечанством између њих.

БАЛИ ХИНДУИЗАМ
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Почетком нове ере индијски трговци су пренели своју религију
на подручје југоисточне Азије, али је на Бали хиндуизам дошао
под утицајем Јаве између 14. и 16. века. Тада је владала јаванска
Мајапхарит царевина, чији се утицај протезао већим делом
Индонезије. Мајапхарит династија је последња од хиндубудистичких царевина на Јави. Крајем 15. века династија је
слабила, док је муслиманско државно уређење постављено на
власт дуж целог архипелага.
Почетком 16. века царски двор је прешао на Бали, где су се
још раније генерације царевине поставиле као локална елита.
Занатлије, научници, свештеници и аристократе су понели са
собом религију, понашање и уметничке вредности са двора.
Током година, ова културна оријентација је постала јединствена
културна традиција острва. У току нашег путовања Балежани
су припремали церемонију кремације свог принца краљевске
породице Убуда. Оваква церемонија је била на Балију пре
двадесет година и прилично је несвакидашњи призор. На дан
групне кремације, која се дешава сваких пет година, нигде на

свету не можете видети у исто време смех, достојанство, снагу,
поштовање, енергију и креативност. За потребе кремирања
принца саграђен је торањ висине 27 метара и тежине 11 тона.
Чак шест хиљада људи је учествовало у изградњи торња. Заиста
несвакидашњи призор.
БАЛИ НАСЕЉА
По инерцији, може се рећи чак и условном рефлексу, прво
што туриста тражи у граду јесте пространи градски трг, али
тога на острву нема, бар не у нашем западњачком смислу и
облику. Данима смо покушавали, свако за себе, да пронађемо ту
архетипску успомену простора, али неуспешно. Бали насеља су
организована линијски, и то доследно три анга принципу, са два
најбитнија правца у космологији: каја и келод. Правац пружања
насеља је права која повезује планину (каја – дефинисан
као „према планинама'') и море (келод – „према мору''), свет
богова, свет духова, а између свакодневица. На страни ближој
планинама је храм Пура Пусех, посвећен боговима и оснивачима
заједнице, на супротној страни према мору храм Пура Далем,
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посвећен мртвима, а у средини централни градски храм, Пура
Деса.
На самом улазу у град или насеље налази се велика капија,
позната на острву као канди бентар (candi bentar). Капија
подсећа на пирамиду подељену на два дела. Испуњена је
гравурама и сликама. Пре него што прођете кроз саму капију,
пут који води унутра завија у облику латиничног слова S, да би
збунио мрачне силе, намерне да уђу у град. Уместо траженог
трга, негде на средини насеља наићи ћете на главну раскрсницу,
на чијим се угловима налази маркет, централни храм и павиљон
за борбу петлова. Борба петлова има дугу традицију на Балију,
али је временом законом забрањена, сем за прилике великих
националних празника и церемонија.
Уз ове објекте увек иде и један полуотворени павиљон у коме
се изводе традиционални плесови. Међу њима су сигурно
најинтересантнији кечак или мајмунски плес, који изводи више
од стотину мештана са ватром, баронг са великим Демоном, и
најпознатији Бали плес – легонг, плес очима. Грациозна игра
очима и прстима. Овај плес почиње да се учи са пет година, а
са навршеном четрнаестом годином сматра се да плесачице
завршавају своју каријеру.
Ту негде, ако боље загледате, сигурно ћете се срести са раксаша
(raksasha) статуом, која окамењена стражари над градом и чува
нестварни мир ових питомих људи.

Код храмова и других значајнијих објеката често је украшена
рељефом, који наглашава намену самог објекта. Унутрашњост
се испуњава земљом, коју смо у сиромашнијим сеоским кућама
виђали као под, док се у градским кућама под поплочава или
облаже дрветом.
Зидови балинежанских кућа се такође праве од вулканског
камена и цигле, али се могу видети и они који су направљени од
чистог исушеног блата (ћерпич), слично као и код старих кућа
у нашим селима. Најчешће се користи пешчар, који је неретко
на појединим местима испрофилисан са спољашње стране.
Зидови нису оптерећени, кров прихватају дрвени стубови.
Зато смо у већини просторија наилазили на уске прозоре,
постављене одмах испод крова. Ови профилисани прозори нису
застакљени, пресвучени су мрежом која штити од инсеката. Они
служе за стално проветравање, пошто је на острву велика влага,
али поред тога у просторијама стварају незаборавне игре сенки
и светла. Препознаћете овакве отворе на кућама Френка Лојда
Рајта.
Кровови, који скоро да лебде изнад зидова, постављени су
на рам сачињен од стубова и греда кокосовог и бамбусовог
дрвета. Покривач је трска која се слаже у слојевима и обрађује
по ивицама ножем, да би што брже одводила кишницу. Готово
су сви кровови препуштени и штите зидове који нису од трајног
материјала. У новијим објектима за покривање се користи
цреп. Често су на крајевима стреха кровови украшени цветним
мотивима.

МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈА
Оно што сваки посетилац Балија може да уочи на први поглед
код објеката, било да су то храмови, павиљони, породичне куће
или палате, јесте јасна подела на три целине. На острву постоји
веровање да се све у природи састоји из три нивоа. Такозвани
три анга систем (tri angga) састоји се од: nista (високо, изнад,
оно што припада боговима и симболизује рај и планине), utamа
(доле, испод, оно што припада подземном свету, духовима, и
симболизује море) и madaya (средина, оно што припада човеку
и свакодневном животу, симболизује пространства између
мора и планина). У складу са тим, и објекти су јасно подељени
на наглашено постоље – ниста, зидове – мадаја, и кров – утама.
Већина објеката које смо видели су квадратне или правоугаоне
основе. Ретко на Балију можете видети изломљену основу.
База се састоји од зидова направљенх од опеке или камена.

ОРГАНИЗАЦИЈА ДВОРИШТА И ПРОСТОРИЈА ЗА СТАНОВАЊЕ
На Балију је свако двориште опасано високим зидом, изнад кога
се надвијају крошње бујног цвећа и вире украшени кровови,
тако да док шетате улицама просто падате у искушење да
поскочите и завирите иза њих. По њиховом веровању они их
штите од спољних утицаја и чувају мир. Они су први објекат
који се прави у дворишту. На самој капији дворишта увек смо
били дочекани такозваним „слепим зидом“, који је постављан
да скрене из дворишта зле духове. Иако овај распоред делује
прилично случајан, он је у ствари заснован на комплексном
метафизичком систему, који обезбеђује космички оквир
за одржавање хармoничне везе између човека и остаткa
универзума.
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РИСОРТ
Термин „рисорт“ (resort, енгл) представља комбинацију хотела и свих осталих садржаја за забаву и релаксацију: ресторан,
шопинг центре, кафиће, базене, wellness центре и смештај. То је као мали град у граду који пружа туристима све што им је
потребно у току њиховог боравка. На Балију су то огромни комплекси где уместо класичног централног вишеспратног хотела
имате приземне бунгалове. У ексклузивнијим ризортима, у склопу једног бунгалова, постоји засебан базен и павиљон (трем) за
одмор. Мада, они сматрају и Four seasons хотел на Балију као ризорт зато што у свом саставу , поред свих наведених садржаја,
има чак и своју башту са поврћем за потребе ресторана.

За разлику од Запада, организација становања на Балију је
много другачија. Уместо пространих, вишеспратних кућа,
овде наилазите на дворишта пуна отворених и полуотворених
павиљона. Павиљони су организовани у функцији дневних
активности спавања, исхране и хигијене. Најлепши павиљон у
дворишту припада глави породице, док остатак спава у мањим
павиљонима. У центру дворишта или на неком истакнутом
месту налази се породични храм. Обично је одвојен од остатка
дворишта ниским зидом. У њему се налазе мала светилишта
посвећена боговима и прецима. Неколико пута у току дана
мајка породице изводи ритуал који се састоји из паљења
миришљавих штапића, молитве и украшавања храма латицама,
и не само храма, већ и остатка дворишта.
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Најзанимљивији детаљ су сигурно отворена купатила. Таман
када се понадате да ћете ући у купатило слично онима које
виђате по апартманима широм света, иза врата вас чека
најнеочекиванија слика, купатило под ведрим небом. Пространа
и испуњена тропским зеленилом и скривеним светлима,
обложена каменом, са дашчаним подом или расутим шљунком,
без крова или полуотворена, остављају вас без речи.
Балинежени су виртуози у резбарењу. У њиховој уметности
обраде дрвета уживате на сваком кораку. Готово да не постоје
врата, прозор, клупа, столица, чинија или кревет на коме они
нису искористили прилику да направе дуборез. Мотиви су
најразличитији, од биљних и животињских, преко апстрактних,
па све до мотива из хиндуистичке митологије. Шетајући Убудом,
који сматрају престоницом индонежанске културе, имате утисак
да сте у галерији под отвореним небом, којој се не види ни
почетак ни крај, ни у времену ни у простору.

РАЗВИТАК „БАЛИ СТИЛА“ РЕЗИДЕНЦИЈА
Бали је постао туристичка атракција почетком седамдесетих и
од тада се број туриста масовно повећавао. Запад је временом
оставио утицај на архитектуру острва. На сваком кораку смо
наилазили на ризорте и хотеле чија је архитектура представљала
спокојни дијалог истока и запада у коме се може данима
уживати. Креативна комуникација двеју култура, утемељена
на дубоком поштовању традиције острва и сталном покушају
да се одговори све већим прохтевима туриста, претопила се
у архитектонску визију названу Бали стил. О овом стилу се
дефинитивно не може учити из књига. Овај острвски стил можете
препознати по отвореним пролазима, специфичним верандама
и дрвеним платформама, сламеним баштенским павиљонима,
незаобилазним воденим површинама и базенима, свеприсутној
резбарији, дневним собама прожетим дворишним простором
и отвореним купатилима. Аутентичан и препознатљив стил
среће се у свим тропским пределима широм света. Кроз овај
интернационализам може се видети колико неисцрпна може да
буде стваралачка енергија једног народа. Оригинална решења
кућа, која можете видети широм острва, настала преплитањем
градитељског наслеђа Балија и савремених тенденција, јесу
одговор традиције изазване модерним схватањем простора.
САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА ХОТЕЛА И РИЗОРАТА
Хотеле и ризорте на Балију углавном пројектују страни архитекти.
Они се заснивају на усклађивању традиције и тропске климе,
мада се дешава да неприкладно користе структуре храмова
у савремене сврхе грађења. Пејзаж се користи као главни
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елемент у дизајнирању. Скоро да сваки хотел има елементе
пиринчаних поља, свуда се осећа добродошлица, са огромним
чинијама са свежим цвећем или златним рибицама у води око
стаза које воде до хотелских соба. Ибах, Алила, Амандари, Убуд
вилиџ, Јати, Four seasons, најбољи су примери вештине спајања
са природним окружењем. Интензивне боје цвећа, прашума
и пиринчана поља, мирис лотoса и миришљавих штапића,
базени који се преливају до бескрајних предела прашума и
палми, или се стапају са Индијским океаном, или се сливају у
реку Агонг, водопади као саставни део пејзажне архитектуре
– све су то елементи архитектуре Балија. Један од најлепших
хотела на Балију је хотел Four seasons у Сануру. То је скулптура у
простору, коју чини масивни цилиндар који покрива три спрата
и ослоњен је на камене стубове. Наглашена лебдећа скулптура
има разноврсну симболику: као елиптично језеро са лотoсима,
које држи огромна скулптура земље, поклон боговима воћа,
пиринча и посластица, постављен високо на врх храма, посуда
са цвећем лотoса, плитка чинија која се држи високо изнад
рамена и из које се водом прскају гости у знак добродошлице.
Оно што је заједничко свим хотелима је заводљива „архитектура
добродошлице“.

чиније са лотoсима, док хибискус, орхидеје, палме, франгипани
и остало тропско дрвеће око хотела даје романтичну ноту
целом амбијенту.
Вода као саставни део архитектуре, у виду каскадних фонтана
и базена, извора, отворених купатила и базена са посебном
тропском атмосфером, чини амбијент егзотичним. А поврх
свега, ђакузи усред базена, као врхунац хедонизма.

БАШТЕ И ВОДЕНЕ АТРАКЦИЈЕ
Блиска интеграција пејзажа и архитектуре је концепт
који одговара тропском амбијенту. Острво је изванредно
благосиљано од стране природе. Његове традиционалне
палате и храмови су такође утицали на композицију башти. У
савременој архитектури хотели и ризорти су се појавили као
лидери у истраживању иновативних праваца за спајање природе
са људским радом. Брдовит и стрм терен и вијугава река око
Убуда нуде могућности терасасте садње. Многи су спојили
околне терасе пиринчаних поља са својим двориштима, док
остала дворишта садрже елементе краљевске баште, користећи
воду, павиљоне, дворишта и вајарство и пажљиво одабрано
дрвеће. Такође, дворишне лампе, водене баште, разноврсно
декоративно биље тропског света, фонтане, рељефи, извори,
капије и фигуре чувара суровог погледа, камени ћупови и
рељефи, познати су као елементи Бали стила. Павиљони који
плове су саставни део ресторана и фоајеа у хотелима, као и

Нигде као на Балију не можете осетити тако чврсто јединство
између архитектуре, религије, уметности и природе. Границе
једноставно не постоје. Увек сте унутра и споља, у соби и у
дворишту, у затвореном и на отвореном, увек испуњени миром,
увек у храму међу боговима. Све је ту, на једном месту. Увек исто
и увек различито. Осећај прећутног задовољства и сигурности.
Престајете да желите, овде су вам све жеље испуњене.

ЗАНИМЉИВОСТИ
Архитектонски лексикон Балија
Грађење балинежанске куће је ритуално онолико колико
је практично прихваћено. Правилно центрирање са светом
планином Ганунг Агунг је важна ставка, али има и других
ритуалних рецепата за оријентацију, методе грађења и
димензије свих врста објеката. Правила повезана са ритуалима
и практичним аспектима су записана у светом тексту који чува
сеоски свештеник. Ови стари документи ручно су исписани
на лонтар палм манускрипту и зову се Аста Косали, што на
санскритском језику значи: хаста – рука и каусалуа – вештина.
Локални архитекта је специјализован за ритуале повезане
са архитектуром. Сви аспекти су покривени – конструкција и
дизајн, облик, величина, оријентација и позиција куће у односу
на остале грађевине. Овај текст је писан на јаванском кави
језику, полусветом језику који се не користи у свакодневном
говору. Тајанствена природа језика је позната само експертима
и свештеницима. Укућани су подложни несрећним последицама
због непоштовања Аста Косали правила. Пропаст, болести,
несрећни случајеви или убиства, неверне супруге, губитак
наклоности богова, неке су од последица; и обрнуто, ко поштује
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Апартмански павиљони, Кута, Ломбок
Ризорт Новотел Кута, Ломбок
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Апартмани Сања котиџ, Убуд, Бали

правила може се надати богатству, добром здрављу своје
породице, верној жени, драгој деци и верним слугама.
Многа правила се односе на димензије и пропорције сваке
зграде понаособ, као и на позицију и одстојање у односу на
друге објекте у оквиру резиденције. Ове одредбе садрже
унутрашње димензије зграде: димензије соба, дебљина зидова
итд. Неке мере имају двојаку конотацију и представљају
потешкоће за пројектанта. На пример, мере познате као

патокан тујух раса могу да подстакну материјално богатство,
али такође и непослушност и лошу нарав деце.
На пример, димензије стубова се одређују према длану
домаћина. Идеална ширина су четири прста која представљају
симбол ''пет Брахманс'' (хинду свештеника), и има религиозно
значење. Висина стуба се заснива на мешавини мера извучених
од дужине кажипрста (рахи) и празнина између другог и трећег
зглоба на истом прсту. Тачна мера се одређује на основу бора
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на кожи и ширине малог прста. Ове димензије се записују на
бамбусовом листу за потребе извођача радова.
Такође, цело двориште представља метафорички модел човека.
Породично светилиште је глава, спаваћи део и павиљон за
госте су рамена, централно двориште је пупак, огњиште је
репродуктивни орган, кухиња и амбар су ноге и стопала. Овај
антропоцентрички састав се односи на мере власника куће,
а користи се како за мере објеката унутар дворишта, тако и за
димензије структуралних елемената.
Основна јединица мере је депа аста мусти, која је комбинација
раздаљине између врха средњег прста обе руке, када су руке
раширене хоризонтално са обе стране тела (депа), сабрано са
раздаљином од лакта до врха средњег прста (аста), и сабрано
са ширином врха испруженог палца (мусти).
Мантрање
Градња куће од почетка мора да буде одобрена од богова.
Најпре се одређује срећан дан по Бали календару за почетак
радова. Ритуално се прати свака фаза конструкције, и круг се
затвара коначном церемонијом мелепас, која духовно рађа
кућу. Аста Косали преписује у свакој фази градње одређено
мантрање или бајање чаробним речима. Нарочито се води
рачуна о одабиру дрвене грађе у односу на богове који су
повезани са одређеним дрветом. Мантрање ради свештеник
који је несебичан и чист пред боговима.

Архитектура и социјални статус
Димензије резиденција су пажљиво прилагођене касти којој
домаћин припада. Постоје четири слоја друштва: три чине
племство (тривангса) и четврта је нижи сталеж. Тривангса је
подељена на краљевску породицу и војнике, свешетенике и
трговце. Друштвена интеракција међу кастама је регулисана
говором и навикама. Величина куће није толико битна као
пропорција у односу на касту. Само раја може да сагради
квадратни простор, трговци могу скоро квадратни, све док
је однос дужина страница већи од 2 а мањи од 4. Аста Косали
одређује само минималне мере, што значи да простор за живот
најниже касте може да буде и већи ако може себи то да приушти.
Исти је принцип за изградњу простора за све четири касте.
Кућа за спавање, различити павиљони за дневне активности и
примање гостију, амбар за пиринач и кухиња, распоређени су
око чистог централног простора. Остале касте су грађене на
истим принципима, али се пропорције и степен разрађивања
детаља разликују. Резиденције племићких касти имају и
отворене павиљоне (бале гедеа) на дванаест стубова, који имају
пуно намена: жене ткају на њима, сликари сликају, деца се играју
када пада киша, а мушкарци ноћу спавају у тим павиљонима.
Такође се на њима одвијају породични обреди. Постоје и други
павиљони који одликују резиденцијe одређених касти.
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ПРОСЛАВЉЕН
ДАН ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
14. јун 2009., Позориште на Теразијама, Београд

У сали Позоришта на Теразијама

Поводом шест година постојања, прослављен је Дан Инжењерске коморе Србије у Позоришту на Теразијама у Београду, 14.
јуна 2009. године. Свечаности је присуствовало око 400 гостију из целе Србије. Међу бројним званицама, присутни су били и
Александра Дамњановић–Петровић, помоћник министра за животну средину и просторно планирање, Душанка Сремачки,
покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство, Yang Chunmin, први секретар Амбасаде Народне Републике
Кине у Републици Србији, Чртомир Ремец и Жељко Вукелић, представници Инженирске зборнице Словеније, Гинка Димова,
Стамат Камиларов и Георги Кордов, представници Коморе инжењера за инвестиционо пројектовање (КИИП) Регионалне
Колегије Софија-град, представници Инжењерске коморе Црне Горе, директори фирми и предузећа и остали уважени
гости.
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Присутне је поздравио председник Инжењерске коморе Србије,
проф. др Драгослав Шумарац, осврнувши се на досадашњи рад
и циљеве Коморе у наредном периоду.
Александра Дамњановић–Петровић, помоћник министра
за животну средину и просторно планирање, Душанка
Сремачки, покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и
градитељство и Yang Chunmin, први секретар Амбасаде Народне
Републике Кине у Републици Србији, истакли су значај сарадње
са Инжењерском комором Србије, поздрављајући госте.
Затим су се присутнима обратили председник Инженирске
зборнице Словеније, господин Чртомир Ремец, и секретар
Коморе инжењера за инвестиционо пројектовање КИИП
Регионалне Колегије Софија–град, Георги Кордов, истакавши

значај сарадње између комора.
Поводом 130. годишњице рођења великог српског научника
Милутина Миланковића, његов градитељски опус представио је
проф. др Драгослав Шумарац, председник Инжењерске коморе
Србије.
По трећи пут додељене су награде Инжењерске коморе Србије
у три категорије.
Награда за животно дело додељена је академику Браниславу
Митровићу, дипл.инж.арх.
Три награде за изузетно достигнуће у струци из делатности
чланова Коморе, уручене су: проф.др Војиславу Миловановићу,
дипл.грађ.инж., за изузетно достигнуће у организацији,
управљању,
инжењерској
координацији
и
стручном
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инжењерском раду у својству протонеимара заветног пројекта
Српске православне цркве и народа – Храмa Светог Саве
на Врачару у Београду; ауторском тиму – проф. др Зорану
Петковићу, дипл.маш.инж., и др Срђану Бошњаку, дипл. инж.
маш., за Главни машински пројекат механизације навоза за брод
масе 1.800 t; и Драгану Сташићу, дипл.инж.ел., аутору књиге
„Норматив за електро радове у грађевинарству”.
Три награде за остваривање изузетних резултата на почетку
стручне каријере, уручене су: Предрагу М. Петронијевићу,
дипл.грађ.инж., најбољем студенту конструктивног смера на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу; урадио је велики
број статичких пројеката за објекте који су реализовани или су
у току; тренутно је на докторским студијама на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу; изабран је за сарадника на
Катедри за техничку механику и теорију конструкција; Ивану
Златановићу, дипл.инж.маш.; на Пољопривредном факултету у
Београду запослен је од 2003. године као сарадник у настави,
а 2008. године је изабран за асистента у ужој научној области
Механика и Термодинамика; аутор је и коаутор 14 научних
и стручних радова; учествовао је у реализацији два домаћа
научно--истраживачка пројекта, једног домаћег пројекта
Националног програма енергетске ефикасности Министарства
за науку и технолошки развој Републике Србије, и једног
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Председник Коморе проф. др Драгослав Шумарац

међународног научно-истраживачког пројекта технолошког
развоја; и ауторском тиму – Марији Савковић, дипл.инж.арх., и
Марији Миловановић, дипл.инж.арх., за Идејно архитектонско
решење зграде Обласног центра контроле летења на Аеродрому
„Никола Тесла” – Сурчин.
Награде су уручили Драгослав Шумарац, председник
Инжењерске коморе Србије, Милисав Дамњановић, председник
Скупштине Инжењерске коморе Србије, и Драгомир Ацовић,
председник Комисије за утврђивање испуњености услова за
доделу награда.
Након доделе годишњих награда Коморе, уважени гости су
уживали у мјузиклу „Бриљантин”, планетарно популарној
представи, а у режији Михајла Вукобратовића.

101

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ARHITEKT 28

Радош О. Драгутиновић

МАРАТОНСКА РАСПРАВА  ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ
У Београду, 20. фебруара, одржана Друга редовна седница Скупштине
Инжењерске коморе Србије

После десетосатног радног дана, Скупштина „прорадила” десет тачака и усвојила све понуђене извештаје о раду у 2008.
години, али усвојила и планове рада за 2009. годину.
Друга редовна седница Скупштине Инжењерске коморе
Србије, одржана је 20. фебруара у Београду. И поред великих
проблема у саобраћају, изазваних лошим временским условима,
присуствовало је 95 од 120 чланова (Скупштина је почела рад
са 91 присутним, пошто је четворочлана делегација из Ниша
стигла око 17 сати, после 10 сати путовања). Председавао
је председник Скупштине проф. др Милисав Дамјановић,
уз асистенцију потпредседника Милана Касалице, односно
стручну и техничку помоћ људи из Секретаријата ИКС-а.
Седница Скупштине, са једном паузом, трајала је скоро десет
сати: почела је у 11.45, а завршена је у 21.05. Да није после прве
дискусије реаговано (иступање ограничено на два минута,
без ограничења броја јављања), седница би потрајала и 21.
фебруара. И још једна појединост – после на дестине одржаних
седница и скупова у Свечаној сали Грађевинског факултета у
Београду, Друга редовна седница трећег скупштинског сазива
одржана је у хотелу „Ташмајдан“ у Београду.
Почело је утврђивањем дневног реда, са десетак предлога за
измене и допуне, али после расправе, аргумената за и против,
Скупштина није прихватила ни једну од предложених промена,
односно радило се по предложеном дневном реду од 10 тачака:
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1. Усвајање Записника са Прве редовне седнице Скупштине
Инжењерске коморе Србије, одржане 3. децембра 2008. године.
2. Доношење одлуке о констатовању чланства по положају:
2.1. именованог представника Министарства животне
средине и просторног планирања Републике Србије у Управном
одбору Инжењерске коморе Србије;
2.2. именованих представника Министарства животне
средине и просторног планирања Републике Србије у Управном
одбору Инжењерске коморе Србије.
3. Усвајање Извештаја о раду Инжењерске коморе Србије у
2008. години.
4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
Инжењерске коморе Србије у 2008. години.
5. Усвајање Извештаја о финансијском пословању
Инжењерске коморе Србије у 2008. години.
6. Доношење Плана и програма рада Инжењерске коморе
Србије за 2009. годину.
7. Доношење Финансијског плана Инжењерске коморе
Србије у 2009. години.
8. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута
Инжењерске коморе Србије.
9. Разматрање Извештаја о раду Суда части Инжењерске
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коморе Србије у 2008. години, са извештајима тужиоца и
браниоца Коморе.
10. Разматрање Извештаја о раду сталних радних тела
Скупштине Инжењерске коморе Србије, и то:
10.1. Комисије за прописе;
10.2. Комисије за информисање;
10.3. Комисије за представке и предлоге.
Записник са Прве седнице Скупштине усвојен је готово
без расправе, док се о избору чланова по положају (друга
тачка), тек „овлаш“ дискутовало. Тако је великом већином
гласова прихваћен предлог Министарства животне средине и
просторног планирања да Драган Милентијевић, дипломирани
грађевински инжењер, буде њихов представник у Надзорном
одбору ИКС-а, уместо досадашњег члана Снежане Чупић,
дипломирог инжењера архитектуре. На исти начин прихваћени
су нови чланови Управног одбора ИКС-а, које је предложило
ресорно министарство – архитекте Драгомир Ацовић и Драгана
Ђорђевић, док је трећи представник Горан Вукобратовић,
дипломирани грађевински инжењер. Предтходно су разрешени
чланства у УО Дамир Каталинић и Мирко Петровић.
ЕВРОПА ДОЛАЗИ У БЕОГРАД
„Управни одбор је током годину дана рада одржао 13 седница”,
рекао је проф. др Драгослав Шумарац, подносећи Извештај
о раду УО ИКС-а за 2008. „Укратко ћу рећи шта смо урадили.
Донели смо Правилник о изради техничке документације, који
смо урадили заједно са Министарством за инфраструктуру.
Имали смо веома добру и квалитетну међународну сарадњу, не
само са колегама из окружења (Бугарска, Словенија, Мађарска,
Грчка), него је наша Комора један од угледних чланова Европског
савета инжењерских комора ЕСЕС. Имамо намеру да у септембру
организујемо у Београду годишњу седницу ове организације.
УО је дао финансијску подршку већем броју струковних
организација за њихове акције и активности – 730.000 динара за
одржавање стручних скупова и 650.000 за часописе (‘Техника’ и
‘Изградња’). Кроз стручно усавршавање прошло је 640 чланова
и тај се програм наставља. Сајмове, који су значајан извор
информација, посетило је 7.092 члана, а група од 120 људи
била је на сајму у Болоњи. Истовремено, са агенцијом ‘Компас’
развијамо сарадњу на посети иностраним сајмовима, уз попуст
од 10 одсто. Материјално-техничко опремање регионалних
канцеларија је приоритет. Све канцеларије смо пред Нову
годину и непосредно после тога опремили лаптоповима и
видео бимовима, тако да се могу држати предавања. У акцијама
регионалних одбора учествовало је 8.627 чланова. Дан
Коморе је већ традиција и лане смо прославу организовали у
земунском ‘Мадленијануму’. Одобрили смо 3.520.000 динара за
суфинансирање 28 пројеката. Комисија за Статут је интезивно
радила читаву годину. Управни одбор је утврдио Предлог одлуке
о измени и допуни, и он је данас уврштен у дневни ред, односно
требало би да га усвојимо. У међувремену смо имали и изборе,
који су показали у ком правцу треба да иде и да се развија
Комора. Било је и малих промашаја, на које сте реаговали, а
ми вас послушали – Одлука о врстама лиценце стављена је на
сајт, на вашу иницијативу смо је ‘скинули’, али ће лиценце бити
приоритет у недељама и месецима који долазе. Иако смо доста
радили, нисмо завршили ‘пакет’ о начину одређивања цена
услуга наших чланова (на овом пројекту радио је Извршни
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одбор МС пројектаната, на челу са колегом Дејаном Васовићем).
Добили смо понуде за израду тог софтвера и надам се да ћемо
то успешно завршити. Наше квартално штампано информативно
гласило ‘Гласник’ значајно смо унапредили крајем 2007. и током
2008. године, а редакција се труди да га финансијски оснажи,
и у томе има успеха, јер трећина трошкова се обезбеђује из
средстава прикупљених рекламирањем. Наставићемо да
развијамо ‘Гласник’, али и сајт Коморе, који заиста пружа велике
могућности. На крају помињем и успешан рад Суда части,
који ћемо и даље да побољшавамо, јер је то једна од важних
тековина Инжењерске коморе Србије, створена за само пола
деценије постојања. Овде се заустављам, у материјалу су сви, и
најситнији детаљи, јер ћу се по природи ствари често јављати за
реч, па да не претерам са причом.“
У расправи која је отворена, Слободан Пејковић је реаговао са
десетак примедби: од тога да је број чланова Управног одбора
– нестатутаран („има их 11, а треба да их буде 9”), па преко
постојања категорија перманентног и стручног усавршавања,
„али не категорија обавезног стручног усавршавања, што би
значило да се подиже квалитет струке и да људи који једном
добију лиценцу морају да се усавршавају и морају да раде, да би
могли да продуже ту лиценцу”, до распитивања „ко је уредник
сајта Коморе”? Питања су реторичка, јер већ две године Статут
допушта 11 чланова УО, обавезно стручно усавршавање је у
надлежности Министарства просвете а не Коморе, а тачно
се зна ко одговара за сајт и „Гласник”. Иначе, Пејковић је
готово 7-8 минута постављао питања и коментарисао изнете
информације, на шта је реаговао Саљахудин Муратовић и
предложио ограничење времена за излагање („ако би свако
говорио оволико, и то само једанпут по једној тачки, седница
ће трајати данима”). Двојица чланова Скупштине нису били за
скраћивање дискусије – Бранислав Џинић је предложио да се
дискутује „у пуном капацитету”, а да се људима ван Београда
обезбеди преноћиште о трошку Коморе, док је Милан Глишић
сматрао да обим скупштинског материјала захтева дискусије
дуже од два минута, „јер није довољно једно поподне да се
ми овде скупимо, дижемо ручице и све је супер”, али је одао
признање „колеги из Пазара, што је дошао у Београд”... Као што
смо већ рекли, прихваћен је предлог Саљахудина Муратовића и
дискусија ограничена на два минута. Пре него што се прешло на
гласање, установљен је кворум, у сали је било 85 чланова, док је
„за“ прихватање Извештаја о раду гласало 60, што је више од 70
одсто присутних.
СПОТИЦАЊЕ НА ИЗБОРИМА
Извештај о раду Надзорног одбора поднео је његов председник,
Глигор Обреновић, који је врло детаљно и прецизно говорио о
постигнутим резултатима. Прво је констатовао да је Надзорни
одбор изабран 8. маја 2008. године, на Петој редовној седници
Скупштине, али је највећи део излагања био посвећен
поништеним изборима за трећи скупштински сазив.
„Непосредно по конституисању имали смо задатак да испратимо
скупштинске изборе, када смо се суочили са приговорима о
злоупотребама гласачког права појединих чланова Коморе”,
рекао је Глигор Обреновић. „Одмах смо у рукама имали ‘врућ
кромпир’, понајвише зато што је ресорно министарство (за
инфраструктуру) упутило оштро упозорење (преко свог члана
– Снежане Чупић) да ће предузимати законом дозвољене мере,
ако Комора ‘под хитно’ сама не отклони уочене пропусте. Прво
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смо организовали састанак представника Министарства за
инфраструктуру и најодговорнијих из ИКС-a – председника
Скупштине и председника Коморе, на коме је било предлога
да се одржи ванредна Скупштина, али је Министарство
предложило, председник Скупштине прихватио, да се избори
пониште и распишу нови. Као што се зна, на поновљеним
изборима је учествовало 30 одсто чланова Коморе, односно
више од 6.000 људи, и они су протекли без иједне примедбе.
Осим надзирања изборног процеса, НО се углавном бавио
финансијским пословањем Коморе, и то у два сегмента: да ли
финансијско-рачуноводствена служба технички исправно води
књиге и књижи, односно сагледавања финансијског извештаја,
у смислу – да ли Управни одбор троши искључиво у складу са
финансијским планом који је усвојен од стране Скупштине.
Надзорни одбор је неколико пута сугерисао Управном одбору
да се спроведе ребаланс плана и да се размотри где то све
може да се штеди и на који начин, да би се смањили губици
који су финансијским планом већ раније предвиђени. УО је у
два наврата извршио ребаланс плана. Поред тих сугестија, НО
је тражио од УО да се нови финансијски план, који је данас на
дневном реду, прави реално, а не као у прошлој и претпрошлој
години, са предвиђеним губицима.“
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КО ЈЕ КРИВ ЗА ГУБИТКЕ?
У расправи која је отворена после подношења Извештаја,
прва се за реч јавила Олга Милосављевић и рекла: „Ја сам од
НО очекивала информацију зашто је прихватио Извештај УО
после 29. августа 2008. године, када је већ направљен губитак
од 10 милиона динара, ако Управни одбор није поступио по
препорукама? Такође, како је могла да се игнорише препорука
Надзорног одбора о расходима за све врсте накнада и
расходима за све врсте репрезентација. Зашто спомињем
накнаде? Оне су изузетно висока ставка у пословању целе
Коморе, зато сам и захтевала да се накнаде рационализују, а
пошто то УО није прихватио, готово сам сигурна да се може
очекивати финансијски губитак у 2009. години.”
„Када је реч о финансијама, морам да подсетим – кад је
Комора основана, плаћале су се све лиценце, прва 7.500
динара, а следеће три су умањиване за по 25 одсто, и тада
је скупљено ових 170 милиона динара које имамо орочене”,
рекао је председник Шумарац. „На крају друге године,
поред тих орочених средстава било је 70 милиона динара –
нераспоређене добити. Тада је било између 12 и 15 хиљада
чланова. Онда је наше ресорно Министарство за капиталне
инвестиције, министар Веља Илић, скресало чланарину на 5.000
динара за једну или десет лиценци. Значи, приходи су одмах
ухватили тренд смањивања, ми нисмо смањивали активности, а
плате су повећане за 16 одсто (2006) и нису ‘померане’ следеће
две године, када је инфлација била сваке године по десет
процената. Уз то имамо и значајне издатке за закуп пословног
простора, 11 евра за квадратни метар, што значи да трошкови
стално расту, инфлација је око 10 одсто годишње, док приходи
расту успореније. Чак и после повећањa чланарине са 5.000
на 6.000 динара, ефекте ћемо имати тек у другој половини
године. Што се накнада тиче, оне нису мале, али их држимо под
најригорознијом контролом, у чему УО, редовним контролама и
коментарима, помаже Надзорни одбор.”
„Не разумем оволику причу о финансијама, јер свима би требало

ARHITEKT 28

да буде јасно – чим је донета одлука о смањењу чланарине, а
администрација и регионални органи набујали, мора да постоји
минус, и једини излаз је да повећамо чланарину”, рекао је
Слободан Цветковић.
НАДЗОРНИ ЈЕ „ЛЕГАЛАН“
„Према мом мишљену и тумачењу важећих докумената,
Надзорни одбор није изабран у складу са Статутом (члан 27),
у коме стоји да се избор ‘чланова Надзорног одбора врши
од чланова који нису чланови Управног одбора и извршних
одбора матичних секција’”, рекао је Слободан Пејковић. „Дакле,
садашњи чланови Надзорног одбора, Глигор Обреновић и
Видосав Живановић, у време када су изабрани били су чланови
Извршног одбора Матичне секције пројектаната и Матичне
секције извођача радова. По мени, они су изабрани на нелегалан
начин, што значи да Надзорни одбор као такав не може да
обори изборе, нити да сугерише председнику Скупштине да
распише нове, јер председник Скупштине такође није овлашћен
да поништи изборе. Значи, изборе може да поништи Изборна
комисија, Скупштина или Суд, тако да су они летошњи избори
били потпуно легални и легитимни.“
„Што се тиче избора Надзорног одбора, у свему је изабран
према Статуту“, одговорио је Милован Главоњић. „Ти документи
су презентовани на самој Скупштини када је изабран Надзорни
одбор. Наиме, Живановић и Обреновић су поднели оставке на
чланство у извршним одборима дан пре тога, односно дали су,
дан раније, изјаву у Секретаријату Коморе, која је отприлике
била оваква – ‘подносим оставку на чланство у Извршном
одбору, ако будем изабран за члана Надзорног одбора’. Те изјаве
презентоване су на самој Скупштини. Што се тиче чланова
Извршног одбора Матичне секције пројектаната, односно
захтева господина Пејковића, везано за избор Надзорног
одбора, дали смо њему и свим члановина на увид сва документа
која су потврђивала легалност, заправо, да је избор Надзорног
одбора извршен у складу са Статутом.“
НЕКО ГЛАСАО, НЕКО НИЈЕ
О поништеним изборима за Скупштину говорио је и Зоран
Банковић, који је рекао: „Неправилности о којима је у уводном
излагању говоро господин Обреновић су евидентне, међутим,
оне су кренуле много раније, још у поступку одређивања
кандидата. Ја сам лично видео да је на сајту регионалне
канцеларије у року од сат и по гласало четрдесетак људи, што
је фактички немогуће. Проверили смо и утврдили – један наш
човек уоште није гласао. Ту неправилност смо пријавили и није
било реакције, а верујем да тадашњи председник Надзорног
одбора, господин Дамњановић, уопште није обавештен. Значи,
та информација није стигла до њега. Ту је сада ‘квака’ – имам
неодољиви утисак да се чекао изборни резултат, а када некоме
није одговарао, кренуло се са слањем СМС порука. Тада су се
јављале колеге које нису гласале, и потврдиле те неправилности,
али нико није будала да закључи да су поништени само зато што
резултати неком нису одговарали.”
„Надам се да је Милован Главоњић објаснио и не бих да се ја
упуштам у тумачење, али не могу а да не питам колеге Пејковића
и Банковића – зар ви, својим тумачењем, не браните крађу”,
рекао је Глигор Обреновић. „Надзорни одбор је констатовао
да су последњи избори прошли у најбољем могућем реду,
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да није било ниједне једине примедбе/пријаве. Кад је реч о
расписивању избора, то је надлежност председника Скупштине
и њему се ваља обратити, а не некаквим комисијама, јер тако
није регулисано Статутом. Зна се ко расписује изборе, према
томе, немојмо о томе да дискутујемо јер ћемо отићи далеко, ако
будемо правили анализе шта се ту дешавало.“
„Нисам мислио да се јављам за реч, али сам ипак морао, јер
овде има доста ствари о којима треба разговарати“, рекао је
Драгољуб Јакшић. „Прво, Надзорни одбор се бави законитошћу
рада. Сада смо се вратили на питање законитости избора.
Нисмо урадили закон, и Министарство, ако је добило коректан
извештај, а мислим да није добило коректан извештај, требало
би да уведе принудну управу, јер је Записник са прве седнице
Скупштине фризиран у битној ствари. Нисам тада реаговао,
што чиним сада. Господин Шумарац је рекао да су избори
поништени ради чистоће и хигијене. Да видимо каква је то
чистоћа и хигијена и како се та чистоћа и хигијена спроводи.
Господа из Надзорног одбора зна добро ко може да поништи
изборе – Скупштина на предлог изборних комисија. То није
била та процедура и зато није било председника Скупштине да
сазове ову нашу Прву оснивачку скупштину, зато је госпођа која
је била потпредседник одустала од вођења те конститутивне
Скупштине, а сада господин Обреновић каже, немојмо више
о томе да расправљамо. Молим вас, ако није поступљено по
Статуту, неко мора да сноси одговорност, ко је донео одлуку
мимо Статута? Комора треба да ради по законима и законским
актима. Није тако радила и запитајмо се зашто није... Значи,
ако је Министарство извештено, а није извештено правилно,
требало би да уведе принудну управу у Комору.“
БЕЗ ЕТИКЕТА, МОЛИМ
На ово, али и још нека излагања, реаговао је Драгомир Ацовић,
члан Управног одбора, кога је у два мандата делегирало ресорно
министарство.
„Пошто је у неколико наврата овде поменуто да Министарство
које је надлежно за контролу рада Коморе није обавештавано,
штавише, није тачно обавештавано о стању у Комори – морам
да вам кажем да је то изјава која не стоји”, рекао је Драгољуб
Ацовић. „Министарство нема једног човека који наступа у раду
Инжењерске коморе, има више људи. Може један да омане, могу
да оману двојица, али је тешко да оману сви. Према томе, ја као
неко кога је Министарство именовало, морам одмах да кажем
да имам дужност да заступам ставове Министарства, а исто тако
имам дужност да кажем Министарству кад год се не слажем
са тим ставовима. Исто тако да пренесем став Министарства
Управном одбору и кажем да је то став Министарства, и кажем
своје мишљење, јер ја нисам ничији курир без обзира ко ме
је именовао. Што се тиче информисаности Министарства, та
информисаност је на висини на којој треба да буде. Да ли су
чланови Коморе оправдано задовољни или незадовољни
ставовима Управног одбора, то је друго питање. Свако ко је
члан Скупштине, али и ко није члан Скупштине, али јесте члан
Коморе, има право да буде незадовољан, да се не слаже са оним
што раде органи Коморе, и властан је да се обрати Министарству
одговарајућим поднеском и да тражи да се о оним стварима
које су предмет сумње или за које постоје оправдане индиције
да су супротне закону и супротне Статуту, да се те ствари од
стране Министарства формално, званично и сасвим меродавно
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и консеквентно испитају. Дакле, имамо много нивоа контроле.
Ти нивои контроле су понекад и добра ствар. Ја не бих себи
узео то право да коментаришем када су добри, а када нису, а
мислим да није у реду да се потпуно паушалним оценама, било
коме, прилепи етикета. Право је свакога да сумња, али није
право свакога да тврди, ако за своје тврдње нема одговарајућу
и веома јаку аргументацију.“
После исцрпне расправе, стављен је на усвајање Извештај о
раду Надзорног одбора. Од 84 присутна члана, „за“ је гласало
66 чланова, што је готово 80 одсто, па је констатовано да је
извештај прихваћен.
СВЕ СЕ ВРТИ ОКО ЧЛАНАРИНЕ
За све чланове Скупштине, 5. тачка дневног реда била је од
посебног значаја, јер се радило о усвајању Финансијског
извештаја за 2008. годину, али је уводничар, председник
Шумарац, упоредо са потрошеним средствима говорио и о
Финансијском плану за ову годину.
„Укупно, приходи су лане били 128.433.000 динара, али су
зато расходи износили 136,8 милиона динара. Финансијске
тешкоће Коморе почеле су од 2007. године, када је ресорно
Министарство одлучило да чланарина буде 5.000 динара и о
томе нас обавестило крајем године, а ми смо своје акције и
активности ‘калкулисали’ са већом чланарином, односно са
знатно већим приходима“, рекао је Шумарац. „Кад већ говорим о
чланарини, одмах да кажем да је 98,01 одсто чланова измирило
ту своју обавезу, што је више него добро. Значи, после ‘никад
већег’ изласка на изборе, очигледно је да чланови плаћају
чланарину, односно да им је стало до Коморе, овакве каква
јесте, али морамо да се трудимо да је унапредимо, да буде још
боља. Поред чланарине, ту су и накнаде за издавање лиценци
и израду печата, али ту зараде нема, јер колико се наплати,
толико се и потроши. У категорији ‘остали приходи’ успели
смо да инкасирамо 5.000.000 динара, што је седам пута више
него у 2007. години када смо приходовали 700.000 динара.
Иначе, могућности за ‘додатне приходе’ имамо само преко
‘Гласника’ и преко рекламирања на сајту Коморе, и за обе имамо
спонзоре. Сервисирање потреба чланова Коморе лане је било
шест милиона, а 2007. чак 22 милиона динара. Међутим, нисмо
штедели код усавршавањa и унапређењa струке – у 2007. години
је било преко два милиона, ове је 3.176.000 динара, а средства
су потрошена за перманентно усавршавање и посете сајмовима
(од Београдског сајма је купљено 7.000 улазница).
За међународне активности је потрошено 1,35 милиона, а у
2007. је било 1,4 милиона динара. Ево сада коликe су бруто
накнаде чланова – реч је о 3 милиона динара, када то поделите
са 15, па још 66 одсто пореза држави, добија се 10.500 динара
по кориснику на годишњем нивоу. Па да ли треба неко да дође
из Суботице да буде члан Извршног одбора, а да не добије
ништа? Зато ћемо се борити да надокнаде остану за све оне
који желе да раде у Комори. Генерално, могу да кажем да су
се све матичне секције рационално понашале и ниједна није
пробила додељена им средства, док су урбанисти били више
него штедљиви – у 2007. потрошили шест, а прошле године
само два милиона динара. За рад Суда части обезбедили смо
иста средства, по 2,5 милиона динара, за 2007. и 2008. годину.
Материјални трошкови на одржавању, опремању и уређењу
пословног простора коштали су четири, само зато што смо

105

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

годину дана пре потрошили 15 милиона динара. Скупштинске
комисије су у 2007. години потрошиле три, а прошле године
– мање, 2,6 милиона динара. Имали смо лане и једну донацију
од 2 милиона динара, а ради се о једнократној помоћи Храму
Светог Саве на Врачару. Прошла година је била изборна, а ти су
се избори прелили и у ову, 2009. годину. А увек кад су избори
и трошкови су велики, и ту треба тражити разлоге оствареног
губитка од 8,4 милиона динара. На крају, хтео бих нешто више
да кажем о трошковима закупнина пословног простора у
Београду, али и да подсетим да прошли сазив Скупштине није
прихватио предлог УО да се купи пословни простор. Наиме,
‘станарину’ смо уредно плаћали до децембра 2007. године (10
евра по квадрату), а када је ‘газда’ престао да нас греје, Управни
одбор донео је одлуку да се престане са плаћањем. Прво, много
се људи тада разболело, друго, морали смо да преиспитамо
тај уговор који је веома неповољан за нас, треће, власник
простора, Савез инжењера и техничара Србије, пошто је то
државна имовина, не сме да је издаје без сагласности Дирекције
за имовину. Када смо престали да плаћамо кирију, Савез нас је
утужио и сада смо на суду. Траже да направимо поравнање и
Управни одбор то разматра, пошто су дали понуду по којој би
кирија била смањена, са 10 на 7 евра по квадрату. Бесмислица
је да ми плаћамо ‘девизну’ кирију. Ако склопимо нови уговор,
мислим да се колеге из Управног одбора са тим слажу, не смемо
да пристанемо на било какву кирију у еврима. Ми сада Савезу
плаћамо све, тако да кажем – опште услуге: инфостан, трошкове
грејања, телефон... и то је 2,5 милиона, док само закуп празног
простора кошта 2 милиона динара месечно.“
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ЗА ПРАВЕ ИДЕЈЕ ПАРА УВЕК ИМА
У расправи је учествовало десетак људи – неки су питали да
им се објасни, неки су подржавали, док су трећи оспоравали
рестриктивну политику. Тако је Олга Милосављевић
проблематизовала орочена средства: она је запамтила да
је на орочењу, у 2007. години, било 180, а сада се помиње
170 милиона динара, па пита „где се дену” десет милиона?
Одговорено јој је да су средства потрошена за обележавање
Пете годишњице Инжењерске коморе – 14. јуна, односно за
исплату награда, закуп сале и посету Београду стотинак чланова
из већег броја регионалних канцеларија.
„Чини ми се да појединим члановима није јасно шта је план, а
шта је реализација”, рекао је Александар Васојевић. „У Плану за
2008. годину, када причамо о активностима матичних секција,
било је планирано 12,7 а потрошено је 8,5 милиона динара.
Нико не каже за ова 4,2 милиона да нису одобрени, а свима
смета што нису потрошени. Једноставно, није било пријављених
програма за које би се та средства остварила. Ми нисмо по том
плану ускраћени. Не знамо ниједан програм који смо пријавили,
да нам није одобрен.”
„Као члан Комисије за финансирање развојних пројеката, могу
директно да посведочим да пројеката има, али да Управни
одбор није спреман да за њих издвоји довољно средстава”,
рекао је Слободан Пејковић. „У 2007. години пријавии смо 105,
одабрано је 20 пројеката за које је УО одобрио тек 5 милиона
динара. За прошлу годину било је одобрено и мање средстава.
Између осталог, ми смо као Извршни одбор Матичне секције
пројектаната тражили да у овој години буде издвојено 25, а УО
је одобрио само 10 милиона динара. Значи, није тачно да нема
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програма, није тачно да програми нису постојали. Програми
су постојали. Постоји комплетна документација 80 развојних
пројеката из 2007. године који су одбијени. За оно што смо
давали, давали смо неке симболичне цифре. А кад је реч о
новчаним накнадама, ствари стоје овако: као члан Извршног
одобра Матичне секције пројектаната, месечно добијам 13.200
динара за све активности које обављам, јер као члан Комисије
за предлог измена Нацрта закона... немам ни динара надокнаде,
радим волонтерски.“
„Усвајање завршног рачуна је увек, наравно, најделикатнији
део, јер се ради о парама, а на парe смо сви осетљиви и то је
потпуно природно”, рекао је Драгомир Ацовић на почетку свог
излагања. „Нисам сигуран да разумем инсистирање да се на
Скупштини улази детаљно у структуру трошкова. Ако говоримо
о генералним ставовима, видећете да постоје две тачке на које
је концентрисана укупна пажња: то су примања или надокнаде
за чланове Управног одбора и чланове Надзорног одбора,
односно реализација пројеката. Стиче се утисак да би Комора
процветала уколико би се та примања члановима Управног
одбора и Надзорног одбора просто избрисала, дакле, да се то не
плаћа и да се тим послом баве искључиво они чланови Коморе
који располажу великом количином слободног времена, које
не могу да утроше на други начин, па ће у Управном одбору и
Наздорном одбору то своје време да потроше на општу корист.
То је апсолутно могуће и ништа не стоји на путу Скупштини да
једну такву одлуку усвоји.
Са друге стране, постоји тема која је малопре начета и за коју
ја морам да скренем пажњу да је она, колико год да је мање
атрактивна у односу на ову претходну, у ствари веома важна.
За све ове године откада Комора постоји, реализација планова
по секцијама увек је заостајала, увек је било више пара него
пројеката. То није феномен ове и прошле тодине, тако је од
почетка. Наиме, највећи део средстава, који Комора данас води
као пренета средства, управо су последица тога што секције које
су планирале и добиле сагласност од стране Управног одбора да
та средства утроше, нису успеле да их реализиују. Поменуто је да
су поједине секције пријавиле велики број планова, а да све то
није било одобрено. То је, наравно, тачно, али међу плановима
који се предлажу, постоје и такви садржаји са којима се просто
Управни одбор не слаже. Таквих садржаја има, и верујте ми, не
значи да све што дође на Управни одбор поседује и довољно
образложење и довољно јаку аргументацију, и да је неусвајање
таквих програма резултат неспремности Управног одбора да за
то одобри средства. Зато, када бирајући на основу Статута људе
за органе Инжењерске коморе Србије, будете одабрали оне
који ће имати ту богом дану врлину и благодат да не греше, него
да раде тачно онако како сте ви замислили и како ви очекујете,
ја сам сигуран да ће резултати бити много бољи.“
За понуђени Извештај о финансијком пословању у прошлој
години, гласало је више од две трећине присутних, наиме, од 86
„за“ су била 62 члана или 72 процента присутних.

У даљем раду Скупштине поднети су извештаји о раду Суда
части, Комисије за информисање и Комисије за представке
и жалбе. Због обима чланка, овај део смо изоставили.
Уредник
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ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Трећа редовна седница Скупштине Инжењерске коморе Србије, одржана је 24. априла 2009. године и 08. маја 2009. године
у наставку. Седници су присуствовали чланови Скупштине, Управног, Надзорног одбора и Суда части као и уважени гости.
Скупштином је председавао проф. др Милисав Дамњановић, председник, дипломирани инжењер архитектуре и редовни
професор Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.
На Трећој редовној седници Скупштине Инжењерске коморе
Србије донете су следеће одлуке:
1. Донета је Одлука о чланарини за чланове Инжењерске
коморе Србије у 2009. години у износу од 6.000,00 динара (износ
чланарине је остао исти као и у 2008. години).
2. Донета је Одлука о накнади за издавање лиценци у износу
од 3.000,00 динара. Поред накнаде подносилац захтева за
издавање лиценци обавезан је да сноси трошкове издавање
лиценци у износу од 1.500,00 динара И трошкове израде печата
имаоца лиценце у висини стварних трошкова на дан израде
печата (ови износи остали су исти као и у 2008. години).
3.
-

Донета је Одлука о образовању регионалних центара, и то:
Регионални центар Суботица
Регионални центар Нови Сад
Регионални центар Београд

-

Регионални центар Крагујевац
Регионални центар Ваљево
Регионални центар Чачак
Регионални центар Краљево
Регионални центар Ниш
Регионални центар Косовска Митровица

4. По други пут, за председника УО (председника Коморе),
изабран је проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж. За
потпредседника УО изабрана је Татјана Ђорђевић, дипл.грађ.
инж. Мандат председника и потпредседника траје 4 године.
5. За чланове УО изабрани су:
испред матичне секције пројектаната, изабран је мр
Радослав Лекић, дипл.грађ.инж.
испред матичне секције извођача радова, изабран је мр
Александар Кековић, дипл.инж.арх.
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6. Усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној
ревизији финансијских извештаја за 2008. годину.
7. Донет је Пословник о раду Скупштине Инжењерске коморе
Србије.
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8. За чланове Извршног одбора матичне секције планера,
изабрани су:
Александар Вучићевић, дипл.пр.планер
Дејан Ђорђевић, дипл.пр.планер
Снежана Павловић, дипл.пр.планер
Саша Милијић, дипл.пр.планер
Мирјана Вашут, дипл.пр.планер
За чланове Извршног одбора матичне секције урбаниста,
изабрани су:
Силвија Каценбергер, дипл.инж.арх.
Тихомир Обрадовић, дипл.инж.арх.
Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх.
Тијана Аксентијевић-Адамовић, дипл.инж.арх.
Зорица Чоловић-Суботић, дипл.инж.арх.
Драгана Синобад-Петровић, дипл.инж.арх.
Весна Савић, дипл.инж.арх.
Наташа Даниловић-Христић, дипл.инж.арх.
Милорад Миладиновић, дипл.инж.арх.
Јожеф Чипа, дипл.инж.арх.
Валентина Арамбашић, дипл.инж.арх.
За чланове Извршног одбора матичне секције пројектаната,
изабрани су:
Регион Нови Сад
Бранислав Бањац, дипл.маш.инж.
Регион Београд
Зорица Савичић, дипл.инж.арх.
Нада Павловић, дипл.грађ.инж.
Зорица Несторовић, дипл.инж.ел.
Регион Крагујевац
Душко Милићевић, дипл.грађ.инж.
Регион Ваљево
Милан Петровић, дипл.грађ.инж.
Регион Чачак
Светлана Богдановић, дипл.инж.ел.
Регион Краљево
Александар Аврамовић, дипл.инж.арх.
Саљахудин Муратовић, дипл.грађ.инж.
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Регион Ниш и Косовска Митровица
Радивоје Стојановић, дипл.маш.инж.
За чланове Извршног одбора матичне секције извођача
радова, изабрани су:
Регион Суботица
Ана Краковски Нађ дипл.инж.ел.
Регион Нови Сад
Милош Медић дипл.инж.арх.
Јово Смиљанић дипл.грађ.инж.
Регион Београд
Бисерка Шварц дипл.маш.инж.
Регион Крагујевац
Јелена Бојовић дипл.грађ.инж.
Регион Краљево
Бранко Радомировић дипл.грађ.инж.
Регион Чачак
Бошко Фуртула дипл.грађ.инж.

-

Регион Ниш и Косовска Митровица
Зоран Златковић дипл.грађ.инж.
Драган Живковић дипл.маш.инж.
Зоран Крстић дипл.инж.ел.

9. За председнике подсекција Матичне секције пројектаната,
изабрани су:
Бора Радусиновић дипл.инж.арх.
Мишко Гуњача дипл.грађ.инж.
Зоран Хаџић дипл.инж.ел.
Зоран Стајић дипл.маш.инж.
Милан Самарџија дипл.инж.техн.
10. За председнике подсекција Матичне секције извођача
радова, изабрани су:
Љубица Бошњак дипл.инж.арх.
Латинка Обрадовић дипл.грађ.инж.
Весна Илић Миловановић дипл.инж.ел.
Вељко Малбашић дипл.маш.инж.
Новица Петровић дипл.инж.геол.

Горњи текст је добијен од службе ИКС без имена аутора
Уредник
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ДРУШТВО ВРАЊСКИХ АРХИТЕКАТА  ДВА

После неколико безуспешних покушаја, архитекти из Врања и Пчињског округа оснoвали су по први пут своје струковно
удружење. Укупна ситуација у друштву, као и положај струке у њему, утицали су на формирање удружења. Оснивање
Инжењерске коморе Србије је одложило намеру да се архитекти са овог простора организују и предузму одговорајуће
акције и покушају да преокрену ситуацију на боље.
Захваљујући претходном ангажовању и деловању у оквиру
струке, Врање је међу првима добило канцеларију и свој
Регионални одбор, који ће касније изгубити. У међувремену,
покренута је манифестација „Архијенале“, која постаје
традиционална и на најбољи начин презентује архитектуру
Пчињског округа. Касније, на иницијативу неколико колега,
формиран је одбор за успостављање директне комуникације са
локалном самоуправом и јавним сектором за решавање питања
и проблема града везаних за струку, што прелази у иницијативу
за формирање Друштва архитеката. То је уследило вероватно
као последица слабих веза између организације као што је ИКС,
која се још увек успоставља с једне стране, и њених чланова с
друге стране, чији су интереси и циљеви далеко краткорочнији
и прагматичнији.
Оснивачка скупштина је одржана у Свечаној сали зграде
Начелства Пчињског округа у Врању, 11. 3. 2009. године. Укупно
је учествовало 44 архитеката. Скупштина је протекла у радној
атмосфери и у најбољем реду. Донети су и усвојени сви акти који
су потребни за регистрацију друштва. Усвојен је Статут друштва,
име друштва, циљеви и задаци. Изабрано је руководство и
формирани су органи друштва са мандатом од две године, који
ће у наредном периоду радити на успостављању и афирмацији
друштва. За председника руштва је изабран Зоран Стојевић.
Управни одбор сачињавају Зоран Стојевић, председник,
Слободан Петровић, потпредседник, и чланови Небојша
Деспотовић, Мирослав Ђерић и Миодраг Протић. Надзорни
одбор чине Ненад Стојковић, Срђан Митић и Ивица Стризе.
Циљеви и задаци Друштва врањских архитеката су:
t ȍȢȖȞȚȍȤȖȵȍ Ȗ ȡțȍȝȞȓȯȓȷȓ ȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ ȘȍȜ ȝȞȜȢȓȟȖȵȓ

и њеног статуса у оквиру друштвених и културних токова у
Србији;
t ȕȍșȍȐȍȷȓ ȕȍ ȕȍȦȠȖȠȡ ȒȞȡȦȠȏȓțȓ Ȗ ȟȠȞȡȥțȓ ȟȍȚȜȟȠȍșțȜȟȠȖ
и осигурања услова за обављање професије, као и залагање за
заштиту ауторских права својих чланова;
t ȖțȟȝȖȞȖȟȍȷȓ Ȗ ȟȝȞȜȏȜȯȓȷȓ ȍȘȠȖȏțȜȟȠȖ ȠȍȘȜ Ȓȍ ȟȓ
утиче на развој архитектуре и архитектонско-урбанистичког
стваралаштва, организо-вање и спровођење свих врста
конкурса, изложби, конференција и семинара, информисање о
свом раду, праћење домаћих и страних достигнућа и др.;
t țȓȝȜȟȞȓȒțȍ ȟȍȞȍȒȷȍ ȟȍ ȜȞȐȍțȖȚȍ șȜȘȍșțȖȣ ȟȍȚȜȡȝȞȍȏȍ
и надлежним јавним предузећима, по питањима планирања и
изградње, а на добробит друштва и грађана;
t ȟȍȞȍȒȷȍ ȟ ȚȓȯȡțȍȞȜȒțȖȚ Ȗ ȒȜȚȍȸȖȚ ȍȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȖȚ
организацијама;
t ȝȞȡȔȍȷȓȘȜșȓȐȖȵȍșțȓȝȜȚȜȸȖȟȏȖȚȥșȍțȜȏȖȚȍ
t ȒȜȒȓȶȖȏȍȷȓțȍȐȞȍȒȍȖȝȞȖȕțȍȷȍȕȍȝȜȟȓȎțȍȒȜȟȠȖȐțȡȸȍȖȕ
области архитектуре и урбанизма;
t ȝȞȓȒșȍȐȍȷȓ ȚȓȞȍ Ȗ ȝȞȡȔȍȷȓ ȟȠȞȡȥțȓ ȝȜȚȜȸȖ țȍȒșȓȔțȖȚ
државним и локалним органима у вези са утврђеним циљевима
друштва.
Друштво је отворено за сарадњу са свима добронамернима и
заинтересованима за општи развој, развој урбаног простора и
окружења, као и за бољитак друштва, на равноправним основама
и уз међусобно уважавање. Друштво врањских архитеката је
регионално и покрива цео Пчињски округ, а предстоји му рад
на афирмацији и признавању на свим друштвеним нивоима,
што се тиче архитектонског и урбанистичког стваралаштва на
овим просторима.
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Пред Друштвом је велики посао. Један од првих задатака
је ступање у контакт са осталим струковним удружењима,
успостављање заједничке сарадње и коришћење њиховог
искуства у даљем раду. Сарадња са Инжењерском комором
Србије је од посебног значаја. Доста послова је Управни одбор
самостално урадио, као што су: оснивање и регистрација
Друштва, усклађивање статута и писање других аката
неопходних за рад, организовање и спровођење конкурса
за знак Друштва и израда предлога Плана и програма рада
Друштва за 2010. г. Преостаје решавање осталих приоритетних
задатака: формирање Стручног већа (преосталог органа
Друштва по Статуту) и по потреби формирање посебних радних
тела и група за одређена питања, решавање финансирања
Друштва и обезбеђивања основних средстава за рад.
Највећи проблем у раду Друштва врањских архитеката је што
нема своје просторије и основне услове за функционисање.
Друштво је регистровано на приватној адреси председника, а
седнице и састанци се одржавају зависно од ситуације, углавном
по бироима. За рад користи све предности електронског
медија. Између осталог, комуникација са члановима Друштва
обавља се путем e-мејла и преко e-портала на адреси http://
sites.google.com/site/dva017. Тренутно Друштво покушава да
успостави контакт са локалном самоуправом и осталим јавним
сектором, како би решило проблем седишта који је кључан
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за његов опстанак и ефикаснији рад. На том путу сарадње
Друштво је спремно да се укључи у све послове који се односе
на планирање и изградњу простора, у складу са статутом и
законом.
Оно што је најбитније у постојању и раду Друштва је укупна
ангажованост свих чланова у остваривању циљева и задатака.
Потребно је изградити свест код чланова о значају Удружења и
стећи међусобно поверење. У том смислу, Друштво врањских
архитеката је отворено за сарадњу са осталим удружењима
и спремно је за заједништво у свакој форми која је најбоља за
струку. У току је пререгистрација Удружења по новом закону и
треба учествовати у постављању Савеза архитеката Србије као
кровног савеза свих удружења. Друштво врањских архитеката,
као најмлађе удружење, очекује сугестије и предлоге искуснијих
и реномиранијих удружења, а онда би одлучивало о свим
питањима. Само заједно и сложно струка може остварити позив
и задовољити своје и опште потребе.
На крају, да би Друштво могло да крене са реализацијом
постављених циљева и задатака, поред ангажовања самих
чланова Друштва, добродошла је стручна и друга помоћ са
стране. Сигурно би знање и искуство других доста значило и
користило даљем раду, развоју и опстанку Друштва врањских
архитеката.

Срдачан поздрав!
У Врању, децембра 2009. год.
Друштво врањских архитеката
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адреса: Ла Мартинова 22, 17500 Врање
e-mail: dva017@gmail.com
e-портал: http://sites.google.com/site/dva017
тел.: (064) 29 36 058

председник
арх. Зоран Стојевић
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арх. Михаило Медведев

50 ГОДИНА ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
19592009

Свечаном академијом пред више од сто званица и гостију, у свечаној сали Универзитета у Нишу, ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ,
прослављајући Дан Завода, обележио је 1. априла 2009. године 50 година успешног рада.

У име нишких урбаниста, званице и госте је поздравио мр
Драган Радивојевић, директор ЈП Завод за урбанизам Ниш.
Пригодне речи честитке и жеље да наставе са радом, урбанистима
Завода за урбанизам Ниш упутили су градоначалник Ниша - мр
Милош Симоновић, заменик председника Скупштине града
Ниша - др Небојша Крстић, председник Инжењерске коморе
Србије - проф. др Драгослав Шумарац, директорка Регионалне
канцеларије Републичке агенције за просторно планирање проф. др Љиљана Василевска, председник Удружења урбаниста
Србије - мр Душан Минић, декан Грађевинско-архитектонског
факултета у Нишу - проф. др Драган Аранђеловић, а честитку
је упутио и др Оливер Дулић, Министар за животну средину и
просторно планирање.
Свечаној академији присуствовали су и владика нишки Иринеј,
ректор Универзитета у Нишу проф. др Радослав Бубањ, већници
и представници градске и општинских управа и урбанисти,
гости из других градова Србије.
Почасни гост на академији био је и арх. Миодраг-Мима
Живковић, први директор Завода за урбанизам Ниш, а академији
је присуствовала и већина директора Завода из претходних 50
година, као и бројни садашњи и бивши сарадници Завода.
На минулих пет деценија Завода за урбанизам Ниш подсетио
је мр Михаило Медведев, архитекта, кроз анимирани видео
приказ извода из Монографије о 50 година Завода, која је у
припреми.
На академији су била презентирана и два, за град Ниш
најзначајнија, актуелна плана.
О Просторном плану административног подручја града Ниша
и стратегији развоја града у периоду до 2021. године, уз видео
илустрације планских прогноза, говорила је руководилац
израде плана, спец. Драгана Синобад-Петровић, архитекта.

Први директор Завода Миодраг Мима Живковић
О нацрту новог Генералног плана Ниша 2008-2023. године,
такође уз анимирани видео приказ планских решења, говорио
је арх. Мирољуб Станковић, руководилац стручног тима Завода.
Наведени планови били су приказани и у оквиру посебне
изложбе, приређене поводом обележавања 50 година Завода у
свечаном холу зграде Универзитета.
У уметничком делу академије наступила је Снежана Спасић,
отпевавши више старих народних песама из традиционалне
српске музичке баштине.
После завршене академије, за учеснике, званице и госте, у холу
Универзитета приређен је свечани коктел, који је био прилика
да се уз изванредно припремљене специјалитете и послужена
пића евоцирају искуства из богатог, петодеценијског, стручног
деловања Завода и садашњим сарадницима Завода пожеле
нове успешне године.
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арх. Михаило Медведев

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 19592009.

Председништво

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ формиран је Решењем Народног одбора Општине Ниш, број 55809, од 29. децембра 1958.
године, а његово фактичко постојање датира од 1. априла 1959, када почиње да ради са осам сарадника.
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Током 50 година Завод се више пута трансформисао, мењао
назив, локацију, и стално проширивао делатност, усавршавао
своје методологије и развијао стручни и технолошки капацитет,
иако у последњих 30 година није повећавао број сарадника.
И данас, као и пре 30 година, Завод има око 75 запослених, од
којих 3 магистра наука, 38 сарадника са високом стручном
спремом, 9 сарадника са вишом стручном спремом, 23
сарадника са средњом стручном спремом и 2 сарадника осталог
образовања.
По структури, у Заводу је почетком 2009. године било 16 дипл.
инжењера архитектуре, 12 дипл. грађевинских инжењера, 1
дипл. просторни планер, 2 дипл. пејзажна архитекта, 1 дипл.
електро-инжењер, 1 дипл. машински инжењер, 1 дипл. географ,
3 дипл. економиста, 4 дипл. правника, 3 грађ. инжењера, 1
инж. геодезије, 5 геометара, 20 техничара разних струка и 4 КВ
радника разних профила.
Завод за урбанизам Ниш данас је јавно предузеће са најширим
овлашћењима, који има 18 лиценцираних урбаниста, 2
лиценцирана просторна планера, 9 лиценцираних пројектаната
и више пријављених младих кандидата за нове лиценце.
Опремљен је савременом рачунарском техником, на којој
перманентно усавршава методолошке поступке планирања.
Осим планирања подручја Ниша, Завод је до сада израдио
бројне планове за потребе Републике Србије у преко 40 градова

Аудиторијум
и општина у Србији, са којима је и данас у тесној пословној
сарадњи.
Завод је добитник великог броја признања за остварене стручне
резултате.
Према зацртаним перспективама развоја, да би могао наставити
праћење интензивног урбаног и просторног развоја Ниша
и регионалног окружења, Завод ће наставити своје стручно,
кадровско и технолошко усавршавање, пратити реализацију
планова које је израдио, допуњавати их побољшањима,
користећи нова технолошка решења за планирање стално
нових потреба.
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арх. Милош Живковић

СЕМИНАР „УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА
УНИВЕРЗИТЕТСКИХ КАМПУСА”
18 – 21. 3. 2009.,
Свечана сала Универзитета у Нишу
У периоду од 18. 3. 2009. до 21. 3. 2009. године, одржан је семинар
под називом „Урбанизам и архитектура универзитетских
кампуса”. Предавач овог тродневног семинара био је др
Пабло Кампос из Шпаније, професор универзитета „San Pablo“, C.E.U. Семинар је одржан у свечаној сали Универзитета у
Нишу. Семинар је организовала организација СИТОН (Савез
инжењерско-техничарских организација Ниша), уз подршку
Универзитета у Нишу и LEDIB-a.
Др Пабло Кампос (десно) и организатор семинара
арх. Милош Живковић

На семинару
Цео семинар је пратило око 80-90 посетилаца, међу којима је
највише било архитеката, грађевинских инжењера и студената
Универзитета у Нишу. Такође, било је и гостију из Београда,
Новог Сада, Лесковца.
Осамнаестог марта је одржана конференција за новинаре у
згради ректората. На конференцији су се новинарима обратили
предсатвник СИТОН-а, архитекта Милош Живковић, LEDIB
програм координатор, господин Carsten Lund, као и LEDIB-ов
„team leader“, господин Paul Jepsen. Новинарима се обратио и
представник Универзитета у Нишу, као и предавач, господин
Кампос. Екипа емисије „Урбана зона“, која се емитује на

РТС-у, такође је емитовала прилог о целом догађају, што је на
националном нивоу дало један виши смисао самом догађају.
У оквиру гостовања господина Кампоса, организовано је
неколико посета институцијама у граду, Заводу за урбанизам у
Нишу, Ректорату.
Тродневни семинар „Урбанизам и архитектура универзитетских
кампуса” пратила је двојезично штампана публикација (на
српском и енглеском) са истим називом. Аутор текста је
предавач, који је припремио текст у складу са темом целог
семинара, а текст представља сиже тродневних предавања.
Комплетан штампани материјал је дизајниран од стране
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др Пабло Кампос са студентима

„КонтраСтудија“, који је одлично одговорио на тему и
професионално припремио сав материјал: публикацију, флајер
са програмом, меморандум и акредитације.
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Универзитетски кампуси су комплекси који својом величином
захтевају од пројектанта велико знање и искуство. Наиме,
пројектовати један овакав комплекс је веома тешко и захтевно.
Оно што је овај семинар пружио посетиоцима је начин
размишљања, приступ, базни подаци које треба узети у обзир
да би се уопште кренуло у пројектовање. Господин Пабло
Кампос се мастер плановима универзитетских кампуса бави
скоро двадесет година, што показује једно огромно искуство
у овој бранши. Велики број признања и награда, као и велики
број публикација и књига са овом темом, само потврђују
његову професионалност и стручност. Битно је још истаћи да је
предавач обишао свих 114 универзитетских кампуса у Шпанији,
као и још неколико стотина кампуса широм света. Једно овако
богато искуство стиче се годинама, и право је богатство за
пројектанта да добије шансу да види и „осети“ овако велики
број архитектонских ремек-дела. Интересантно је рећи да
је апсолутно несвакидашњи приступ начину предавања,
презентовања и кореспонденције са публиком коју има
господин Кампос. Начин на који презентује целу проблематику
пројектовања кампуса показује отвореност и професионалност
у начину едукације, преношењу знања и припреми саме
презентације.
У току предавања, господин Кампос је образлагао како се

приступа изради мастер плана једног оваквог комплекса. Битно
је узети све предуслове да би се кренуло са пројектовањем, а
то су: анализа града, становништва, саобраћаја, постојећих
универзитетских објеката и њихове позиције, потребе
универзитета за наредни дужи перод, историјско наслеђе и
још много других аспеката. Тек након прикупљених података
и детаљне анализе може се приступити изради мастер плана.
Веома вешто је господин Кампос успео да нам покаже делиће
нашег нишког историјског наслеђа као огроман потенцијал за
нашу будућност. Он је на основу кратког обиласка Ректората,
тврђаве и неких факултета, успео да мало „погура“ нашу машту,
размишљање и потенцијалну идеју за неки нови кампус. Вођени
овим семинаром, колеге из Завода за урбанизам у Нишу су
предвиделе одређени простор, северно од техничких факултета,
као простор за нови кампус у нацрту новог Генералног плана
Ниша, што је одличан ефекат једног оваквог догађаја.
Трећег дана семинара, господин Кампос је на крају остао са
четрдесетак студената Грађевинско-архитектонског факултета,
да би разговарао са њима и упознао се са проблемима током
студија, као и са тим како би они замислили неки нови кампус у
нашем граду. Такође, он је одговарао на сва питања студената –
што је још један пример педагошког приступа предавача.
На крају треба рећи да смо сви научили много током ова
три дана: нешто ново о кампусима, њиховом планирању,
комплексности оваквих архитектонских здања и још много
другог.

ОКТОБАР 2009, БРОЈ 28, ГОДИНА X

НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ

арх. Михаило Медведев

ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА
СРБИЈЕ 2009
8-10. јуна 2009., Институт „Чигота”, Златибор

Учесници

Председништво

Традиционална ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, покренута далеких 50-их година као Сусрет просторних планера и урбаниста
Југославије и редовно одржавана 70-их и 80-их година у Дубровнику и касније у Бања Луци, ове године имала је свој мали
јубилеј - пет узастопних, успешних одржавања у Србији.
У новом циклусу, као Летња школа урбанизма Удружења
урбаниста Србије, 2005. године била је одржана у Великој
Плани, 2006. у Врњачкој Бањи, 2007. године на Тари, а 2008. у
Шумарицама у Крагујевцу.
Сваки пут су на Летњој школи разматране актуелне теме из
области струке као што су „Инвестиције на Западном Балкану”
(2005), „Планирање, инвестиције и реализација у транзицији ка
Европском законодавству” (2006), „Инвеститори - инвестиције,
место и значај у изради стратегије просторног и урбаног развоја
Србије” (2007) и „Како до Стратегије просторног и урбаног
развоја на националном и локалном нивоу Републике Србије”
(2008).
Ове, 2009. године, Летња школа урбанизма Удружења урбаниста
Србије одржана је од 8. до 10. јуна у луксузним просторијама
Института „Чигота” на Златибору.
Овогодишња Летња школа била је посвећена проблематици
„Места и улоге учесника у новом Закону о планирању и грађењу
и Закону о државном премеру и катастру”.
Организација овогодишње Школе припремљена је у сарадњи
Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода,
а под покровитељством Министарства животне средине и
просторног планирања, Министарства за државну управу и
локалну самоуправу и Инжењерске коморе Србије.

Актуелна тема овогодишње Школе привукла је пажњу великог
броја аутора, познаваоца ове специфичне проблематике, који
су своја виђења и искуства изложили у преко 30 стручних
реферата, илустрованих актуелним приказима из наше и
иностране праксе.
Уз присуство преко 200 учесника и званица, рад Школе је
свечано отворио др Верољуб Трифуновић, декан Летње школе.
Окупљене учеснике Летње школе у име домаћина поздравио је
председник Скупштине општине Чајетина, у име Републичког
геодетског завода директор Ненад Тесла, у име Инжењерске
коморе Србије Мирко Миладиновић, председник Извршног
одбора Матичне секције урбаниста, мр Мирослав Вујатовић,
председник Привредне коморе Републике Српске у име
Друштва архитеката и грађевинских инжењера и техничара
Бања Лука и Данијел Киш у име „Теленора”, спонзора одржавања
Школе.
У име организатора учеснике је пригодним излагањем
поздравио и мр Душан Минић, председник Удружења урбаниста
Србије.
Радом Летње школе урбанизма председавао је продекан Школе
- Душан Пајовић.
У оквиру дводневног рада, стручна излагања имало је 16
аутора.
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Један део излагања, које су поднели представници Републичког
геодетског завода, односио се на елементе нацрта Закона
о државном премеру и катастру, стварању Националне
инфраструктуре просторних података, нове методе израде и
коришћења 3-Д топографских подлога и модела, и проблематику
процене вредности непокретности.
У другом делу предвиђене тематике запажена излагања била
су посвећена проблематици просторног и урбанистичког
планирања, недостацима актуелног Закона, припремама новог
Закона, проблематици методолошких трансформација у процесу
планирања, иностраним искуствима у области законодавства из
области планирања, заштити и очувању околине и енергетској
ефикасности.
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Проф. др Миодраг Јанић говорио је о „Грађевинском
земљишту као основном рентном потенцијалу за планирање
и остваривање развоја”, проф. др Миодраг Ралевић о
„Мониторингу просторних и урбанистичких планова”, проф. др
Весна Златановић-Томашевић о „Урбанистичком планирању и
земљишној политици”, мр Александар Јевтић о „Реализованим
реконструктивним захватима у Новом Саду”, Душан Пајовић о
„Учешћу субјеката у систему планирања простора и насеља”, мр
Миодраг Ференчак о „Сврсисходности и практичној употреби
појединих врста планова” са приказом планерских искустава
Београда у последњих двеста и више година.
Као и ранијих година, Ниш је и ове године имао запажена
стручна излагања на Летњој школи.
Мр Михаило Медведев, архитекта, у контексту критике
постојећег, насилно донетог Закона о планирању и изградњи из
2003. године, имао је врло илустративан приказ „Трансформације
учешћа јавности у процесу просторног и урбанистичког
планирања”, од позитивних искустава кроз развој планерских
техника кроз историју, до потпуне блокаде учешћа јавности
због погрешно постављеног система планирања по одредбама
актуелног Закона.
Младе колегинице из Завода за урбанизам Ниш имале су такође
два врло запажена излагања.
Мр Милица Максић, архитекта, имала је стручни приказ
„Искустава и смерница из законодавства европског планирања
који би се могли применити у Србији”.
Арх. Лидија Стефановић је имала приказ о „Улози страних
инвестиција, легализацији бесправне изградње и енергетској
ефикасности у оквирима предложене радне верзије нацрта
новог Закона”.

Зборник радова

Скуп великог броја урбаниста и планера, који су се укључили
у рад Летње школе, искоришћен је и за одржавање редовне
Годишње скупштине Удружење урбаниста Србије.
На Скупштини, председник УУС-а мр Душан Минић, поднео је
Извештај о основним активностима УУС-а у периоду јун 2008
- јун 2009. године, и предложио Основне правце деловања и
активности УУС-а за период 2009-2010. г.
Скупштина је донела одлуку о пријему нових чланова и
доделила годишње награде и признања члановима Удружења.
Поред осталих добитника значајних признања, златну значку
Удружења урбаниста Србије добила је и арх. Драгана Цанић,
председница Друштва урбаниста Ниша и вишегодишњи члан
председништва и активиста Удружења урбаниста Србије.
У оквиру Летње школе била је приказана поставка селекције
награђених радова са 17. Међународног салона урбанизма, који
је 2008. г. био премијерно организован у Бијељини.
Сви учесници Летње школе урбанизма добили су одговарајуће
сертификате о свом учешћу, а уприличен је и колективни излет
учесника са посетом Сирогојну.
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УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ
Ул. Кнеза Милоша 9/1, 11000 Београд, Србија, тел./факс (011) 3347-418, e-mail: urbanist@eunet.rs, т.р. 205-25985-24
Матични број: 07050208, ПИБ: 101879453, шифра делатности 91120

САОПШТЕЊЕ ФОРУМА ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА 2009
Летња школа урбанизма одржана је на Златибору у периоду од 8. до 10. јуна 2009. г. Са преко 250 активних учесника
показала је актуелност овогодишње материје. Тема скупа је била: „Место и улога учесника у новом закону о планирању и
грађењу, као и закону о државном премеру и катастру непокретности“.
По завршеном раду, Форум учесника ЛШУ 2009 доноси следеће саопштење:
1. Летња школа је у Србији одржана по пети пут узастопно. Доказала је потребу за овим видом струковног окупљања и
перманентног образовања.
2. По први пут, поред Удружења урбаниста Србије, као организатор се појављује и Републички геодетски завод. Учесници
оцењују да је то стални правац будуће неминовне сарадње геодетске и урбанистичке струке, на пословима управљања
простором Републике Србије.
3. Допринос и подршку раду ЛШУ 2009. пружили су: Привредна комора Републике Српске, Завод за урбанизам Бјељине,
Инжењерска комора Србије и Републичка пореска управа. Неопходно је да убудуће буде обезбеђено и непосредно учешће
Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања.
4. Учесници ЛШУ 2009. подржавају Нацрт закона о државном премеру и катастру непокретности. У његовој припреми
водећу улогу је имала геодетска струка. Републички геодетски завод показује спремност за организацију спровођења.
5. Катастар постаје основна информациона основа за послове планирања и уређивања простора.
6. Нацрт закона о планирању и уређењу простора није оцењен као резултат сарадње урбанистичке и градитељске струке
са одговарајућим републичким институцијама. Највећи број саопштења се критички односи према њему.
7. Законски пројекат, по проценама учесника, доноси капиталне промене у области грађевинског земљишта. Неопходно
је да све процедуре у овој материји буду веома јасно озакоњене.
8. Летњој школи су се обратиле компаније „Теленор“, „Таково осигурање“, „АИК банка“, „Лука Београд“ и „ЈКП Водовод“ из
Крагујевца. Обавестиле су о својим активностима у уређењу простора и насеља, препоручујући се као социјално одговорни
партнери.
***
Форум ЛШУ 2009. препоручује организаторима да раде на одржању високог нивоа ове стручне манифестације, укључивањем
широког круга заинтересованих и компетентних појединаца и институција.

10. јуна 2009.
На Златибору

Декан летње школе УУС-а
др Верољуб Трифуновић, арх.
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Миша Ракоција, историчар уметности

НИШ И ВИЗАНТИЈА
VIII међународни симпозијум византолога
3 – 5. јун 2009., велика сала Униврезитета у Нишу
У спомен академику Дејану Медаковићу

„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.“
Академик Дејан Медаковић
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Обележавајући дане св. цара Константина и царице Јелене, Град
Ниш и Универзитетет у Нишу као суорганизатор, осми пут су под
кровом Нишког универзитета окупили истакнуте византолеге
из наше земље и иностранства. Радна група Научног одбора
(градски већник Миодраг Радовић, др Хранислав Анђелковић,
мр Миша Ракоција, др Франц Цурк, Милица Тодоровић,
Марица Максимовић, др Горан Максимовић, др Димостенис
Стратигопулос, Ирена Љубомировић, мр Миомир Васов,
Елена Васић Петровић, Ана Мишић) успела је да квалитетно
организује и осмисли симпозијум, одштампа зборник радова и
начини њену електронску верзију, која се у целости налази на
сајту симпозијума „Ниш и Византија“. Од значаја за реализацију
симпозијума је помоћ градске општина Медијана, на челу са
председником г. Драгославом Ћирковићем.
Ове године међународни научни скуп „Ниш и Византија VIII“ био
је у знаку сећања на недавно преминулог академика Дејана
Медаковића. Када је организатор чинио напоре да по први пут у
Нишу окупи истакнуте византологе света, сада већ далеке 2002.
године, када му је била неопходна подршка да би реализовао,
за многе тада ентузијастичку намеру, историчар уметности
академик Дејан Медаковић је саслушао изложени концепт

будућег научног скупа под називом „Ниш и Византија“ и без
двоумљења, сигурним гласом који обавезује, прихватио позив
да дође у Ниш.
Професор 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. Верујући у будућност овог научног скупа,
отворио је први скуп. Ми смо му на томе захвални.
Ауторитет проф. Медаковића стајао је иза Организационог
одбора, док је његово присуство у редакцији Зборника радова
била гаранција високог научног нивоа Зборника.
Речи академика Дејана Медаковића са отварања скупа, биле су
идејне смернице које су све ове године организатору служиле
као водиље. Том приликом је указао на значај историјскоуметничког наслеђа Ниша, неопходност његовог откривања
и изучавања у оквиру византијског света и савременог
историјског тренутка.
Све већи број учесника из иностранства умногоме ће
допринети да славни град Ниш трајно заузме видно место на
културној мапи Европе. Према мишљењу учесника, научни
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Др Драган Војводић (Београд), промоција зборника „Ниш и Византија VII“

Градоначелник Ниша мр Милош Симоновић са учесницима симпозијума
ниво изложених радова је изузетно висок. Висок научни ниво и
репрезентативност Зборника радова са електронском верзијом
(CD) и презентацијом на сајту (http://www.ni.rs/byzantium),
умногоме ће допринети да славни град Ниш са угледним
међународним научним скупом византолога, спремно обележи
годишњицу Миланског едикта 2013. године, што је право и
обавеза родног града цара Константина Великог.
Симпозијум „Ниш и Византија VIII“ започео је рад са благословом
Његовог преосвештенства епископа нишког господина
Иринеја. Свечаност отварања симпозијума настављена је
речима добродошлице заменика градоначелника проф. др
Миодрагa Манићa. Испред Универзитета присутне је поздравио
ректор др Радослав Бубањ. Симпозијум је отворен надахнутим
текстом академика Динка Давидова, који је прочитала
Александра Давидов, а који је присутне увео у грандиозно
дело Дејана Медаковића. Зборник радова „Ниш и Византија VII“
са прошлогодишњег окупљања, и његову електронску верзију
(CD), бираним речима је представио проф. др Драган Војводић
(Београд).

Интересовање за нишки симпозијум из године у годину се
повећава. Ове године пријављено је 59 реферата. Град Ниш
је начинио посебан напор и позвао 42 учесника (из Велике
Британије, Италије, Румуније, Русије, Грчке, Мађарске, Бугарске,
Македоније, Републике Српске и Србије), што је досад највећи
број учесника на симпозијуму. Ипак, због ограниченог буџета и
знане економске ситуације морали смо да се одрекнемо једнако
квалитетних реферата. Научни одбор се и овом приликом
ауторима извињава у нади да ће нас разумети и следеће године
својим присуством дати допринос значају и угледу симпозијума
„Ниш и Византија“. И опет, већи број страних учесника од оних
из наше земље, најречитије указује на значај и стечени углед
овог научног скупа.
На нама је да симпозијум „Ниш и Византија“, у чију је будућност
професор Медаковић искрено веровао, очувамо за будућа
поколења, стечено сачувамо и омогућимо да се сваке године
истакнути византолози окупе у граду Нишу, који својим знањем
граде вечни храм у славу града Ниша и његовог најславнијег
грађанина, светог цара Константина Великог.
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арх. Александра Конески

PhiDAC 09
Први симпозијум студената докторских студија из области
грађевинарства и архитектуре
18. и 19. септембра 2009., хотел „Александар”, Ниш

Сл. 1. Презентације радова у сали хотела „Александар”

Први симпозијум студената докторских студија из области грађевинарства и архитектуре – PhiDAC 09, у организацији
Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу, oдржан је 18. и 19. септембра 2009. у хотелу „Александар” у
Нишу.
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Организациони одбор:
Председник
1. Др Драган Аранђеловић, декан, Грађевинскоархитектонски факултет у Нишу
Чланови
2. Др Радомир Фолић, емеритус професор, Факултет
техничких наука у Новом Саду
3. Др Срђан Колаковић, продекан, Факултет техничких
наука у Новом Саду
4. Др Велиборка Богдановић, продекан, Грађевинскоархитектонски факултет у Нишу
5. Мр Драган Радивојевић, директор, Урбанистички завод
Ниш
6. Мр Зоран Бонић, асистент, Грађевинско-архитектонски
факултет у Нишу
7. Мр
Милена
Динић,
асистент,
Грађевинскоархитектонски факултет у Нишу
8. Владан Николић, студент постдокторант, Грађевинскоархитектонски факултет у Нишу
9. Оливера Милосављевић, студент постдокторант,
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
10. Слађана
Самарџић,
Грађевинско-архитектонски
факултет у Нишу
Симпозијум је имао за циљ да омогући студентима докторских
студија да представе резултате свог рада, да се упознају и
упоређују са начином рада професора и студената са других
факултета. Теме симозијума:

Грађевинарство
Конструкције и материјали
Техничка механика и теорија конструкција
Коришћење, уређење и заштита вода
Путеви и железнице
Еколошко инжењерство
Архитектура
Урбанизам и просторно планирање
Биоклиматска и еколошка архитектура
Заштита градитељског наслеђа
Пројектовање архитектонских објеката
Конструкције архитектонских објеката
Обнова и санација зграда
Укупан број радова је 75, из области архитектуре и урбанизма
40, и 35 из области градитељства и заштите животне средине.
Радове су послали студенти докторских студија следећих
научно-образовних институција: Институт за земљотресно
инжењерство и инжењерску сеизмологију – ИЗИИС, Скопље,
Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, Архитектонски
факултет, Београд, Грађевински факултет, Београд, Факултет
техничких наука, Нови Сад, Архитектонско-грађевински
факултет, Бања Лука.
Сви радови су били рецензирани од стране чланова
Програмског одбора у саставу:
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Сл. 2. Испред Хидроелектране Вучје
Председник програмског одбора
1. Др Славиша Трајковић, ванредни професор,
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
Копредседник програмског одбора
2. Др Радомир Фолић, емеритус професор, Факултет
техничких наука у Новом Саду
Чланови програмског одбора
3. Др Александар Прокић, редовни професор,
Грађевински факултет у Суботици
4. Др Марко Иветић, редовни професор, Грађевински
факултет у Београду
5. Др Нађа Куртовић-Фолић, редовни професор, Факултет
техничких наука у Новом Саду
6. Др Мила Пуцар, научни саветник, Институт за
архитектуру и урбанизам Србије, Београд
7. Др Срђан Колаковић, редовни професор, Факултет
техничких наука у Новом Саду
8. Др Властимир Радоњанин, ванредни професор,
Факултет техничких наука у Новом Саду
9. Др Драгослав Стојић, редовни професор, Грађевинскоархитектонски факултет у Нишу
10. Др Марина Мијалковић, ванредни професор,
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
11. Др Дарко Реба, доцент, Факултет техничких наука у
Новом Саду
12. Др Петар Митковић, редовни професор, Грађевинскоархитектонски факултет у Нишу
Презентације аутора чији су радови били прихваћени, пратила
је бурна дискусија и сугестија чланова Програмског одбора и
осталих учесника. Велики одзив учесника, као и међународни
карактер симпозијума, јесу добра подлога да се валоризује и
створи вредносни критеријум за радове студената докторских
студија, да се кроз сопствена и туђа искуства спознају нови,
бољи начини писања или како не треба писати. Студенти су
такође имали прилике да упију нова сазнања о различитим
истраживањима и идејама, као и да о њима размењују
мишљења.

Сл. 3. Испред Хидроелектране Вучје

Сл. 4. Испред цркве Света Петка у Рудару
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Сл. 5. На стени са које се пружа поглед на Скобаљић град

Сл. 6. Црква Света Петка у Рудару
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На почетку симпозијума одржане су две промоције и два
предавања по позиву, која ће послужити студентима докторских
студија да се упознају са методологијом писања радова за
часописе који се налазе на СЦИ листама. Промовисане су две
монографије проф. др Славише Трајковића, „Estimating reference
evapotranspiration by artiﬁcial neural networks“ и „Методе
прорачуна потреба за водом у наводњавању“, и монографија
мр Милене Динић „Мешовите функције у обнови градског
центра“. Прво предавање са темом „Написати и објавити рад
за СЦИ листу“ одржао је проф. др Миодраг Стојковић, Deputy
Director and Head of Cellular Reprogramming lab, Research Centre
Prince Felipe in Valencia, Spain, Co-Editor of Stem Cells (IF2007:
7.531). Друго предавање са темом „Високо образовање, научно
истраживање и међународна сарадња: искуства из Италије“
одржао је др Младен Тодоровић, Senior Research Scientist,
CIHEAM/IAM-Bari, Italy, Best research paper Award of ASCE Journal
of Irrigation and Drainage Engineering in 1999.
Другог и последњег дана симпозијума, након округлог стола
са темом „Прва искуства са докторским студијама из области
архитектуре и грађевинарства“, на коме је уводничар био проф.
др Радомир Фолић, организован је излет. Учесници су посетили
цркву Света Петка у Рудару, Хидроелектрану Вучје, Скобаљић
град и кањон Вучјанке.

Сл. 7. Кањон Вучјанке
Радови са симпозијума могу се преузети са веб адресе: http://
phidac.mongeometrija.org/zbornik_radova.html.
Овим је омогућено широј јавности да се упозна са радовима
студената, као и студентима да промовишу свој рад, што се
сматра додатним квалитетом. Радови са симпозијума су такође
публиковани у Зборнику радова (посебна свеска часописа
„Наука & Пракса”, М53).
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ГОДИШЊИ СКУП УРБАНИСТА
„FORUM URBANUM  САЈАМ УРБАНИЗМА“
Ивањица, 20-22. мај 2009. године
Активности Матичне секције урбаниста у току априла и маја месеца биле su усмерене првенствено на организацију скупа
„FORUM URBANUM – Сајам урбанизма“, који је одржан у периоду од 20. до 22. маја 2009. године, у Ивањици.
Сајам је представљен као годишњи преглед урбанистичке
продукције чланова секције, са пратећим програмима
(презентације радова, трибине и дискусије). Важно је
напоменути да су у организацији поменутог сајма активно
учешће имали и чланови секције. Сталним контактом путем
интернета и телефона, чланство секције је достављало своје
сугестије, предлоге, питања и дилеме које су се односиле на
организацију и тематику Скупа.
У периоду од априла до краја маја, направљене су и прослеђене
чланству две информације, односно програм Скупа, који је
истовремено био и изложен на сајту Инжењерске коморе
Србије. За тему Сајма изабран је назив „FORUM URBANUM –
Сајам урбанизма“, при чему је основни циљ размена искустава
између одговорних урбаниста.
Окупљене чланове поздравили су: председник Инжењерске
коморе Србије – проф. др Драгослав Шумарац, дипл. инж. грађ.,
председник Извршног одбора Матичне секције урбаниста
– Милорад Миладиновић, дипл. инж. арх., представници
Министарства за животну средину и просторно планирање –
Александра Дамњановић Петровић, дипл. правник, и Небојша
Јањић, дипл. инж. арх., председник Општине Ивањица – Радомир
Ристић, председник Удружења урбаниста Србије – Душан
Минић, председник Одбора за урбанизам и становање сталне
конференције градова и општина – Душан Живановић, секретар
Одбора за урбанизам и становање Сталне конференције
градова и општина – Клара Даниловић, председник Извршног
одбора Матичне секције планера – мр Александар Вучићевић, и
чланови Извршног и Организационог одбора.
Скупу је присуствовало 112 учесника, укључујући лиценциране
урбанисте и планере, чланове Извршног и Организационог
одбора, чланове Управног одбора и остале учеснике из
јавних предузећа, завода за урбанизам, установа, општина,
републичких и других институција и предузећа.
Скуп „FORUM URBANUM – Сајам урбанизма“ реализовао
се у три дана и кроз неколико сесија. Организоване су по
тематским целинама, које квантификују и квалификују положај,
улогу и значај урбанизма (урбанисте) и актуелну продукцију
урбанистичке струке.
Стручни део скупа је првог дана реализован у две сесије –
Окружење и Идентитет, као и дискусијом о овим темама.
У оквиру ових сесија одржана су следећа предавања:
- Принципи уштеде енергије при изради урбанистичких
планова; Тамара Тошић, Златко Грковић;
- Заштита животног простора у планирању; Бранко Бојовић,
дипл. инж. арх.;
- Пасивна кућа; Тамара Тошић, Златко Грковић;
- Српски урбани идентитет: Косанчићев венац у Београду; мр
Милица Јакшић, дипл. инж. арх.
- ГИС – годину дана после; Јожеф Чипа.
Тематски блокови који су обележили други дан скупа, односили
су се на планове, политику и друштво, саобраћај и ГИС;

- Путопис по Светој гори; Драган Јемуовић, дипл. просторни
планер;
- План генералне регулације насеља Каћ (значај обухвата
катастарске општине у плану приградског насеља); Биљана
Павловић;
- План детаљне регулације у заштићеном културноисторијском
језгру - Централна зона Сомбора; Драгана СиљановићКозодеровић, дипл. инж. aрх.;
- Урбанистички пројекат етно-центар „Јарам" Копаоник; Мирвета
Ваљаревић;
- ПДР Трг Републике - ЦЕНТАР као пример урбане реконструкције
централног језгра града; Александра Милошевић;
- Повезивање мреже државних и општинских путева у функцији
просторног и урбаног развоја Града – пример Ужица; Мила
Арсовић, Ружа Пенезић, Љиљана Глишић-Јевђовић, Видан
Јанковић, Милан Пејић;
- Планирање градова у условима тржишног привређивања, на
примеру ГП Лапово 2020; Александар Милановић дипл. инж.
арх., Милун Милићевић, дипл. инж. саобраћаја;
- Тржишна економија – крај урбанизма; Љубдраг Шимић, дипл.
инж.арх.;
- Какве измене и поправке Закона о планирању и изградњи је
Секција урбаниста предложила Министарству; Марин Крешић.
Истог дана, помоћник Министра за животну средину и просторно
планирање Александра Дамњановић Петровић, дипл. правник,
учесницима скупа је презентовала Предлог Закона о уређењу
простора, грађевинском земљишту и изградњи.
Такође, у оквиру тематских блокова одржана је Отворена
седница Одбора за урбанизам и становање Сталне
конференције градова и општина, којом је председавала Клара
Даниловић - секретар Одбора за урбанизам и становање Сталне
конференције градова и општина.
У поподневним терминима, за учеснике скупа организован је
излет до манастира Клисура, а у вечерњим сатима приређена је
свечана вечера.
Трећег дана у оквиру преподнева, одржана су предавања:
- Улога политичара и урбаних планера у процесу планирања и
изградњи рекреативног простора, са приказом програмскопросторног истраживања локације и концепта просторног
развоја; Марица Мијајловић, дипл. инж. арх.;
- Град на води; Факета Каић и Андрејана Соповски.
Организоване су и пратеће изложбе у форми Годишње
продукције чланова секције и презентације радова са конкурса
Матичне секције урбаниста.
Скуп је позитивно оцењен и представља почетак традиције
сусрета, који ће се наставити и наредних година.
Текст је преузет са сајта Инжењерске коморе Србије: www.
ingkomora.org.rs
Уредник
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М. П.

ДАНИ КОМОРЕ НА ВЛАСИНСКОМ ЛЕТУ
9–12. јул 2009, хотел „Власина“, Власинско језеро

„Дани Коморе на Власинском лету“ полако али сигурно постају традиција Инжењерске коморе Србије. Наиме, туристичкокултурна манифестација „Власинско лето“ траје 24 године и увек се одржава у јулу месецу, ове године од четвртка 9. до
недеље 12. јула. Комори је ово „други наступ“, с тим да је свој „цео дан“ имала у суботу 11. јула. Организатор Комориног
наступа на „Власинском лету“ био је, као и пре годину дана, Регионални одбор Подсекције грађевинских инжењера за Регион
Ниш, а програм је обухватио две манифестације – стручне посете брани и археолошком локалитету „Првонек“ и трибину са
темом „Стратешки развој југа Србије“ (одржану у Свечаној сали хотела „Власина“). Посебно је важно да су на „Данима Коморе
на Власинском лету 2009“ били чланови не само из градова тог региона (Ниша, Лесковца, Владичиног Хана, Врања, Сурдулице,
Власотинца, Пирота), већ и из Новог Сада, Београда, Ваљева, Крагујевца, Чачка, готово из целе Србије.
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Манифестација „Дани Коморе на Власинском лету 2009”
реализована је у три сегмента.
Први је био посета брани и акумулацији „Првонек” изнад
Врањске бање. На самој брани, Божидар Ђорђевић, заменик
генералног директора „Водовода Врање”, присутне је упознао о
току изградње и значају овог капиталног објекта. Указао је и на
откриће римске насеобине приликом изградње акумулације. О
римској насеобини присутне је упознао Горан Митровић, кустос
музеја у Врању. После повратка на Власинско језеро, у Свечаној
сали хотела „Власина”, Божидар Ђорђевић са сарадницима
видео презентацијом употпунио је представљање пројекта и
објекта „Првонек”.
У другом сегменту су реализоване три теме.
Прва је била презентација „Просторног плана Коридора 10”,
ауторке проф. др Љиљане Василевске, шефа Регионалог центра,
Агенције за просторно планирање Ниш, при Министарству за
заштиту животне средине и просторног планирања.
Друга тема је била презентација самог путног Коридора 10 и
његова техничка реализација, са свим изазовима са аспекта
изградње, које је имао Здравко Делевић, технички директор
Института за путеве Београд.
Трећа тема је била „Енергетски Коридор 10”, прецизније
- гасификација Југа Србије, коју је презентовао Драган
Живковић, менаџер енергетике, дипл. маш. инж., иначе члан

Организационог одбора и члан Извршног одбора Матичне
секције извођача радова ИКС-а.
Представљена је траса магистралног гасовода МГ-11 са
разводним гасоводима РГ-11-01 и РГ-11-02 од Ниша до Врања,
као и динамика изградње.
Трећи сегмент скупа, под називом „Сратешки развој југа
Србије - шанса у туризму (бањском, конгресном, спортскорекреативном, културолошком, комерцијалном)”, релизована је
уз помоћ и активно учешће представника локалних самоуправа
Јужне Србије.
Учеснике је са потенцијалима општина упознала Нела
Цветковић, члан Градског већа за екологију, туризам и
угоститељство Општине Врање, презентацијом „Туристички
потенцијал Бесне Кобиле”. Затим је Новица Ђорђевић, из
Управе Врањске бање, представио „Природне потенцијале за
развој туризма и богатство геотермалне енергије”, док је Зоран
Милосављевић, директор Специјалне болнице Врањска бања,
указао на могућности своје установе.
Током трајања трибине, две спонзорске компаније представиле
су своје производе – „Knauf Insolution“ из Сурдулице са
производима за термичку изолацију на бази минералне вуне, и
„Скала гарден” из Суботице у области парковске архитектуре и
заливних система.
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студ.арх. Александра Илић

У ПОТРАЗИ ЗА УРБАНОМ ОАЗОМ...
Архитектонски студентски конгрес АСК 09
30. април – 4. мај 2009., Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш

Сл. 1. Отварање конгреса у Свечаној сали Бановине

Архитектонски студентски конгрес (АСК) основан је 2002. године на иницијативу групе студената из Љубљане, који су, у
сарадњи са Архитектонским факултетом, покренули идеју о размени искустава школа архитектуре у региону.
Замишљен да истакне идеју, мисао и креативност, успео је да
привуче пажњу већине архитектонских центара са простора
бивше Југославије и учини га традиционалном манифестацијом.
Као институција која промовише специфичности сваког
поднебља, Архитектонски студентски конгрес има печат
„путујућег“ конгреса, јер се на тај начин студентима, као будућим
архитектама, омогућује увид у рад факултета у окружењу и
упознавање са архитектонском продукцијом и постoјећим
архитектонским и урбанистичким проблемима. Проблеми који
се јављају у овим оквирима су глобални, али приступ решавању
је специфичан за сваку територију. Сагледавањем проблема из
више углова, отварају нам се могућности налажења бољих и
комплетнијих решењa, формираних на основу свеобухватних
анализа. Размена искустава на овом пољу је веома важна за
јачање универзалног језика архитектуре, као основног средства
комуникације најразличитијих школа архитектуре.
Сваки регион има своје особености, сваки град има своје
одело, причу која његов дух чини јединственим. С обзиром
на сличности културно-историјског наслеђа, друштвеноекономског развоја и блискост темперамената, архитектура
балканских градова би могла да постане њихово универзално
средство комуникације. Продубљивање веза насталих кроз
историју и стварање нових спона, основни је концепт на коме
се заснива идеја Конгреса.
Традиција Конгреса студената архитектуре са простора бивше
Југославије, почевши од Љубљане 2002. године, преко Новог
Сада, Скопља, Сарајева, Београда, Загреба и Бања Луке, ове
године се наставила у Нишу. Осми по реду, АСК 09, одржао се у
периоду од 30. априла до 4. маја 2009. године.

Тема Конгреса била је „Урбана рекреација“, која се наметнула као
неминовност у времену када човек све мање времена посвећује
својој исконској потреби за рекреацијом и разонодом. Ухваћен
у мрежу „брзог живота“, данашњи човек нема времена да
се анимира на пољу рекреације, па је улога архитеката да
га изазове, да облицима и бојама испровоцира реакцију и
пробуди заспали спортски дух. Како оплеменити простор да он
делује подстицајно на индивидуу? Да ли је решење у великим
спортским комплексима или у ситницама које ће заголицати
машту презаузетом човеку...? Да ли појам „урбана рекреација“
можемо изместити из оквира класичног схватања рекреације и
проширити га и на релаксацију, духовну рекреацију?
Током четири дана Конгреса, студентима се поред стручних
предавања, презентација и радионица, пружила могућност да
кроз излете, забаву и дружење осете живот града и уживају у
његовим специфичностима...
Након стизања делегација (асистенти и студенти учесници),
гостију и предавача, и кратког одмора од пута, уследило је
званично отварање Конгреса у Свечаној сали Бановине (Сл. 1),
уз речи добродошлице и жеље да гостима боравак у Нишу буде
угодан и пријатан.
Вече је било резервисано за забаву.
Наредног дана сваки факултет је имао прилику да се у Свечаној
сали
Грађевинско-архитектонског
факултета
представи
презентацијом на задату тему. Приступ теми био је разноврстан.
Док су једни урбану рекреацију посматрали кроз друштвеноисторијске прилике на Балкану, други су наглашавали важност
појединца, његове свести и покретачког духа самог човека. Неки
су рекреацију доживели кроз креацију, стварање и креативну
способност људи...
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Сл. 2. Предавање и презентација у Свечаној сали ГАФ-а

Није изостала ни активност аудиторијума (Сл. 2), чија су питања
подстакла на размишљање и сагледавање теме из другог угла.
Покренуто је размишљање о односу човека према простору
који га окружује и начину на који индивидуално можемо
користити све могућности које нам урбане средине пружају.
У периоду између два сета презентација, уследила су предавања
истакнутог нишког архитекте др Александра Кековића,
дипл. инж. арх., и доцента на Департману за урбанизам на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, мр Јелене
Живковић. Први се представио др Александар Кековић, који
је будућим колегама презентовао део свог практичног и
теоријског рада и предочио ситуације са којима се у будућности
могу срести приликом израде пројеката. Доцент мр Јелена
Живковић своје предавање је фокусирала на разматрање врста,
карактера и ефекта утицаја еколошких захтева на обликовање
отворених рекреативних простора у граду.
Разгледање и упознавање културно-историјског наслеђа
града није било предвиђено програмом, међутим то није била
препрека нашим гостима да у оквиру слободног времена посете
многе знаменитости Ниша и осете дух богате нишке историје,
али исто тако уживају у нашој кухињи и гостољубивости
Нишлија.
Промоција града али и читавог региона, реализована је
целодневним излетом, када су гости из окружења имали прилику
да виде Ђавољу варош (Сл. 3 и 4), природни споменик који чине
Сл. 3 i 4. Ђавоља варош
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два, у свету ретка феномена: земљане фигуре, као специфични
облици рељефа, и два извора јако киселе воде са високом
минерализацијом. Због своје специфичности, овај споменик је
уврштен у кандидате за улазак у седам светских чуда природе,
и као такав једини је представник из Србије. Одушевљени
мистичношћу природе и неприкосновеношћу земљаних фигура,
напустили смо ово тајанствено место и остатак дана провели у
Нишкој Бањи, месту за одмор и релаксацију...
Искористили смо прилику да посетимо локацију која је
предвиђена за изградњу спортско-рекреативног комплекса
„Ада Женева“ и упознамо учеснике са локацијом за радионицу.
За учеснике Конгреса претпоследњи дан је протекао радно,
у анализи природних потенцијала и друштвених потреба
које ће условити концепт „Аде Женеве“. Уводно предавање о
задатку радионице и локацији одржао је арх. Бранимир Ћирић,
скренувши пажњу на особености простора, потребе корисника
и могућности које ова локација пружа у односу на свој положај.
Од учесника се очекивало да дају своје виђење овог простора
у складу са афинитетима, а у оквиру теме Конгреса. Слободни
да своје визије преточе у брза решења, студенти су се поиграли
функцијом и наменом простора, поставили питање шта заправо
треба Нишу, и кроз маштовита решења покушали да простор
сагледају другачије. Специфичност овогодишње радионице (Сл.
5) огледала се у покушају да се направе мешовите екипе и да се
у практичном раду искажу различитости школа архитектуре са
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Сл. 5. Радионица организована у холу ГАФ-а

Сл. 6. Презентовање решења екипе на изложби радова са
радионице
простора бивше Југославије, али и да се те разлике превазиђу и
искористе као предност у налажењу бољих решења.
Одмор од радионице учесницима је пружила група студената
пејзажне архитектуре Шумарског факултета Универзитета у
Београду - Јована Михајловић, Драгана Ромић, Марија Митровић
и Радмила Мирчетић, које су на конкурсу „Growing up green“,
расписаном за студенте пејзажне архитектуре са свих европских
факултета од стране Норвешког забавног парка Конгепаркен,
пројектом „Insectville“ ушле међу четири победничке екипе.
Овај пројекат изведен је од стране тима студената пројектаната.
О пројекту, искуствима са терена и многим непредвиђеним
ситуацијама у којима су се нашле током 35 дана у Конгепаркену,
причале су живописно, поткрепљујући причу фотографијама и
кратким филмом.

Сл. 7. Захвалница ГАФ-а Друштву архитеката Ниша

На крају, организована је изложба радионице, када су екипе
имале могућност да образложе своје решење и приближе своје
виђење „Женеве“ осталим учесницима (Сл. 6).
Током радионице спроведено је гласање за најинтересантнију
презентацију факултета. Највише гласова добила је делегација
из Љубљане са паролом „Живела рекреација“.
Затварање Конгреса... као и ранијих година, брзо дође, и сви
жале што не траје бар још један дан...
Част да започне нови круг припала је Архитектонском факултету
у Љубљани, покретачу овог окупљања. Уз обећање да ће трајати
дуже и да ће надмашити овогодишњу организацију, затворен је
8. по реду Конгрес студената архитектуре са простора бивше
Југославије.
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студ.арх. Бобана Мидић,
студ.арх. Милена Достанић

УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА 
ОД КОНЦЕПТА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Летњи академски курс
20 – 30. јул 2009., Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш

Свечано отварање

Други пут заредом (први курс је организован претходне године на Електронском факултету са темом уско везаном за
електронику) Студентска организација „BEST“ организовала је Летњи академски курс на тему „Урбана регенерација – од
концепта до реализације“. Курс је реализован уз подршку Грађевинско-архитектонског факултета из Ниша и LEDIB-а, данског
програма локалног економског развоја на Балкану. Курс је одржан у периоду од 20. 7 до 30. 7. 2009. године у Нишу. Право
учешћа искористило је 25 студената ГАФ-а из Ниша, одсек Архитектура, и 25 студената архитектуре из 17 различитих земаља
Европе. Главни организатор целог догађаја била је Бобана Мидић, студент Грађевинско-архитектонског факултета, а главни
професор Љиљана Василевска, доцент.
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BEST Ниш је студентска организација, организована и вођена
искључиво од стране студената, која је део интернационалне
организације „Board of European Students of Technology“ (BEST).
Своје циљеве остварује преко бројних пројеката у сарадњи са
универзитетима и компанијама из читаве Европе, затварајући
троугао „студенти – универзитети – компаније“. Као највећа
европска организација која окупља првенствено студенте
технике, BEST им пружа могућност за додатно образовање и
стручно усавршавање.
У сарадњи са професорима одлучили смо да овогодишњи курс
буде на тему из области архитектуре. На овај начин желели смо
да свим студентима дамо шансу да стекну додатно знање и да
упознају студенте са других универзитета. Задатак који су имали
учесници курса базира се на реорганизацији и оживљавању
простора познатог као „Шећер мала“ у Нишу. Сматрали смо да је
то атрактивна локација у Нишу, али да није адекватно обрађена,
тако да се пролазници веома ретко ту задржавају иако је у
непосредној близини реке. Давањем овог задатка желели

смо да укажемо на проблем који постоји и да дамо различита
решења.
Курс је похађало укупно 50 студената, од тога је 25 студената
архитектуре европских универзитета из различитих држава
и 25 студената ГАФ-а у Нишу. Курс је био тако конципиран
да су у преподневним часовима држана предавања, док су у
поподневним прављене макете као крајњи продукт. Макете
су правили у петочланим тимовима. На крају курса сваки тим
је представио своје решење, а затим су међусобним гласањем
изабрали три најбоља решења. Жири, у саставу доцент др
Љиљана Василевска испред ГАФ-а Ниш, архитекта Бранимир
Ћирић испред Завода за урбанизам Ниш и директор LEDIB
програма Carsten Lund, прогласио је најбоља решења на
свечаном затварању курса. Рад тима са редним бројем 8
пласирао се на прво место, док је тим 1 био на другом, а тим 6
на трећем месту.
Учесници су били подељени по тимовима на следећи начин:
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I Tим
1. Eva De Bruyn, Ghent
2. Alba González Jiménez, Madrid
3. Ewa Wilkowska
4. Милош Стојиљковић, Lodz
5. Никола Вучковић, Ниш
II Tим
1. Magali Antolín, Valladolid
2. Marcus Söderström, Lund
3. Људмила Красић, Ниш
4. Светлана Врећић, Ниш
5. Милена Загорац, Ниш
III Tим
1. Roman Moravčík, Bratislava
2. Sara San Gregorio, Madrid
3. Vasil Bachev, Sofia
4. Горица Стајић, Ниш
5. Олгица Јанковић, Ниш
IV Tим
1. Daniel-Catalin Gorgan, Lasi
2. Matylda Zdunczyk, Gdansk
3. Милена Јовић, Ниш
4. Дане Даниловић, Ниш
5. Јелена Илић, Ниш
V Tим
1. Outi Klang, Helsinki
2. Adél Salát, Budapest
3. Сенка Ристић, Ниш
4. Драгана Темељковски, Ниш
5. Милан Стевановић, Ниш
VI Tим
1. Inge Belis, Leuven
2. Thomas Sarrazanas, Stockholm
3. Zoya Masoud, Damask
4. Томислав Мирић, Ниш
5. Драга Џинић, Ниш
VII Tим
1. Matej Banozic, Graz
2. Horia Brad, Timisoara
3. Владана Станковић, Ниш
4. Драгана Димитријевић, Ниш
5. Ирена Ристић, Ниш
VIII Tим
1. Nela Gottvaldova, Brno
2. Jef Queeckers, Leuven
3. Добрила Стефановић, Ниш
4. Љиљана Ивковић, Ниш
5. Дејана Милошевић, Ниш
IX Tим
1. Tzon Karpouzis, Athens
2. Eveliina Pikkpõld, Tallinn
3. Златко Васић, Ниш
4. Миљана Медаров, Ниш
5. Соња Вељковић, Ниш
X Tим
1. Ilias Liatsopoulos, Athens
2. Barbara Paszkowska, Warsaw
3. Ђорђе Шубарић, Ниш
4. Мила Џинић, Ниш
5. Ивана Вучковић, Ниш

Предавања су држали: др Љиљана Василевска, др Никола
Цекић, др Александар Кековић, Милена Динић, арх. Бранимир
Ћирић, арх. Александар Радовић, арх. Срђан Павловић. Теме
предавања су биле из области урбаног уређења, урбане
регенерације, историјског наслеђа Ниша, Модерне Ниша,
савремених форми у архитектури. Такође, победнице конкурса
Забавног парка у Норвешкој, Јована Михајловић, Драгана
Ромић, Марија Митровић, Радмила Мирчетић, презентовале су
своје решење. Израда решења започета је обиласком локације
где су сви учесници са арх. Бранимиром Ћирићем из Завода за
урбанизам Ниш прошетали „Шећер малом“ и са крова хотела
„My Place“ имали идеалну прилику да се упознају са локацијом,
фотографишу је и дискутују о пројектном задатку. Овом
приликом бисмо желели да свима њима захвалимо што су нам
помогли да цео пројекат реализујемо.
Распоред предавања по данима са тачним називима тема:
Датум

Уторак
21.07.2009.

Тема

Предавач

Урбана регенерација

Љиљана Василевска

Урбанистичко уређење
приобалног подручја,
применом концепта
мешовите функције

Срђан Павловић

Представљање задатка и
Упознавање са
Бранимир Ћирић
локацијом
Урбана регенерација
кроз примере
Среда
22.07.2009.

Четвртак
23.07.2009.

Милена Динић

Историјско наслеђе у
централној градској
зони

Александар Радовић

Израда макета

Милена Динић
Славиша Кондић
Александра Конески

Утицај архитектуре
модерне Ниша између
два светска рата на
формирање урбане
матрице града Ниша

Александар Кековић

Савремене обликовне
форме у архитектури
Израда макета

Никола Цекић
Милена Динић
Славиша Кондић
Александра Конески

Јована Михајловић
Презентација конкурског
Драгана Ромић
решења Забавног парка
Марија Митровић
Kongeparken у Норвешкој
Радмила Мирчетић
Петак
24.07.2009.

Субота
25.07.2009.

Израда макета

Милена Динић
Славиша Кондић
Александра Конески

Израда макета

Милена Динић
Славиша Кондић
Александра Конески

Израда макета

Милена Динић
Славиша Кондић
Александра Конески
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Упознавање са задатом локацијом

Израда макете у холу ГАФ-а

Упознавање са задатом локацијом

Презентација рада

Током курса смо организовали једну стручну и две полустручне
екскурзије. Прва екскурзија до Београда била је само делимично
посета главном граду Србије. Прави разлог посете су два
недавно ревитализована објекта: Бетонско складиште на обали
Саве и неколико хала фабрике „Компресор“. Уз помоћ архитеката,
аутора ових ревитализација, и њихове стручне презентације,
учесници курса су се упознали са првим реализованим
пројектима ове врсте у Србији. Архитекта Александар
Родић нас је упознао са својим пројектом ревитализације
18 од 60 просторија бетонске хале на савском пристаништу,
која је некада, док је пристаниште још функционисало,
служила као складишни простор, док се данас ту налазе
најфинији ресторани, ексклузивне продавнице и простори за
презентације. Са архитектом Дејаном Станојевићем прошетали
смо кроз три „нова“ објекта, која су некада била у саставу
фабрике „Компресор“. Он је студентима појаснио потребу и
ефикасност оваквог начина очувања објеката. Сутрадан је била
организована посета царској палати Ромулијани у Гамзиграду
Београд пред храмом Светог Саве
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Првонаграђена макета
и Народном музеју у Зајечару, где је директор музеја Бора
Димитријевић подсетио домаће а упознао стране студенте са
знаменитостима сачуваним на овој територији. У Гамзиграду
су студенти имали кратко предавање од стране професора
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Београд на Калемегдану

Београд у фабрици Компресори

Гамзиград

Виминацијум

Чеде Васића са Грађевинско-архитектонског факултета из
Ниша о историјату и настанку царске палате Ромулијана. Друга
полустручна екскурзија била је посета Виминацијуму код
Пожаревца, најновијем археолошком налазишту у Србији. Овде
смо са Драганом Петровић, девојком која ради на локалитету,
обишли сва три налазишта, док скорооткривени мамут још увек
није отворен за јавност. На крају, студенти су се за ових десет
дана упознали и са делом Србије, по нашем мишљењу једним
од репрезентативнијих историјских знаменитости.
Учесници курса, поред стицања знања из области урбане
регенерације, имали су могућност да упознају град Ниш и
све његове знаменитости, као и начин живота у њему. Кроз
многобројне социјалне активности – интернационално вече,
српско вече, часови српског језика – трудили смо се да им што
више приближимо наше обичаје, културу и језик. Подељени
у тимове, кроз такозвану игрицу „City rally“, решавали су низ
задатака и тако се на интерактиван начин упознавали са
знаменитостима града. Ово им се веома допало и били су
презадоивољни што су баш на тај начин упознали град. Такође
смо имали посебан дан када су обилазили музеје у граду – Ћелекулу, Медијану и Црвени крст. Наравно, ту су били и вечерњи
изласци, тематске журке и слична окупљања, кроз које смо се
још боље упознали и здружили.
На крају курса сви учесници, и домаћи и страни, били су
презадовољни. Стекли су пуно нових пријатеља, изменили су
своја искуства, интересовања и међусобно упознали толико
много различитих култура. За многе домаће учеснике ова тема
је била потпуно нова и ово је била добра прилика да и од својих
страних колега науче пуно тога. Страни студенти су са друге

Ниш у друштву са Калчом и Стеваном Сремцем
стране били одушевљени нашим градом, културом, људима које
су упознали, и пожелели су да се опет врате у Ниш кад год им се
укаже прилика за то.
Цео пројекат не би било могуће реализовати без подршке
LEDIB-a, ГАФ-а и многих других покровитеља и пријатеља. Овом
приликом свима захваљујемо на подршци и сарадњи, јер без
њих би овај курс било врло тешко реализовати.
Све информације о студентској организацији BEST Ниш можете
наћи на овој адреси: www.bestorg.eu/nis, а веб сајт летњег
академског курса је www.bestorg.eu/nis/summer09. Наша
канцеларија се налази на међуспрату М1 на Електронском
факутету у Нишу, Александра Медведева 14.
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Приредио арх. Хранислав Анђелковић

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА
Настављамо са објављивањем имена дипломираних
архитеката на Архитектонском одсеку Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу (последњи пут смо имена
новодипломираних архитеката објавили у броју 26 нашег
часописа – септембра 2008). Овде је обухваћен период од
15.7.2008. до 13.8.2009. 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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443. Милена Љ. Томић
Пројектовање друштвених зграда
28.8.2008.
444. Милош С. Јовановић
Пројектовање друштвених зграда
5.9.2008.
445. Маја А. Лукић
Пројектовање друштвених зграда
5.9.2008.
446. Марија Р Карић
Пројектовање стамбених зграда
8.9.2008.
447. Јована Д. Јовановић
Пројектовање привредних зграда
15.9.2008.
448. Иван М. Вуковић
Урбанизам
19.9.2008.
449. Милан М. Младеновић
Урбанизам
19.9.2008.
450. Милица Б. Стојановић
Пројектовање друштвених зграда
26.9.2008.
451. Биљана Г. Терзић
Пројектовање друштвених зграда
26.9.2008.
452. Александар Р. Костадиновић
Пројектовање друштвених зграда
26.9.2008.
453. Саша С. Младеновић
Пројектовање стамбених зграда
29.9. 2008.
454. Марта П. Николић
Пројектовање друштвених зграда
29.9.2008.
455. Јелена З. Живковић
Пројектовање стамбених зграда
29.9.2008.

456. Милена Т. Огњановић
Пројектовање стамбених зграда
29.9.2008.
457. Ивана М. Лукић
Урбанизам
30.9.2008.
458. Јелена Ј. Милићевић
Пројектовање стамбених зграда
3.10.2008.
459. Милица З. Ковачевић
Пројектовање стамбених зграда
7.10.2008.
460. Милица Д. Петковић
Пројектовање друштвених зграда
17.10.2008.
461. Мила Р. Рацковић
Пројектовање друштвених зграда
17.10.2008.
462. Бобан Т. Милошевић
Пројектовање стамбених зграда
21.10.2008.
463. Бојана Р. Бараћ
Пројектовање друштвених зграда
31.10.2008.
464. Марија Б. Ристић
Пројектовање друштвених зграда
7.11.2008.
465. Atanasios Evagelos Veroulis
Пројектовање друштвених зграда
7.11.2008.
466. Владан М. Булајић
Урбанизам
14. 11. 2008.
467. Предраг М. Николић
Пројектовање стамбених зграда
17.11.2008.
468. Душан М. Здравковић
Пројектовање друштвених зграда
21.11.2008.

469. Владимир М. Станковић
Пројектовање стамбених зграда
24.11.2008.
470. Милена Д. Стојковић
Пројектовање друштвених зграда
28.11.2008.
471. Владимир Ж. Антонијевић
Пројектовање друштвених зграда
28.11.2008.
472. Бојана А. Станковић
Пројектовање стамбених зграда
1.12.2008.
473. Јелена Б. Радивојевић
Урбанизам
2.12.2008.
474. Милица П. Спасић
Пројектовање друштвених зграда
5.12.2008
475. Никола Д. Гоцић
Пројектовање друштвених зграда
5.12.2008.
476. Дејан Н. Мијатовић
Пројектовање стамбених зграда
12.12.2008.
477. Тања Б. Алексов
Пројектовање стамбених зграда
15.12.2008.
478. Весна С. Петровић
Пројектовање стамбених зграда
18.12.2008.
479. Марко Р. Ћузовић
Пројектовање стамбених зграда
18.12.2008.
480. Драгана С. Стефановић
Пројектовање стамбених зграда
19.12. 2008.
481. Тијана Р. Петровић
Пројектовање друштвених зграда
19.12. 2008.
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482. Милош Р. Прокић
Пројектовање стамбених зграда
19. 12. 2008.
483. Ана Ј. Момчиловић
Пројектовање привредних зграда
25. 12. 2008.
484. Драгутин М. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
25. 12. 2008.
485. Марија Т. Миленковић
Пројектовање привредних зграда
25. 12. 2008.
486. Оливера Г. Врећо
Пројектовање стамбених зграда
26. 12. 2008.
487. Тијана С. Јовановић
Пројектовање друштвених зграда
26. 12. 2008.
488. Жаклина Ј. Добрић
Пројектовање стамбених зграда
5. 1. 2009.
489. Марија Љ. Живковић
Пројектовање друштвених зграда
5. 3. 2008.
490. Павле Ђ. Цакић
Пројектовање друштвених зграда
2. 2. 2009.
491. Ана Б. Кечан
Урбанизам
2. 2. 2009.
492. Дијан Г. Гашић
Пројектовање привредних зграда
6. 2. 2009.
493. Александар Р. Вукојевић
Пројектовање привредних зграда
6. 2. 2009.
494. Даниел Д. Коцић
Пројектовање привредних зграда
6. 2. 2009.
495. Наташа М. Петковић
Пројектовање стамбених зграда
13. 2. 2009.
496. Драган П. Лазић
Пројектовање стамбених зграда
19. 2. 2009.

497. Ивана Р. Станковић
Пројектовање привредних зграда
19.3.2008.
498. Јована С. Јанковић
Пројектовање друштвених зграда
26. 2. 2009.
499. Милош Б. Марсенић
Пројектовање друштвених зграда
26. 2. 2009.
500. Милена Ч. Стошић
Пројектовање стамбених зграда
26. 2. 2009.
501. Слађана М. Глигоријевић
Пројектовање стамбених зграда
3. 3. 2009.
502. Игор А. Милојић
Урбанизам
4. 3. 2009.
503. Ивана М. Цветковић
Урбанизам
4. 3. 2009.
504. Јован Ј. Тодоровић
Пројектовање друштвених зграда
9. 3. 2009.
505. Милена Т. Миљковић
Пројектовање стамбених зграда
10. 3. 2009.
506. Мирко М. Гушић
Пројектовање стамбених зграда
13. 3. 2009.
507. Јелена м. Митић
Пројектовање стамбених зграда
12. 3. 2009.
508. Милена М. Марковић
Пројектовање привредних зграда
12. 3. 2009.
509. Дејан С. Кнежић
Пројектовање стамбених зграда
13. 3. 2009.
510. Сандра Р. Атанасковић
Пројектовање стамбених зграда
20. 3. 2009.
511. Јелена Р. Стојковић
Пројектовање стамбених зграда
20. 3. 2009.

512. Дубравка Д. Мишевић
Пројектовање стамбених зграда
25. 3. 2009.
513. Марија М. Прпић
Пројектовање самбених зграда
31. 3. 2009.
514. Милош Б. Милојевић
Урбанизам
16. 4. 2009.
515. Радмила В. Здравковић
Пројектовање стамбених зграда
16. 4. 2009.
516. Јелена А. Стојковић
Пројектовање стамбених зграда
30. 4. 2009.
517. Марија Н. Марковић
Урбанизам
30. 4. 2009.
518. Миодраг В. Митић
Пројектовање стамбених зграда
30. 4. 2009.
519. Катарина М. Милашиновић
Пројектовање стамбених зграда
06. 5. 2009.
520. Јана Ж. Стојановић
Пројектовање стамбених зграда
21. 5. 2009.
521. Јелена В. Вељковић
Пројектовање стамбених зграда
21. 5. 2009.
522. Јована Ј. Захаријевски
Пројектовање друштених зграда
25. 5. 2009.
523. Милан М. Радовановић
Пројектовање друштвених зграда
25. 5. 2009.
524. Милена Љ. Петровић
Пројектовање привредних зграда
26. 5. 2009.
525. Ивана Т. Станојев
Пројектовање стамбених зграда
29. 5. 2009.
526. Милан Т. Цветковић
Урбанизам
5. 6. 2009.
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527. Гордана В. Вукотић
Урбанизам
5. 6. 2009.
528. Владимир З. Стаменковић
Урбанизам
5. 6. 2009.
529. Елвис С. Сарачевић
Пројектовање привредних зграда
9. 6. 2009.
530. Младен М. Лукић
Пројектовање друштвених зграда
9. 6. 2009.
531. Марија Д. Миленовић
Урбанизам
11. 6. 2009.
532. Игор С. Тасков
Пројектовање друштвених зграда
16. 6. 2009.
533. Кристина Б. Митић
Пројектовање друштвених зграда
19. 6. 2009.
534. Наташа В. Томашевић
Пројектовање друштвених зграда
19. 6. 2009.
535. Љиљана С. Радивојевић
Пројектовање друштвених зграда
19. 6. 2009.
536. Срђан Б. Павловић
Урбанизам
19. 6. 2009.
537. Јосиф Д. Миленковић
Пројектовање друштвених зграда
25. 6. 20097.
538. Иван М. Манојловић
Пројектовање стамбених зграда
25. 6. 2009.
539. Сања М. Симић
Пројектовање стамбених зграда
25. 6. 2009.
540. Маја С. Милошевић
Пројектовање друштвених зграда
26. 6. 2009.
541. Александра Ч. Глишић
Пројектовање друштвених зграда
26. 6. 2009.
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542. Татјана Љ. Костадиновић
Пројектовање стамбених зграда
26. 6. 2009.
543. Данијела Д. Миленковић
Пројектовање друштвених зграда
2. 7. 2009.
544. Константинос А. Константинополуоу
Пројектовање стамбених зграда
2. 7. 2009.
545. Бојан М. Вучетић
Пројектовање стамбених зграда
3. 7. 2009.
546. Марко М. Ћулибрк
Пројектовање стамбених зграда
3. 7. 2009.
547. Јелена Д. Митић
Урбанизам
3. 7. 2009.
548. Александра С. Илић
Пројектовање стамбених зграда
26. 09. 2007.
549. Марко З. Тамбурић
Пројектовање стамбених зграда
3. 7. 2009.
550. Јелена M. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
3. 7. 2009.
551. Анђелка С. Југовић
Пројектовање стамбених зграда
3. 7. 2009.
552. Александра Б. Менковић
Пројектовање стамбених зграда
3. 7. 2009.
553. Бојана Ж. Антонијевић
Пројектовање стамбених зграда
6. 7. 2009.
554. Данијела Д. Стојиљковић
Пројектовање друштвених зграда
6. 7. 2009.
555. Милош С. Ђорђевић
Пројектовање друштвених зграда
6. 7. 2009.
556. Дубравка М. Пауновић
Пројектовање друштвених зграда
6. 7. 2009.

557. Горан В. Радосављевић
Пројектовање стамбених зграда
6. 7. 2009.
558. Далибор Б. Рајк
Пројектовање привредних зграда
7. 7. 2009.
559. Драган З. Илић
Пројектовање стамбених зграда
8. 7. 2009.
560. Иван Н. Церовина
Пројектовање стамбених зграда
8. 7. 2009.
561. Драган М. Даничић
Пројектовање стамбених зграда
8. 7. 2009.
562. Ана М. Михајловић
Пројектовање друштвених зграда
10. 7. 2009.
563. Бранка П. Данчевић
Пројектовање друштвених зграда
13. 7. 2009.
564. Mарко М. Марковић
Пројектовање стамбених зграда
25. 8. 2009.
565. Владимир З. Ђорђевић
Пројектовање друштвених зграда
21. 9. 2009.
566. Наташа С. Гвоздановић
Пројектовање друштвених зграда
28. 9. 2009.
567. Миља Ж. Панић
Пројектовање друштвених зграда
28. 9. 2009.
568. Владана Б. Станковић
Пројектовање друштвених зграда
28. 9. 2009.
569. Никола Д. Филиповић
Пројектовање стамбених зграда
5. 10. 2009.
570. Ненад С. Јеленковић
Урбанизам
15. 10. 2009.
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студ.арх. Јелена Ракоција (приказ књиге)

ЕСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЕ АКАДЕМИЗМА XIXXX ВЕК

Аутор:
Александар Кадијевић
Издавач:
„Грађевинска књига“, Београд
Београд 2005
488 страна, резиме на енглеском језику, 8 архитектонских цртежа, 119 црно-белих репродукција, индекс
Књига дугогодишњег истраживача, плодног аутора и научног радника, професора Филозофског факултета у Београду на
групи за Историју уметности, др Александра Кадијевића, Естетика архитектуре академизма, пред читаоца износи нови
приступ у одгонетању естетике архитектуре академизма. С обзиром на филозофски, социолошки, психолошки и историјскoуметнички аспект овог термина, А. Кадијевић отвара расправу о вишестраном приступу теми.
Свакако да књига има за основни циљ да коренито
ревидира досадашња поимања овог историјског раздобља,
разоткривањем различитих „лица“ архитектонског академизма,
наспрам оних на која најчешће наилазимо у псеудокритичким
интерпретацијама. С тим у вези, аутор нам даје одговоре на
питања: Да ли је академизам посебан стил? Да ли је специфична
појава једног времена, препознатљива по особеним стилским и
програмским обележјима? Да ли је то појава само XIX и XX века,
или се може пронаћи и у другим епохама? Да ли се академизам
може сматрати довољно прецизно одређеним термином?
Дајући одговоре на ова као и на многа друга питања, аутор, како
и сам истиче, ствара услове за тачнију, уједначенију и плоднију
терминолошку примену и разумевање овог сложеног појма, а
да притом оно не буде круто и конвенционалистичко, али ни
хиперрелативистичко и општепројективно, већ усмерено ка
јасној класификацији уочених значења, отвореној и за пријем
нових.
Први део, Појам академизма, 7–103, садржи разматрања
која се тичу терминолошког аспекта појма академизма.
Аутор наглашава да је од самог почетка његове примене у
уметничкој литератури постојала ознака за нормативистичко
укалупљивање. Осим као критика стагнације признатих
стваралаца, користи се и као ознака за нискоквалитетну
продукцију, за сврставање нерадикално опредељених
стваралаца у тзв. „златну средину“, а често и као ознака за
коришћење античко-ренесансних реминисценција у уметности,

при чему се занемарује евоцирање осталих историјских стилова
у академској архитектури XIX и XX века. Уз свеобухватан приказ
различитих значења појма, посебно се истичу два доминантна
становишта: прво је схватање академизма као трансисторијске
појаве, карактеристичне за различите епохе и културне средине,
док се другим, распрострањенијим схватањем, инсистира на
академизму као појави искључиво једног времена. У овом
раду се аутор залаже за усвајање оба схватања као легитимна
и исправна. Објашњење овог става са правом се налази у
академистичком идеалу вечне форме, која је мање или више
садржана у свакој уметничкој поетици. Нема уметника који
не жели да његово дело што дуже траје у времену и простору
и утиче на свест људи у одређеној средини. У поглављу се
наглашава и разлика између академског и академистичког
приступа у критичком просуђивању постојећих уметничких
појава и подстицању нових. Неспособност разликовања ова
два појма доводи и до пејоративног значења речи „академско“,
те се она поистовећује са еклектицизмом, традиционализмом,
кичем, јер они представљају важне, али не и примарне премисе
архитектуре овог раздобља. У срединама чије уметничко
стваралаштво контролишу и усмеравају званичне академске
установе, јавља се академизам као неизбежна појава. Међутим,
„свака архитектонска тема је подједнако шанса за архитекту,
колико и за читаву архитектуру“, тако да уместо пејоративних
тумачења овог појма, треба сагледати и његов својеврстан
начин мишљења, оваплоћен у култу „непролазне“ архитектуре.
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У другом поглављу, Академизам у свом добу (XIX и XX
век), 103–191, аутор се суочава са историјским развојем
архитектуре академизма, која је обележила официјелну
светску архитектуру у првој половини XX века. Садржани
су радови најистакнутијих идеолога академизма – Теофила
Ханзена, Фридриха Шмита, Готфрида Земпера, као и примери
многобројних репрезентативних здања изграђених преко
Амстердама и Лондона, све до Атине, Мелбурна и Вашингтона.
Након уводних података о пракси оживљавања античке,
ранохришћанске и византијске архитектуре, романике,
готике, ренесансе, констатује се да епоха академизма није
била искључиво компилаторска, већ да је у оквиру њене
естетике било смелих идеја и решења, исказаних кроз ауторске
примесе подражаваном узору, нпр. Библиотека Св. Женевјев,
Национална библиотека и Опера у Паризу. Пракса оживљавања
историјских стилова дуго је владала у архитектури Европе, све
до глобалне превласти модерне архитектуре, пре и после Другог
светског рата. Износи се закључак о академизму, израженом
у истористичкој архитектури од средине XIX до средине XX
века, као стилу. Описују се услови за рађање нових правила
обликовања, оличених у економичнијим остварењима арт нувоа
и раног функционализма у Француској, Немачкој и Холандији.
Али без обзира на новонасталу ситуацију и цивилизацијску
неодрживост академистичког еклектицизма, појавом нових
конструкција, чикашке школе, органске архитектуре Ф. Л.
Рајта, арт нувоа и раног функционализма, истиче се појавност
академских образаца у раду модерниста. Оправданост овог
става проналази се у јаким класичним инспирацијама које
одликују академизам. Иако проглашаван непријатељем модерне
архитектуре, класицизам представља њену значајну ставку у
проналaжењу реда и дисциплине, монументалности, што указује
на то да је академизам концепција универзалног значаја.
У
поглављу
Урбанистичка димензија, морфологија,
структуралност и семантика архитектуре академизма,
191–237, изложене су урбанистичке, програмске, морфолошке
и структуралне карактеристике. Аутор читаоца упознаје са
главним типовима основа, конструкцијом и особеностима
грађевинских
здања
познатих
по
нефункционалним
унутрашњим двориштима, закључујући да академизам XIX века
даје предност облику, а занемарује функцију, чиме је поремећена
равнотежа архитектонског стварања, што има формализам за
резултат. Скученост имагинације, потчињеност историјским
стиловима, примена златног пресека и осне симетрије, битна
су обележја академистичких композиција. Још једном се указује
на постојање аутора академизма чија дела досежу највећи
уметнички домет и у оквирима уметничких стега, као и на
појаву догматизма, једноличне продукције интернационалног
модернизма, базиране на Корбизијеовом програму од пет
тачака и урбанистичким начелима Атинске повеље. Често
понављани равни кровови Гарнијеовог индустријског града,
органски хоризонтализам Рајтових преријских кућа, степенасте
футуристичке мегаструктуре Сант’Елие, Лосов просторни план,
Менделсонова заобљена форма, Гропијусови зидови завесе,
Корбизијеови брисолеји, Нимајерове обрнуте куполе, постали
су узор за пројектанте широм света. Да би се оправдано извео
закључак да су академизму подложни сви, па и модерни
архитектонски правци, ако се њихове структурне и морфолошке
компоненте шематски понављају и не надограђују новим
садржајима.
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политичких идеја у архитектури, 237–261, аутор издваја
архитектуру у односу на друге уметности, јер она остварује
најнепосреднији утицај на човека, који је са њом непрестано у
додиру. Ово је и основни разлог коришћења њеног семантичког
потенцијала у пропагандне сврхе од стране политичке елите.
Дат је детаљан и садржајан опис особености развојног пута
ауторитарности у академској архитектури, почев од француског
класицизма XVII века, све до XIX и XX века, када ће тај принцип
кулминирати у семантици академизма, а ишчезнути у идеологији
модернизма. Академизам је приказивао приближно реално
стање друштвених односа и хијерархију друштвених класа,
која је „пресликана“ на архитектонску структуру. Отуда се овај
стил најдуже одржао у затвореним диктаторским режимима,
али је захватио и архитектуру многих демократских средина.
Одрживост академизма аутор не проналази само у његовој
гаранцији стабилности постојећих друштвених односа, већ и у
универзалним вредностима, класичној уметности као вечном
извору непресушних инспирација.
Закључак, Естетика архитектуре између академизма и
тежње ка промени идеја и облика, 261–291, представља
коначне закључке анализа и на сажет начин сумира не мала
сазнања везана за естетске аспекте академизма и његов однос
према модерној уметности. Износи се закључак да се уметност
развија у специфичном биполарном систему вредности,
између академистичког реакционарства и модернистичког
реформизма. Уметност се никада неће лишити академизма, јер
само он може да се супротстави стихијском пориву за сталном
променом, као самодовољним циљем, вером у универзалне
вредности изражене универзалном формом. Модерна уметност
је програмски опозиционарна академској. Она је стално нова,
увек другачија, промена форме је стална, али се уметност исто
тако никада неће одрећи модернистичког критицизма, јер би
остала без перспективних промена и померања. Тако да, како
се аутор сликовито изразио, академизам који је у XIX веку
био обавезујућа норма, у епохи модернизма јерес, данас је он
слободно изабрано стваралачко стремљење. Ипак, чак и тако
радикални апстракционист Бен Николсон пише о уметности:
„Ослањајући се на искуство апстракције, уметност мора полако
поново прећи на фигуративно обликовање.“
У другом делу, Поглед на академизам у српској архитектури
(средина XIX – средина XX века), 291–419, представљена је
његова улога у новијем српском градитељству и рецепција у
домаћој историографији, са приказом неколико периода и фаза,
као и разматрања о српском националном стилу, модернизму и
социјалистичком реализму.
Тумачења академизма у историографији новије српске
архитектуре, 419–451, садрже критички поглед на све
интерпретације академизма у српској историографији.
Естетска студија Естетика архитектуре академизма (XIX–XX
век) у потпуности је одговорила задатој теми. Написана је као
синтеза многих студија и анализа аутора посвећених овом
историјском раздобљу. То се види из исцрпне библиографије
приложене у напоменама, као и из сигурног излагања материје.
Обогаћује и коренито ревидира досадашња тумачења
епохе академизма, употпуњујући своја излагања примерима
многобројних репрезентативних здања изграђених у свету
и код нас, што читање ове значајне књиге чини пријатним и
занимљивим.
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ǞǡȏȓȟȠȖtǞǯǴǧǱǤǩǱǭǬǰǩǞǧǰǱǯǞǥǧǠǞȈǞǣȖțȍȚȖȥȘȓȕȐȞȍȒȓȡǣȡȎȍȖȡȖǫȜȟȘȏȖ ǪȖȟȍȎȜțȖȕȎșȖȕȍ ǮȜȟșȜȏțȖȘȜȚȝșȓȘȟvǱȓșȓȢȜțȖȘȍiȡǫȍȒȞȖȒȡt
ǞǩǱǲǤǪǬǭǰǱǧǤȏȞȜȝȟȘȖv)PMDJNBXBSETițȍȐȞȍȒȍ ǮȜȝȡșȍȞȖȕȍȤȖȵȍ8&#ȠȓȣțȜșȜȐȖȵȍȘȜȒȟȞȓȒȷȜȦȘȜșȍȤȍtǩǭǬǩǲǯǰǧǫȓȯȡțȍȞȜȒțȖȘȜțȘȡȞȟ
vǪȜțȒȜți ǩȜțȘȡȞȟvǬȜȏȜȎȓȜȐȞȍȒȟȘȖȟȝșȍȏitǰǞȆǫǭǠǧǬȍȵȍȏȍȟȍȵȚȍȡǫȖțȣȓțȡv#"6itǣǧǮǪǭǫǰǩǧǯǞǣǭǠǧǰȝȜȞȠȟȘȍȘȡșȍȡǟșȜȘȡ
ȡǬȜȏȜȚȎȓȜȐȞȍȒȡtǬǭǠǧǫǞǱǤǯǧȆǞǪǧǮȞȖȚȓțȍȝȜșȖȚȓȞȍ&5'&Ȗ15'&ȡȐȞȍȯȓȏȖțȍȞȟȠȏȡtǣǭǫǞȉǧǮǯǭȆǤǩǱǧǰȍșȜțv)ȡEBJiȡǬȜȏȜȚǟȓȜȐȞȍȒȡt
ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ: „Острво“ Фрушка гора, Реновирани ресторан „Деветка“, Dipos – обнова старих вила у Београду, Центропројект – Shopping
Mall у Кувајту, Ное – примена НОЕ оплата у Блоку 11А, Ursa – изолација монтажно грађених зидова, Junttan – машина за побијање шипова, Ruukki –
савремене челичне хале, Buck – промоција новог каталога расвете, Bex – примена АВИ-Ниро-Термо корпи, Knauf Insulation – камена и стаклена вуна

АГ МАГАЗИН бр. 45 - фебруар 2009. – 96 колор страна
Ǟǡ ȏȓȟȠȖ t ǤǬǱǤǯǧȆǤǯǰǩǞ ǧǰǱǯǞǥǧǠǞȈǞ ǬȓȜȘșȍȟȖȤȖȕȍȚ ȡ ȕȓȚȶȍȚȍ ǰȞȓȒȷȓ ǤȏȞȜȝȓ t ǞǯǴǧǱǤǩǱǭǬǰǩǞ ǧǰǱǯǞǥǧǠǞȈǞ ǴȜȠȓș 1VFSUB "NFSJDB ȡ
ǫȍȒȞȖȒȡtǞǩǱǲǤǪǬǭǰǱǧȐȜȒȖțȍǡǮǬȍȝȞȓȒ ǧțȒȡȟȠȞȖȵȟȘȖȝȍȞȘȜȏȖ ǴȜșȤȖȚȜȏțȜȏȖȤȓȚȓțȠ ǪȍȟǠȓȐȍȟȖȈȡȵȜȞȘtǩǭǬǩǲǯǰǧǬȜȏȖȚȜȟȠȡǬȜȏȜȚ
ǰȍȒȡtǫǞǡǧǰǱǞǯǰǩǧǯǞǣǭǠǧǧȟȠȞȍȔȖȏȍȷȍȖȟȠȜȞȖȵȓȖȠȓȜȞȖȵȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓtǮǯǤǣǰǱǞǠȇǞǫǭǠǞǫǣȓșȖȎșȍȠȟȘȍȝȓȦȥȍȞȍ ǤțȠȓȞȖȵȓȞȍȝȍȞȠȚȍțȍȡ
Новом Саду, Информациони киоск – рачунарски терминал, Mobexpert – канцеларијски намештај, NOE&Modus – Alu L оплата на малим градилиштима,
Шуша – утискивање талпи и побијање шипова, Белановић – Литијум-јонски програм Макита, Knauf Insulation – енергетски ефикасна градња

АГ МАГАЗИН бр. 46 - април 2009. – 104 колор стране
Ǟǡ ȏȓȟȠȖ t ǤǬǱǤǯǧȆǤǯǰǩǞ ǧǰǱǯǞǥǧǠǞȈǞ ǞȚȝȖȞ ȡ ȒȞȔȍȏȍȚȍ ǰȞȓȒȷȓ ǤȏȞȜȝȓ t ǞǩǱǲǤǪǬǭǰǱǧ 4IPQJOH DFOUFS ǲȦȸȓ  ǧȕȎȜȞ ȕȍ țȍȵșȓȝȦȓ ȘȞȜȏȜȏȓ 
Ǭȍȵȍȏȍ3&#&$ȍ ǯȍȕȏȜȵȖțȒȡȟȠȞȖȵȟȘȖȣȝȍȞȘȜȏȍtǣǭǫǞȉǧǮǯǭȆǤǩǱǧǰȍȏȞȓȚȓțȖȟȠȍȚȎȓțȖȘȜȚȝșȓȘȟȖȡǬȜȏȜȚtǮǯǤǣǰǱǞǠȇǞǫǭǠǞǫǱȍȵțȓ
кугли са Тајана, Београдска Савамала, Cobiax – олакшане бетонске плоче, NOE и Грађевинар Коцић – једнострана зидна оплата NOEТоп, Бетон плус
– производња свих врста бетона, Геберит – модуларно купатило, ThyssenKrupp – трговачко-логистички центар у Инђији, Knauf Insulation – 100%
еколошка минерална вуна, Армата – хале по систему „кључ у руке“, Nordwood – паркет студио, Нико – арматурна челична влакна, Палисада – оградни
системи и капије, Тримо – нови фасадни систем „Qbiss by Trimo“, AluKönigStahl - Schüco Е2 фасаде,
Hauraton – савремена технологија сепарације,
Путеву Ужица – Bamtec – мрежне арматуре, Конкав Конвекс – клизносклапајући систем Sunﬂex SF25
АГ МАГАЗИН бр. 47 - август 2009. – 104 колор стране
Ǟǡ ȏȓȟȠȖ t ǞǩǱǲǤǪǬǭǰǱǧ 5ȞȖȚȜ țȍȐȞȍȒȍ ȕȍ ȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȡ   ǧțȠȓȞȏȵȡ o ǣȜȘȍ ȜȝșȍȠțȍ ȠȓȣțȖȘȍ  ǟǧǬǞ o ǟȓȜȐȞȍȒȟȘȍ ȖțȠȓȞțȍȤȖȜțȍșțȍ țȓȒȓȶȍ
ȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ t ǣǭǫǞȉǧ ǮǯǭȆǤǩǱǧ #FMWJMMF Ȗȕ ȡȐșȍ ȍȡȠȜȞȍ ǫȖșȡȠȖțȍ ǡȓȤȍ t ǣǧǮǪǭǫǰǩǧ ǯǞǣǭǠǧ ǮȜȟșȜȏțȜȘȜȚȓȞȤȖȵȍșțȖ ȜȎȵȓȘȍȠ ȡ ǟșȜȘȡ  t
ǣǭǡǞȀǞȆǧ3&#&$ &YQP3FBMtǮǯǤǣǰǱǞǠȇǞǫǭǠǞǫ8JNCMFEPOoțȜȏȖȘȞȜȏ /0")TZTUFNToȜȒȎȞȍțȍȜȒȝȜșșȍȏȍ /0&oȝȞȖȠȖȟȍȘȎȓȠȜțȍ
код високих зидова и стубова, Термоглас – кровне светлосне куполе, Knauf Insulation – камена вуна за равне кровове, Piedra – декоративне камене
облоге, Bex bau & Asing – термо корпе, Schlinder – лифт 3300, Enigma idea – модуларни контејнерски објекти, Hauraton – површинско одводњавање,
Tarkett – паркет

АГ МАГАЗИН бр. 48 - новембар 2009. – 88 колор страна
ǞǡȏȓȟȠȖtǞǯǴǧǱǤǩǱǭǬǰǩǞǧǰǱǯǞǥǧǠǞȈǞǩȞȜȏțȖȏȞȠȜȏȖǮȍȞȖȕȍtǰǞȆǫǭǠǞȈǞ80$oȟȍȵȍȚȎȓȠȜțȍȡǪȍȟǠȓȐȍȟȡ $&34"*&oǰǞȆǞǫǩǤǯǞǫǧǩǤ
ǲǟȜșȜȷȖ +PC'BJSoȟȍȵȍȚȕȍȝȜȦȶȍȏȍȷȍȕȍȟȠȡȒȓțȠȓ #"6."oțȍȵȍȏȍ ǪȍȟǠȓȐȍȟȘȞȜȕȝȞȖȕȚȡȍȞȣȖȠȓȘȠȓǠșȍȒȓǰșȍȏȖȤȓtǮǯǤǣǰǱǞǠȇǞǫǭǠǞǫ
Рапсодија у белом Дејана Бабовића, EcoPiedra – декоративне камене облоге, Ратко Митровић Дедиње – изградња торња на Авали, NOE – примена
лаких алуминијумских оплата у пракси, Термоглас – кровне светлосне траке, Тендамонт – мембранске структуре, Bex bau & Asing – термо корпе, Бетон
плус – бетонирање темеља пилона моста на Ади, Knauf Insulation – заштита од пожара, Tarkett – Tarkett Studio
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ЧАСОПИСИ

ARHITEKT 28
АРХИТЕКТУРА
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд

Архитектура бр. 127, јул 2008.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǬǤǧǫǞǯǧ ǧ ǣǤǪǞ ǞțȘȓȠțȖ ȘȜțȘȡȞȟ ǩșȡȎȍ ȍȞȣȖȠȓȘȓȠȍ ȍȡȠȜȞ țȍȐȞȍȯȓțȜȐ ȞȓȦȓȷȍ ǰȡȕȍțȍ ǰȠȍțȘȜȏȖȸǞșȓȘȟȖȸ  t ǩǪǲǟ o ǳǭǯǲǫ ǞțȒȞȖȵȍ ǫȍȞȘȡȦ
ǞȡȠȜȞȟȘȖ ȟȠȍȠȡȟ ȡ ȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȖ  o ǰȓȘȤȖȵȍ ȍȡȠȜȞȍ ȝȞȖ ǧțȔȓȷȓȞȟȘȜȵ ȘȜȚȜȞȖ t ǭǰǱǠǞǯǤȈǞ ǰșȜȎȜȒȍț ȆȜȏȍțȜȏȖȸ ǫȖșȜȦ ǠȜȵțȜȏȖȸ o ǞȡȠȜȤȓțȠȍȞ
vǰȠȜȵȍțȜȏi ȇǞǠȖȟȜȘȍȍȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȜȡȞȎȍțȖȟȠȖȥȘȍȦȘȜșȍȝȜȥȖȷȓȟȍȞȍȒȜȚtǰǠǤǱǫȖșȜȦǫǮȍȏșȜȏȖȸǲȘȡȟȠȖȠȍțȖȵȡȚȍȡȏȖțȍȞȖȵȖȚȍȞȘȖȕȍȜȒ
ǯȖȟȘȍșȓtǩȈǧǡǤǫȖșȜȦǫǮȍȏșȜȏȖȸǭȘȜȍȞȣȖȠȓȘȠȓ ǣȞȍȐȍțȍǫȓȤȍțȜȏǠȍșȜȞȖȕȍȤȖȵȍȚȜȒȓȞțȖȟȠȖȥȘȓȎȍȦȠȖțȓțȍȝȞȖȚȓȞȡȟȠȍȚȎȓțȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ
ǟȓȜȐȞȍȒȜȒȒȜtǩǯǧǱǧǩǞǫȍȞȖțǯȍȵȘȜȏȖȸǞțȍȠȜȚȖȵȍȒȓȟȠȞȡȘȤȖȵȓȐȞȍȒȖȠȓȶȟȘȜȐȕȍțȍȠȍoǩȡȸȍȟțȜȏȍȝȍȞȖȟȜȘȜșȜȏȍ ǦȜȞȍțǠȓȶȜȏȖȸ
ȀȍȥȘȍȥȓȟȚȍȡǟșȜȘȡȡǬǟȓȜȐȞȍȒȡtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖțǞȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȍȝșȍțȖțȍȕȏȍțȍȈȡȵȜȞȘǱȍȵȚȟtǱǤǭǯǧȆǞ
ǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸǣǭǫǞǞǳȞȍȐȚȓțȠȍȤȖȵȍȐȞȍȒȍ ǱȞȍȐȍȷȓȕȍȜȎȞȍȟȤȖȚȍȐȞȍȒȍ tǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǟȜȐȒȍțǬȓȟȠȜȞȜȏȖȸǧȟȠȜȞȖȵȍȟȞȝȟȘȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ
(55)
Архитектура бр. 128, август 2008.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǬǤǧǫǞǯǧǧǣǤǪǞǯȓȟȠȜȞȍț3PVHFǱȜȞȜțȠȜ ȍȡȠȜȞǫȖșȜȦǮȍȏșȜȏȖȸ tǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǦȜȞȍțǫȍțȓȏȖȸǯȍȟȍȒțȖȘȍțȜțȖȚțȜȟȠȖȖȍțȖȚȜȕȖȠȓȠȍ ǧȚȍ
șȖ ȘȞȍȵȍ ȡȞȡȦȍȏȍȷȡ ǞȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȜȐ ȢȍȘȡșȠȓȠȍ  t ǭǰǱǠǞǯǤȈǞ ǰșȜȎȜȒȍț ȆȜȏȍțȜȏȖȸ ǟȜȞȍ Ȗ ǬȓȚȍȷȍ ǯȍȒȡȟȖțȜȏȖȸ o ǣǣǭǯ ǯǲǫǞ t ǤǰǤȆ ǣȞȍȐȍțȍ
ǮȍȏșȜȏȖȸvǡȞȍțȖȤȓiȐȞȍȒȍtǣǭǡǞȀǞȈǞǫȖȞȵȍțȍǪȡȘȖȸǭȒȖȒȓȵȓȒȜȜȟȠȏȍȞȓȷȍtǩǯǧǱǧǩǞǫȍȞȖțǯȍȵȘȜȏȖȸ%FTJHOȝȞȜȵȓȘȠȍȖțȍȜȝȍȘȜ ǞțȍȠȜȚȖȵȍ
ȒȓȟȠȞȡȘȤȖȵȓȐȞȍȒȖȠȓȶȟȘȜȐȕȍțȍȠȍ ǫȖȣȍȵșȜǫȖȠȞȜȏȖȸǭȒȐȜȏȜȞțȍȟȡȐȓȟȠȖȵȡtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖțǞȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȍ
ȝșȍțȖțȍȕȏȍțȍȈȡȵȜȞȘǱȍȵȚȟ  ǞțȒȞȖȵȍǫȍȞȘȡȦǬȍȐȞȍȒȍtǱǤǭǯǧȆǞǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸǣǭǫǞǞ|/||| ǱȞȍȐȍȷȓȕȍȜȎȞȍȟȤȖȚȍȐȞȍȒȍ 
tǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǟȜȐȒȍțǬȓȟȠȜȞȜȏȖȸǧȟȠȜȞȖȵȍȟȞȝȟȘȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ 
Архитектура бр. 129, септембар 2008.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǬǤǧǫǞǯǧ ǧ ǣǤǪǞ ǯȓȟȠȜȞȍțvǣȓȏȓȠȘȍi ȍȡȠȜȞ ǣȓȵȍțǟȍȎȜȏȖȸ  tǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǰșȜȎȜȒȍțǫȍșȒȖțȖ ǵȓțȜȏțȖȘtǭǰǱǠǞǯǤȈǞ ǤșȍǬȓȦȖȸ ǪȡȘȟȖȕțȖ
ȍȝȍȞȠȚȍțȖ țȍ ǣȓȒȖȷȡ t ǧǬǧǵǧȆǞǱǧǠǤ ǰȞȯȍț ǡȍȏȞȖșȜȏȖȸ ǣǭǫǞǞvǠȓȥțȍ ȘȡȸȍiȎȓȕvǠȓȥțȓ ȟȠȞȍȔȓi  ǫȖșȜȞȍȒ Ǵ ȆȓȏȠȖȸ ǪȖȥțȓ ȡȏȞȓȒȓ ȝȜșȓȚȖȘȍ  t
КРИТИКА: Марин Рајковић: Пре него што крчаг крене... на воду, Михајло Митровић: Савршена дискриминација архитектуре (Анатомија деструкције
градитељског заната)
ǤǰǤȆǣȞȍȐȍțȍǮȍȏșȜȏȖȸvǡȞȍțȖȤȓiȐȞȍȒȍtǣǭǡǞȀǞȈǞǫȖȞȵȍțȍǪȡȘȖȸǭȒȖȒȓȵȓȒȜȜȟȠȏȍȞȓȷȍtǩǯǧǱǧǩǞǫȍȞȖțǯȍȵȘȜȏȖȸ%FTJHOȝȞȜȵȓȘȠȍȖțȍȜȝȍȘȜ
ǞțȍȠȜȚȖȵȍȒȓȟȠȞȡȘȤȖȵȓȐȞȍȒȖȠȓȶȟȘȜȐȕȍțȍȠȍ ǫȖȣȍȵșȜǫȖȠȞȜȏȖȸǭȒȐȜȏȜȞțȍȟȡȐȓȟȠȖȵȡtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖț7JWB
-BT7FHBT  ǞțȒȞȖȵȍ ǫȍȞȘȡȦ ǱȖȢȡȟ t ǱǤǭǯǧȆǞ ǰȡȕȍțȍ ǰȠȍțȘȜȏȖȸǞșȓȘȟȖȸ %FTJHO ȕȍ ȟȏȓ ǱȞȍțȟȢȜȞȚȍȤȖȵȍ ȐȞȍȒȍ   t ǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞ ǟȜȐȒȍț
Несторовић: Историја српске архитектуре (57)
Архитектура бр. 130, октобар 2008.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǵȓțȜȏțȖȘtǭǰǱǠǞǯǤȈǞǰșȜȎȜȒȍțȆȜȏȍțȜȏȖȸǠȍȟȜǩȞȓȟȜȏȖȸoǮȜȟșȜȏțȖȜȎȵȓȘȍȠȡǬȜȏȜȚǰȍȒȡ ǰșȜȎȜȒȍțǣȍțȘȜǰȓșȓțȘȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ
ȕȍȖȠșȜȔȎȡǭȘȠȜȎȍȞȟȘȜȐȟȍșȜțȍtǧǰǱǭǯǧȆǞǣȞȍȐȜȟșȍȏǫȖȵȡȦȘȜȏȖȸ1FSSFUțȍǵȓȠȖȷȡ ǰȠȡȎȍȤǞțȒȞȖȵȓǫȍȞȘȡȦȍoǩȏȍȕȖȍȡȠȜȞtǩǯǧǱǧǩǞǫȍȞȖț
ǯȍȵȘȜȏȖȸǧȚȣȜȠȓȝȜȏȍȕȍȘșȓȠȏȍ ǞțȍȠȜȚȖȵȍȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȵȓȐȞȍȒȖȠȓȶȟȘȜȐȕȍțȍȠȍ ǫȖȣȍȵșȜǫȖȠȞȜȏȖȸǬȍȝȜȚȜșȡǮȜȞȍȕȕȍȦȠȖȠȞȍțȍǣȜȞȸȜșȡtǰǠǤǱ
ǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖț7JWB-BT7FHBT  tǱǤǭǯǧȆǞǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸǣǭǫǞǞǩȡȸȍȕȍvǵȞțȖȎȖȟȓȞitǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞ
Богдан Nесторовић: Историја српске архитектуре (58)

Архитектура бр. 131, новембар 2008.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǰșȜȎȜȒȍțǫȍșȒȖțȖǵȓțȜȏțȖȘtǰǱǞǠǦȜȞȍțǫȍțȓȏȖȸǰȡȟȞȓȠȖșȖȟȡȘȜȎȒȏȍȡȞȎȍțȍȟȖȟȠȓȚȍ ǬȜȏȖǟȓȜȐȞȍȒWTǰȠȍȞȜȵȓȕȐȞȜǦȓȚȡțȍ 
t ǬǞǰǪǤȀǤ ǩǲǪǱǲǯǤ ǞțȒȞȖȵȍ ǫȍȞȘȡȦ ǭȎțȜȏȍ ȏȓȕȖȞȜȏȜ ȚȜȟȠȍ  ǰȠȡȎȍȤ ǞțȒȞȖȵȓ ǫȍȞȘȡȦȍ  Ǥȏțȡȣ t ǮǭȆǤǱǧǩǞ ǫȍȞȖț ǯȍȵȘȜȏȖȸ ǰȏȍȘȜȚ ȝȜ ȕȍȟșȡȕȖ
(Анатомија конституције градитељског заната), Сузана Станковић Алексић: Неодговорни и власт и струка (У Врању се нарушена три значајна
ȟȝȜȚȓțȖȘȍȘȡșȠȡȞȓtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖț7JWB-BT7FHBT  tǱǤǭǯǧȆǞǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸǣǭǫǞǞǩȡȸȍȜȒȟȠȍȘșȍt
ИСТОРИОГРАФИЈА: Богдан Несторовић: Историја српске архитектуре (60)

Архитектура бр. 132, децембар 2008.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǰșȜȎȜȒȍțǫȍșȒȖțȖǵȓțȜȏțȖȘtǮǭǣǲǴǠǞǱǧǠșȍȒȖȚȖȞǫȍȤȡȞȍǣȓȘȍȒȍǯȜȚȍoǬȜȏȜȟȡȟȓȒȟȠȏȜȕȍȶȡȒȓȖȕȟșȍȚȍǡȍȕȓșȓtǬǞǰǪǤȀǤ
ǩǲǪǱǲǯǤ)PNNBHFȤȞțȜȐȜȞȟȘȖȚȐȞȍȒȖȠȓȶȖȚȍ ǲȕȘȷȖȐȡǞǫȍȞȘȡȦȍvǬȓȖȚȍȞȍǵȞțȓǡȜȞȓ ǫȖșȖȤȍǯȒȜȟȍȏȶȓȏȖȸǭȘȜțȐȞȓȟȡǲǧǞ ȘȜȚȓțȠȍȞ t
КРИТИКА: Марин Рајковић: Хтео не хтео – изван себе (Анатомија конституције градитељског заната), Михајло Митровић: Мост – питање за даљу а
ȚȜȔȒȍȖȟȘȜȞȖȵȡȎȡȒȡȸțȜȟȠtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖțǧȏȍțȈȡȵȜȞȘȍȈȡȵȜȞȘtǱǤǭǯǧȆǞǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ
oȍțȍșȜȐȖȵȍtǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǟȜȐȒȍțǬȓȟȠȜȞȜȏȖȸǧȟȠȜȞȖȵȍȟȞȝȟȘȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ 

Архитектура бр. 133, јануар 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǰșȜȎȜȒȍțǫȍșȒȖțȖǵȓțȜȏțȖȘtǯǤǞǪǧǦǞǵǧȆǤǣȍȞȘȜǮȜșȖȸǣȓșȜȟțȍȔțȜȐ ȵȍȟțȜȐȖȜȦȠȞȜȐȟȠȖșȍ ǬȜȏȜȜȟȠȏȍȞȓȷȓǪȍȟșȍǰȖșȍȯȖȵȍ t
ǱǯǞǣǧǵǧȆǞǫȍȞȖțǯȍȵȘȜȏȖȸǰȓȶȍȘȘȡȸȡȐȞȍȒȖoȏȖșȓȜȠȖȚȍȵȡ ǞțȍȠȜȚȖȵȍȘȜțȟȠȖȠȡȞȤȖȵȓȐȞȍȒȖȠȓȶȟȘȜȐȕȍțȍȠȍtǩǭǫǤǬǱǞǯǧǰȠȡȎȍȤǞțȒȞȖȵȓǫȍȞȘȡȦȍ
oǵȵȓțȜȏțȖȘ ǫȖșȖȤȍǯȍȒȜȟȍȏȶȓȏȖȸǭȎȖȵȓțȍșȡȡǠȓțȓȤȖȵȖȖȐȯȖǫȜȵȜȏȖȸtǱǤǭǯǧȆǞǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸǯȓȤȖȘșȖȞȍȷȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓtǩǯǧǱǧǩǞ
ǫȖȣȍȵșȜǫȖȠȞȜȏȖȸǧȟȝȡȷȓțȓȔȓȶȓtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖțǧȏȍțȈȡȵȜȞȘȍȈȡȵȜȞȘ  tǮǭǯǱǯǤǱǧȏȍțǯǫȍȞȘȜȏȖȸ
ǟȞȍțȘȜǮȓȠȞȖȥȖȸtǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǟȜȐȒȍțǬȓȟȠȜȞȜȏȖȸǧȟȠȜȞȖȵȍȟȞȝȟȘȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ 

Архитектура бр. 134, фебруар 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟ o ǳǭǯǲǫ ǰșȜȎȜȒȍț ǫȍșȒȖțȖ ǵȓțȜȏțȖȘ t ǮǯǭȆǤǩǱǧ Ǟțȍ ǩȓȎȓȞ ǠȖȕȖȵȍ ǮȓȠȞȍ ǰȠȍțȘȜȏȖȸȍ o ǮȡțȖȚ ȵȓȒȞȖȚȍ ȡ ǱȜȝȜșȖ  Ȇȓșȓțȍ ǣȡșȜȏȖȸ
ǰțȍȐȍȟȏȓȠșȜȟȠȡȘȡșȠȡȞȖtǱǤǭǯǧȆǞǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸǰȚȞȠțȍȦȖȣȐȞȍȒȜȏȍtǞǩǱǲǤǪǬǭǰǱǧȕȚǠȞȍȷȍțȟȘȖȝȜȒȡȣȏȍȠoȍȞȣȖȓțȍșȓtǩǯǧǱǧǩǞ
ǫȍȞȖțǯȍȵȘȜȏȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȍȟȍțȍșȖȏȝȓȞȜȚ ǞțȍȠȜȚȖȵȍȒȓȟȠȞȡȘȤȖȵȓȐȞȍȒȖȠȓȶȟȘȜȐȕȍțȍȠȍ ǰȠȡȎȍȤǞțȒȞȖȵȓǫȍȞȘȡȦȍǣȓȘȍțtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸ
ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ țȍ ȍȚȓȞȖȥȘȖ țȍȥȖț   ǧ ȏȍț ȈȡȵȜȞȘȍ ȈȡȵȜȞȘ   ǮǭǯǱǯǤǱ ǟȞȍțȖȟșȍȏ ǫȖșȓțȘȜȏȖȸ ǣȓȵȍț ǬȍȟȠȖȸ t ǩǯǧǱǧǩǞ ǫȖȣȍȵșȜ ǫȖȠȞȜȏȖȸ
ǩȞȖȠȓȞȖȵȡȚȖoȕȍȜȎȖȯȓțȍȘȍȞȍȡșȍȘȍȕȏȓȕȒȍȚȍtǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǟȜȐȒȍțǬȓȟȠȜȞȜȏȖȸǧȟȠȜȞȖȵȍȟȞȝȟȘȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ 

Архитектура бр. 135, март 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǧȏȍțǯȖȟȠȖȸǯȓȠȞȜȟȝȓȘȠȖȏȍǟȜȐȒȍțȡǟȓȥȡtǤǰǤȆǣȞȍȐȍțȍǫȖșȜȏȍțȜȏȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȍ ȟȘȡșȝȠȜȞ ȢȖșȜȕȜȢ ǯȓȠȞȜȟȝȓȘȠȖȏȍȒȓșȍǟȜȐȒȍțȍ
ǟȜȐȒȍțȜȏȖȸȍ ȡ ǞȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȜȚ ȤȓțȠȞȡ ȡ ǟȓȥȡ  t ǤǰǤȆ ǫȍȞȖț ǯȍȵȘȜȏȖȸ   ǣȓșȜ ȟțȍȔțȜȐ  ȵȍȟțȜȐ Ȗ ȜȦȠȞȜȐ ȟȠȖșȍ ǬȜȏȜ ȜȟȠȏȍȞȓȷȓ Ǫȍȟșȍ ǰȖșȍȯȖȵȍ  t
ǱǯǞǣǧǵǧȆǞǫȍȞȖțǯȍȵȘȜȏȖȸǰȓȶȍȘȘȡȸȡȐȞȍȒȖoȏȖșȓȜȠȖȚȍȵȡ ǞțȍȠȜȚȖȵȍȖțȟȝȖȞȍȤȖȵȓȖțȒȖȏȖȒȡȍșțȓȖțȖȤȖȵȍȠȖȏȓ tǤǰǤȆǰȠȡȎȍȤǞțȒȞȖȵȓǫȍȞȘȡȦȍ
o6/&4$0tǤǰǤȆǦȜȞȍțǫȍțȓȏȖȸǮȜȒȏșȍȥȓȷȓȤȞȠȓtǩǯǧǱǧǩǞǫȖȣȍȵșȜǫȖȠȞȜȏȖȸǩȜȚȜȔȓȒȍȝȞȜȵȓȘȠȡȵȓ tǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍ
ȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖțǠȓșȖȘȍȒȓȝȞȓȟȖȵȍoțȓȘȍȒȖȟȍȒtǞǩǱǲǤǪǬǭǰǱǧǫȖȞȵȍțȍǡȞȡȎȓȞǲȞȎȍțȖȟȠȖȥȘȖțȓȞȓȒȖȕȍȦȠȖȠȍȞȓȒȍ ǯȓȕȡșȠȍȠȖvȒȖȏȶȓiȐȞȍȒȷȓ 
țȓȘȜțȠȞȜșȖȟȍțȓȜȒȟȠȞȍțȓȟȠȞȡȥțȖȣȖțȍȒșȓȔțȖȣȏșȍȟȠȖ tǱǤǭǯǧȆǞǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸǮȜȏȞȍȠȍȘȟȍȕȏȓȕȒȍ  tǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǟȜȐȒȍțǬȓȟȠȜȞȜȏȖȸ
Историја српске архитектуре (64)
Архитектура бр. 136, април 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǦȜȞȍțǫȍțȓȏȖȸǧȕȏȜȞȖȞȍȟȘȜșȍ ǰȠȞȡȥțȓȜȞȐȍțȖȕȍȤȖȵȓȍȞȣȖȠȓȘȍȠȍ tǮǯǭȆǤǩǱǧǱȍȠȵȍțȍǰȠȵȓȝȍțȜȏȖȸǲțȍȝȞȓȯȓȷȓȞȜȚȟȘȜȐțȍȟȓȶȍ
vǡȞȒȖȥȘȍȘȜȟȍiȡǩȞȍȶȓȏȡ ǣȞȡȐȍțȍȐȞȍȒȍǰȍșȜțȍȡȞȎȍțȖȕȚȍȡǬȖȦȡȡȘȍȠȓȐȜȞȖȵȖȘȜțȘȡȞȟȍ tǰǠǤǱǫȖșȜȦǫǮȍȏșȜȏȖȸǭȘȜȍȞȣȖȠȓȘȠȓoǭȒ
ȜȎȖȥțȜȐ ȒȜ ȡȕȏȖȦȓțȜȐ ǫȓȠȍȢȜȞȖȥȘȓ ȖȘȜțȓ ǭȟȘȍȞȍ ǬȖȚȍȵȓȞȍ  t ǩȈǧǡǤ ǟȓȞțȖțȖ t ǤǰǤȆ ǫȍȞȖț ǯȍȵȘȜȏȖȸ ǠȍȟȘȞȟ ȚȜȞȍșȍ Ȗ ȏȓȞȓ ȡ ǟȜȐȍ ȡ ȥȜȏȓȘȡ
ǞțȍȠȜȚȖȵȍȖțȟȝȖȞȍȤȖȵȓȒȡȣȜȏțȜȐȝȞȓȒȏȜȒțȖȘȍ tǩǯǧǱǧǩǞǫȖȣȍȵșȜǫȖȠȞȜȏȖȸǫȓȠȞȜtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖțǟȍȵȘȍ
ȕȏȍțȍ ǫȓȠȞȜ țȍ ȒȞȡȐȜȵ ȍȏȓțȖȵȖ ǠȓșȖȘȍ ȒȓȝȞȓȟȖȵȍ o țȓȘȍȒ Ȗ ȟȍȒ  t ǱǤǭǯǧȆǞ ǰȞȯȍț ǡȍȏȞȖșȜȏȖȸ ǮȜȏȞȍȠȍȘ ȟȍ ȕȏȓȕȒȍ   ǯȍțȘȜ ǱȜȚȖȸ ǬȖȘȍȒ ȏȖȦȓ
ǩȡȟȠȡȞȖȤȍ tǩȈǧǡǤǞțȒȞȖȵȍȚȍȞȘȡȦǮȜȓȠȖȘȍȤȞțȜȐȜȞȟȘȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓtǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǟȜȐȒȍțǬȓȟȠȜȞȜȏȖȸǧȟȠȜȞȖȵȍȟȞȝȟȘȓȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ 
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Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд

Архитектура бр. 137, мај 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟoǳǭǯǲǫǦȜȞȍțǫȍțȓȏȖȸǣȍșȖȝȜȟȠȜȵȖǰǞǰ tȆǲǟǧǪǤȆǧǦǫǠȖȒȖȚȜȟȓȜȝȓȠ ǣȏȍȒȓȟȓȠȐȜȒȖțȍȡȟȝȓȦțȜȐȞȍȒȍvǞȠȓȶȓȍiǩȡȕȚȍțȜȏȖȸ t
ǞǩǱǲǤǪǬǭǰǱǧǫȖșȜȦǰȠȍțȘȜȏȖȸǡȞȍȯȓȏȖțȟȘȍȒȜȕȏȜșȍȘȍȜȖțȟȠȖȠȡȤȖȵȍtǪǞǫǤǬǱǫȍȞȖțǯȍȵȘȜȏȖȸǬȍȜȝȍȘȜȚȓȠȞȖȵȍ ǞțȍȠȜȚȖȵȍȒȓȟȠȞȡȘȤȖȵȓȵȓȒțȓ
ȖșȖȟȵȍȵțȓ ȘȍȞȖȵȓȞȓ tǩǯǧǱǧǩǞǫȖȣȍȵșȜǫȖȠȞȜȏȖȸǠȞȍȷȓȖȢȖșȜȕȜȢȖȵȍȝȍșȍțȘȓ ǫȖșȖȤȍǯȍȒȜȟȍȏȶȓȏȖȸǭȎȖȵȓțȍșȡȡǠȓțȓȤȖȵȖȖȐȯȖǫȜȵȜȏȖȸ
t ǱǤǭǯǧȆǞ ǰȞȯȍț ǡȍȏȞȖșȜȏȖȸ ǯȓȤȖȘșȖȞȍȷȓ ȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ  t ǩǯǧǱǧǩǞ ǫȖȣȍȵșȜ ǫȖȠȞȜȏȖȸ ǧȟȝȡȷȓțȓ Ȕȓȶȓ t ǰǠǤǱ ǪȍȕȍȞ ǣ ǩȓȟȖȸ ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ țȍ
ȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖțǧȏȍțȈȡȵȜȞȘȍȈȡȵȜȞȘ  tǮǭǯǱǯǤǱǧȏȍțǯǫȍȞȘȜȏȖȸǟȞȍțȘȜǮȓȠȞȖȥȖȸtǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǟȜȐȒȍțǬȓȟȠȜȞȜȏȖȸǧȟȠȜȞȖȵȍȟȞȝȟȘȓ
архитектуре (66)
Архитектура бр. 138, јун 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ǩǪǲǟ o ǳǭǯǲǫ ǦȜȞȍț ǫȍțȓȏȖȸ ǩȍȘȜ ȒȜ ȝȜȟșȍ  ǬȓȟțȍșȍȔȶȖȏȜȟȠ ȚșȍȒȖȣ ȍȞȣȖȠȓȘȍȠȍ  t ǭǰǱǠǞǯǤȈǞ ǦȜȞȍț ȆȜȏȍțȜȏȖȸ ǟȜȵȍț ȆȍȎȡȘȜȏȍȤ  ǦȜȞȍț
ȆȜȏȍțȜȏȖȸ o ǩȜțȠȓȘȟȠ ȝȞȜȚȓțȶȖȏȜȐ ȖȒȓțȠȖȠȓȠȍ ȝȜȟșȜȏțȜ ȘȜȚȓȞȤȖȵȍșțȜ ȟȠȍȚȎȓțȖ ȜȎȵȓȘȍȠ  t ǞǩǱǲǤǪǬǭǰǱǧ ǯȍțȘȜ ǱȜȚȖȸ ǮȞȓ ȘȜțȍȥțȓ ȏȓȞȕȖȵȓ
ǦȍȘȜțȍȜȝșȍțȖȞȍȷȡȖȖȕȐȞȍȒȷȖ ǫȖșȜȦǞǰȠȍțȘȜȏȖȸǮȞȖȚȓȒȎȓȖȟȡȐȓȟȠȖȵȓțȍȝȞȓȒșȜȐǦȍȘȜțȍȜȝșȍțȖȞȍȷȡ ȐȞȍȯȓȏȖțȟȘȜȚȕȓȚȶȖȦȠȡȖȖȕȐȞȍȒȷȖt
КРИТИКА: Марин Рајковић: Коме још треба архитект? или између Корбизијеа и „данашњег Шевала (?)“ (Анатомија деструкције градитељског заната)
tǩǯǧǱǧǩǞȒȞǫȖȣȍȖșȜǶȍțȍȘǪȓȘȟȖȘȜțțȓȖȚȍȞȍtǰǠǤǱǪȍȕȍȞǣǩȓȟȖȸǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍțȍȍȚȓȞȖȥȘȖțȍȥȖțǦȍȦȠȜȝȞȜȝȍȒȍȵȡȤȍȞȟȠȏȍ ǯȍțȘȜǯȍȒȜȏȖȸ
ǳȜȞȚȍȐȞȍȒȍ ȖȕȒȍȷȓǡȞȍȯȓȏȖțȟȘȓȘȷȖȐȓ tǱǤǭǯǧȆǞǰȞȯȍțǡȍȏȞȖșȜȏȖȸ.JOJNVNWFSTVTNBYJNVNtǩǯǧǱǧǩǞǫȖȣȍȵșȜǫȖȠȞȜȏȖȸ(JRPUJOJ[BDJKBt
ИСТОРИОГРАФИЈА: Богдан Несторовић: Историја српске архитектуре (67)

ГЛАСНИК ИКС
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнeза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.org.yu
ГЛАСНИК ИКС бр. 13, децембар 2008., 52 колор стране
ǲǠǭǣǬǞǯǤǶǶșȍțȟȠȏȜȔȓșȖȒȍȡȥȓȟȠȏȡȵȓȡțȍȝȞȓȠȘȡǩȜȚȜȞȓ ǮȞȜȢȒȞǣȞȍȐȜȟșȍȏǷȡȚȍȞȍȤ tǧǦǟǭǯǧǣȍȚȷȍțȜȏȖȸȖǩȍȟȍșȖȤȍțȍȥȓșȡǰȘȡȝȦȠȖțȓ
ǯȍȒȜȦǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ tǯǞǦǬǭǧțȏȓȟȠȓYȝȜȐȞȍȒȖȖȚȜȒȓȞțȖȕȡȵȓǰȞȎȖȵȡ ǯȍȒȜȦǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ ǱȓȣțȜșȜȐȖȵȓȝȞȓȢȍȎȞȖȘȜȏȍțȓȐȞȍȒȷȓ ǫȖșȍțȍ
ǫȖșȜȏȖȸ tǩǯǲǮǞǬǮǪǞǬǫȖȞȜȶȡȎǡȍȜțǫȍȘȟȖȚȍșțȜ ȝȞȜȢȓȟȖȜțȍșțȜȖȎȞȕȜȞȓȦȍȏȍȷȓȟȝȜȞȜȏȍ ǰșȜȎȜȒȍțȆȜȏȍțȜȏȖȸ tǫǤǯǧǣǧȆǞǬǧǩȜȒȓȘȟȡ
првом плану (Горан Вукобратовић), Тиса је "главна улица" Сегедина (Радован Радовић), На гробу Светог Саве у Великом Трнову (Драгослав Шумарац),
ǰȍȞȍȒȷȍțȍȒȏȍȝȞȜȵȓȘȠȍ ǯȍȒȜȦǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ ǞȟȓȖȕȚȖȘȍ ȓȏȞȜȘȜȒȜȏȖȖȒȜȎȞȜȒȞȡȔȓȷȓ ǡȜȞȍțǠȡȘȜȎȞȍȠȜȏȖȸ tǣǞǬǧǧǬǥǤȈǤǯǰǩǤǩǭǫǭǯǤ
 ǱȞȜȒțȓȏțȍ ȟȠȞȡȥțȍ ȞȍȟȝȞȍȏȍ  Ȗ ȒȞȡȔȓȷȓ ȖțȔȓȷȓȞȍ ǰșȜȎȜȒȍțȘȍ ǰȖȚȖȸ  t ǮǤǯǫǞǬǤǬǱǬǭ ǲǰǞǠǯǷǞǠǞȈǤ ǮȓȠ ȝȞȓȒȍȏȍȷȍ ȵȓȟȓȷȓȐ ȤȖȘșȡȟȍ
ǫȖșȍțȍǫȖșȜȏȖȸ ǭȒțȜȟȝȞȜȟȠȜȞțȖȣȖȚȍȟȠȓȞȝșȍțȜȏȍȞȍȕȏȜȵȍȠȡȞȖȕȚȍtǧǦǯǞǣǞǫǞǱǧǶǬǧǴǰǤǩǵǧȆǞǰȍȏȞȓȚȓțȖȐȞȍȒȖȝȜȒȕȓȚțȍȖȕȐȞȍȒȷȍ ǭșȐȍ
Милосављевић), Стање и перспективе просторног планирања (Ђорђе Милић), Једноставно, прецизно, јефтино (Радован Радовић), Градоначелник
ȝȜȕȏȍȜǩȜȚȜȞȡțȍȟȍȞȍȒȷȡ ǯȍȒȜȦǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ tǯǤǡǧǭǬǞǪǬǤǩǞǬǵǤǪǞǯǧȆǤǰȠȜȠȖȞȜȯȓțȒȍțǠȖșȓȟȍǬȖȦȍȏȓ ǣȞȍȐȍțǥȖȏȘȜȏȖȸ ǮȜȒȟȓȘȤȖȵȓ
без одмора (Вера Бубиња), Интеракција домаћих и иностраних стручњака (Олга Милосављевић), Мини хидроелектрана "Бован"- три године касније
ǫȖȞȜȟșȍȏǭǠȓȟȓșȖțȜȏȖȸ tǩǭǬǡǯǤǰǧ ǡǭǣǧǷȈǧǵǤ ǰǩǲǮǭǠǧǬȍȵȏȓȸȓȜȟȏȓȔȓȷȓǩǡǴȟȘȡȝȍȟȠȡȒȓțȍȠȍ ǟȖȟȓȞȘȍǷȏȍȞȤ ǫȖȣȍȵșȡǫȡȞȍȏȶȜȏȡ
țȍȐȞȍȒȍȕȍȔȖȏȜȠțȜȒȓșȜ ǰțȓȔȍțȍǫȍȞȖțȘȜȏȖȸ tǧǬǭǠǞǵǧȆǤǠȓșȖȘȍȤȖȐșȍȚțȜȐȜȝȞȓȒțȜȟȠȖ ǰșȜȎȜȒȍțǠȞȍȥȍȞȓȏȖȸ ȈȡȵȜȞȦȘȖȕȓșȓțȖȒȖȵȍȚȍțȠ
(Мирјана Лукић).
ГЛАСНИК ИКС бр. 14, април 2008., 52 колор стране
ǲǠǭǣǬǞǯǤǶǬȜȏȖǰȠȍȠȡȠȕȍȓȢȖȘȍȟțȖȵȡǩȜȚȜȞȡ ǮȞȜȢȒȞǣȞȍȐȜȟșȍȏǷȡȚȍȞȍȤ tǧǦǫǤȀǲǣǠǞǟǯǭȆǞǦȍȵȓȒțȖȥȘȖȚȝȞȓȒșȜȕȖȚȍȒȜțȍȵȎȜȶȖȣȞȓȦȓȷȍ
(Слободан Кујунџић), Београд, коначно, силази на Дунав (Милован Пауновић), Истраживање јавног простора (Ивана Лазин и Милана Миловић),
Одлични пројекти, мало инвеститора (Љиљана Милић), Темељи нове архитектонске свести (Михаела Митровић), Победници Биљана Цвејић и
ǫȖșȍțǣȖȚȖȠȞȖȵȓȏȖȸ ǫȖșȜȏȍțǮȍȡțȜȏȖȸ ǰȏȓȠȖȶȘȖ.&%*$0ǯȓȒǣȜȠ ǯȍȒȜȏȍțǯȍȒȜȏȖȸ tǩǯǲǮǞǬǮǪǞǬǬȍȵȍȏȍȒȡȐȜȞȜȥțȓȖȟȠȍșțȓȟȍȞȍȒȷȓ
ǫȖȦȍǞțȐȓșȓȟȘȖ tǣǯǲǡǞǰǤǣǬǧǵǞǰǩǲǮǷǱǧǬǤǣȓȤȓțȠȞȍșȖȕȍȤȖȵȍȜȎȓȕȎȓȯȡȵȓȏȓȸȖȕțȍȥȍȵȞȓȐȖȜțȍșțȖȣȤȓțȠȍȞȍ ǭșȐȍǣǣȍȚȷȍțȜȏȖȸ ǫȍȞȍȠȜțȟȘȍ
ȞȍȟȝȞȍȏȍ  ȜȒșȖȥȍț ȞȓȕȡșȠȍȠ ǯȍȒȜȦ ǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ  t ǣǭǩǲǫǤǬǱǞ ǰȠȍȠȡȠ ǧțȔȓȷȓȞȟȘȓ ȘȜȚȜȞȓ ǰȞȎȖȵȓ t ǮǪǞǬǭǠǧ  Ǯșȍț Ȗ ȝȞȜȐȞȍȚ ȞȍȒȍ
Инжењерске коморе Србије у 2009.години, План и програм рада матичне секције планера за 2009. годину, План и програм рада матичне секције
урбаниста за 2009. годину, План и програм рада матичне секције пројектаната за 2009. годину, План и програм рада матичне секције извођача
ȞȍȒȜȏȍȕȍȐȜȒȖțȡ ǳȖțȍțȟȖȵȟȘȖȝșȍțǧțȔȓȷȓȞȟȘȓȘȜȚȜȞȓǰȞȎȖȵȓȕȍȐȜȒȖțȡtǮǤǯǫǞǬǤǬǱǬǭǲǰǞǠǯǷǞǠǞȈǤǱȜȘȜȚȥȓȠȖȞȖȚȓȟȓȤȍȦȓȟȠ
ȝȞȓȒȍȏȍȷȍ ǫȖșȍțȍǫȖșȜȏȖȸ ǰȓȖȕȚȖȥȘȖȍȟȝȓȘȠțȍȒȜȐȞȍȒȷȓȜȎȵȓȘȍȠȍ ȒȞǯȍȠȘȜǰȍșȍȠȖȸȖȚȞǰșȍȏȖȤȍǯȍȒȜȏȍțȜȏȖȸ tǯǤǡǧǭǬǞǪǬǤǩǞǬǵǤǪǞǯǧȆǤ
ǬȍȵȏȖȦȓȒȜȐȍȯȍȵȍȡǟȓȜȐȞȍȒȡ ǰȡȎȜȠȖȤȖȖǠȍȶȓȏȡ ǠȓȞȍǟȡȎȜȷȍ ǱǬǡȖȘȜȦȠȖȤȓȜȒȦȶȖȏȓȘȍȜȓȘȜșȜȦȘȖȓțȓȞȐȓțȠȖ ǫȖșȜȏȍțǣȞȍȵȖȸ tǧǬǭǠǞǵǧȆǤ
Кућа - купола од фероцемента (Слободан Врачаревић), Будућност градова (Мирјана Лукић)
ГЛАСНИК ИКС бр. 15, јун 2008., 52 колор стране
ǲǠǭǣǬǞǯǤǶǬȍȐȞȍȒȓȏȖȦȓȕțȍȥȓǩȜȚȜȞȖțȓȐȜșȍȡȞȓȍȠȖȚȍ ǮȞȜȢȒȞǣȞȍȐȜȟșȍȏǷȡȚȍȞȍȤ tǧǦǫǤȀǲǣǠǞǟǯǭȆǞǬȍȵȏȓȸȖȜȒǟȓȥȍȒȜǞȠȖțȓ ǰșȜȎȜȒȍț
Кујунџић), Успешан почетак 2К сарадње (Олга Д. Дамњановић), Природно је волети технику (Радован Радовић), "Београдска делегација" у Загребу,
ǰȍȚȜȎȜȞȡȖǱȡȣȓȶȖțȟȘȖȚǱȜȝșȖȤȍȚȍ ȆȜȏȍțǫȖșȖȸ tǬǞǡǯǞǣǤǩǭǫǭǯǤǬȍȐȞȍȯȓțȜȒȓȏȓȠȜȞȜȟȠȏȍȞȍșȍȤȍ ǟȖȟȓȞȘȍǷȏȍȞȤ tǩǯǲǮǞǬǮǪǞǬǟȞȍțȖȟșȍȏ
ǫȖȠȞȜȏȖȸǪȓȝȓȘȡȸȓȡȚȓȟȠȜșȓȝȖȣȟșȖȘȍ ǯȍȒȜȦǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ tǱǯǤȉǞǰǤǣǬǧǵǞǰǩǲǮǷǱǧǬǤǧȕȎȜȞȖȕȍȏȞȦȓțȖ ȟșȓȒȖȜȕȎȖȶȍțȖȓȢȖȘȍȟȍț
ȞȍȒ ǯȍȒȜȦ ǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ  t ǧǦ ǯǞǣǞ ǫǞǱǧǶǬǧǴ ǰǤǩǵǧȆǞ ǡȜȒȖȦȷȍ ȡȞȎȍțȖȟȠȖȥȘȍ ȝȞȜȒȡȘȤȖȵȍ ǧȏȍțȍ ǪȍȕȖț  t ǮǤǯǫǞǬǤǬǱǬǭ ǲǰǞǠǯǷǞǠǞȈǤ
ǱȞȖȝȞȓȒȍȏȍȷȍȡǟȓȜȐȞȍȒȡ ǫȖșȍțȍǫȖșȜȏȖȸ ǣȜȐȍȯȍȵȘȜȵȖȵȓȠȓȦȘȜȝȞȓȒȏȖȒȓȠȖ ǫȖșȜȏȍțǡșȍȏȜȷȖȸ tǯǤǡǧǭǬǞǪǬǤǩǞǬǵǤǪǞǯǧȆǤǩȜȚȜȞȍȎșȖȔȍ
ȥșȍțȟȠȏȡ ǞșȓȘȟȍțȒȍȞǮȍțȥȖȸ tǮǯǞǩǱǧǶǬǧǰǞǠǤǱǧ
ГЛАСНИК ИКС бр. 16, септембар 2008., 52 колор стране
ǲǠǭǣǬǞǯǤǶǰȝȞȓȚțȖȟȚȜȒȍȡȕȚȓȚȜȡȥȓȦȸȍȡȖȕȞȍȒȖȝȜȒȕȍȘȜțȟȘȖȣȍȘȍȠȍ ǮȞȜȢȒȞǣȞȍȐȜȟșȍȏǷȡȚȍȞȍȤ tǧǦǫǤȀǲǣǠǞǟǯǭȆǞǫȖșȡȠȖțǫȖșȍțȘȜȏȖȸ
- Први доктор техничких наука међу Србима (Пренето из "Изградње" БР. 7-8. - 2009.), Дани Коморе на Власинском лету, Информације се свакодневно
ȍȔȡȞȖȞȍȵȡ ǫȖȦȍǞțȐȓșȓȟȘȖ tǩǯǲǮǞǬǮǪǞǬǡșȖȐȜȞǭȎȞȓțȜȏȖȸǫȖțȖȚȍșțȖȡȟșȜȏȖȟȓȚȜȞȍȵȡȖȟȝȜȦȠȜȏȍȠȖ ǯȍȒȜȦǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ tǣǞǬǩǭǫǭǯǤ
 ȆǲǬǧ ǰȏȓ ȡ ȎȞȜȵȡ Ȗ ȡ ȚȓȞȖ ȟȠȏȜȞȖșȖ ȟȡ ȖțȔȓȷȓȞȖ ǯȍȒȜȦ ǭǣȞȍȐȡȠȖțȜȏȖȸ  t ǪǞǲǯǤǞǱǧ  ǬȍȐȜȏȓȦȠȍȵ ȡȟȝȜțȍ ȖțȔȓȷȓȞȟȘȜȐ ȘȍȝȍȤȖȠȓȠȍ
(Александар Панчић), За две Матије једно вредно признање (Слободан Кујунџић), Највише ми значи што је неко приметио мој рад (Милован
Пауновић), Норматив за електрорадове у грађевинарству (Слободан Јовановић), Лакши и сигурнији навоз бродова (Радован Радовић), Храм градила
ȏȓȞȍ ȝȞȍȏȜȟșȍȏțȍ ǰȏȓȠșȍțȍ ǱȍȷȓȏȖȸ  t ǟǤǭǡǯǞǣǰǩǞ ǬǤǣǤȇǞ ǞǯǴǧǱǤǩǱǲǯǤ ǯǤȒȓȢȖțȖȟȍȷȓ ȝȜȟșȓȞȍȠțȓ ȟȠȍȚȎȓțȓ ȖȕȐȞȍȒȷȓ Ȇȓșȓțȍ ǧȏȍțȜȏȖȸ 
ǠȜȵȏȜȒȖȸȖǯȡȔȖȤȍǰȍȞȖȸ tǮǯǞǠǬǧǰǞǠǤǱǧǮȞȏȜțȍȝȞȍȏȖȝȜȟȍȜ ȝȍȜțȒȍȘȡȝȡȵțȓȘȞȓȠțȖțȡ ǩȍȸȍǪȍȕȍȞȓȏȖȸȖǞșȓȘȟȍțȒȞȍǩȜț tǮǤǯǫǞǬǤǬǱǬǭ
ǭǟǯǞǦǭǠǞȈǤ"MMUFDI'FSNJOȖȕȏȜȞȖȦȠȓȡǰȓțȠȖ ǫȖșȓȠȍǮȓȞȖȦȖȸȖǫȖȞȜȶȡȎǡȍȜț tǯǤǡǧǭǬǞǪǬǤǩǞǬǵǤǪǞǯǧȆǤǱȞȖȚȜȖǩțȍȡȢȝȞȜȠȞȥȍșȖȟȏȓ
ȞȓȐȖȜțȓ ǠȓȞȍǟȡȎȜȷȍ tǮǯǤǣǞǠǞȈǞǤțȓȞȐȓȠȟȘȍȟȓȞȠȖȢȖȘȍȤȖȵȍȜȎȵȓȘȍȠȍ ǰțȓȔȍțȍǮȓȠȞȜȏȖȸ tǧǬǭǠǞǵǧȆǤǧȚȝȓȞȍȠȖȏȏȞȓȚȓțȍ ǫȖȞȵȍțȍǪȡȘȖȸ t
КОНГРЕСИ, СКУПОВИ, САВЕТОВАЊА: Јубиларно окупљање КГХ стручњака (Бисерка Шварц)
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ДаНС
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Милетићева 20, Нови Сад, тел. 021/423-485 E-mail: dans@eunet.rs
ДаНС бр. 63, октобар 2008.г. (80 страна, пуни колор)
ТЕМА БРОЈА: Торино 2008: „Transmiting architecture“ – 23. „UIA“ светски конгрес архитектуре, XI Бијенале архитектуре у Венецији – „Out There. Architecture
#FZPOE#VJMEJOHitǧǬǱǤǯǠȆǲ3JDIBSE.FJMFSoǬȖȘȜȚȖȒȜȟȍȒȍțȖȵȓȠȞȍȔȖȜȎȜȵȡtǱǞǟǞǩǭǠǧȉǞǠǞǬǞǡǯǞǣǞǦǞǞǯǴǧǱǤǩǱǲǯǲǞȞȣȖȠȓȘȠȍǫȖȜȒȞȍȐǯ
ȆȜȏȍțȜȏȖȸtǞǯǴǧǱǤǩǱǲǯǞǲǰǠǤǱǲǰȓȡșǲȝȜȠȞȓȕȖȕȍȖȕȐȡȎȶȓțȜȚȞȓȘȜȚ ǩȍȜȘȡȸȍȝȜȟșȓȕȓȚȶȜȠȞȓȟȍ v-JHIPVTFioȟȏȓȠȖȜțȖȘȖșȖ ȘȍȞȎȜțȟȘȖ șȍȐȍțȍ
Șȡȸȍ ǮȓȦȍȥȘȖȚȜȟȠȜȏȖȡǫȜȟȘȏȖoȡȠȖșȖȠȍȞțȜȟȠ ȍȠȞȍȘȤȖȵȍȖȓȟȠȓȠȖȘȍȜȎțȜȏȶȓțȜȐtǬǭǠǧǭǟȆǤǩǱǧǱȞȐȖȜȎȵȓȘȍȠȕȍȖȟȝȞȍȸȍȵțȍȐȞȜȎȶȡǭȞșȜȏȍȥȍȡ
ǟȓȜȐȞȍȒȡtǬǞǷǧǲǰǠǤǱǲ1SJTNBȤȓțȠȍȞȡǯȍȡȚȖ ǤȘȟȠȓțȕȖȵȍ ǩȜșȓȘȤȖȵȍȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓȍȞȣȖȠȓȘȍȠȍȕȍȏȖșȍtǩǭǬǩǲǯǰǧǰȠȡȒȓțȠȟȘȖȘȜțȘȡȞȟȕȍ
ȍȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȜȡȞȎȍțȖȟȠȖȥȘȜȞȓȦȓȷȓǵȓțȠȞȍșțȓȕȐȞȍȒȓǲțȖȏȓȞȕȖȠȓȠȍȡțȜȏȜȚǰȍȒȡt3&530ǮȍșȍȠȍǰȍȏȓȕțȜȐȖȕȏȞȦțȜȐȏȓȸȍoȟȖȚȎȜșȵȓȒțȜȐȏȞȓȚȓțȍ
tǧǰǱǯǞǥǧǠǞȈǞǮȞȜȎșȓȚȖȖȖȟȘȡȟȠȏȍȡȖȕȞȍȒȖȟȠȞȍȠȓȦȘȖȣȝȞȜȤȓțȍȡȠȖȤȍȵȍțȍȔȖȏȜȠțȡȟȞȓȒȖțȡ ǤȘȡșȠȡȞȍȖȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ ǩȜțȤȓȝȠȚȖțȖȚȍșȖȕȚȍ
tǮǲǱǭǮǧǰǱȖȞȍțȍȡȎȜȵȖȝȞȜȎȡȯȓțȍȖȡȕȍȏȞȓșȍtǧǦǪǭǥǟǤǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍȖȵȍȏțȜȟȠȖȕșȜȔȎȓțȍȎȓȜȐȞȍȒȟȘȜȵǬȓȒȓȶȖȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ ǡȞȍȒȘȍȜ
ȖțȟȝȖȞȍȤȖȵȍ ǭȏȒȓȵȓȚȓȠȍȘșȡȒȜȏȍȜtǰǩǲǮǭǠǧ4VNNFS1MBOOJOH4DIPPM4FOU&OESKV[ ǷȘȜȠȟȘȍt*/.&.03*".ǰșȍȏȘȜǭȒȍȏȖȸ  t
НОВЕ КЊИГЕ: Корбизјеов пут на исток, Енциклопедија архитектуре, личности и дела (III – IV), Нацрт јединствених техничких услова за пројектовање и
ȐȞȍȯȓȷȓȟȠȍȚȎȓțȖȣȕȐȞȍȒȍȖȟȠȍțȜȏȍt8&#
ДаНС бр. 64, јануар 2009.г. (80 страна, пуни колор)
ǬǭǠǧǭǟȆǤǩǱǧǮȜȟșȜȏțȖȜȎȵȓȘȍȠv1PSTDIF4$(i ǫǧǪǷǮǤǣ ǠȖșȍȡȞȖȎȷȍȘȡ ǪȍȏȖȞȖțȠȍȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȖȣȖȕȍȕȜȏȍtǧǬǱǤǯǠȆǲǞȞȣȖȠȓȘȠȍǩȓțȐȜǩȡȚȍt
ǞǯǴǧǱǤǩǱǲǯǞǲǰǠǤǱǲǞȘȜȞȒȖȵȍoȕȓșȓțȍȍȞȚȍȠȡȞȍ 0OF8PSE 0OF%SFBN $IBOFM .PCJMF"SUǫȖȕȓȵǦȍȣȓǴȍȒȖȒ ǭȎțȜȏȶȓțȟȵȍȵȖȚȝȓȞȖȵȓtǤǬǱǤǯǧȆǤǯ
ǧȕȏȍț ȡȟȠȍȶȓțȜȐ ȘșȖȦȓȍ  ǧȕȚȓȯȡ ȟȤȓțȟȘȓȖȚȍȐȖțȍȤȖȵȓ Ȗ ȝȞȜȟȠȜȞțȓ ȞȓȍșțȜȟȠȖ  t ǮǯǭȆǤǩǱǧ ǴȞȍȚ ȝȜȚȖȞȓȷȍ ǰȞȎȍ  ǟȜȦȷȍȘȍ Ȗ ǴȞȏȍȠȍ t ǫǞǪǧ
ǲǯǟǞǬǧǦǞǫǣȍșȖȵȓȘȜȚȓȟȠȍșȜ tǤǰǤȆǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍǰȞȎȖȵȓoȖȕȐȡȎȶȓțȍȡȝȞȓȏȜȒȡt3&530ǦȐȞȍȒȍǯǱǠvǮȖțȘitǦǞǷǱǧǱǞǰǮǭǫǤǬǧǩǞǩǲǪǱǲǯǤ
ǮǲǱǭǮǧǰǭȎțȜȏȍȣȞȍȚȍǰȏȓȠȍȠȞȖȵȓȞȍȞȣȍoǞșȚȍȦȘȓȤȞȘȏȓȡǬȜȏȜȚǰȍȒȡtǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǮȍșȍȠȍǰȠȍȞȜȎȓȥȓȵȟȘȓȝȞȏȓȦȠȓȒȖȜțȖȤȓȖȘȞȓȒȖȠțȓ
ȎȍțȘȓȡǟȓȥȓȵȡtǧǰǱǯǞǥǧǠǞȈǞ(FOJVT-PDJǮǲǱǭǮǧǰǮȞȖȕȞȓțǬȓȜȒȜȶȖȏȖȟȝșȓȠȎȍȦȠȖțȓȖțȜȏȜȐȍtǰǩǲǮǭǠǧUI"SDI$POHSFTTȡǟȓȥȡtǧǦǪǭǥǟǤ
ǮȜȐșȓȒȘȞȜȕȝȞȜȕȜȞ ǮȜȡȘȓȣșȍȒțȜȐȞȍȠȍt$01:ǯȖȠȡȍșțȜȡȎȖȵȍȷȓȐȞȍȒȍtǬǭǠǤǩȈǧǡǤt8&#

ДаНС бр. 65, април 2009.г. (80 страна, пуни колор)
ǧǠǞǬǞǬǱǧȉǱȍȚȜȐȒȓȝȜȟȠȜȵȖȢȓțȜȚȓțȝȞȖȞȜȒȓȠȓȦȘȜȵȓțȍȝȞȍȏȖȠȖȢȓțȜȚȓțȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓtǟǭǡǣǞǬǟǭǡǣǞǬǭǠǧȉǡȞȍȒȖȠȓȶȖȟȡȟȓȡȏȓȘȜȟșȍȷȍșȖ
țȍȟȏȜȵȓȝȞȓȠȣȜȒțȖȘȓtǫǧǴǞȆǪǭǫǧǱǯǭǠǧȉǮȜȟȠȚȜȒȓȞțȍȵȓȕȍȠȞȜȏȍșȍȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȡǰȞȎȖȵȓtȇǧȇǞǬǞǟǞǩǧȉǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍȵȓȘȜȚȝȜȕȖȠȜȞȔȖȏȜȠȍ
tǣǞǯǩǭǫǞǯǲǷǧȉǧǟǯǞǬǧǰǪǞǠǫǧǱǯǭǠǧȉǩȜțȘȡȞȟȖȚȓȟȠȍȟȠȍșțȜȐȡȥȓȷȍȖțȜȏȖȣȖȕȍȕȜȏȍtǟǭǯǧǰǮǭǣǯǤǩǞǣȜȎȞȍȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍȵȓȖȚȡțȍțȍ
ȖȒȓȜșȜȐȖȵȡ Ȗ Ȓȡȣ t ǧǫǯǤ ǫǞǩǭǠǤǵ ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ ȝȜȟȠȜȵȖ Ȓȍ ȟȠȏȜȞȖ ȏȓȕȡ ȖȕȚȓȯȡ țȓȎȍ Ȗ ȕȓȚȶȓ t ǫǞǯǧǭ ǟǭǱǞ ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ ȵȓ ȜȐșȓȒȍșȜ ȖȟȠȜȞȖȵȓ t
ǣǞǬǧȆǤǪ ǪǧǟǤǰǩǧǬǣ ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ ȵȓ ȘȜȚȝșȓȘȟțȍ Ȗ ȜȝȠȖȚȖȟȠȖȥȘȍ ȡȚȓȠțȜȟȠ t ǯȖȥȍȞȒ ǫȓȵȓȞ ǬȖȘȜ ȚȖ ȒȜ ȟȍȒȍ țȖȵȓ ȠȞȍȔȖȜ ȎȜȵȡ t ǩǤǬǡǭ ǩǲǫǞ
Архитектура је једна врста филозофије о средини и околини
ДаНС бр. 66, јун 2009.г. (80 страна, пуни колор)
ǧǬǱǤǯǠȆǲ ǭȒ ȜȎȖȥțȜȐ ȒȜ ȡȕȏȖȦȓțȜȐ t ǬǭǠǧ ǭǟȆǤǩǱǧ ǣȜȐȞȍȒȷȍ ȦȠȍȚȝȍȞȖȵȓvǰȠȜȵȘȜȏi ȡ ǬȜȏȜȚ ǰȍȒȡ  ǲ ȥȍȞȜȎțȜȚ ȘȞȡȐȡvȜȟȚȖȤȓi  ǲ ȝȜȠȞȍȕȖ ȕȍ
ȖȒȓțȠȖȠȓȠȜȚ  ǦȍȠȏȜȞȓțȖ Ȏȍȕȓț țȍ țȍȟȓȶȡ ǩșȖȟȍ ȡ ǬȜȏȜȚ ǰȍȒȡ  ǬȜȏȍ ȣȍșȍ ȟȝȜȞȠȜȏȍ ȡ ǦȞȓȷȍțȖțȡ t ǞǯǴǧǱǤǩǱǲǯǞ ǲ ǰǠǤǱǲ ǱȞȍțȟȝȍȞȓțȠțȖ ȒȞȍȐȡȶ
ȜȒȞȔȖȏȜȟȠȖ  ǯȖȥȍȞȒ ǯȜȻȓȞȟ Ȗ ǠȓșȦȘȖ ȝȍȞșȍȚȓțȠ  ǤȏȞȜȝȟȘȍ ȟȠȡȒȖȵȍ ȜȠȘȞȖȏȍ ȕȍȎȞȖȷȍȏȍȵȡȸȖ ȠȞȓțȒ țȓȕȍȝȜȟșȓțȜȟȠȖ t ǲǯǟǞǬǧǦǞǫ ǯȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȵȍ
главне пешачке зоне у Сомбору, Извод из Генералног плана Бечеја (2007 – 2027), Анализа простора центра Бачке Паланке, Партерна основа црквених
ȝȜȞȠȖtǮǤȆǦǞǥǬǞǞǯǴǧǱǤǩǱǲǯǞǯȜȚȍțȠȖȥȍȞȟȘȖȏȞȠȝȜȞȜȒȖȤȓǣȡțȯȓȞȟȘȖtǧǰǱǭǯǧǭǡǯǞǳǧȆǞǭȒȠȞȍȒȖȤȖȵȓȒȜȝȜșȖȠȖȥȘȓȘȜȞȓȘȠțȜȟȠȖtǩǭǬǩǲǯǰǧ
Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење Трга републике са Рибљом пијацом у Новом Саду, Идејно решење, идејни пројекат, студија
оправданоости и студија утицаја за изградњу новог моста преко Дунава у Новом Саду, Конкурс за израду идејног архитектонског решења пословног
ȜȎȵȓȘȠȍǧǫvǫȍȠȖȵȓȏȖȸiȡǬȜȏȜȚǰȍȒȡtǧǦǪǭǥǟǤǭȒȞȔȖȏȜȟȠȝȞȍȐȚȍȠȖȥțȖȜȝȠȖȚȖȕȍȚȖșȖțȜȏȍȟȘȞȜȚțȜȟȠ ǟȜȐȒȍțǟȜȐȒȍțȜȏȖȸoȡȘșȓȠȖțȓȖȚȍȞ ȆȍȏțȖ
ȐȞȍȒȟȘȖȝȞȜȟȠȜȞ ǲȞȎȍțȖȒȖȕȍȵțȡǷȘȜșȖȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓȡǬȜȏȜȚǰȍȒȡtȆǲǟǧǪǤȆǧǣȏȍȒȓȟȓȠȐȜȒȖțȍȞȍȒȍǰșȜȎȜȒȍțȍǩȡȕȚȍțȜȏȖȸȍtǤǰǤȆǲȘȜțȠȞȍȒȖȘȤȖȵȖ
oȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍȖșȖȘȜȏțȍȡȚȓȠțȜȟȠtǬǭǠǤǩȈǧǡǤǭȟșȜțȍȤ ȍțȓȍșȖȎȖ
ДаНС бр. 67, октобар 2009.г. (80 страна, пуни колор)
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tǱȓȚȍȎȞȜȵȍǮȞȖșȜȐȟȠȞȍȠȓȐȖȵȖȞȍȕȏȜȵȍȜȟțȜȏțȓȝȡȠțȓȚȞȓȔȓǯȓȝȡȎșȖȘȓǰȞȎȖȵȓtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǯȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȵȍȝȡȠȍȝȞȖșȖȘȍȕȍȡțȍȝȞȓȯȓȷȓțȖȏȜȍ
ȎȓȕȎȓȒțȜȟȠȖtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǦȍȝȜțȜȟȖțȠȓȞȚȜȟȠȍȍșȖȖǰȞȎȖȵȓtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǮȡȠȓȏȖǲȔȖȤȓȕȍȎȜȶȖȖȎȞȔȖȝȞȜȠȜȘȟȍȜȎȞȍȸȍȵȍtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜǱǯǧǫǭ
ȖțȔȓȷȓȞȖțȐȘȜȚȝșȓȠțȜȞȓȦȓȷȓȝȞȜȠȖȏȎȡȘȓtǮȡȠȜȝȖȟǰȍșȤȎȡȞȐtǧțȠȓȞȏȵȡǫȖȞȵȍțȍȆȜȏȍțȜȏȖȸ ȎȓȜȐȞȍȒȟȘȖȟȍȵȍȚ ȝșȓȟȐȞȍȯȓȏȖțȟȘȖȣȚȍȦȖțȍt
ǫȓȣȍțȖȕȍȤȖȵȍ$"4&ȠȓșȓȟȘȜȝȟȘȖȚȍȘȟȖȚȍșȍȤtǞȘȠȡȓșțȜRVJDLȟȡȟȝȓțȕȖȵȍȝȞȍȦȖțȓ ȝȞȍȏȜȓȘȜșȜȦȘȜȞȓȦȓȷȓtǫȍȠȓȞȖȵȍșȖ"VTUSPUIFSNȓțȓȞȐȓțȍȠȍ
ȟȏȓȚȍȷȓ ȝȜȠȞȓȎȍȕȍȦȠȓȒȷȜȚȓțȓȞȐȖȵȓȟȏȓȏȓȸȍtǫȍȠȓȞȖȵȍșȖǱȖȚȖȕȜșȖȞȘȍ ȠȓȞȚȜȒȡȞȘȜȞȖȟțȜȖȕȒȞȍȏȜtǫȍȠȓȞȖȵȍșȖ,OBVGJOTVMBUJPOȝșȖȏȍȵȡȸȍ
ȝȜȒțȍȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȵȍtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ*/5&3-&.*/%ȘȏȍșȖȠȓȠțȖȝȍțȓșȖȕȍȎȜȶȓȟȠȍțȜȏȍȷȓȖȞȍȒtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜǮȞȜȒȡȘȠǮȓȥȓȷȓȏȤȓȝȞȖȚȓȞȘȍȘȜ
ȞȍȒȖȝȞȖȏȍȠțȍȖțȖȤȖȵȍȠȖȏȍtǰȍȵȚȜȏȖȚȍȞȠȍȝȞȖșhtǧțȠȓȞțȓȠȝȞȓȕȓțȠȍȤȖȵȓ
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ǮȍțȜȞȍȚȍ t ǮȡȠȜȘȍȕ ǮȞȜȟȠȜȞțȜ Ȗ ȡȞȎȍțȖȟȠȖȥȘȜ ȝșȍțȖȞȍȷȓ t ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ ȝȞȖȞȜȒȓ ǡșȜȎȍșțȍ ȠȜȝ șȖȟȠȍ ȝȞȖȞȜȒțȖȣ șȓȝȜȠȍ t ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ ǧȏȖȤȍ
ǫșȍȯȓțȜȏȖȸ  ǞȞȣȖȠȓȘȠȍ ȚȜȞȍ Ȓȍ ȎȡȒȓ ȠȞȍȐȍȥ t ǞȘȠȡȓșțȜ ǞȏȍșȟȘȖ ȠȜȞȍȷ t ǱȜȝ  ǭȝȓȞȍ ȡ ǰȖȒțȓȵȡ  ȘȍȜ ȕȖȒȍȷȓ ǰȘȍȒȞȍ țȍ ǟȜȵȍțȖ t ǧȕȒȍȏȍȦȠȏȜ
ǯȍțȜȣȞȖȦȸȍțȟȘȍȖȏȖȕȍțȠȖȵȟȘȍȍȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍtǫȓțȍȻȚȓțȠǟȓȕȎȓȒțȜȟȠȟȝȜȞȠȟȘȖȣȜȎȵȓȘȍȠȍtǬȓȘȞȓȠțȖțȓǥȓțȓȎȖȞȍȵȡ ȚȡȔȓȏȖȝșȍȸȍȵȡtǱȓȚȍȎȞȜȵȍ
ǮȞȏȖȣȎȞȜȵȓȏȍȚȜȒȡșȍtǫȓȣȍțȖȕȍȤȖȵȍ5&33",0&7*ȘȏȍșȖȠȓȠȜȚȜȟȏȜȵȓțȜȠȞȔȖȦȠȓtǫȓȣȍțȖȕȍȤȖȵȍ#0/%;*$,ȟȍȏȓȠȖȕȍȡȟȝȓȦțȜȞȓțȠȖȞȍȷȓ
t ǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ ǫǤǱǞǪǧǩǞ  ȚȓȟȠȜ ȐȒȓ țȍȟȠȍȵȡ ȐȞȍȯȓȏȖțȟȘȓ ȚȍȦȖțȓ t ǤȘȜșȜȐȖȵȍ Ȗ ȐȞȍȯȓȏȖțȍȞȟȠȏȜ ǯȓȤȖȘșȍȔȍ ȐȞȍȯȓȏȖțȟȘȜȐ ȚȍȠȓȞȖȵȍșȍ
tǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ.#$0.1"/:ȕȍȘȡȝȘȜȵȖȟȓȖȟȝșȍȠȖtǭȝșȍȠȓǡȞȍȒȖȠȓȡȟȝȓȦțȜȟȍȢȖȞȚȜȚǮǤǯǧtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ#-*5;4,&-"-":)&3ȕȍȟȖȐȡȞȍțȞȍȒ
tǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ(..ȟțȍȐȍȠȜȞȟȍȦȍȞȚȜȚtǮȡȠȜȝȖȟǟȍȷȍǪȡȘȍtǫȍȠȓȞȖȵȍșȖ"VTUSPUIFSNȟȖȏȖȟȠȖȞȜȝȜȞ ȠȓȞȚȜȖȕȜșȍȤȖȵȍEFMVYFtǫȍȠȓȞȖȵȍșȖ
ǱȖȚȖȕȜșȖȞȘȍțȜȏȖȎȖȠȡȚȓțȟȘȖȝȞȜȖȕȏȜȒȖtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ,OBVGJOTVMBUJPOȕȍțȜȏȓȢȍȟȍȒȓǬȜȏȜȐǟȓȜȐȞȍȒȍtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜǱǯǧǫǭȖțȔȓȷȓȞȖțȐ
ȥȓșȖȥțȓȚȜțȠȍȔțȓȕȐȞȍȒȓtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜǡșȓȥȓȞȝȞȖȒȞȔȍȏȍȷȓțȍȥȓșȍ ȡȟȝȓȣȡȝȜȟșȜȏȍȷȡtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ$*/*ȠȜȝșȜȠȍȖȒȖȕȍȵțȓȞȟȘȖȟȠȖșȝȜ
ȝȞȖȟȠȡȝȍȥțȖȚȤȓțȍȚȍtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ)"/4(30)&ȝȜȟȖȟȠȓȚȖȵȓȒȍțȕȍȟȏȓtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ4$)*&%&-*$4 ȒȖȚȷȍȥȘȖȟȖȟȠȓȚȜȒțȓȞȯȍȵȡȸȓȐȥȓșȖȘȍt
ǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ*/.ȟȍȵȍȚȟȘȓȝȞȓȚȖȵȓȞȓtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜǦȖȒȍȞȟȍȏȞȓȚȓțȍȟȠȜșȍȞȖȵȍȟȍȒȡȣȜȚȠȞȍȒȖȤȖȵȓtǰȍȵȚȜȏȖȍȝȞȖșȵȡțhtǰȍȵȚȜȏȖ(3".&4
 ǟȍȷȍǪȡȘȍtǧțȠȓȞțȓȠȝȞȓȕȓțȠȍȤȖȵȓtǞȘȠȡȓșțȜ.DEPOBMEhTTUSFFUGPPUCBMMșȖȐȍ
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ǮȍțȜȞȍȚȍtǮȡȠȜȘȍȕǲȟșȜȏȖȕȍȖȕȒȍȏȍȷȓȖȜȒȡȕȖȚȍȷȓșȖȤȓțȤȖȡȐȞȍȯȓȏȖțȍȞȟȠȏȡtǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍȝȞȖȞȜȒȓǡșȜȎȍșțȍȠȜȝșȖȟȠȍȝȞȖȞȜȒțȖȣșȓȝȜȠȍt
ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍǣȓȏȓȠȖȟȡȟȞȓȠȖȍȞȣȖȠȓȘȍȠȍȖȷȖȣȜȏȖȣȖȒȓȵȍtǱȜȝǰȝȍȵȍȷȓǟȞȖȠȍțȖȵȓȟȍȜȟȠȍȠȘȜȚǤȏȞȜȝȓtǞȘȠȡȓșțȜȟȞȓȎȞțȖȵȡȎȖșȓȵǫȜȒȡșȍt
ǱȓȚȍȎȞȜȵȍǡȞȍȯȓȏȖțȟȘȖȚȍȠȓȞȖȵȍșȟȍȒȍȦȷȖȤȓȖȎȡȒȡȸțȜȟȠȖtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǩȜȞȍȘțȍȝȞȓȒȡȠȓȣțȜșȜȐȖȵȖȎȓȠȜțȍtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǮȜșȖȝȞȜȝȖșȓțȟȘȍȏșȍȘțȍ
ȢȖȎȞȖșȢ ȢȖȎȞȜȝșȍȟȠtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǫȜȎȖșțȓȢȍȎȞȖȘȓȎȓȠȜțȍtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǩȏȍșȖȠȓȠȝȜȒțȜȐȍȚȍ ȖȕȜȚȜțȠtǱȓȚȍȎȞȜȵȍ1PSBWFS țȓȦȠȜȟȍȟȏȖȚțȜȏȜ
țȍțȍȦȓȚȠȞȔȖȦȠȡ LPEJLPtǫȓȣȍțȖȕȍȤȖȵȍǮȜȒȏȖȐȝȞȓȒȡȕȓȸȍ #0/%;*$,tǷȠȍȟȓȐȞȍȒȖȡǰȞȎȖȵȖǣȓșȍȘȜȵȍȝȜȏȓȕȡȵȡǰȞȎȖȵȡtǫȓȣȍțȖȕȍȤȖȵȍ4"/:
ȡ ǰȞȎȖȵȖ t ǭȝȞȓȚȍ ǯȍȤȖȜțȍșțȜ Ȗ ȘȏȍșȖȠȓȠțȜ ȞȓȦȓȷȓ t ǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ ǬȓȖȚȍȞȖ ȜȒ ȖȟȘȡȟȠȏȍ  Ȑȝ ǬȜȏȜȠȓȣțȍ t ǫȍȠȓȞȖȵȍșȖ ǬȍȐȖȎ ȞȍȏțȖȣ ȘȞȜȏȜȏȍ 
ȎȓȕȘȜȟȜȐȎȓȠȜțȖȞȍȷȍ "VTUSPUIFSNtǫȍȠȓȞȖȵȍșȖǩȍȚȓțȍȏȡțȍ ȞȓȦȓȷȓȕȍȎȜȶȡȖȕȜșȍȤȖȵȡȟȝȜȶȍȦȷȖȣȕȖȒȜȏȍ ,OBVGJOTVMBUJPOtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ
ǮȍțȓșȖ  Ț o ȝȞȜȢȖș t ǧțȠȓȞȏȵȡ 4JNPO #BTUM  ȏȓșȖȘȖ ȕțȍȥȍȵ ȠȜȝșȜȐ ȤȖțȘȜȏȍȷȍ  ȚȓȠȍș ȤȖțȘȍȞȍ t ȝȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜ ȘȜȚȝșȓȠțȍ ȝȜțȡȒȍ ȕȍ ȘȏȍșȖȠȓȠțȜ
ȜȝȞȓȚȍȷȓȝȞȜȟȠȜȞȍ 5SHPNFO17tǰȍȵȚȜȏȖǩȍȘȜțȓȖȚȍȞȖȐȞȍȒȓȖȒȓȵȓȎȓȜȐȞȍȒȟȘȖȟȍȵȍȚȐȞȍȯȓȏȖțȍȞȟȠȏȍtǰȍȵȚȜȏȖǮȞȓȏȓțȠȖȏȍ ȝȞȓȟȏȓȐȍ ȕȍȦȠȖȠȍ
ȖȎȓȕȎȓȒțȜȟȠtǰȍȵȚȜȏȖǤȏȞȜȝȟȘȜȟȞȓȒȖȦȠȓȕȍȟȚȜȠȞȡȐȞȍȯȓȏȖțȟȘȖȣțȜȏȖȠȓȠȍ 4NPQZD 4BSBHPTBtǞȘȠȡȓșțȜǩȍȘȜȡȒȞȡȔȖȠȖȍȘȍȒȓȚȟȘȜ
ȕțȍȷȓȖȓȘȜțȜȚȖȵȡtǧțȠȓȞțȓȠȝȞȓȕȓțȠȍȤȖȵȓ
МОДУЛ бр. 52 - 92 колор страна
ǮȍțȜȞȍȚȍ t ǮȡȠȜȘȍȕ ǭ ȟȠȞȡȥțȖȚ ȖȟȝȖȠȖȚȍ ȡ ȐȞȍȯȓȏȖțȍȞȟȠȏȡ t ǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍ ȝȞȖȞȜȒȓ ǡșȜȎȍșțȍ ȠȜȝ șȖȟȠȍ ȝȞȖȞȜȒțȖȣ șȓȝȜȠȍ t ǱȜȝ  ǮȜȒȓșȖȜ
ȘȜțȠȖțȓțȠȍȟȝȜȵȖȜȚȜȞȍtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǬȜȏȓȠȓȣțȜșȜȐȖȵȓȡȟȠȍȚȎȓțȜȵȖȵȍȏțȜȵȖȕȐȞȍȒȷȖtǱȓȚȍȎȞȜȵȍǡȞȍȒȖȠȓȡȟȝȓȦțȜȟȍȢȖȞȚȜȚǮǤǯǧtǱȓȚȍȎȞȜȵȍ
$"%ȵȓȚȞȠȍȏ ȔȖȏȓȜȣȚȎȖȚo)*$"%tǱȓȚȍȎȞȜȵȍǤȘȜșȜȐȖȵȍȖȚȝȓȞȍȠȖȏȏȓȘȍoQSPWFOUVTTtǱȓȚȍȎȞȜȵȍ53*.0&$040-"317ǱǯǧǫǭȖțȔȓȷȓȞȖțȐ
tǱȓȚȍȎȞȜȵȍ'6563&%6$0tǮȡȠȜȝȖȟǡȞȍȒȦȖȞȜȘȓȒȡȦȓǬȜȏȖǰȍȒtǰȓȚȖțȍȞȖǬȜȏȖȤȖȘșȡȟȟȓȚȖțȍȞȍǮșȍțȖȞȍȷȓȖȝȞȜȵȓȘȠȜȏȍȷȓȟȍȜȎȞȍȸȍȵțȖȤȍ
ȡȐȞȍȒȜȏȖȚȍtǰȜȢȠȏȓȞ,/"6'5&3.ȝȞȜȐȞȍȚȕȍȝȞȜȞȍȥȡțȠȜȝșȜȠțȓȕȍȦȠȖȠȓȜȎȵȓȘȍȠȍtǫȍȠȓȞȖȵȍșȖ"645305)&3.6/*1-"55&¥ ȖȒȓȍșțȜȞȓȦȓȷȓ
ȕȍȚȜȘȞȓȥȏȜȞȜȏȓtǷȠȍȟȓȐȞȍȒȖȡǰȞȎȖȵȖǡȞȍȒȖșȖȦȠȍȦȖȞȜȚǰȞȎȖȵȓtǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜǦȍȎȓȕȎȓȒțȡȖȢȡțȘȤȖȜțȍșțȡȐȞȍȒȷȡo8:0.*/(tǷȠȍȟȓ
ȐȞȍȒȖȡȟȞȎȖȵȖǦȍȜȎȖșȍȕțȖȤȍȜȘȜǟȖȵȓșȜȐǮȜȶȍǮȡȠȓȏȖǲȔȖȤȓtǫȍȦȖțȓǩȏȍșȖȠȓȠȎȓȕȘȜȚȝȜȚȖȟȍo,"&4&3tǮȞȓȒȟȠȍȏȶȍȚȜǟȓȕȣȍșȜȐȓțȖȘȍȎșȜȏȖ
oȓșȓȘȠȞȜȚȓȠȍștǰȍȵȚȜȏȖǠȞȍȠȍȘȍțȜȏȖȚȠȞȔȖȦȠȖȚȍo4*&1"tǰȍȵȚȜȏȖȟȓȝȠȓȚȎȍȞȜȘȠȜȎȍȞtǧțȠȓȞțȓȠȝȞȓȕȓțȠȍȤȖȵȓtǞȘȠȡȓșțȜǮȜȓȏȞȜȝȟȘȖȚ
стандардима - street sports
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ǮȍțȜȞȍȚȍtǮȡȠȜȘȍȕǮȞȓșȍȕțȓȖȕȍȏȞȦțȓȜȒȞȓȒȎȓȡȕȍȘȜțȡȜȝșȍțȖȞȍȷȡȖȖȕȐȞȍȒȷȖtǞȞȣȖȠȓȘȠȡȞȍȝȞȖȞȜȒȓǡșȜȎȍșțȍȠȜȝșȖȟȠȍȝȞȖȞȜȒțȖȣșȓȝȜȠȍtǱȜȝ
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IN MEMORIAM

ARHITEKT 28

арх. Мирјана Здравковић-Пешић

АРХ. ДРАГИЊА ЛАЗИЋ
1928–2009

Стамбена зграда „Чаир“, Ниш

Стамбена зграда у ул. V конгрес, Ниш

Стамбене зграде „Бубањ“, Ниш

Стамбене зграде „Бубањ“, Ниш

Умрла је тихо и нечујно као што је и живела. Иза себе је оставила безброј архитектонских објеката, како свом граду Нишу, тако
и другим градовима широм Србије. Као неми сведоци трајно ће подсећати на њено стваралаштво.
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Рођена је 17. јула 1928. године у Нишу, где је завршила основну школу и гимназију. Затим одлази у Београд где уписује Архитектонски
факултет, који завршава у рекордном року. По дипломирању, 1953. г. долази у Ниш, где као професор добија запослење у
Грађевинској средњотехничкој школи. Године 1957. прелази у Предузеће за пројектовање (садашњи „Нишпројект“), где почиње
њено обимно пројектантско стваралаштво.
По отварању Архитектонског одсека 1960. године (на Техничком факултету у Нишу), прелази на Факултет, где ради најпре као
асистент, а затим као наставник, преносећи своје знање и искуство на бројне генерације студената архитектуре. По укидању
Архитектонског одсека (1967), враћа се у „Нишпројект“, где остаје све до пензије.
Из њеног веома обимног стваралачког опуса, наводимо један број значајнијих реализација.

IN MEMORIAM

ОКТОБАР 2009, БРОЈ 28, ГОДИНА X

Дечија установа, Ниш

Стамбене зграде на Булевару Лењина (данас Немањића), Ниш

Дечија установа, Ниш

Инфективна клиника, Ниш

Дечија установа „Чаир“, Ниш

Дечија установа „Први мај“, Пирот

Дечија установа, Ниш
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IN MEMORIAM

ARHITEKT 28

Електронски факултет, Ниш
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Стамбене зграде: стамбена зграда „Чаир“, Ниш, стамбена зграда у ул. V конгрес, Ниш, стамбено насеље „Бубањ“, Ниш, десетак
стамбених зграда на Булевару Лењина (данас Немањића), Ниш, стамбена зграда „Грозд“ од 30 објеката на почетку Булевара Лењина,
Ниш, војна зграда у ул. Топличиној, Ниш, стамбене зграде у Пироту, Лесковцу, Врању, Јагодини, Куманову, Београду и др.
Здравствени објекти и хотели: Инфективна клиника, Ниш, Завод за превенцију и лечење „Бањска“ код Косовске Митровице, Завод
за рехабилитацију, Сијаринска бања, Хотел – инвалидски дом, Сокобања, хотел „Турист“, Сокобања, рекреациони објекат „Терме“,
Нишка Бања, Дечија клиника, Ниш, Здравствена станица конфекције „Први мај“, Пирот, Здравствена станица конфекције „Први мај“,
Ђаковица.
Дечије установе: дечије обданиште „Чаир“, Ниш, дечије обданиште, Бела Паланка, дечија установа у ул. Боре Прице, Ниш, дечије
обданиште у ул. Катићевој, Ниш, дечија установа „Први мај“, Пирот, дечије обданиште на Булевару Лењина, Ниш, дечије обданиште у
ул. Јужноморавских бригада, Ниш.
Факултети: Електронски факултет, Ниш, лабораторија Електронског факултета, Ниш.
Спортски објекти: фискултурна сала Електротехничке школе, Ниш, Центар спортске медицине у „Чаиру“, Ниш.
Индустријски објекти: Фабрика текстилних машина „Будућност“, Бела Паланка, Фабрика штампаних кола ЕИ, Ниш, емајлирница
фабрике ЕИ „Милан Благојевић“, Ниш, рачунски центар (први део) ЕИ, Ниш, ресторан ЕИ, Ниш, хала конфекције „Први мај“, Пирот,
ресторан конфекције „Први мај“, Пирот, ресторан фабрике „Niteх“, Ниш.

Овај број АРХИТЕКТА је реализован
захваљујући финансијској подршци
коју су пружили: Град Ниш, Управа
ИКС, Матичне секције пројектаната
и извођача ИКС, Матична секција
урбаниста ИКС и Завод за урбанизам
Ниш

Град Ниш

Инжењерска комора Србије

Завод за урбанизам Ниш

Друштво архитеката Ниша

