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УВОДНИК

Поштовани читаоци,
Прошло је више од десет година од јула 2000. године, када је
изашао први број нашег Гласника, под називом „ИнформАрх“.
Та мала брошура на 12 страна, скромног садржаја и дизајна,
са само једном црно-белом фотографијом, представљала
је почетак једне од неколико активности које је са великим
ентузијазмом покренуо тада новоизабрани Управни одбор
Друштва архитеката Ниша. Гласник је убрзо променио име у
„Архитект“ и са постепеним повећањем квалитета и квантитета прилога, дизајна и тиража, током десет година, достигао
ниво респектабилног стручног гласила, не само у Нишу већ
и у Београду и Новом Саду. Његов значај је посебно важан на
подручју целе Србије, јер својим прилозима, бројним сарадницима и актуелностима покрива простор који је по правилу
слабо обрађиван у стручној периодици Београда. Редакција
је увек настојала да се дистрибуција прошири свуда где је то
могуће, тако да су поједини бројеви стизали и до многих европских и ваневропских земаља.
Највећу заслугу за напред речено, поред рада целе редакције која није много мењала састав, има наш уважени проф.
др Хранислав Анђелковић. Велика упорност и труд, систематичност и педантност, способност организовања свих сарадника у сложеном процесу креирања сваког броја, као и
одређени шарм и духовитост, особине су нашег досадашњег
главног уредника. Досадашњег, јер се он, на свој лични захтев, повлачи са ове функције, али остаје у редакцији. Управни
одбор Друштва архитеката Ниша је на свом састанку одржаном 13. маја 2010. г. усвојио оставку досадашњег и изабрао
новог главног уредника.
Издавање часописа је пре свега тимски рад, али свакако
да уредник уноси и свој лични печат и став о концепцији,
садржају, форми и свему што даје карактер том часопису.
Великих промена неће бити, али нешто ће се кориговати, у
смислу рационализације, биће неких промена у дизајну, али
и у пребацивању тежишта садржаја са светских и универзитетских нивоа, на дешавања и проблематику нашег града и
наше струке. Гласник ће и даље настојати да информише о
свим важнијим догађајима у ширем окружењу, мада је тешко
бити актуелан када су услови финансирања, од којих зависи
учесталост излажења, изузетно тешки. Учесталост зависи и
од ажурности свих спољних сарадника и аутора текстова,
што се редовно показивало као други отежавајући фактор.
Редакција „Архитекта“ ће се трудити да и даље одговорно
ради и испуњава ваша очекивања.
У жељи да добије ваша мишљења о садржају и изгледу Гласника, а поводом десетогодишњег јубилеја излажења, редакција ће спровести анкету, са низом питања која су дата на
посебно приложеном листу у овом броју. Очекујемо ваше
оцене, предлоге и сугестије и унапред вам захваљујемо.

Главни уредник
Арх. Зоран Чемерикић
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Проф. Дарко Марушић

НИШКИ ТРИЈЕНАЛЕ  ТРЕЋИ ПУТ

Прва порука Тријенала: у Србији се архитектура вредна пажње догађа и ван престонице. Друга порука Тријенала: појам
„трећи пут“ (из наслова овог чланка) садржи двосмисао. Први смисао је хронолошки, овогодишњи Тријенале је трећи по реду.
Други смисао проблематизује једно питање: да ли се осим београдског и новосадског пута архитектуре, трасира и трећи
пут – нишки?
Нижу се године, 2000........... 2003............... 2006 .............. 2009...
Памтимо их као године нишких тријенала архитектуре, године
које бележе и остављају записе о нашем времену архитектуре
за неко будуће време.
Управо се време, не само архитектонско, може читати из
тих записа, време и дух времена. Јер, према француском
књижевнику и министру културе Андреу Малроу, управо
ће архитектура и њени трагови у простору најуверљивије
сведочити о (нашем) времену и друштву.
Белешку о нишком тријеналу архитектуре почињемо цитатом
критичара Милорада Х. Јевтића, из угледног београдског
недељника „НИН“ од 7. јануара 2010. године: „Међу
ванградилишним дешавањима у 2009. години, вредни истицања
су Недеља архитектуре у Београду, Тријенале у Нишу и редовни
Београдски салон.“
Позиционирањем нишког тријенала у исту раван са већ
афирмисаним београдским манифестацијама, и то не први
пут, истакнута је вредност и значај манифестације нишких
архитеката.
Потврда стеченог угледа Тријенала је и позив за учешће са
самосталном изложбом на Београдској интернационалној
недељи архитектуре (5. БИНА), која ће се одржати од 7. до 15.
маја 2010. године.
На овој манифестацији планира се и промоција књиге –
монографије „10 година Нишког тријенала архитектуре“, која је у
тренутку писања овог текста у завршној фази припреме.
Тријенале се усталио у календару значајних архитектонских
догађања у Републици. По значају је прерастао локалне
и регионалне оквире. Постаје вредна, али и обавезујућа
традиција.
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* * *
Јубилеј. Десет година тријенала. У деценији нишких
манифестација, у којој су се догодиле четири изложбе – Велика
изложба 2000. и три тријенала, 2003, 2006. и 2009, садржане су у
ствари две деценије увида у архитектуру региона.
Прва манифестација је, наиме, приказала архитектуру од 1990.
до 2000, а три тријенала другу деценију – од 2000. до 2009.
На ове четири изложбе, за награде и признања у категоријама
(1) Реализације, (2) Архитектонски пројекти, (3) Ентеријери,
(4) Студентски радови и (5) Публикације и публицистика,
конкурисало је више од пет стотина радова.
Дводеценијско раздобље архитектуре и репрезентативна

продукција радова из свих области архитектонског
стваралаштва, пружају релевантну основу за формирање
поуздане, и у историјском контексту гледано, веродостојне
слике кретања архитектонских идеја и мисли на просторима
региона и Републике.
Овај текст нема претензије анализе пређеног пута. Намера му
је да укаже на захвалан „материјал тријенала“ за евентуална
будућа историографска истраживања, теоретске анализе
искустава, или да подстакне израду семинарских и завршних
радова на постдипломским студијама на пример.
За ову пригоду листамо каталоге четири изложбе. Намера је да
у облику скица за размишљање, кроз визуру Велике награде
Тријенала, укажемо на неке битне карактеристике тријеналног
фундуса идеја, идеја о објектима на папиру, идеја реализованих
објеката или идеја саопштених у медију писане речи.
На Великој изложби 2000, изложби на прелому векова и
миленијума, у преовлађујућем постмодерном и неоакадемском
маниру један рад се издвојио. Објекат Пословно-производног
центра „Визус“, аутора Марије Вучковић и Слободана Вучковића,
својом ослобођеном, модерном формом наговестио је нове
идеје и концепте у сагласју са новим временом и естетиком
савременог човека.
Већ на Тријеналу 2003. запажа се осека радова окренутих
прошлости, редукује се број постмодернистичких мотива у
архитектури објеката и устаљује неомодерни курс.
Капела на Бубњу Саше Буђевца, лауреата Велике награде, чини
значајан искорак у усклађивању архитектуре нашег поднебља
са савременим кретањима архитектонске мисли у свету. Ово
дело добија посебан значај јер се догодило у области сакралне
архитектуре, која на овим просторима масовно реплицира
вредне историјске узоре.
На први, површан поглед, Велика награда 2006, додељена
књизи „Модерна Ниша 1920-1940“ Александра Кековића и
Зорана Чемерикића, не остварује континуитет са уоченим
прогресистичким трендом претходног Тријенала, већ нас
поново окреће прошлости.
Међутим, осим валоризације драгоценог историјског фонда,
што је неспорна вредност књиге, њена суштина и њене поруке
су у ствари вредне и актуелне поуке за данашње и будуће време
архитектуре становања. Ради се, наиме, о трајним вредностима
ране модерне, које управо ово, наше време потврђује и
ревалоризује.
Хронолошки гледано, последњи Тријенале 2009. године,
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заокружује десетогодишњи циклус манифестације. И што
је значајније, приводи крају један процес инициран на
премијерној изложби 2000. – процес новелирања и у одређеној
мери промене преовлађујућег система вредности.
Реализовани пројекат Породичне куће у Нишу, аутора Зорана
Николића и Мирољуба Станковића, који је консензусом Жирија
понео Велику награду, значајно афирмише и поентира започете
тријеналне процесе.
Метафорички речено, архитектура ове куће може се означити
као „хаику архитектура“, сублимиране поетике форме, лишене
сваке нарације. Индикативно је и за три тријенала као процес,
да су пројектанти награђене куће учесници тријенала од својих
студентских дана када су као чланови, тада „Контра групе“,
за своје студентске пројекте добијали признања. Данас као
дипломирани архитекти, чланови „Контра студија“, лауреати су
Велике награде.
* * *
У оквиру кратког осврта на Тријенале '09. који следи, дозволите
ми једну дигресију субјективне природе, а надам се ширег
значења.
Последњих година због активног учешћа у реализацији наставе
на Грађевинско-архитектонском факултету пут ме је често
водио, тачније речено в р а ћ а о у Ниш, имајући у виду
проведене школске и гимназијске дане у Нишу.
Град сам перципирао посебно из угла чланства у Жирију
Тријенала, осматрајући градилишта и завршене објекте као
потенцијалне учеснике тријеналне смотре.
У дугим шетњама, углавном централном зоном града, нисам
запазио неке нове објекте који би ми привукли пажњу и који би
били на очекиваном нивоу учесника Тријенала.
Са тим утисцима сам дошао на жирирање. Прожимала ме је
зебња да ће се Жири наћи у оној познатој незахвалној позицији
да нема нових, вредних примера, односно да Тријенале неће
наставити свој успешни ход кроз време...

Међутим, већ на првом састанку Жирија и првом контакту
са селектираним радовима чекало ме је изненађење; на
достављеним паноима се налазио низ објеката, хвале вредан.
Осећање зебње заменила је зачуђеност; откуда ти објекти, где
се налазе?
Одговор је уследио већ у току обиласка локација. Објекти су,
наиме, „скривени“ на ободу централне зоне, ван фреквентних
токова града.
Тако се испоставило да се и будући победник Тријенала налази
у једном затуреном сокаку, а у његовом непосредном суседству
догодиће се и награда за реализацију.
У Нишу се, наиме, као и у другим градовима Републике догађа
феномен дисперзивне изградње.
Тако је велики број реализација, по квалитету доминантне
категорије на Тријеналу 2009, у виду тачкасте мреже распршен
у урбаној матрици града. Надамо се да ће ови објекти,
референтни примери тријеналне архитектуре „новог таласа“,
постати и генератори унапређења нове (европске) слике града.
Вреди истаћи још једну димензију нишких манифестација која
се одвија на релацијама Тријенале–Пракса–Факултет.
Пратећи десетогодишњи процес смотре, могу се уочити
међусобне узрочно-последичне везе, односно интеракције три
фактора; на објектима последње генерације из праксе присутан
је нови дух архитектуре пројеката и реализација са претходних
тријенала, а на тријеналним радовима у целини присутан је
утицај „факултетске архитектуре“.
Закључимо да су основне карактеристике и одлике Тријенала
'09. садржане у квалитетним архитектонским реализацијама.
Ако реализована остварења – куће у реалном простору –
видимо као сам врх укупног архитектонског стваралаштва,
могуће је извести следећи закључак: Тријенале 2009, са
креативним узлетом низа реализација из претходног
трогодишњег периода, најуспешнија је манифестација у
деценији њеног трајања, а све у смеру „трећег пута“ (из наслова
овог прилога).
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ARHITEKT 29 - 30

ПРОГРАМ ТРИЈЕНАЛА
I дан

Уторак, 27. 10. 2009.

Галерија СРБИЈА
18:30
Окупљање посетилаца
19:00
Свечано отварање Тријенала и додела награда
- Уводна реч ДАН-а
- Музичка нумера
- Најава програма
- Поздравна реч председника ДАН-а
- Поздравна реч председника Инжењерске коморе Србије
- Поздравна реч генералног спонзора Потисје Кањижа
- Додела награда по категоријама
- Проглашење добитника Велике награде Тријенала
- Званично отварање Тријенала
Спонзор вечери: Потисје Кањижа – Tondach

II дан

Среда, 28. 10. 2009.

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
12:00
Презентација радова са Конкурса за најлепши кров у Србији, одржаног у организацији генералног
спонзора Потисје Кањижа – Tondach
проф. др Иван Рашковић, диа. – Архитектонски факултет Београд
доц. др Александар Кековић, диа. – Грађевинско-архитектонски факултет Ниш
мр Лазар Кузманов, диа. – Технички факултет Нови Сад
Галерија СРБИЈА
14:00
Предавање: Надоградње стамбених зграда у Новом Саду – могућности унапређења процеса
- мр Лазар Кузманов, диа. – Технички факултет Нови Сад
Галерија Друштва архитеката Ниша
18:30
Отварање изложбе Друштва архитеката Београда:
„Награде за архитектуру и урбанистички конкурси у периоду 2008–2009“
Спонзор вечери: Подруми Спасић и Медар

III дан

Четвртак, 29. 10. 2009.

Галерија СРБИЈА
13:00
Предавање: Енергетска ефикасност у зградарству
- др Снежана Петровић, дипл. инж. маш., Директор развоја предузећа „Multicon inženjering” Београд

IV дан

Петак, 30. 10. 2009.

Галерија СРБИЈА
12:30
Промоција књиге: „Мешовите функције у обнови градског центра“
- мр Милена Динић, диа.
13:00
Јавна трибина: „Јужна пруга“ – Ниш подељени град
- модератор: Бранимир Ћирић, диа.

V дан

Субота, 31. 10. 2009.

8:00

Стручни излет: обилазак Ђавоље вароши и манастира Св. Никола, задужбина Стефана Немање

VI дан

Недеља, 01. 11. 2009.

Галерија СРБИЈА
12:00
Затварање Тријенала
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НОМИНАЦИЈЕ, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

a Варошка кућа,
ревитализација комплекса и обнова амбијента,
Копитарева бр. 7, Ниш
Одговорни пројектант:
Сима Гушић, диа.
Пројектант сарадник:
Мирко Гушић, диа.
Година пројектовања: 2002.
Година реализације: 2006.

a Стамбено-пословни објекат спратности По+П+(4)+(5)+6,
угао ул. Ћирила и Методија и Првомајске, Ниш
Предраг Денчић, диа.
Марко Крстић, диа.
Сарадници:
Емилија Денчић, диа.
Ивица Цветковић, апс. грађ.
Пројекат конструкција:
Милош Бошковић, диг.
Слободан Мутавџић, диг.
Година пројектовања: 2008.
Година реализације: 2009.

_ Пословно производни објекат „EUROGLASS“
Ниш
Саша Буђевац, диа.
Сарадник:
Миљана Игњатовић, диа.
Година пројектовања: 2007.
Година реализације: 2008.
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b Велика награда Тријенала
Породична кућа
ул. Тодора Миловановића, Ниш
Зоран Николић, диа.
Мирољуб Станковић, диа.
Година пројектовања: 2007.
Година реализације: 2008.
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a Основна школа „Ђура Јакшић”
у Старом селу (општина Ћуприја)
Игор Симић, диа.
Година пројектовања: 2009.
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b Фудбалски стадион „Женева“
Спортско-рекреативни комплекс „Ада Женева“, Нишка Бања
мр Милан Танић, диа.
Коаутори:
Славиша Кондић, диа.
Иван Костић, диа.
Милица Ђорђевић, диа.
мр Миомир Васов, диа.
Година пројектовања: 2008.

a „Титаник-а“,
ул. Носилаца Карађорђеве звезде бр. 16, Ниш
Александра Конески, диа.
Милена Антић, диа.
Сарадници:
Наташа Милић, гтв
Јелена Ракоција, студент арх.
Марко Диманић, студент арх.
Консултант:
Љиљана Конески, диг.
Дизајн:
Милован Младеновић
Конструкција:
мр Драган Златков, диг.
Година пројектовања: 2008.

_ Ентеријер „Millhouse Computers“
ул. Обреновићева, Ниш
Зоран Николић, диа.
Мирољуб Станковић, диа.
Година пројектовања: 2007.
Година реализације: 2007.
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a Галерија – ЛЕГАТ сликарке Бранке Ђорђевић
ул. Наде Томић 13, Ниш
Одговорни пројектант:
Бранимир Ћирић, диа.
Пројектант:
Милан Антић, диа.
Година пројектовања: 2007.
Година реализације: 2008.

a Идејни пројекат соларне куће,
Војислав Николић
Факултет: ГАФ – Ниш
Предмет: Биоклиматско и еколошко пројектовање
Професор: др Горан Јовановић, диа.
Aсистент: мр Миомир Васов, диа.
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a Идејно решење студентског дома
на локацији „Технички факултети“ у Нишу,
дипломски рад
Александар Јовановић
Факултет: ГАФ – Ниш
Ментори:
др Никола Цекић, диа.
др Петар Митковић, диа.
др Душан Петковић, диа.

a Hotel „New“,
идејни пројекат хотела,
Обрадовић Ненад
Факултет: ГАФ – Ниш
Предмет: Пројектовање друштвених зграда
Професор: др Мирјана Анђелковић, диа.
Асистент: Марко Николић, диа.
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Извештај жирија
КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРИЗНАЊЕ
ВАРОШКА КУЋА – ревитализација комплекса и обнова
амбијента у Копитаревој ул. бр.7 у Нишу
Аутор: Сима Гушић, диа.
Пројектант сарадник: Мирко Гушић, диа.

који нас увлаче у кућу и додатно наглашавају рафинираност
унутрашње архитектуре где доминира стакло, али и други
елементи који су у служби домишљате атрактивности простора.
Иако је у питању мали пројектантски програм, архитектонски
изражај кроз успешно решење и екстеријера и ентеријера
помера квалитативно размишљање о идеји и композицији
савременог пословног објекта.
ВЕЛИКА НАГРАДА ТРИЈЕНАЛА

Пројект „Варошка кућа“ остварује доследну и свеобухватну
ревитализацију ансамбла аутентичних споменичких вредности
староварошке куће XIX века и грађанске архитектуре с почетка
XX века. Успешним увођењем нове намене, примерене овој
урбаној целини у историјском језгру града, обезбеђује се
трајна активна заштита и очување ових, сваке пажње вредних
споменика културе. Суптилним стваралачким поступком
афирмишу се све битне споменичке карактеристике објеката, од
просторних и композицијских решења до употребе материјала
и обраде детаља.
Ова реализација представља потврду става да и здања прошлих
времена, саздана од локалних природних материјала, увек
по мери човека, и те како могу одговорити функционалним
захтевима новог доба. Остављајући снажан печат свога
времена, она се уклапају у савремене животне токове градских
амбијената, обогаћујући их и оплемењујући.
Ово дело остаје као трајно сведочанство континуитета
градоградитељства и значајан допринос очувању и афирмацији
културне баштине Ниша.
ПРИЗНАЊЕ
СТАМБЕНО–ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Угао улица Ћирила и Методија и Првомајске, Ниш
Аутори: Предраг Денчић, диа., и Марко Крстић, диа.
Сарадници: Емилија Денчић, диа., Ивица Цветковић, апс. арх.
Конструкција: Милош Бошковић, диг., Слободан Мутавџић, диг.
Појава новоизграђеног пословно-стамбеног објекта динамичне
силуете коју формирају делови објекта различите спратности,
од четири до шест етажа, представља догађај вредан пажње и
право освежење у преовлађујућем стамбеном ткиву централне
зоне града.
Ритмичност волумена објекта, колорит елементарног спектра и
сведен а изражајан ликовни израз, плене и емитују поруке и дух
европске неомодерне.
ПРИЗНАЊЕ
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ „EUROGLASS“
Ниш
Аутор: Саша Буђевац, диа.
Сарадник: Миљана Игњатовић, диа.
Градећи пословно–производни објекат „Euroglass“, аутор полази
од идеје да у први план стави основни производ инвеститора –
стакло. Прожимањем спољне и унутрашње архитектуре ствара
се јединствен и квалитетно осмишљен амбијент пословног
објекта. Улазна партија је тако конципирана да постепено уводи
корисника у простор. Наглашен рам, закошена зидна платна
и комбинација пуних и стаклених маса су фасадни елементи

ПОРОДИЧНА КУЋА
ул. Тодора Миловановића, Ниш
Аутори: Зоран Николић, диа., и Мирољуб Станковић, диа.
Феномен породичне куће, елементарног и архетипског
архитектонског значења, интерпретиран је у пројекту и
реализацији аутора врхунским артизмом архитектонске и
дизајнерске форме.
Компоненте
функције,
волуметрије,
архитектонике,
материјализације и колорита конституишу и граде склоп двојне
куће изразитих урбаних и естетских вредности. У свакодневној,
квантитативно значајној стамбеној продукцији ово остварење
досеже парадигматичне размере, те по оцени жирија завређује
најпрестижније признање тријенала.
КАТЕГОРИЈА ПРОЈЕКТИ
НАГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
у Старом Селу (Ћуприја)
Аутор: Игор Симић, диа.
На трагу традиционалне сеоске школе као куће знања и
дома учитеља, овај невелики објект плени једноставношћу
и топлином, што свакако за објекте ове врсте јесте важна
претпоставка. Хармонична композиција три волумена – бела
форма учионичког дела, каменом озидани анекс за учитеља и
једноставни четвороводни кров – формира компактну целину,
чврсто сраслу са природним амбијентом. Издвојени трем летње
учионице са перголом од дрвета на каменим стубовима, не
само да процес едукације изводи у природни амбијент, већ у
пуној мери доприноси идентификацији и препознатљивости
објекта.
ПРИЗНАЊЕ
СТАМБЕНО–ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ „ТИТАНИК-А“
ул. Носиоца Карађорђеве звезде бр.16, Ниш
Аутори: Александра Конески, диа., и Милена Антић, диа.
Сарадници: Наташа Милић, г.т.в, Јелена Ракоција, студент арх.,
Марко Диманић, студент арх.
Консултант: Љиљана Конески, диг.
Дизајн: Милован Младеновић
Конструкција: др Драган Златков, диг.
Специфичан, нетипичан и вишеструко сложен пројектни
проблем надградње изграђеног двоетажног склоништа са
додатних шест пословно-стамбених етажа, вештином аутора
пројекта је од ограничења постао предност.
На плану функционалне организације и посебно на плану
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обликовног третмана објекта и резиденцијалног ликовног
израза, у условима задатог габарита и конструктивног система
остварено је високовредно архитектонско решење.

КАТЕГОРИЈА СТУДЕНТСКИ РАД

ПРИЗНАЊЕ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СТУДЕНТСКОГ ДОМА - ДИПЛОМСКИ РАД
на локацији „Технички факултети“ у Нишу
Александар Јовановић
Факултет ГАФ, Ниш
Ментори: др Никола Цекић, диа., др Петар Митковић, диа., и др
Душан Петковић, диа.

ФУДБАЛСКИ СТАДИОН „ЖЕНЕВА“
Спортско рекреативни центар „Ада Женева“, Нишка Бања
Аутор: мр Милан Танић, диа.
Коаутори: Славиша Кондић, диа., Иван Костић, диа., Милица
Ђорђевић, диа., мр Миомир Васов, диа.
Идејни пројекат стадиона карактерише коректна функционална
шема организације и аутентичан, природном контексту
примерен, волуметријски концепт објекта. Израженом
семантичком димензијом пројекта, основни волумен асоцира
на велики облутак у приобаљу реке, а ликовно сугестивна
линијска структура фасадног платна на динамику спортског
догађаја.
КАТЕГОРИЈА ЕНТЕРИЈЕР
НАГРАДА
ЕНТЕРИЈЕР „MILLHOUSE COMPUTERS“
Ул. Обреновићева, Ниш
Аутори: Зоран Николић, диа., и Мирољуб Станковић, диа.
Ентеријер продајног центра „Millhouse computers“ у
Обреновићевој улици у Нишу, решен је на изузетно једноставан,
али високо естетизован начин. Компликован волуметријски
издужен простор савладан је одлично дизајнираним продајним
пултом, који својим изгледом доминира, савладава и наглашава
денивелисане нивое продајног простора и представља
идентитет ентеријера. Њега прати плафонска и зидна облога
чијем квалитету доприноси прожимање затеченог плафона,
који остаје у другом плану у односу на равне површине од
гипсаних плоча које у сагласју са плафонским осветљењем
дају перфектан омотач одлично дизајнираном пулту. На тај
начин аутори наглашавају слојевитост настајања ентеријера,
а кроз дизајн мобилијара за продају компјутерске опреме
недвосмислено подражавају карактер простора.
ПРИЗНАЊЕ
ГАЛЕРИЈА – ЛЕГАТ сликарке Бранке Ђорђевић
Аутори: Бранимир Ћирић, диа., Милан Антић, диа.
Овај квалитетно решен ентеријер одликује се, пре свега,
кореспондентним односом са самим садржајем. Одмерена,
не пренаглашена динамика ентеријерских решења, као да
проистиче из динамичких потеза на сликама Бранке Ђорђевић.
Успешно остварено јединство амбијента и садржаја омогућава
потпуни доживљај изложених ликовних дела, која су примарни
мотив у простору. Добро решено осветљење, посебно
светлосно акцентовање, доприноси сагледавању слика у свим
условима. Задржавањем остакљења одмицањем паноа и
увођењем дневног светла постиже се природнија атмосфера
у галерији. Ту су слике у својој кући, а посетилац добродошли
гост, што за легат и јесте право решење. Ентеријер који није
себи сврха, већ сјајан оквир за богати сликарски опус Бранке
Ђорђевић.
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НАГРАДА

Допринос и квалитети пројекта студентског дома огледају се на
сва три просторна нивоа.
На урбанистичко–архитектонском нивоу остварена је успешна
амбијентална и функционална интеграција са непосредним
окружењем, као и програмски квалитетна просторна
артикулација приземне етаже објекта. Ниво објекта конципиран
је у виду човекомерног димензионисаног блоковско–атријумског
склопа избалансираних односа, смештајних капацитета и
коридорско-галеријских комуникација. Лође јединица су својом
диспозицијом, димензијама, материјализацијом и изражајним
хроматским ефектом топлине преузеле доминантну улогу
идентификације квалитетне целине објекта.
ПРИЗНАЊЕ
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СОЛАРНЕ КУЋЕ
Војислав Николић
Факултет ГАФ, Ниш
Ментори: др Горан Јовановић, диа.
Асистент: мр Миомир Васов, диа.
Пратећи савремене токове градње која се пре свега односи на
енергетске одрживе принципе градње, пројектанти соларне
куће нам кроз свој студентски рад дају свежину и оригиналност
у пројектовању овог типа кућа, што није био чест случај у
досадашњој пракси пројектовања биоклиматских објеката.
У сажимању једноставних и чистих линија, кубична форма
куће је оријентисана са својим стакленим масама према југу,
а дизајнерски добро пројектована маска даје јој оригинални
архитектонски изражај.
Уз квалитетне шеме енергетских ситуација и добро пројектован
функционални оквир, као резултат истраживања добијамо
савремену соларну кућу спремну за будућност.
ПРИЗНАЊЕ
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ХОТЕЛА „NЕW“
Ненад Обрадовић
Факултет ГАФ, Ниш
Ментор: др Мирјана Анђелковић, диа.
Асистент: Марко Николић, диа.
Аутор Хотела „Nеw“ својом читљивом, изражајном и
једноставном архитектуром превазилази ниво студентског
рада, врло зрело разлажући приземну партију, од основног
вишеспратног кубуса хотела динамички ствара кохерентност
ове две масе. У приземном делу разлаже фасадне елементе
танким рамовима и наглашава улазне зоне, док на спратовима,
низом вертикалних отвора, кућу уравнотежује већ израженом
хоризонталношћу самог фасадног платна. На функционалном
и обликовном нивоу, хотел представља једно зрело
архитектонско решење.
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Арх. Бранимир Ћирић

ТРИБИНА: ЈУЖНА ПРУГАНИШ, ПОДЕЉЕНИ ГРАД
Трибина са темом „ЈУЖНА ПРУГА – НИШ, ПОДЕЉЕНИ ГРАД“ организована је у оквиру Дана архитектуре Ниша 2009, са циљем
да се озбиљно драматизују активности око измештања пруге – односно да се у решавању нишког железничког чвора пружи
стручна подршка релевантним политичким чиниоцима у граду. Реализација ове изузетне потребе у функцији развоја града
је у контексту актуелног тренутка ревитализације и електрификације железничког правца према истоку, и као таква нема
алтернативу.
Трибина је вођена од стране арх. Бранимира Ћирића, дана
30.10.2009. год. у Галерији „Србија“, уз присуство преко 40
учесника.
Подсећања ради, на трибини одржаној пре готово пет година
(2005. године, са темом „ПОТРЕБА ИЗМЕШТАЊА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ИЗ
ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА“ и симболичном сатницом у
„минут до дванаест“) у разматрањима и циљевима дефинисано
је: вишедеценијско (готово вековно) стручно размишљање
о измештању пруге – решавање нишког железничког чвора
ставити у контекст израде новог Генералног плана Ниша.
С обзиром да је стручној јавности познат проблем нишког
железничког чвора, арх. Бранимир Ћирић је кроз краће тезе
увода, разраде и циљева усмерио ток расправе трибине, са
жељом да анимира већи број учесника у расправи.
У тезама увода изнесена су подсећања на активности између
два (у овом тексту поменута) скупа:
састанци руководства Града са представницима железнице
у Београду;
остварени консензус свих релевантних чинилаца у Граду;
усвојене измене Генералног плана Ниша са трасом
измештања железничког правца према истоку на северни обод
Нишке котлине;
израда и усвајајање Плана детаљне регулације за правац
железничке пруге према истоку на северном ободу Нишке
котлине, као основ за спровођење;
потврда поменуте трасе кроз израду новог Генералног
урбанистичког плана Ниша (у фази усвајања).
У тезама фазе разраде отворени су поједини могући начини
деловања:
у контексту спровођења активности Државе на коридору 10;
у контексту одобрених средстава од стране међународне
заједнице;
у контексту понашања Града према центрима моћи у
Београду;
у контексту израде (решавања) београдског железничког
чвора (Прокоп-метро);
у контексту израде новог Генералног урбанистичког плана
(саобраћајна решења од изузетног значаја за град);
у контексту директних контаката са међународном
заједницом;
у контексту ангажовања - помоћи релевантних невладиних
организација.
У тезама за циљеве трибине формиран је један, главни циљ:
измештање железнице из центра града као неопходна
нова и једино могућа претпоставка развоја града (измештање
железнице, отварање могућности за изградњу јужног булевара
и саобраћајних рингова око центра града, лаки шински
превоз...) а све у контексту пружања подршке градским
структурама од стране струке.

Дискусије огромне већине учесника трибине показале су
непромењен став и непоколебљиво уверење да је неопходно
истрајати на реализацији измештања трасе железничког правца
према истоку на северни обод Нишке котлине, као једином
реалном решењу.
Писац ових редова, уз слободу тумачења размишљања, идеја и
ставова учесника трибине (12), сублимира дискусије уважених
колега и презентира их кроз краћи осврт:
потенцирати учесталост несрећа на постојећој траси пруге
кроз град;
фреквенцију железничког саобраћаја обзнанити као
блокаду функционисања целог града;
контактирати европске железнице и дати адекватна
образложења;
створити атмосферу за реализацију идеје;
укључити градске структуре;
написати меморандум са скупа и направити медијски
притисак;
струка мора победити политику;
економски доказати и оправдати измештање пруге;
обезбедити
финансијска
средства
директним
кредитирањем од стране међународне заједнице, чиме се због
неадекватне комуникације заобилази држава;
као град немамо „петљу“ да победимо Београд;
довести представнике државе у Ниш и презентовати им
основаност предложеног решења;
од 1934. године Ниш покушава да измести трасу
железничке пруге;
везати проблем измештања железнице са решавањем
проблема колског саобраћаја;
подизати тензију у прилог измештању пруге и вршити
константан притисак кроз јавност и медије.
Временска дистанца од одржавања трибине до дана писања
овог текста, потврдила је ставове и активности стручне јавности
по многим питањима везаним за измештање железничке пруге,
и то:
на нивоу Града дефинисана је кохерентност у иступању политичких субјеката према Републици (Држави);
покренута је међународна петиција за измештање пруге (од
стране свих виђенијих Нишлија који живе у иностранству);
државни органи постају отворенији за дијалог везан за
предметну проблематику (још увек недовољно).
Нови генерални план Ниша користи искуства и потврђује исправност идеја стручне јавности и имплементира их у стратешки документ развоја Града.
Иако још увек нема конкретних резултата ове донкихотовске
борбе за решавање круцијалног проблема развоја Ниша, ипак
се надам да ће бар једна ветрењача бити окренута у правцу позитивних ветрова.
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ARHITEKT 29 - 30

Проф. др Снежана Петровић, дипл. инж. маш.
Директор развоја „Multicon inženjering” Београд

ПРЕДАВАЊЕ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ОБЈЕКАТА

Увод
Потреба за газдовањем енергијом проистиче из све оскуднијих
ресурса фосилних горива у природи, са једне стране, и
штетних утицаја које њихова употреба има на стање животне
средине коју не смемо даље нарушавати, са друге стране.
Иако се садашњи висок степен технолошког развоја може
приписати управо употреби енергије, њено неконтролисано
и нерационално коришћење производи несагледиву и
непоправљиву штету нашој планети, а самим тим и нашој
људској врсти. Отуда потреба за одрживим развојем, чији је
један битан сегмент рационално коришћење енергије.
Енергија потребна за стандардну употребу објеката чини
значајан део укупно потребне енергије (која поред наведене
обухвата и потрошњу у индустрији и саобраћају). Зависно од
степена развијености, удео енергије потребне за стандардну
употребу објеката варира, али се у нашим условима оцењује
да износи 40-50%. Дакле, битно је планирано и рационално
користити изворе енергије фосилних горива у ове сврхе, али и
активирати могућности обновљивих извора.
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Потреба за рационалним газдовањем енергијом
Да бисмо сагледали пуни значај ове потребе, треба поћи од садашњег стања у овој области.
Наиме, велики број постојећих грађевинских објеката има недовољну топлотну заштиту, неквалитетну столарију са недозвољеном пропустљивошћу ваздуха кроз процепе, неадекватне
изворе енергије, неефикасне изворе топлоте и непрописно изоловане и неизбалансиране разводне системе, као и неадекватне унутрашње инсталације.
О томе сведоче подаци из приложених дијаграма о начину загревања зграда (сл. 1), структури потрошње електричне енергије у домаћинствима (сл. 2) и енергетским потребама у зградама према периоду када су изграђене и врсти енергетских потреба (за грејање, вентилацију, припрему топле потрошне воде)
(сл. 3).

Слика 1.

Слика 2.

Слика 3.
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Како поправити овакво стање постојећих објеката и избећи
да будућа градња не буде довољно рационална? Наравно,
увођењем обавезе планирања, пројектовања, градње, одржавања и коришћења објеката на прописани начин. У том смислу,
усвојена је Стратегија о рационалној употреби енергије, Програм за њену реализацију, али и законска акта која би требало то
да обезбеде.
Правни и институционални оквир у Србији
t Закон о енергетици
t Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015.
године
t Програм остваривања статегије развоја енергетике Србије
2007-2012. године
t З а к о н о планирању и изградњи

његово јавно разматрање средином 2010. године.

Дефинисање обавеза: З а к о н о планирању и изградњи
(2009)
Закон је прописао обавезу унапређења енергетске ефикасности путем смањења потрошње свих врста енергије, уштедом
енергије и обезбеђивањем одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања,
изградње и употребе објеката. Такође је дефинисао енергетска
својства објекта као стварно потрошену или оцењену количину
енергије која задовољава различите потребе које су у вези са
стандардизованим коришћењем објекта (што укључује грејање,
припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење).
Објекат високоградње, у зависности од врсте и намене, мора
бити: пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин
којим се обезбеђују прописана енергетска својства.
Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објекта.
Сертификат издаје овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима објеката.
Сертификат о енергетским својствима објекта је саставни део
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање
употребне дозволе.
Ближе се прописују:
t енергетска својства и начин израчунавања топлотних
својстава објеката високоградње,
t енергетски захтеви за нове и постојеће објекте,
t услови, садржина и начин издавања сертификата.
Доношење одговарајућег подзаконског акта је услов за
примену енергетске сертификације објеката (Члан 221 Закона)
и налази се у надлежности Министарства животне средине и
просторног планирања.
Израда предлога овог подзаконског акта је у току и очекује се

Утемељење енергетски ефикасне градње у европском
искуству

Подсетимо се циља – обезбедити енергетски ефикасну
градњу, као сегмент одрживе градње
Када можемо објекат оценити као енергетски ефикасан?
Ако је енергија потребна за грејање, припрему топле потрошне
воде, вентилацију и климатизацију објекта као и унутрашњу
расвету у дозвољеним границама, објекат се оцењује као
енергетски ефикасан.
Према вредностима те потребне енергије, врши се градација
(класификација) тако да се објекти оцењују - рангирају
одређеном класом (А, Б, Ц..).

Европска Директива 2002/91/ЕЦ је поставила основне захтеве
који се односе на:
t (а) генерални оквир за методологију интегрисаног прорачуна енергетске ефикасности зграда;
t (б) примену минималних захтева у погледу енергетске ефикасности нових зграда;
t (ц) примену минималних захтева у погледу енергетске ефикасности великих постојећих зграда које се подвргавају
значајном реновирању;
t (д) енергетску сертификацију зграда, и
t (е) редовну инспекцију котлова и система за климатизацију
у зградама и додатну оцену инсталација грејања у којима су
котлови старији од 15 година.
Развијен је читав сет европских стандарда који подржавају
Директиву, а који земље чланице преузимају у мери својих
потреба.
Уместо закључка
У Србији је преузет велики број европских стандарда из ове
области. Управо је у току припрема свих потребних услова
за обезбеђење енергетски ефикасне градње објеката. То је
компликован и врло захтеван процес, који нису лако савладале
ни државе са традицијом у овој области. Ми имамо велико
искуство наших инжењера и бројне примере одличних
техничких решења енергетски ефикасне градње реализоване
у прошлости, а која се и данас могу оценити високо. Ипак,
морамо обезбедити да таква решења буду законом планирана,
изведена, одржавана и масовна.
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Арх. Миодраг Медар

ОД НИША ДО ЂАВОЉЕ ВАРОШИ

Стручни излет организован у оквиру манифестације
„Дани архитектуре Ниша 2009“
У суботу, 31. октобра 2009. године, Друштво архитеката Ниша је у оквиру манифестације „Дани архитектуре Ниша 2009“,
традиционално, као и претходних годинa, уприличило једнодневни излет, овог пута до Ђавоље вароши као крајњег
одредишта, са успутним обиласцима културно-историјских и природних знаменитости топличког краја.
На излет је кренуо један аутобус са архитектама – члановима
друштва и њиховим гостима међу којима је био и један број
студената. Путници орни за дружење окупили су се испред
зграде Друштва, и око осам сати смо кренули на излет.
У Прокупљу нам се, по договору, придружила госпођа Jулка
Кузмановић, археолог и директор прокупачког Музеја Топлице,
која ће бити наш домаћин и водич током целог пута.
Прва дестинација је била недалеко од Прокупља, црква Св.
архангела Гаврила код села Конџеља, подигнута крајем 19.
века на једном узвишеном платоу покрај самог магистралног
пута. Својим изванредним положајем, сагледљивошћу са свих
страна, својом складном силуетом и белином, ова изванредна
грађевина доминира далеко у простору. Саграђена је после ослобођења Топлице од Турака, по предању на темељима цркве
спаљене у турско време, и то прилозима мештана али и грађана
из других делова Србије, о чему говори и натпис изнад главног
улаза. Основа цркве је крстаста, наглашена по дужини, са централном олтарском и бочним певничким апсидама. Волумен
представља петокуполну грађевину, са једном централном куполом и четири мање на крајевима крста, а изнад припрате се
уздиже масивни звоник који даје акценат целој силуети. Иначе,
црква је грађена у еклектичком духу свога доба са стилским
елементима блиским руској архитектури XVII века. Иконостас
цркве је из периода грађења, а фрескосликарство је савремено,
на завидном уметничком нивоу, настало захваљујући
предузимљивости свештенства које успева да прикупи прилоге
али и да организује уметничку колонију у порти цркве.
Након упознавања и разгледања ове изванредне грађевине,
паљења свећа, фотографисања, кренули смо даље.
Археолошко налазиште Плочник
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Црква Св. архангела Гаврила код села Конџељ

На свега 5-6км низ пут, налази се село Плочник, а у њему
археолошко налазиште, данас већ веома познато у научним
круговима широм света. Ту је откривено велико неолитско
насеље, чија се старост процењује на око 7000 година, а
најновија истраживања су потврдила његову изузетност
као најстаријег до сада познатог рударског центра у Европи.
Љубазна госпођа Јулка, чија је то специјалност, покушала је да
нам дочара то доба, надахнуто нам је показивала налазиште, али
и почетак реконструкције насеља на самом улазу у комплекс.
Иначе, на овом тлу се континуитет насеља огледа и у римским
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Терме
термама, које су откривене и сачуване у време изградње
магистралног пута, а сам топоним је познат и као поприште
средњовековне битке између Срба и Турака, која је претходила
Косовском боју и у којој су Срби, по предању, били победници.
Након Плочника, пут нас је водио у надалеко чувену Ђавољу
варош. Остављајући Куршумлију са десне стране, а након
десетак километара, пут се на лево одваја од главног пута ка
Приштини и реком Малом Косаницом води нас у срце планине
Радан, ка до недавно скривеном месту. Неколико километара
иза села Зебице, новим асфалтним путем стижемо пред капију
Ђавоље вароши.
Дочекала нас је примерена и непретенциозна архитектура
улазног ансамбла, рађена у дрвету и камену: улазна капија,
тоалет, ресторан и сувенирнице, која одаје утисак уређеног
простора. Са тог места, са локалним водичем, кренули смо
уређеном стазом кроз столетну шуму и након десетоминутне
шетње, пролазећи поред окана саских рудника из 12. века и
Црвеног врела, извора високо минерализоване воде, стигли
смо пред овај величанствени природни споменик, који је био

један од кандидата за седам светских чуда природе. На око
600м надморске висине, уз једну голу литицу планине Радан
дочекао нас је врло редак призор мноштва земљаних фигура
различитих величина. Овакве фигуре се врло ретко срећу
у свету, а настале су вишевековним ерозивним процесима.
Ђавоља варош се састоји од две целине са око 200 фигура
распоређених са леве и десне стране литице, а између којих је
од дрвета изграђена тераса–видиковац, до које се стиже стрмим
степеницама примерене конструкције. Процес креирања ових
земљаних фигура је непрестан. Под екстремним временским
условима неке фигуре нестају, али се зато друге рађају. Бројне
су легенде о настанку Ђавоље вароши. Једна од њих каже да су
фигуре окамењени сватови који су кренули да венчају брата и
сестру, али бог није дозволио грех и на месту их је окаменио.
У подножју Вароши наишли смо на не баш вешто обновљену
црквицу–брвнару, посвећену св. Петки, чији првобитни остаци
наводно датирају из 13. века.

Црква брвнара

Ђавоља варош
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Црква Св. Николе - северна фасада
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Разгледајући Варош, сви смо се максимално трудили да
направимо незаборавне фото-снимке, иако нас време није баш
најбоље послужило. Због журбе да на наше задње одредиште
стигнемо по дану, нисмо успели да задовољство обиласка
поновимо по ноћи, а кажу да је због доброг осветљења то
незабораван доживљај.
После полусатне повратне вожње, ево нас испред Куршумлије,
где смо са леве стране угледали величанствену цркву Св. Николе, најстарији споменик српске средњовековне монументалне
архитектуре. Подигао ју је Стефан Немања негде између 1165.
и 1168. године, у време када је био обласни господар Топлице,
пре него што је постао велики жупан Рашке.
Овај изузетно вредан а помало запостављен споменик културе,
по својој архитектонској концепцији представља зачетак рашке стилске групе и као такав био је узор каснијим немањићким
задужбинама. У својој основи црква има решење сажетог уписаног крста. У време владавине Стефана Првовенчаног, када је
црква постала седиште топличке епархије, подигнута је припрата са двема кулама, као једна од карактеристика рашке школе,
а у време краља Милутина дограђена је северна капела. Првобитни део грађевине зидан је у опеци са широким спојницама,
по угледу на византијске цркве, а касније дограђени делови
зидани су и каменом и опеком. Кровне површине су покривене
оловним лимом. У унутрашњости цркве очувани су незнатни остаци фресака из немањићког периода, а нешто боље су очуване
фреске у приземљу јужне куле.
Црква је обнављана у неколико наврата, а обимнији радови су
вршени у периоду 1964-1965. и 1970-1978. године, када је и најдетаљније истражена.
Овај изванредни споменик наше историје и културе доминира
на узвишеном платоу леве обале реке Топлице, са кога се пружа диван поглед на Куршумлију и њену околину. Уживали смо
у смирај дана на овом светом месту и слушајући о историји и
архитектури, док смо разгледали овај монументални споменик,
бар на тренутак смо се вратили у нашу далеку прошлост.

Иконостас цркве

У повратку смо направили паузу за касни ручак и освежење
у пријатном мотелу „Стара врба“, недалеко од Куршумлије, и
након тога, пуни утисака кренули смо пут Ниша.
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32. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

GRAND PRIX (ГРАН ПРИ) САЛОНА
Дејану Миљковићу и Јовану Митровићу
за Кућу/атеље вајара Мрђана Бајића,
угао улица Сењачке и Св. Наума у Београду

Признање у категорији Архитектура
Горану Војводићу и Александру Хрњезу
за пословни објекат „Anex“, Ресавска бр. 23 у Београду
Признање у категорији Архитектура
Тиму АРЦВС: Браниславу Реџићу, Драгану Ивановићу и
Зорану Ђоровићу
за резиденцијални објекат Каћански, у ул. Каћанског бр. 15
у Београду
Признање у категорији Архитектура
Тиму АГМ: Марјану Ђулинцу, Бориславу Петровићу,
Ивану Рашковићу, Александру Томићу и Нади Јелић
за нову Халу спортова у Зрењанину
GRAND PRIX Салона - Кућа / атеље вајара Мрђана Бајића
Признање у категорији Архитектура
Дејану Милановићу и Гроздани Шишовић
за Објекат непрофитног становања у ул. Јурија Гагарина
166 а, Блок 61 на Новом Београду

Прилагођавање... Архитектура плус… била је тема овогодишњег 32. Салона архитектуре, који је одржан у Музеју примењене уметности од 25. марта до 30. априла 2010. године. Кустос и уредник Салона архитектуре је мр Љиљана Милетић Абрамовић, кустос музејски саветник Одсека за архитектуру МПУ.

Признање у категорији
Гости Салона – дело у иностранству
Ани Џокић, Марку Нелену (Marc Neelen), Марјетици
Потрч и Ингалилу Нарингбауеру (Ingalill Nahringbauer)
за Воћну и енергетску фарму на јавном тргу, школско двориште и просторију за слободно време ученика, Книвста у
Шведској

Салон архитектуре је популарна манифестација Музеја (МПУ)
која окупља и презентује најбоље ауторске праксе домаће архитектонске сцене и настоји да афирмише значај мисије архитектуре у развоју друштва. Концепција Салона пласира квалитет
архитектонских решења и градитељских стандарда, али указује
и на алтернативне, истраживачке идеје и пројекте. Осим што
рефлектује архитектонске и урбанистичке праксе наше средине, Салон је место и шанса за размену локалних, регионалних и
глобалних искустава. Отворен је за све генерације архитеката
из земље и иностранства.

Признање у категорији Ентеријер
Владимиру Анђелковићу, Дијани Аџемовић Анђелковић,
Дејани Даниловић и Ранку Павловићу
за свечану салу ОШ„Светозар Марковић“
у Хаџи Милентијевој 62 у Београду

Велики публицитет добио је главни програм изложбе и награђени радови, а атрактивности и актуелности овогодишњег Салона архитектуре допринео је и специјални Гост Салона – „Бевк

Признање у категорији Публикације
Архитектонском факултету Универзитета у Београду
за издавачку активност
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Пословни објекат „Anex“, Београд

Перовић архитекти“ (Матеја Бевк и Васа Ј. Перовић), гостујућа
изложба која је представила рад овог словеначког архитектонског тима европске репутације. Посебан део Салона чинила је
мања историографска изложба која је подсетила на прве добитнике награда Гранд При Салона архитектуре: на Драгољуба
Бакића и Љиљану Бакић за Палату спортова „Пионир“ из 1974;
тим – Александар Стјепановић, Бранислав Караџић и Божидар
Јанковић за Стамбени блок 23 из 1975; Михајила Митровића за
Бивете у Врњачкој Бањи и Петра Петровића за Самачки хотел из
1976. (две равноправне главне награде).

ARHITEKT 29 - 30

Резиденцијални објекат Каћански, Београд

Нова Хала спортова, Зрењанин

Током трајања Салона, у оквиру пратећег програма одржана је
и серија разговора, предавања, презентација и радионица. Између осталих: Нови музеји – архитектура нових музеја у свету и
стање наших музеја; Разговор и изложба посвећени архитектури позоришта у XX веку; Предавање Васе Перовића; Предавање
Љиљане Милетић Абрамовић о архитекти Милутину Борисављевићу.
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Жири 32. Салона архитектуре, у саставу: др Ружица БожовићСтаменовић (Сингапур–Београд), Милан Димитријевић (добитник гран прија 2009), мр Ђорђе Стојановић, Братислав Тошковић (Финска) и Снежана Веснић – одабрао је (између 90 радова
који су прошли селекцију) гран при – Велику награду Салона,
као и остале награде у различитим категоријама: архитектура,
урбанизам, ентеријер, публикације.

Објекат непрофитног становања, Нови Београд
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32. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
25. март - 30. април 2010.
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
Вука Караџића 18
БЕОГРАД

Жири 32. Салона архитектуре
Ружица Божовић Стаменовић, председник
Милан Димитријевић
Ђорђе Стојановић
Братислав Тошковић
Снежана Веснић
Ɍɟɤɫɬ ɭɜɨɞɧɟ ɪɟɱɢ ɀɢɪɢʁɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ
ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɫɜɟɱɚɧɨɦ ɨɬɜɚɪɚʃɭ  ɋɚɥɨɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɦɚɪɬɚɭɱɚɫɨɜɚ

Гости Салона - Книвста, Шведска

ɬɟɤɫɬ ʁɟ ɩɪɨɱɢɬɚɥɚ Ɋɭɠɢɰɚ Ȼɨɠɨɜɢʄ ɋɬɚɦɟɧɨɜɢʄ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɀɢɪɢʁɚ
Ⱦɚɦɟɢɝɨɫɩɨɞɨɩɨɲɬɨɜɚɧɟɤɨɥɟɝɟɢɩɪɢʁɚɬɟʂɢ
ɉɪɟɞ ɜɚɦɚ ʁɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ
ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɨɦɟɬɟ ɧɚɲɟ ɫɬɪɭɤɟ ɭ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ȳɨɲ
ɨɞ ɩɪɜɨɝ ɋɚɥɨɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɨɬɜɨɪɢɨ ȭɨɪɻɟ Ɂɥɨɤɨɜɢʄ ɨɜɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ʁɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ
ɤɨɦɟɫɟɩɪɨɦɨɜɢɲɭɧɨɜɢɩɪɚɜɰɢɡɚɧɚɬɫɤɨɦɚʁɫɬɨɪɫɬɜɨ
ɞɭɯɨɜɢɬɨɫɬ ɢ ɯɪɚɛɪɨɫɬ ɋɜɟ ɨɧɨ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɜɨɥɢɦɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ȼɟɥɢɤɚ ʁɟ ɱɚɫɬ ɢɦɚɬɢ ɪɚɞ ɧɚ ɋɚɥɨɧɭ
ɢ ɫɬɨɝɚ ɭ ɢɦɟ ɀɢɪɢʁɚ ɱɟɫɬɢɬɚɦɨ ɫɜɢɦ ɚɭɬɨɪɢɦɚ
ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɢɫɚɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɋɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ
ɠɢɪɢ ɢɫɬɢɱɟ ɞɜɚ ɪɚɞɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɧɨɜɟ ɢ
ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ Ɍȼ ɬɨɪɚʃ ɧɚ Ⱥɜɚɥɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɫɚɥɟ Ⱦɨɦɚ ɜɨʁɫɤɟ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɧɚɫ ɩɨɞɫɟʄɚʁɭ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɚɨ
ɨɩɲɬɟɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚ
Ƚɪɚɧɞɉɪɢɢɩɪɢɡɧɚʃɚɤɨʁɚʁɟɀɢɪɢɞɨɞɟɥɢɨɫɭɝɟɪɢɲɭ
ɩɨɫɟɛɧɟ ɬɟɦɟ ɤɨʁɟ ɠɟɥɢɦɨ ɞɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟɦɨ ʁɟɪ ɢɯ
ɫɦɚɬɪɚɦɨɜɚɠɧɢɦɡɚɛɭɞɭʄɢɪɚɡɜɨʁɧɚɲɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
t креативност, али и перфекционизам у извођењу и
детаљу;
t став да нема малих тема, иако ће увек бити малих
буџета;
t питања одрживости, енергије и контекста; теме које ће
се неминовно из света где сада доминирају, прелити
ускоро и код нас;
t свест о важности писане речи, јер мисао увек претходи
изграђеном делу.

Свечана сала ОШ „Светозар Марковић“, Београд
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ARHITEKT 29 - 30

Мр Михаило Медведев, арх.

18. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

Отварање

Настављајући вишегодишњу традицију, 18. међународни САЛОН УРБАНИЗМА Удружења урбаниста Србије одржан је у Нишу
од 6. до 11. новембра 2009. године, у Галерији „Србија“ у Нишу.
Као и ранијих година, одржавање Салона повезује се са
обележавањем 8. новембра – Светског дана урбанизма, а 2009.
године одржавање Салона је било повезано и са обележавањем
јубилеја 50 година ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ НИШ, који је своју
прославу јубилеја имао 1. априла, на дан када је Завод почео са
радом давне 1959. године.
Осамнаести међународни САЛОН УРБАНИЗМА реализован је
у сарадњи Удружења урбаниста Србије, Друштва урбаниста
Ниша и Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш. Генерални
покровитељи Салона били су Град Ниш и Министарство
животне средине и просторног планирања, а градови
покровитељи Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Ужице,
Косовска Митровица и Бања Лука. Организацију Салона
помогли су као донатори Инжењерска комора Србије и „ЛЕДИБ“
- Дански програм за локални економски развој Балкана.
Према одлуци Савета Салона урбанизма, 18. Салон био
је организован као редовна, међународна годишња
манифестација урбаниста Србије. Преко 120 пријављених
радова Селекциона комисија је разврстала у 10 предвиђених
категорија са следећим бројем радова:
- (01) Просторни планови – 4 рада
- (02) Генерални планови и планови општег уређења
– 4 рада
- (03) Планови регулације – 31 рад
- (04) Урбанистички пројекти и реализације – 5 радова
- (05) Конкурси – 12 радова
- (06) Истраживања и студије из области урбанизма
– 14 радова
- (07) Заштите животне средине кроз студије и
урбанистичке планове – 7 радова
- (08) Примена информатичке технологије – 3 рада
- (09) Публикације – 14 радова
- (10) Студентски радови – 27 радова.
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На основу усвојеног графичког идентитета 18. Салона, који
је израдио мр Михаило Медведев, арх., штампан је луксузни
Каталог 18. Салона у квалитетној колор штампи. Припрема
Каталога обављена је у сарадњи стручне екипе Удружења
урбаниста Србије и Завода за урбанизам Ниш.
Салон је свечано отворен у нишкој Галерији „Србија“ у петак, 6.
новембра у 12.00 часова. Свечаном отварању је присуствовао
велики број званица, аутора радова, урбаниста, архитеката и
гостију из Србије и иностранства. У име Удружења урбаниста
Србије присутне је поздравио мр Душан Минић, председник
УУС-а, који је истакао да је овогодишњи Салон организован у
години Светске монетарне кризе, али да изложени планови, са
оптимистичким визијама урбаниста, могу бити гаранција да ће
следећи Салон сигурно бити још успешнији.
Поздравне речи на отварању Салона упутили су и Татјана
Ђорђевић, потпредседник УО Инжењерске коморе Србије,
и Карстен Лунд, координатор „ЛЕДИБ“ програма Краљевине
Данске. У име Завода за урбанизам Ниш, као домаћина и
организатора Салона, присутне је поздравио директор Завода,
мр Драган Радивојевић, подсећајући да се овогодишњи Салон
одржава у оквиру јубилеја 50 година делатности Завода за
урбанизам Ниш.
Мр Михаило Медведев је у том смислу евоцирао историјат
настанка Салона и у слајд пројекцијама приказао заборављена
прва два нишка Урбанистичка салона, које је Завод за
урбанизам Ниш, са својим првим директором Миодрагом
Мимом Живковићем, организовао давне 1961. и 1962.
године, као и историјат почетака и развоја садашњег нишког
Салона урбанизма Удружења урбаниста Србије, са приказом
хронологије одржавања свих 18 салона, од 1991. до 2009.
године.
После музичког интермеца у извођењу гудачког квартета
студената нишке Уметничке академије, приступило се свечаној
додели награда. Председник Жирија Салона, мр Драган
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Душан Минић

Славица Ференц и Драган Радивојевић

Карстен Лунд

Браца Павловић

Радивојевић, и арх. Славица Ференц, председник Савета Салона
урбанизма, доделили су награде најуспешнијим учесницима.
Велику награду 18. Салона урбанизма добило је Јавно
предузеће „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад, за
најуспешније колективно учешће на Салону.
Осим Велике награде, на 18. Салону додељено је 36 првих,
других и трећих награда и 5 признања у 10 салонских
категорија. Посебна признања додељена су Граду Нишу,
Инжењерској комори Србије, програму „ЛЕДИБ“ Краљевине
Данске.
Од 122 изложена рада, 38 је било из иностранства, и то 20
радова из Републике Српске, 5 радова из Црне Горе, 4 рада из
Македоније, по 3 рада из Хрватске и Бугарске, 2 рада из БиХ и
један рад из Палестине.
Међу награђеним радовима, сарадници нишког Завода за
урбанизам добили су:
Прву награду у категорији „Планови регулације“ за ПДР пруге
Ниш–Димитровград на делу Црвени Крст – Просек.
Другу награду у категорији „Истраживања и студије“ за Студију
урбаног развоја парка „Брђанка“ у Алексинцу.
Трећу награду у категорији „Заштита животне средине“ за
Стратешку процену утицаја Генералног плана Ниша 2008-2023.
Трећу награду у категорији „Примена информатичких
технологија“ за рад ИТ у служби моделовања културних
маршрута у Просторном плану административног подручја
града Ниша.
Студенти нишког Грађевинско-архитектонског факултета
добили су Прву награду у категорији „Студенстски радови“ за
Урбанистички пројекат Трг републике – Центар у Нишу.

Публика

После званичног дела свечаног отварања, одржана је
презентација планске делатности Јавног предузећа „Урбанизам“,
Завод за урбанизам Нови Сад, као добитника Велике награде 18.
Салона урбанизма. Сви учесници и гости изразили су похвале и
честитке организаторима за успешну реализацију поставке 18.
међународног Салона урбанизма. Реализацијом овог Салона,
Завод за урбанизам Ниш је успешно обележио 50 година
урбанистичке делатности у Нишу.
Наредни 19. Салон урбанизма Удружења урбаниста Србије, у
новембру 2010. године, планира се са премијерном поставком
у Шапцу.
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ARHITEKT 29 - 30

Група аутора

5. БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА
АРХИТЕКТУРЕ  БИНА 2010

Туристички центар на Сребрном језеру, конкурс, Б. Митровић, Ј. Перовић, А. Ћировић

Пета Београдска интернационална недеља архитектуре одржана је од 7. до 15. маја 2010. Централној манифестацији је
претходила изложба „Модели становања: Експерименти и свакодневица“, која је одржана од 5. марта до 11. априла, у Музеју
историје Југославије. Ова изложба је увела тему овогодишње манифестације – становање, и пре него што се догодила
централна манифестација, и стога је блок догађаја који је пратио ову изложбу назван „БИНА пре БИНЕ“.
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Изложбу „Модели становања: Експерименти и свакодневица“
осмислио је и извео тим бечког архитектонског бироа „МВД“,
са главним кустосима Михаелом Рипером (Michael Rieper) и
Оливером Елзером (Oliver Elser). Изложбу је чинило једанаест
различитих, репрезентативних примера вишепородичних
стамбених објеката, изграђених у последњој деценији у
различитим културолошким и социјалним миљеима Европе,
Северне и Јужне Америке и Јапана. Чињеница да у фокусу
поставке нису била само архитектонска остварења и њихови
аутори, већ лична искуства станара и њихова перцепција
простора, дали су јој додатни квалитет. Експонати за изложбу,
дакле, нису били одабрани да би приказали радикално нове
концепте у архитектури, већ другачије погледе на архитектуру.
Пратећи садржај изложбе представљала је изложба „Београдски
стан – истраживање о стамбеним моделима у Београду“. Аутор
ове изложбе је проф. арх. Владимир Лојаница. У оквиру ове
изложбе били су приказани примери развоја београдског
стана, са акцентом на четири типична модела вишепородичних
стамбених објеката који сведоче о вредностима које су се
одржавале у домаћем становању.
Ову изложбу је пратила трибина под називом „Јавно становање
у Београду“ и радионица „Социјално становање“, у оквиру које
је одржана серија предавања на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду. Како применити и остварити неке
нове моделе у Србији и зауставити дивљу градњу, одакле
кренути, како преузети моделе из Беча.
У оквиру серије предавања на Архитектонском факултету,
Владимир
Лојаница
је
одржао
предавање „Развој
вишепородичне стамбене архитектуре у Београду – прилог
периодизацији“, проф. Дарко Марушић предавање „Београдска

школа становања“, проф. Душан Крстић предавање „Пут ка
квалитетнијим становима у вишепородичним стамбеним
зградама“, а Михаел Рипер предавање под називом „Модели
становања“.
Изложбе које су биле приказане у оквиру овогодишње БИНЕ,
биле су подељене у четири тематске групе.
Тема „Између две БИНЕ“ обухватила је изложбе „Годишње
награде за архитектуру“ и „Архитектонски и урбанистички
конкурси“, које су приказале награђиване и конкурсне пројекте
настале између прошлогодишње и овогодишње БИНЕ, односно
између јуна 2009. и маја 2010. године.
Изложба „Годишње награде за архитектуру“ приказала је
радове награђене са осам награда, различитих институција,
и то: Награду Тријенала архитектуре Ниша, Награду „Ранко
Радовић“, Велику награду архитектуре Савеза архитеката
Србије, Годишњу награду за архитектуру Савеза архитеката
Србије, Награду за архитектуру компаније „Новости”, Награду
Салона архитектуре у Београду, Награду града Београда и
Награду Друштва архитеката Београда „Архитектонски догађај
године“. Ова последња, новоустановљена награда, први пут је
додељена ове године и то Милошу Бати Милатовићу, новинару
РТС-а, покретачу идеје о поновној изградњи срушеног Авалског
торња.
Изложба „Архитектонски и урбанистички конкурси“ приказала
је радове награђене на архитектонско-урбанистичким
конкурсима расписаним у току претходне године. Основни
циљ ове изложбе била је афирмација драгоцене институције
конкурса и указивање на неопходност неговања конкурсне
традиције. Поставком која је недвосмислено указивала на
конкурсну осеку, ДАБ је желео да скрене пажњу надлежних
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Пројекат Westerdokseiland, Холандија
градских институција на потребу расписивања конкурса, као
најбржег и најјаснијег начина за унапређење архитектонског и
урбанистичког окружења једне средине.
У оквиру групе изложби под називом „Архитектура у Европи“,
приказане су изложбе „Баухаус – Архитектура“, „Скандинавска
архитектура: Модели становања за будућност“, „Иновације у
типологијама становања – Амстердам, Холандија“, „Архитектура
= одрживост“ и „Фрешлатино“.
У оквиру групе „Архитектура у региону“ приказане су изложбе
„Архитектура у Црној Гори у 21. веку“ и „Водич кроз паралелне
урбане стварности Тиране“.
Групу изложби „Архитектура у Србији“ сачињавале су
изложбе „Десет година нишког Тријенала архитектуре“, „Време
архитектуре – савремена архитектура Ваљева 2000–2010“,
„Београдске куће између два светска рата“, „Кућа Злоковић –
фотографије“, „Студија случаја – Кућа уметника: Миодраг – Бата
Кнежевић“, „Цртежи архитекте или архитектура цртежа: цртежи
архитекте Милоша Бобића“ и „НОВИ поздрав из Београда“.
Главни догађај овогодишње БИНЕ била је серија предавања
скандинавских архитеката, уз пратећу изложбу „Модели
становања за будућност“, чији су кустоси били Наташа Зедник,
Бојан Борић и Зоран Лазовић. Скандинавски предавачи били
су: Гејр Бренделанд (Geir Brendeland) из Норвешке, који је
приказао пројекте стамбених објеката у дрвету за које је његов
биро примио међународно признање за приступ одрживој
архитектури; Сив Хелене Стангеланд (Siv Helene Stangeland),
такође из Норвешке, фокусирала се на домете свог бироа
у рециклираној архитектури; Јулија Шмит (Julie Schmidt)
из Данске, говорила је о архитектонским поставкама од

урбанистичких решења до детаља ентеријера; Ула Ћеландер и
Стефан Шеберг (Ola Kjellander, Stefan Sjöberg) из Шведске, имају
моћне реализације у Шведској, а њихов пројекат станова на
мосту изнад реке изазвао је велику пажњу јавности; Буле Там и
Мартин Видегорд (Bolle Tham, Martin Videgård) су лидери нове
генерације шведских архитеката који сматрају да „архитектура
може истовремено да буде и прагматична и фантастична”; Анси
Ласила и Тему Хирвилами (Anssi Lassila, Teemu Hirvilammi) из
Финске, одушевили су нас занимљивим и изузетно духовитим
предавањем, као и веома посебном архитектуром, које нас
је подсетило на предавања Ранка Радовића и његово вечито
враћање на финску архитектуру и славног архитекту Алвара
Алта.
Блок о архитектури у региону, у амбијенту пратеће изложбе,
почео је духовитим и оштрим, надахнутим предавањем
младог Борислава Вукићевића, чији текстови дижу тираж
суботњег броја подгоричких Вијести. Он је пуној сали КЦ „Град“
представио историјске и савремене објекте у Црној Гори кроз
дух и менталитет народа. Разговор о архитектури у Црној Гори
наставили су Вељко Радуловић и Ђорђе Греговић, оснивачи
студија „ГРАД“, који су се својим пројектима и реализованим
објектима издигли из уобичајене праксе.
У другом делу је одржано предавање оснивача Полис
универзитета у Тирани, Бесника Алиаја, Сотира Дама и Дритана
Шутине (Besnik Aliaj, Sotir Dhamo, Dritan Shutina), „Планирање
између вакуума и енергије“, о експлозији градње и броја
становника у Тирани, као последици економских и политичких
промена. Блок је завршен јасним и концизним представљањем
изложбе „Водич кроз Тирану“ групе „STEALTH“ из Холандије.
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Стамбени објект Katrineberg, Штокхолм
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Ове године су промовисане монографије Време архитектуре
– архитектура и урбанизам у Ваљеву 2004–2009. и Нишко
Тријенале архитектуре – прва деценија, као и часописи
Кварт, Архитектон и Орис. Одржане су трибине „Савремена
српска архитектура (изван Београда)“, „Холандски институт
за архитектуру (NAI): Путујућа дебата“ и „Еколошки одржива
архитектура: Европска искуства“ – округли сто. Одржане су
и четири дечје радионице у организацији Дечјег културног
центра, као и шетње кроз архитектуру Београда, које су водили
Мирјана Ротер-Благојевић, Иван Куцина, Бојана ИбрајтерГазибара и Иван Рашковић.
Дебата под називом „Пројектовање стамбених блокова који
су више од нагомиланих станова“ била је део међународног
програма „Путујуће дебате“. Циљ програма „Путујуће дебате“
је промовисање размене информација о актуелним темама
у области архитектуре у целом свету. Модератор дебате
била је Ана Џокић, а учесници Ханс Ван дер Хеијден (Hans
Van der Heijden), Еверт Колпа, Мирјана Милановић, Жаклина
Глигоријевић, Јелена Ивановић-Војводић, Милица Топаловић
и Марк Арманго. Тема овогодишње „Путујуће дебате“ била је
однос архитекте према пројектном задатку и инвеститору, као
и његова улога у процесу пројектовања и извођења стамбених
блокова.
Трибина „Савремена српска архитектура“ одржана је поводом
изложби у Конаку кнегиње Љубице, под називом „Десет

година нишког Тријенала архитектуре“, „Време архитектуре
– савремена архитектура Ваљева 2000–2010“. Модератор
трибине био је Дарко Марушић. Архитекти из целе Србије,
Милан Максимовић из Ваљева, Александар Кековић из Ниша,
Игор Марић из Београда и професор Дарко Марушић као
добар познавалац архитектонских дешавања у тим градовима,
покушали су да укажу на велику запостављеност других
центара у Србији, иако по квалитету архитектонске продукције
те средине не заостају за главним градом.
Тема округлог стола одржаног под покровитељством мреже
EUNIC била је „Еколошки одржива архитектура: Европска
искуства“. Данас се зна да се готово половина утрошене
енергије троши у објектима, те је питање њихове енергетске
ефикасности од суштинског значаја за одрживост. Модератор
дискусије била је Мила Пуцар, док су учесници били Самита
Синха (Sumita Sinha), Јирген Хартвиг (Jürgen Hartwig), Анђело
Мингоци (Angelo Mingozzi), Гонсало де Ваље-Инклан (Gonzalo
de Valle-Inclán), Стефан Вигуре (Stéphane Vigoureux) и Дастин
Туснович (Dustin Tusnovics).
Немогуће је било побројати, описати и обићи све догађаје
и учествовати у њима. Остаје нам задатак да закључке са
овогодишње БИНЕ пренесемо даље до крајњих корисника
и свих институција како бисмо покушали да направимо
неопходне промене у свести грађана и променимо слику града.
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Арх. З. Чемерикић

АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ ДАНА У 2009. ГОДИНИ

Галерија Друштва архитеката Ниша – основа

Галерија Друштва архитеката Ниша је у прошлој години имала неколико изложби, са разноврсним темама које, осим чисто
стручних, додирују област архитектонског стваралаштва са разних страна. За сада можда мало несистематски и без јасно
постављене концепције, Уметнички одбор Галерије је у периоду од маја до децембра организовао осам поставки.
Велико интересовање и добра посећеност на отварању (и
очекивано слабија посета осталих дана) говоре о томе да је
овај простор све популарнији и да пружа и друге могућности,
комбиновањем изложеног материјала и живе речи са
пројекцијама, па и пратећом музиком. Поред едукативне и
информативне вредности ових активности, евидентан је и
један психолошки моменат: позитивна атмосфера дружења
различитих генерација и професија. Комерцијални аспект је у
свему небитан, трошкови су минимални и нико ту не зарађује.
Издавање каталога, ако их има, решава се на разне начине:
аутори неких поставки сами сносе трошкове, преузете изложбе
обично немају каталоге, а за студентске радове то обезбеђује
Факултет или спонзори.
Пођимо од гостујућих изложби: од 25. до 31. маја презентовано
је народно градитељство београдског подручја које обухвата 17
општина, поставка Завода за заштиту споменика културе града
Београда (аутор је етнолог-конзерватор Нада Живковић). О овој
изложби је било више речи у Архитекту бр. 28/2009.
У оквиру Тријенала архитектуре, од 27. 10. до 1. 11., као пратећа
изложба преузета од ДАБ-а, приказани су конкурсни радови из
Београда који су обухватили један дужи период али сведен на
ограничен број значајнијих објеката.
Програм замишљен као серија под називом „Архитекти у
другим медијима“ започет је излагањем колекције плаката
из приватне збирке арх. З. Чемерикића, сакупљане током 40
година, са темама: архитектура, уметност и дизајн, позориште,
филм и музика, књижевност, комерцијални и политички плакат
(28. 9. до 4. 10.). Изложбу под називом „Плакат као порука и
као израз“ отворила је г-ђа Оливера Мићуновић-Влајковић,
директорка Уметничке школе у Нишу, где се плакат обрађује као
посебна графичка дисциплина.

Детаљ са изложбе плаката
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Арх. Миомир Живковић

ARHITEKT 29 - 30

Музеј Баухауса у Тел Авиву

Део из колекције марака: Deutschland, Jugoslavija, Nederland)

Следећа ауторска поставка, под називом „Светска културна
баштина виђена оком филателије“, од 19. до 25. 10. је
представила део филателистичке колекције председника
СИТОН-а, арх. Миомира Живковића, са мотивима објеката који
су под заштитом UNESCO-a. Аутор је дугогодишњи пасионирани
филателист-колекционар
и
добитник
многобројних
међународних признања у овој области. Он је, као допунски
програм приликом отварања, одржао предавање на тему „Тел
Авив – архитектура у духу Баухауса“.
Наташа Спасић: Музеј лепих уметности
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Вишегодишњи сарадник Друштва архитеката, Удружење фотоаматера „Сува Планина“, изложило је од 15. до 22. 12. поставку
фотографија са свог годишњег конкурса. У плану Галерије
за 2010. г. је изложба 50 фотографија Церјанске пећине.
Најзаслужнија особа за ову сарадњу је дугогодишњи члан
ФОН-а Небојша Станковић – Есперо.
Програм ликовних изложби обухватио је најпре избор
најновијих дела познатог нишког карикатуристе и сликара
Александра Блатника, архитекте по професији, освајача многих
домаћих и међународних признања у области графичке
уметности. У Архитекту бр. 28/2009 објављен је интервју са
А. Блатником. Даље, своје радове у техникама акварела и уља
на платну изложиће професорка Грађевинско-архитектонског
факултета у пензији, арх. Стојанка Митић. У плану је, такође,
организовање изложбе под називом „Архитекти као ликовни
уметници“, као и изложбе радова академских сликара са темама
везаним за архитектуру.

И на крају, али не и на последњем месту, у простору Галерије
редовно се одржавају изложбе студентских радова са предмета
Унутрашња архитектура (од 2. до 7. 6.) односно Ентеријер (од
1. до 7.10.) на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу
(предметни наставник др. арх. Александар Кековић, сарадник
арх. М. Петровић). Приликом отварања, декан факултета
додељује признања најбољим радовима у неколико категорија.
Студентски програм је био допуњен и изложбама радова са
предмета Моделовање у архитектури и урбанизму од 8. до 12.
децембра (предметни наставник др. Соња Красић, сарадници
арх. В. Николић и О. Милосављевић) и „Урбана рекреација“
(радови са сусрета студената архитектуре са простора ексЈугославије (од 23. до 28. јуна). По правилу, све студентске
поставке се комплетно реализују у организацији предметних
наставника, њихових сарадника и самих студената.
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Др Александар Кековић

НАДСТРЕШНИЦЕ УЛАЗА У ПОДЗЕМНИ ПРОЛАЗ

Конкурс за израду идејног архитектонског решења четири
надстрешнице за улаз у подземни пролаз на Тргу краља Милана у Нишу
Слика 1

На расписан конкурс за израду идејног архитектонског
решења четири надстрешнице за улаз у подземни пролаз на
Тргу краља Милана, до предвиђеног рока 08. 03. 2010. године
пристигло је укупно 29 радова.
Жири у саставу:
председник Драгослав Ћирковић, дипл. грађ. инж. - председник
ГО Медијана
члан доц. др Александар Кековић, дипл. инж. арх. - Грађевинскоархитектонски факултет Ниш
члан Дејан Јовановић, дипл. маш. инж. - начелник Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај,
на три сесије, вреднујући пристигле радове на основу раније
одређених критеријума
x поштовање услова расписа и програм конкурса
x концепт и квалитет функционалног решења
x квалитет интеграције у урбани контекст
x квалитет решења
x критеријум применљивости
x атрактивност и транспарентност
донео је одлуку да прво место и награда од 100.000,00 динара
припадне раду под шифром 20110, аутора Сенке Ристић и Дарка
Свилара, студената Грађевинско-архитектонског факултета у
Нишу (сл. 1).
Друго место и признање освојио је рад под шифром 30118,
аутора Марије Младеновић, дипл. инж. арх. из Ниша (сл. 2), а
треће место и признање освојио је рад под шифром 13691,
аутора Аните Стоиљков и Зорана Конеског, апсолвената
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу (сл. 3).
Жири констатује да је одазив аутора био изузетан, да је квалитет
приказаних решења био на веома високом нивоу, примерен и
знатно развијенијим срединама него што је Ниш. Учешће на
конкурсу узели су аутори и ауторски тимови претежно младих
људи, студената и апсолвената Грађевинско-архитектонског
факултета и млади архитекти жељни афирмације. Они
су свежином својих идеја и луцидним решењима дали
изузетан допринос успеху конкурса и доказали неопходност
чешћег расписивања јавних архитектонско-урбанистичких
конкурса. Ово све потврђује да праксу јавних архитектонскоурбанистичких конкурса треба чешће користити за решавање
свих значајнијих урбаних потеза и јавних објеката у граду, јер се
на тај начин за примерен наградни фонд у такмичарском духу и
великој конкуренцији бирају најбоља решења којима град може
да се поноси.

Слика 2

Слика 3
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ARHITEKT 29 - 30

Арх. Ана Николић, Јелена Костадиновић

НОВО АРХИТЕКТОНСКО ЛИЦЕ НИША
Неколико година уназад, нишку модерну почиње да замењује
нови талас стамбене архитектуре, који не можемо са
сигурношћу сврстати ни у један од новијих архитектонских
праваца.
Подударање жеље инвеститора за брзом и јефтином градњом,
жеље будућих корисника стамбеног простора за адекватним
и функционалним решењима, и рада архитеката који следе
савремене токове, доводи до нове етапе развоја савремене
архитектуре, али на неки једноставнији и класичнији начин.
Иако је у прошлом столећу градња јавних објеката била
интензивнија, сада се нишка архитектура обогаћује све
обимнијом стамбеном изградњом, која, опет, не показује
увек тако успешне примере. Још увек нема много простора
за развој авангардних идеја. Нови архитектонски тимови са
младим генерацијама „за компјутерима“, труде се да светску
архитектуру донесу и код нас. Гигантски блокови и даље
постоје, али некадашње униформисане стамбене јединице сада
замењују разуђени облици основа, без типизације спратова, где
свака етажа садржи станове различитих структура који се могу
прилагодити и адаптирати по потреби корисника. Савременију
архитектуру и урбанизам показују нам новоизграђени примери
пројектних бироа „Стабилпројект“ и „Власина инжењеринг“.
Иако грађени за потребе тржишта, ови објекти својом формом
наговештавају нову епоху савремене архитектуре у нашем
граду.
Стамбени објекти у улици Романијској – „Стабилпројект“
д.о.о. Ниш
Стамбено-пословни блок „Романијска“ налази се на површини
од 10.000 м², ограничен са јужне стране улицом Романијском,
са источне Габровачком реком, а са северне и западне стране
изграђеним спортским теренима и паркинг простором.
Комплекс се састоји од подземне гараже, пословних и
стамбених јединица. Објекти су груписани у два блока, и то блок
А (четири објекта) и блок Б (пет објеката), са продором између
блокова који у виду пешачке зоне повезује ул. Романијску са
ул. Патриса Лумумбе на десној обали Габровачке реке, преко
будућег пешачког моста на овом правцу. Растојање између
блока А и блока Б је око 40 метара, и представља слободан
централни простор за пешаке, а истовремено и ваздушни
простор који служи за проветравање комплекса.
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Изведени објекти, ул. Романијска

Основа 1. спрата, Ламеле Б1, Б2, Б3, ул. Романијска
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3Д визуелизација комплекса „Романијска“, Димитрије Јовановић

ɉɨɫɥɨɜɧɨɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɬɭɥȶɢɪɢɥɚɢɆɟɬɨɞɢʁɚ
ɆɄɪɫɬɢʄɉȾɟɧɱɢʄ

У комплексу је изграђено укупно девет ламела, од чега је
осам ламела спратности П+7 и једна П+8, са укупно 332 стана
различитих структура и величина. Поред стамбеног простора,
изграђено је и око 39 локала углавном у приземљу. Паркирање
возила врши се у подземној гаражи која је лоцирана између
ламела А и Б и уз корито Габровачке реке.
Објекат је фундиран на контра-плочи и изведен у класичном
скелетном систему, са испуном од опекарских и бетонских
блокова и термоизолационом фасадом.
Овај стамбено-пословни комплекс представља успешну
интерполацију у већ развијеном стамбеном језгру Булевара
Немањића и насеља Дуваниште. Својом грациозном величином
повезује се са стамбеним зградама које доминирају Булеваром,
док је архитектонско-урбанистичким решењем, бојама и
савременим материјалима постао саставни део насеља
Дуваниште као једног од нових насеља града Ниша. Управо
својом класичном а уједно модерном архитектонском формом,
овај комплекс постаје водећи репер овог дела града.
Слични примери савременијег приступа стамбеној архитектури
могу се видети у улицама Милентијевој, Ћирила и Методија,
Цара Душана, Војводе Мишића, Хајдук Вељковој, на Тргу краља
Александра итд., што говори о томе да Ниш последњих година
добија своје ново архитектонско лице.

ɉɨɫɥɨɜɧɨɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɬɭɥȼɨʁɜɨɞɟɆɢɲɢʄɚ
ɆɄɪɫɬɢʄɉȾɟɧɱɢʄ

ɉɨɫɥɨɜɧɨɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɬɌɪɝɤɪɚʂɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ɆɆɚɪɤɨɜɢʄ
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ARHITEKT 29 - 30

Др Миша Ракоција

Међународни симпозијум византолога

НИШ И ВИЗАНТИЈА IX

У сусрет обележавању годишњице Миланског едикта

ȵɟɝɨɜɚɫɜɟɬɨɫɬɩɚɬɪɢʁɚɪɯɫɪɩɫɤɢɝɨɫɩɨɞɢɧɂɪɢɧɟʁɫɜɟɱɚɧɨɨɬɜɚɪɚʃɟɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɚÄɇɢɲɢȼɢɡɚɧɬɢʁɚ,;³

У оквиру градске славе (3-5. јуна), када грађани Ниша прослављају име и дело св. цара Константина и царице Јелене, девети
пут је одржан међународни научни скуп византолога „Ниш и Византија IX “.
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У то време, град Ниш и Универзитет у Нишу као суорганизатор,
домаћини су најугледнијим познаваоцима и Ниша и Византије
из Европе и САД-а. Организациони одбор, који чине еминентни
светски научници предвођени Његовом светошћу патријархом
српским господином Иринејом, и у оквиру њега радна група
Научног одбора (градски већник Миодраг Радовић, др Миша
Ракоција, др Франц Цурк, др Хранислав Анђелковић, Милица
Тодоровић, Марица Максимовић, др Горан Максимовић, др
Димостенис Стратигопулос, мр Ирена Љубомировић, мр
Миомир Васов, Елена Васић Петровић, Олгица Давидовић, Ана
Мишић), успешно су осмислили и реализовали симпозијум
„Ниш и Византија I X “, одштампали зборник радова заједно са
електронском верзијом (CD) и поставили га на сајт симпозијума
„Ниш и Византија“ (http://www.ni.rs/byzantium). Од једнаке је
важности већ традиционална помоћ градске општине Медијана
на челу са председником г. Драгославом Ћирковићем.
Све је почело далеке 2002. године, када је начињен пројекат
међународног симпозијума византолога „Ниш и Византија“, а
који је покренут са идејом да се научни скуп одржава на дан
св. цара Константина и царице Јелене (3-5. јуна), са циљем
да се до 2013. године, на годишњицу доношења Миланског

едикта, профилише као један од еминентних европских
научних скупова на тему византијске цивилизације, културе
и уметности. Ове, 2010. године, можемо без двоумљења
закључити да је симпозијум „Ниш и Византија“ прерастао у један
од најеминентнијих традиционалних скупова византолога који
се у овом тренутку одржавају у свету. Научници из свих крајева
света усмеравали су своја знања на Ниш и Византију, чиме су
умногоме измењена и допуњена наша сазнања о Славном граду
Нишу. После девет година одржавања симпозијума, захваљујући
научним аргументима, Ниш је заузео видно место у културном
мозаику Европе. Тако је, пре свега, захваљујући високом
научном нивоу текстова који су објављени у Зборнику радова,
који се шаљу институцијама, факултетима и библиотекама на
све четири стране света, као и због њихове присутности на
Интернету. На тај начин је симпозијум „Ниш и Византија“ стекао
велики углед у научном свету, чиме је омогућено да се реализује
идеја замишљена 2002. године, да 2013. године Ниш окупи
импозантан број најугледнијих светских византолога у оквиру
на посебан начин осмишљеног конгреса „Ниш и Византија XII“ и
репрезентативног Зборника радова као трајног сведочанства о
слави и угледу града Ниша.
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ɇɚɢɡɥɟɬɭɭɱɟɫɧɢɰɢɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɚɭɨɛɢɥɚɫɤɭɪɚɧɨɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟɝɪɨɛɧɢɰɟɭɇɢɲɤɨʁȻɚʃɢ

Међународни научни скуп византолога ове године осмишљен је
као још један велики корак који нас води у сусрет обележавању
годишњице Миланског едикта. Тако је град Ниш на време,
далеке 2002. године, започео припреме и спремно иде у сусрет
2013. години.
Симпозијум „Ниш и Византија IX“ почео је рад, као и свих
ових година, са благословом Његове светости патријарха
српског господина Иринеја. Свечаност отварања симпозијума
настављена је речима добродошлице заменика градоначелника
проф. др Миодрагa Манићa. Испред Универзитета присутне је
поздравио проректор проф. др Слободан Антић. Симпозијум је
бираним речима отворио проф. др Драган Војводић (Београд).
Зборник радова „Ниш и Византија VIII“ са прошлогодишњег
окупљања и његову електронску верзију (CD), представила
је др Светлана Пејић (Београд). Свечаност отварања увећана
је приказивањем научно-документарног филма „Корени
хришћанства у Нишу“ (аутор др Миша Ракоција, редитељ Јовица
Крстић, сниматељ Владица Дамњановић) у продукцији „Нишке
телевизије“.
Интересовање за нишки симпозијум из године у годину се
повећава. Ове године пријављено је 44 реферата. Град Ниш
је начинио напор и због знане економске ситуације позвао
38 учесника, и то из Велике Британије, Шведске, САД, Италије,
Русије, Грчке, Мађарске, Бугарске, Македоније и Србије. И ове
године, већи број страних учесника од оних из наше земље,
најречитије указује на значај и стечени углед научног скупа
„Ниш и Византија“.

После пријема у председништву града и пригодног концерта
у част угледних гостију, учесници симпозијума обишли су
рановизантијску гробницу у Нишкој Бањи и ранохришћанску
крстионицу на Медијани. То је била прилика да се дискусија
настави на терену, што је од неизмерне користи за правилно
сагледавање и вредновање споменичког наслеђа града Ниша.
Каква год била времена, на нама је да симпозијум „Ниш и
Византија“ сачувамо, јер он је неосетљив на време и трајаће, ако
бог да, до божије воље.
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ARHITEKT 29 - 30

Ивана Лазин, дипл. економиста (Секретар матичних секција планера и урбаниста)

ГОДИШЊИ СКУП УРБАНИСТА
„FORUM URBANUM  САЈАМ УРБАНИЗМА“

Ивањица, 11–13. јуна 2010. године

Активности Матичне секције урбаниста у току априла и маја месеца биле су усмерене првенствено на организацију скупа
„FORUM URBANUM – Сајам урбанизма“, који је одржан у периоду од 11. до 13. јуна 2010. године у Ивањици.
Сајам је представљен као годишњи преглед урбанистичке
активности 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 је изабран назив „Јавни простори
у урбанистичким плановима“, при чему је основни циљ
размена искустава између одговорних урбаниста.
Окупљене чланове поздравили су: председник Инжењерске
коморе Србије – проф. др Драгослав Шумарац, председник
Извршног одбора Матичне секције урбаниста – Милорад
Миладиновић, председник општине Ивањица – Радомир
Ристић, начелник Одељења за грађење – Јасминка Павловић,
председник Удружења урбаниста Србије – Душан Минић,
директор Урбанистичког завода Београд – Жаклина
Глигоријевић, директор ЈП Завода за урбанизам Ниш –
Драган Радивојевић, народни посланик и члан Одбора
за грађевинарство Народне скупштине Србије – Бојана
Станојевић.
Скупу је присуствовало 108 учесника, укључујући лиценциране урбанисте, планере, пројектанте и извођаче радова, 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 које су организоване по
тематским целинама које квантификују и квалификују положај,
улогу и значај урбанизма (урбанисте) и актуелну продукцију
урбанистичке струке.
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Први дан
Вера Михаљевић, ЈАВНИ ПРОСТОРИ БЕОГРАДА – прва фаза студије;
Александра Тилингер, УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ
ПРОСТОРА – АНАЛИЗА ЈАВНИХ ПРОСТОРА СТАРОГ ГРАДА
Драгана Бикић, ТРГОВИ И УЛИЦЕ – ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Мирољуб Станковић, ЈАВНИ ПРОСТОРИ У СЕДАМ НИВОА ЦЕНТАРА НОВОГ ГУП-a НИША
Силвија Каценбергер и Бригита Димитријевић, ЈАВНИ ПРОСТОРИ У ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ЦЕНТРА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
Ђорђе Миодраговић и Владан Стефановић, ЈАВНИ ПРОСТОРИ У
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Факета Каић, ЗЕМУН – РУБНА ЗОНА ГРАДА БЕОГРАДА
Милорад Миладиновић, Александра Сретовић, Тијана Аксентијевић Адамовић, СПОРТСКИ АЕРОДРОМ КРАЉЕВО
Биљана Павловић, ПЛАН ОБНОВЕ СТАМБЕНИХ БЛОКОВА УЗ ПО-

ТОК СА ШЕТАЛИШТЕМ У ПЕТРОВАРАДИНУ,
ГРАДСКИ ТРГ У УЖИЦУ – УРБАНА ЖИЖА И НАСЛЕЂЕ КОЈЕ ТРАЈЕ
Драгана С. Илић, АРХИТЕКТОНСКО–УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ
ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА ЦЕНТАР У ПАРАЋИНУ
Други дан
Љиљана Белош, ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ
Корнелија Еветовић Цвијановић, Драгана Мијатовић и Стипан
Јарамазовић, УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ПАРКА У НАСЕЉУ ПРОЗИВКА У СУБОТИЦИ
Анита Катић, ОД УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Драгана Сиљановић Козодеровић и Вираг Текењеш, СТРАТЕГИЈА УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПРОСТОРА
Walter Cherny and Markus Grillitsch, AUSTRIAN TOURISM
CONSULTANTS – ТHE COMBINING SOCIO-ECONOMIC/TOURISM
PLANNING AND SPATIAL/URBAN PLANNING: ASE STUDY –
REGULATION PLAN FOR LISINA
Јасна Марићевић, Душан Момчиловић и Сузана Станковић Алексић, ЈАВНИ ПРОСТОРИ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРИРОДНОМ ДОБРУ
Др Мирјана Лукић, ДУП ВУКОВ СПОМЕНИК, ЈАВНИ ПРОСТОРИ У
ВИШЕ НИВОА – 15 ГОДИНЕ ПОСЛЕ
Мр Милица Јакшић и Ратомир Јакшић, УРБАНИ ИДЕНТИТЕТ У
БЕОГРАДУ: БОРОВ ПАРК – ПРОМЕНЕ 1977-2010.
Др Игор Марић, ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КНЕЗ МИХАИЛОВЕ,
ЈАКШИЋЕВЕ, ОБИЛИЋЕВОГ ВЕНЦА И ЗМАЈ ЈОВИНЕ, ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПДР ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ВРШЦА, ПДР ПРВА ФАЗА ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ,
ПДР ЗА ПРОШИРЕЊЕ НОВОГ БЕЖАНИЈСКОГ ГРОБЉА
Јасмина Гојић, УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА ЦЕНТРА ОЏАКА
Наташа Живаљевић, ЦЕНТАР ДЕЛА НАСЕЉА БЛОК 5 У ДОЊОЈ
ВРЕЖИНИ У НИШУ
Марина Божић, ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА ЛЕШЋЕ 2
СА ПРИЛАЗНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА, ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА –
КОНЦЕПТ ПЛАНА
Аница Теофиловић, ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА БЕОГРАДА
Бранко Бојовић, ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА У БЕОГРАДУ –
СМИСАО И ТЕХНИКЕ
Тамара Тошић, Златко Грковић, Гордана Павловић, Оливера
Станковић, Милана Алексић, Анђелка Боровић, Марија Малечков Иванковић и Јелена Кисловски Лијешевић, ОДНОС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРЕМА ГРАДСКОМ ТКИВУ И
ПРИРОДНОМ АМБИЈЕНТУ
Оливера Драгаш, НАРОДНА БАШТА У ПАНЧЕВУ
Трећи дан
У оквиру преподнева, одржана је Отворена седница Извршног
одбора МСУ са актуелним питањима Матичне секције урбаниста. Организоване су и пратеће изложбе у форми Годишње продукције чланова секције и презентације радова са Конкурса Матичне секције урбаниста.
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Драган Живковић, Александар Панчић

ТРЕЋИ ДАНИ КОМОРЕ НА ВЛАСИНСКОМ ЛЕТУ 2010.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ

„Дани Коморе на Власинском лету” је пројекат који се
реализује у организацији Регионалног центра Ниш, подсекција
дипломираних грађевинских инжењера, матичних секција
пројектаната и извођача радова. Циљ овог пројекта је
укључивање свих инжењерских потенцијала на програмима
развоја југоистока Србије. Због тога је концепција пројекта да
се окупе инжењери свих струка из свих регионалних центара
Инжењерске коморе Србије, а развојне пројекте и потенцијалне
могућности овог подручја представили су инжењери који су
укључени у њихову реализацију или истраживање.
Програм овогодишњих „Дана Коморе на Власинском
лету”, трећих по реду, реализован је у два дела. Први део
односио се на међународну сарадњу, одржавањем округлог
стола на тему „Регионална сарадња инжењерских комора
Југоисточне Европе”, док је други део био посвећен развојним
програмима југоисточне Србије, што је био и централни догађај
овогодишњег скупа. Оба догађаја десила су се 10. јула, с тим што
је округли сто почео у 11 сати и трајао нешто више од два сата,
док је Конференција свечано отворена у 13 сати. Овогодишњи
„Дани Коморе” почели су 9. јула заједничком вечером свих
пристиглих учесника, 10. је био „попуњен” међународним
активностима и Конференцијом, док је 11. јул био остављен за
„слободне активности”.
Округли сто је отворио проф. др Драгослав Шумарац,
председник Инжењерске коморе Србије, и најавио - предложио
теме преко којих би се дошло до најбољих решења за
унапређење сарадње инжењерских комора из региона - Србије,
Бугарске, Македоније и Црне Горе. Представници четири
стручне организације размотрили су могућност за међусобно
признавање лиценци, али и спровођење перманентног
усавршавања чланова, као и потребе да се изнађу могућности
око усаглашавања минималних цена инжењерских услуга.
Представници регионалних комора нису се „разишли” после
округлог стола, већ су остали до краја трајања „III Дана Коморе
на Власинском лету” - 11. јула.
Татјана Ђорђевић, потпредседник УО ИКС-а, свечано је
отворила Конференцију са темом „Развојни програми
југоисточне Србије” и указала на на њен значај, али и на улогу
инжењерског кадра у реализацији инфраструктурних објеката
и других пројеката који доприносе развоју југоистока Србије.
Учеснике Конференције још су поздравили: Глигор Обреновић,

председник Надзорног одбора ИКС-а, мр Димитар Начев,
представник Инжењерске коморе Бугарске, и мр Страхиња
Трпевски, председник Инжењерске коморе Македоније.
Присутне је поздравила и Јасминка Павловић, начелник
Одељења за грађење Министарства животне средине и
просторног планирања Србије, која је позитивно оценила
сврху и циљ оваквих пројеката који покрећу изградњу и
развој региона. Скупу су се обратили и председници општина
са подручја југоисточне Србије: Новица Тончев (Сурдулица) и
Ненад Митровић (Владичин Хан), као и представници општина
Врање, Лесковац, Црна Трава, Ниш и Пирот.
Радни део Конференције отпочео је излагањем Новице Тончева
који је присутне упознао са плановима као и започетим
акцијама, програмима и активностима на развоју општине
Сурдулица.
О развоју слободних царинских зона у овом делу Србије
говорили су представници Пирота и Владичиног Хана.
Слободну зону „Пирот” представио је др Драган Костић, за коју
је рекао да је лидер међу оваквим институцијама у Србији.
Простире се на површини од 65 хектара, са планом проширења
до 150 хектара, у којој се одвијају привредне делатности под
гарантованим погодностима и олакшицама, са циљем убрзаног
економског и привредног развоја региона. За сада у њој послује
тридесетак компанија, од којих су највеће „Тигар” и „Тигартyрес”.
Изграђена инфраструктура и добра локација на саобраћајном
Коридору 10 и аутопуту Е-80 пружају могућности многим
инвеститорима да граде своје производне или пословне објекте
без комуналних такси, што појефтињује изградњу и представља
добар основ за запошљавање локалних извођачких фирми,
инжењерског кадра и осталог становништва.
Слободну зону „Југ” у Владичином Хану представио је проф. др
Александар Ђорђевић, агроном и председник УО СЗ „Југ”. Ханска
слободна зона простире се на територији бившег индустријског
комплекса у Владичином Хану, има добар положај и везу са
већ изграђеним путним правцима, посебно Коридором 10,
изграђеном инфраструктуром и постојећим објектима које је
могуће ставити у функцију покретањем нових производних
програма које овај локалитет пружа, пре свега у подручју
прераде дрвета, односно у индустрији намештаја и папира, али
и у прехрамбеној индустрији, пре свега преради воћа.
Потенцијале у развоју електроенергетске мреже до 2025.
године на подручју Пчињског региона представио је Миодраг
Здравковић, шеф Службе за инвестиције ПД „Југоисток”, ЕД
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Врање. Указао је на значај развоја електроенергетске мреже и
ток изградње капиталних објеката, попут трафо-станице „Врање”
која би југу Србије требало да обезбеди већу и квалитетнију
снабдевеност електричном енергијом.
Студију о водоснабдевању подручја Врање-Бујановац-Прешево,
као друге фазе изградње водосистема „Првонек” који је пуштен
у рад пре пар година, представио је Миомир Ристић из Јавног
комуналног предузећа „Водовод” из Врања.
Енергетски потенцијал геотермалних ресурса југоисточне
Србије као обновљивих извора енергије, представио је
Слободан Тасић из Лесковачке градске управе за Заштиту
животне средине, указавши на опсежна истраживања која су
већ учињена у Сијаринској, Бујановачкој и Врањској бањи.
Презентовао је врло квалитетне техничке податке као и
карактеристике енергетских потенцијала свих испитаних
изворишта топлих вода, чије се температуре крећу од 35°C до
135°C на дубинама од преко 1.250 метара. Посебно је истакао
да топла вода у Врањској бањи може да се користи не само за
загревање, него и за производњу електричне енергије, јер је то
извориште једно од најтоплијих у Европи.
Тему „Развојни потенцијал слива акумулације Кључ”,
представила је архитекта Анђелка Фанингер из Завода за
урбанизам Ниш. У урађеној студији приказано је акумулационо
језеро за подручје општина Лебане и Медвеђа.
Велизар Тасић из Регионалне привредне коморе Ниш, говорио
је о регионалној сарадњи, на примеру такозваног „триангла”
Ниш-Софија-Скопље, презентовао је могуће планове сарадње,
али и све досадашње активности које се одвијају унутар
„триангла” као предуслов убрзаног развоја ових простора.
Учесницима Конференције представљена су два грађевинска
кластера, формирана посредством Данске владе кроз
Програм локалног економског развоја на Балкану (ЛЕДИБ)
који представља петогодишњи програм за подршку локалном
економском развоју са фокусом на развој сектора малих и
средњих предузећа. Зоран Златковић, генерални менаџер
кластера, посебно је представио развој грађевинарства
у оквиру ЛЕДИБ програма, односно грађевински кластер
„OPEKA-BRICK“ из Ниша. Први пут откако се одржавају „Дани
Коморе на Власинском лету“, учесници и гости су имали
прилике да се упознају са идејом и визијом једног грађевинског
кластера. Златковић је презентовао концепт и мисију овог
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начина удруживања, уз осврт на акциони план и спроведене
активности, истичући да је кластер „OPEKA-BRICK“ отворио себи
пут ка ширем и интензивнијем деловању у будућности. Поред
кластера „OPEKA-BRICK“, представљен је и Грађевински Start-Up
кластер, што је учинила Ивана Лукић, председница наведеног
кластера. Представници оба кластера боље су се упознали
са колегама из региона, а по први пут су своје кластере
представили пред међународним стручњацима у области
грађевинарства.
Организатори „III Дана Коморе на Власинском лету” оцењују и
процењују, на основу остварене интеракције између излагача
и присутних представника многобројних институција и
стручњака из разних области, да је циљ остварен - повезани
су потенцијални учесници у изградњи како инфраструктурних,
тако привредних, енергетских и осталих објеката. Једино
повезивањем свих фактора и учесника у тим пословима из
људско-стручних ресурса, можемо са приличном сигурношћу
сматрати да ће доћи до позитивног помака, односно да простор
овог дела Србије неће бити само потенцијал, већ да ће постати
довољно развијен како би свом становништву обезбедио да
успешно ради и квалитетно живи.
Конференција „Развојни програми југоисточне Србије” трајала
је пуна три сата, после чега су учесници имали прилику да се
прошетају свечано украшеном Сурдулицом поводом јубиларног
- 25. Власинског лета, где су на сваком кораку могли чути
истакнуте „музичаре дуваче”, односно видети познате мајсторе
трубе са југа Србије. Сутрадан, организован је факултативни
обилазак Власинског језера.
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Арх. Милан Максимовић

ВРЕМЕ АРХИТЕКТУРЕ  САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА
ВАЉЕВА 20002010.

Конак књегиње Љубице
7-15. мајa 2010. године
Кустос изложбе: Милан Максимовић

Стамбено-пословни објекат,
архитекта Драган Поповић, 2004.

Изложба презентује архитектонско стваралаштво у Ваљеву и ваљевском крају на почетку новог миленијума. Избор пројеката
базиран је на својеврсном прегледу публикације Време архитектуре, која је у два издања објављена у Ваљеву 2004. године
и ове 2010. године у издању Друштва архитеката Ваљева.
Позитивни примери ваљевске архитектонске сцене понајвише
су последица појединачног деловања архитеката у једном
малом граду, а не неког системског програма у ширем оквиру.
Одређени сплет околности које су довеле до организовања
Друштва архитеката Ваљева, омогућио је организацију више
заједничких програма, изложби и издавање публикације Време
архитектуре, што је све заједно довело до тога да су архитекти
у Ваљеву почели другачије да гледају на своју професију и
праксу. Рад на пројектима постао је нешто више од пуког посла
и израде пројектне документације; сада је то и место учешћа на
градској архитектонској сцени, па се на сваки пројекат гледа
као на будућу реализацију која ће се излагати и публиковати,
која ће тражити потврду међу колегама и у широј јавности.
Само по себи, ово представља значајан резултат рада
једног облика удруживања архитеката, али са видљивим
ограничењима локалних оквира и непостојања ширег контекста

37

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

ARHITEKT 29 - 30

Самбено-пословни објекат, архитекта Анђелка Мандић-Милутиновић, 2009.
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који би омогућио значајнију системску бригу за унапређење
архитектуре. За квалитативне промене наше професије у нашој
средини потребно је стратешко размишљање на националном
нивоу и са тим у вези промене законских услова, како би се
променили услови у којима се ствара архитектура. Простор
за то унапређење у Србији може се наћи у компарацији са
условима професионалне делатности у стручно развијенијим
земљама, где се путем закона и државним програмима
подстиче развој струке и где се врши један облик позитивне
дискриминације која поспешује реализацију квалитетнијих
пројеката, односно где се стварају услови који омогућују и
стимулишу архитектонску инвентивност, а дестимулишу и
спречавају “јефтина” решења и бофл архитектуру. Позитивна
стимулација развоја струке реализује се на више поља: од
бриге за едукацију архитеката, преко услова минималне цене
израде пројектне документације, законске обавезе спровођења
архитектонских конкурса, до подршке едукативних и културних
програма који промовишу квалитетну архитектонску праксу.

Објекат социјалног становања,
архитекте Зоран Абадић и Душан Миловановић, 2007
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Арх. Зоран Чемерикић

ОСНИВАЊЕАСОЦИЈАЦИЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
СРПСКИХ АРХИТЕКАТА НАГРАДЕ
„РАНКО РАДОВИЋ“

Осмог априла ове године у Београду је основана АСОЦИЈАЦИЈА
СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (АСА), тзв. „кровна организација“ која
треба да обједињује удружења архитеката у другим градовима
Србије. Оснивачи су, за сада, КЛУБ АРХИТЕКАТА и КЛУБ МЛАДИХ
НЕИМАРА из Београда и КЛУБ АРХИТЕКАТА Лазаревца, што је
законски минимум. У Новом Саду је накнадно основан КЛУБ
АРХИТЕКАТА Новог Сада. По речима иницијатора др Зорана
Маневића, ова организација би требало да замени Савез
архитеката Србије, који је већ извесно време у ликвидационом
поступку. АСА је у августу регистрована, има свој Статут, а
ускоро планира покретање и одржавање Балканског бијенала
архитектуре.
Асоцијација српских архитеката је у септембру расписала
Конкурс за доделу ВЕЛИКЕ НАГРАДЕ АРХИТЕКТУРЕ АСА за
животно дело архитеката. Услови за конкурисање су следећи:
t животна доб преко 65 година;
t номинација из средине у којој је кандидат претежно
деловао;
t чланство у некој од конститутивних јединица АСА.
НАГРАДА се састоји од организације јавног излагања укупног
дела награђеног архитекте и одговарајућег каталога. Прве
номинације за награду су (у загради су имена предлагача,
односно већ раније стечене награде):

УЛУПУДС – Удружење ликовних уметника примењених
уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Архитектонски
факултет у Београду, Факултет техничких наука Нови Сад –
Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру
и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца,
Урбанистички завод Београда, Потисје Кањижа АД – члан
групе TONDACH, Инжењерска комора Србије, као суоснивачи –
објавили су:
ЈАВНИ ПОЗИВ – КОНКУРС
за доделу Награде „Ранко Радовић“
која је основана са циљем да подстиче, развија и афирмише
критичко-теоријску мисао у области архитектуре и
архитектонско стваралаштво. Конкурс траје до 15. октобра 2010.
године. Награда ће се доделити за:
критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у
претходној календарској години, као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и
писану реч уопште;
телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације;
реализовано архитектонско дело, довршено у истом периоду.

Драгољуб Бакић (ВНА-САС), Љиљана Бакић (ВНА-САС), Зоран
Бојовић (Милан Миодраговић, Бојана Вучинић), Петар Вуловић
(ВНА-САС, Предраг Милутиновић), Владислав Ивковић (ВНАСАС), Марио Јобст (Зоран Маневић), Бранислав Јовин (ВНАСАС), Душан Крстић (ТН, ВНА-САС), Светислав Личина (ВНА-САС),
Милан Лојаница (ВНА-САС), Мирјана Лукић (УЛУПУДС), Стојан
Максимовић (ВНА-САС), Бранислав Миленковић (УЛУПУДС),
Михајло Митровић (УЛУПУДС, ВНА-САС, Седмојулска награда),
Јован Мишковић (Стојан Максимовић), Ивица Млађеновић
(УЛУПУДС), Мустафа Мусић (УЛУПУДС), Милан Палишашки
(УЛУПУДС, ВНА-САС), Предраг Ристић (УЛУПУДС), Владимир
Твртковић (Милош Станковић), Михаило Чанак (ВНА-САС).

Правилник Награде „Ранко Радовић“, елементи конкурса
и електронски формулар за пријаву на конкурс за доделу
Награде, налазе се на web адреси: www.ulupuds.org.rs/
Aktuelnosti.htm

Ближе информације се могу добити на: asa@sbb.rs

(Оглас је објављен у Политици 3. 9. 2010)
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ГРАД ВРАЊЕ, ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ВРАЊА И
ДРУШТВО ВРАЊСКИХ АРХИТЕКАТА
расписују јавни, анонимни и једностепени

КОНКУРС
ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
УРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ВРАЊА

Предмет конкурса је израда урбанистичко-архитектонског
решења Партерног уређења централне пешачке зоне главне
улице (од раскрснице са Београдском улицом и ул. Ивана
Милутиновића са југжне стране, до раскрснице до раскрснице
са ул. Цара Душана и ул. Народног Хероја са северне
стране), и Пословно-услужни центар (оивичен улицама К. С.
Првовенчаног, Георги Димитрова и Партизанске). По задатку
конкурс је урбанистичко-архитектонски.
Право учешћа на конкурсу имају сва физичка и правна лица
стручна за ову врсту посла.
Конкурс почиње да тече даном објављивања у дневној штампи,
а завршава се предајом радова 15. 12. 2010. године.
Жири конкурса:
Председник:

доц. др Александар Кековић, арх.

Заменик председника

Проф.др Миодраг Ралевић, арх.

Чланови:

доц. др Чедомир Васић, арх.
Већија Костић, арх.
Живојин Бата Кара Пешић, арх

Заменици чланова жирија и
Слађана Поповић, арх.
известиоци:
Секретар конкурса:

Ненад Стојковић, арх

Награде:
I
награда 400.000,00 динара
II
награда 200.000,00 динара
III награда 100.000,00 динара и
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откупи за 2 учесника у износу од (50.000,00) 100.000,00 динара

Конкурсни елаборат, уз уплату котизације од 1.500,00 динара, се
подиже или писмено наручује до 25. 10. 2010. године од Друштва
Врањских архитеката (Дирекције за изградњу града Врања), Ул.
Иво Лола Рибара бр. 1, 17501 Врање. Уплата се врши на жирорачун Друштва Врањских архитеката, бр. 290-16618-50, уз
назнаку: „Уплата за конкурсни елаборат за уређење централне
зоне Врања“. За студенте конкурсни елаборат је бесплатан, само
треба дати на увид индекс или послати фотокопију индекса на
факс 017/404-061.
За све додатне информације обратити се секретару
конкурса Ненаду Стојковићу на телефон 063/487-941 или
Слађани Поповић 064/896-8499, од 10 до 14 часова, или на
горе наведену адресу.
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ПИЈАЦА „СЕЊАК“ У БЕОГРАДУ

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Конкурс је расписала општина Савски венац у сарадњи са
Друштвом архитеката Београда 28. 2. 2010. године, и завршен је
предајом радова 15. 4. 2010. Жири Конкурса је радио у саставу:
t

Проф. Василије Милуновић, дипл. инж. арх., представник
Друштва архитеката Београда - председник Жирија

Чланови:
t Љубица Поповић, дипл. ек., представник Градске општине
Савски венац
t Мр Жаклина Глигоријевић, дипл. инж. арх., представник
Урбанистичког завода Београда
t Драган Ћоровић, дипл. инж. ел., представник ЈКП Градске
пијаце
t Нина Митранић, дипл. инж. арх., представник Градске
општине Савски венац
t Слободан Ристић, дипл. инж. арх., представник Градске
општине Савски венац
t Александар Недељковић, дипл. инж. арх., представник
Друштва архитеката Београда.
Прва награда, у износу од 330.000 динара, додељена је раду
са ауторском шифром 01110; аутори: Дуња Недељковић, диа.,
Марина Лазовић, диа., Даница Стојиљковић, диа.
...Идеја аутора презентована је јасним поставкама рада.
Постигнуто функционално решење успоставља хармонични
однос изграђеног и слободног простора доводећи у склад
рационалност, новоуспостављени амбијент и исплативост са
општим интересом града, градских пијаца, подручја „Сењак“ и
његових житеља. Аутори предложеним решењем афирмишу
став да се простор будућег вишенаменског трга-платоа реши у
денивелацији, са намером постизања интимности просторног
амбијента пијаце и других, будућих активности...

Сл. 1 - Ситуација

Друга награда није додељена.
Две једнаковредне треће награде додељене су радовима са
ауторским шифрама:
- 58977; аутори: Срђан Томић, диа., и Јелена Томић, диа.,
архитектонски студио „SAURUS“;
- 12197; ауторски тим: Пројектни биро „PC Art“, сарадници
Александар Томовић, диа., и Душица Миховски, диа.
Три једнаковредна откупа додељена су радовима под
ауторским шифрама 11511, 11111, 11941.

Сл. 2 и 3 - Тродимензионални приказ првонаграђеног рада
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IV БИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У РОТЕРДАМУ

Тема IV Интернационалног бијенала архитектуре у Ротердаму (IABR) била је
„Отворени град“ (Open City), град који је променљив, „животно“ и социјално
одржив, град у коме људи могу продуктивно да утичу једни на друге – културално,
социолошки, али и економски. На тај начин архитекте и урбанисти праве реалан
допринос одрживом квалитету у урбаним условима. Четврти Интернационални
бијенале архитектуре у Ротердаму трајао је 12 узастопних недеља, и састојао се
од три изложбе:
Open City: Designing Coexistence,
Parallel Cases//IABR@RDM,
Free State of Amsterdam.
Уз помоћ ове три изложбе, јединствене колаборације са јавним
оглашивачима и опширног пратећег програма предавања,
филмских пројекција, дебата, радионица, као и изложбе радова
студената интернационалног мастер програма, IV IABR је
покушао да одговори на тему „Отвореног града“.
сл.1 - Изложбена галерија NAI у Ротердаму

Open City: Designing Coexistence
Место: Netherlands Architecture Institute (NAI)
Главна изложба IV IABR-а одржавала се у Холандском институту
за архитектуру. Са новом и директном везом са улице у своју
највећу изложбену халу, NAI се дословно отворио граду
Ротердаму. Посетиоци су улазили у динамични јавни форум у
коме се налазио велики walk-through модел „Отвореног града“,
који комбинује изложбе са јавним активностима.

3.

Сама изложба Open City: Desinging Coexistence састоји се од
неколико различитих делова:

Постамент „Архитектонске теорије слободних простора” описује
склониште, тачније сигурно уточиште, тј. место где људи заједно
долазе да побегну од глади, насиља и сиромаштва. Уточиште
такође сугерише бекство од стварности – жељу да се побегне
из суморних делова града и да се стигне до ексклузивног,
заштићеног комшилука.

1.

4.

Forum, NAI-галерија 1

Трг („Форум“) приказује начин размишљања о томе шта је
„Отворени град“ или шта би он могао бити. Ово укључује питања
као што су миграције, разноликост, друштвене и културне
разлике, као и начин на који градске архитекте и дизајнери могу
да испуне ове изазове у свом дизајну. Посетиоци Трга лутају
кроз прошлост путем разних презентација, укључујући кафе,
књижару, библиотеку и салу за предавања, филмове и дебату
под називом Hud.

Reciprocity - Urban Bartering Strategies in Jakarta,
NAI-галерија 2

„Урбана стратегија развоја у Џакарти” реципроцитетно
испитује како развој неформалне – природне економије утиче
на инфраструктуру и виталност у овом граду. Главни град
Индонезије је богат и сложен пример овакве урбане трампне
мреже. Велика већина становништва прима плату у натури, и
креира сопствени алтернативни ланац понуде и потражње.
5.

2.
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Refuge - Architectural Propositions for Unbound Spaces,
NAI-улазни део

Community - The American Way of Living, NAI-галерија 2

Maakbaarheid, NAI-фоаје

У овом изложбеном делу тема је “Изводљивост“ (Maakbaarheid)
– поновно откривање урбаног пројекта у Ротердаму у потрази
за новим кредибилитетом архитектуре и урбаног развоја
након финансијске кризе 2008. године. Парадокс Ротердама
је у томе да је градска општина одувек тврдила да зна шта би
град требало да буде, али не и шта је заправо град. Пројекти су
постављени на девет локација у Ротердаму, а сви заједно служе
као спона за уједињење фрагментираног града.

„Амерички начин живота” је изложба замишљена као речник,
састављена од 101 „оружја“ које архитекте, програмери
пројекта, урбани планери, политичари и акционе групе могу да
користе за или против „Отвореног града“. Изложба „Отворени
град“ јавља се на неочекиваним местима, као што су тржни
центри, паркинг простори, цркве, спортски комплекси – места
која нису уобичајена за процес интеграције, али која у пракси
испуњавају ту улогу. Посетиоци могу да их проуче по абецедном
редоследу или на основу пет тематских области.
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сл.2 - NAI-галерија 1 – Изложба Форум
6.
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сл.3 - NAI-фоаје – Изложба Изводљивост – макета града
Ротердама

Squat - The Informal City under Development, NAI-галерија 3

„Неформални неразвијени градови” широм света пружају
уточиште за више од милијарду људи који живе у сиротињским
квартовима, трошним колибама, шаторима и картонским
кутијама, као и у напуштеним високим зградама. Ови такозвани
неформални градови су невероватно варирајући, бројчано
расту и представљају врло специфичне изазове. Изложба
говори како да архитекте и урбанисти допринесу социјалном
и еколошком одрживом развоју у таква два мегалополиса:
Kotebe Hana Mariam у Адис Абеби, главном граду Етиопије,
и Paraisópolis, једно од највећих неформалних насеља у
бразилској метрополи Сао Пауло.
7.

Collective Architecture and Mass-production, NAI-галерија 3

Изложба „Колективна архитектура и масовна изградња” тврди
да треба комбиновати најбоље карактеристике масовне
изградње (микрорејони – Совјетски Савез) са западним идејама
о пројектовању појединачних парцела за изградњу. Суштина
предложених решења није да дизајнира сваки део парцеле
засебно, већ да се развије неки стандард за све њене величине
– као на пример у индустрији обуће која је развила стандард
асортиману. Овакав приступ ће довести до већег броја решења,
а не до униформисаности, што ће побољшати квалитет јавног
простора.

сл.4 - NAI-галерија 2 – Изложба Амерички начин живота –
пројекат

Parallel Cases//IABR@RDM
Место: RDM Campus, Rotterdam Heijplast
Изложба Parallel Cases је била постављена на монументалном
„Иновационом доку“ на локацији Droogdok Maatschappij у
Ротердаму. На овој изложби, студентски тимови и истраживачи
са 28 универзитета из 20 различитих земаља одговарају на
тему „Отвореног града“. Четрдесет пет приказаних пројеката
уз помоћ цртежа, модела, филмова и осталих аудиовизуелних
средстава, приказују како студенти и њихови ментори
замишљају како архитектонски и урбанистички пројекти
развоја могу да допринесу социјалном јединству у будућим
градовима. На церемонији отварања, интернационални Жири,
на челу са холандском архитектицом Лизбет ван дер Пол
(Liesbeth van der Pol), прогласио је најбољи, најиновативнији и
најкреативнији приступ теми обликовања „Отвореног града“.
Free State of Amsterdam
Место: Shell canteen u Tolhuistuin na IJ, Amsterdam Sever

сл.5 - RDM Campus – Изложба Parallel Cases – приказ постојећег
стања дела Ротердама
Општина Амстердам представила је град Амстердам као
„Слободну државу“ – место на коме аутори представљају своје
идеје о слободној и отвореној будућности – кроз изложбу The
Free State of Amsterdam.
Тачније, Амстердам је упитао самог себе да ли постоји форма
планирања која би увећавала уместо да смањује степен
слободе? Да ли шансе, тренуци инспирације и спонтаности могу
бити део процеса планирања? Да ли има места за експерименте?
Колико брзо се град може адаптирати на различита стања? Да
ли планирање може да се састоји из више лејера, отворено,
пуно парадокса или, у неким случајевима, хаотично и отворено?
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сл.6 - RDM Campus – Изложба Parallel Cases – пројекат
унапређења простора

сл.8 - Амстердам – Изложба The Free State of Amsterdam –
слободна визија новог Амстердама (тим бр.4)
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сл.7 - Амстердам – Изложба The Free State of Amsterdam –
слободна визија новог Амстердама (тим бр.1)

сл.9 - Амстердам – Изложба The Free State of Amsterdam
– слободно учешће посетилаца у креирању визије новог
Амстердама

Ова питања су релевантна сада када Амстердам припрема нови
Мастер план развоја, али се такође могу односити и на друге
градове света који теже отвореношћу и који цене вредности као
што су толеранција и слобода: градови који виде разлике као
срж свог постојања. Због тога је девет тимова младих урбаних
планера из Амстердама и Ротердама дало своју визију слободе
и креирало девет модела великих размера за различите делове

Амстердама које су предложили. Аутори су желели да представе
само стратегије и идеје, не егзактне планове. Да би избегли и
трунку копирања, они настављају да раде на својим моделима
током Бијенала, интегришући инпуте и утицаје које добијају
током изложбе, тако што су посетиоцима дали могућност да и
они сами својим идејама допринесу креирању њихове визије
слободе.
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ЛАУРЕАТ ПРИЦКЕРОВЕ НАГРАДЕ ЗА 2009
 ПЕТЕР ЗУМТОР
У оквиру наше сталне рубрике НАГРАДЕ ИЗ СВЕТА, која сада
има назив АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА, пратимо и такозвану
„Нобелову награду за архитектуру“ – Прицкерову награду.
То је најзначајнија међународна награда у свету архитектуре
која се додељује још од 1979. године од стране породице
Прицкер из њихове Хајат Фондације. Додељује се једном
годишње живом архитекти за значајан допринос и достигнуће
у архитектури. Награда је 100.000 долара и бронзана медаља.
Шездесетпетогодишњи швајцарац Петер Зумтор (Peter Zumthor)
изабран је за лауреата Прицкерове награде за 2009. годину.
Формална церемонија доделе награде одржана је 29. маја
2010.г. у Буенос Аиресу, Аргентина.
Петер Зумтор (Peter Zumthor)

Петер Зумтор и Том Прицкер на додели награде
Иако је већина његових дела на подручју Швајцарске, он
је пројектовао објекте и у Немачкој, Аустрији, Холандији,
Енглеској, Шпанији, Норвешкој, Финској и САД. Публика као
његово најпознатије дело препознаје термална купатила која се
налазе у Валсу, Швајцарска, као и Капелу Св. Николе у Немачкој,
али жири је поред ових дела оцењивао и Колумба Музеј у
Немачкој.
У објави одлуке жирија, председник Хајат фондације Томас
Прицкер (Thomas J. Pritzker) цитирао је жири: „Петер Зумтор
је мастер архитекта коме се диве колеге широм света за дела
која су фокусирана, бескомпромисна и без изузетака јасно
дефинисана... Сва Зумторова дела су ванвременска. Он има
редак таленат комбиновања чистих и ригорозних мисли са
заиста поетичним димензијама, што резултује радом који
никада не тежи инспирацији.“
Зумтор је други по реду лауреат Прицкерове награде из
Швајцарске, пре њега су то били Жак Херцог и Пјер д`Мерон
(Jacques Herzog i Pierre de Meuron) 2001.године.
Његове бројне награде укључују и Praemium Imperiale,
награду Јапанске уметничке асоцијације 2008, као и Carlsberg
Architecture награду из Данске 1998.године и Mies van der
Rohe награду за европску архитектуру 1999. године. 2006.год.
добио је Thomas Jefferson Foundation медаљу за архитектуру од
Универзитета у Вирџинији.
http://www.pritzkerprize.com

45

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

ARHITEKT 29 - 30

Арх. Зоран Чемерикић

АРХ. ЉУПКА КОВАЧЕВИЋ  ПОСЛЕ 40 ГОДИНА РАДА
Редакција Архитекта од овог броја покреће нову рубрику
под називом РАЗГОВОР С ПОВОДОМ, у жељи да објави
мишљења истакнутијих, пре свега нишких архитеката
о свим актуелним темама у струци, као и да представи
њихов досадашњи рад. Надамо се да ће ова иницијатива
бити поздрављена од стране колега и читалаца, а можда
и утицати на решавање неких проблема и побољшање
опште ситуације у архитектури и урбанизму.
„АРХИТЕКТ“: Ви сте дугогодишњи пројектант, али и особа
која је увек пратила дешавања у архитектури нашег града и
повремено реаговала на њих својим текстовима у штампи и
учешћем у разговорима на стручним скуповима. Шта бисте
издвојили од актуелности које су Вам посебно скренуле
пажњу током последњих неколико година?
Љупка Ковачевић: У овом тренутку најактуелнија тема, а самим
тим и најургентнији проблем у граду за мене је разрешење
саобраћаја. Нишу је хитно потребно измештање пруге из града
и претварање те трасе у главну подужну саобраћајницу из
које би се гранале попречне саобраћајнице. То значи укидање
саобраћаја испред споменика и улице Николе Пашића и
претварање центра града у пешачку зону, као у свим добро
конципираним градовима. Наравно, то захтева и проширење
и реконструкцију Душанове улице. Питање саобраћаја у граду
за мене је најактуелнија тема. Некада сам била заговорник
понирања улице Станка Пауновића код Уреда и израњања
испред Дома војске, уз изградњу подземних гаража испод трга,
али је то изградњом подземног пролаза онемогућено за сва
времена. Штета!!!
„АРХИТЕКТ“: Како гледате на промене у урбанизму и
архитектури Ниша, да ли сте мишљења да су оне споре,
недовољне и неквалитетне, или сте, пак, већи оптимист
него песимист?
Љ.К.: Ниш никада није имао пристојан урбанистички план и
не видим никакве промене које иоле личе на урбанистичко
планирање. Видим само „пломбирање“ изградњом некаквих
стамбених зграда без укуса и мириса, а све по мери разних
агенција за некретнине и инвеститора, обавезно нестручних,
по принципу „где видиш празан простор ту зграду постави“,
обавезно са што више квадрата продајног простора, без
зеленила и паркинга.
Спортска хала „Чаир“, 1972.
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Нишка банка, ул. Николе Пашића, 1989.
„АРХИТЕКТ“: Да ли сте мишљења да је институција
архитектонских конкурса почела да се губи, у тренутним
околностима општег недостатка посла? Колико ту има
неколегијалности, непрофесионализма, па и незаконитости?
Љ.К.: Институција архитектонског конкурса више не постоји, и
то мало конкурса које неко распише с времена на време, нити
даје добро решење нити је неко обавезан да гради по њему, а
о колегијалности, професионалности и законитости нема ни
говора. Ипак, ту нисам баш тотални песимиста јер су се појавили млади архитекти који су у немогућим условима направили
неколико заиста добрих дела (арх. Китић, арх. Кондић, арх. Николић, арх. Конески, арх. Стоиљковић, арх. Милојковић и др.), а
затим млади конструктори који прате њихова дела (инж. П. Благојевић, инж. Д. Живковић, инж. Б. Ковачевић). Мало, али улива
оптимизам.
„АРХИТЕКТ“: Какав је Ваш коментар на жалосну чињеницу
да је место градског архитекте упражњено, мада смо свесни
да би та особа мало тога успела да промени у политичком и
менталном окружењу у коме се налазимо?
Љ.К.: Имали смо главног архитекту коме за неколико година нисмо чули ни гласа, а камо ли да је нешто учинио за архитектуру града. Иначе, сматрам да један човек, било каквих да
је моралних и стручних квалитета, не може много да учини за
град. Одавно сам заговорник једног института за пројектовање,
анализе, сугестије и контролу пројеката и онога што се гради.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Купалишни комплекс „Чаир“, 1978.
Окупити најстручније младе инжењере свих профила, добро их
платити (да не тезгаре) и дати им овлашћења да воде изградњу
града. Овако, сада и грађевинска инспекција и Секретаријат за
урбанизам, а поготово Завод за урбанизам, показали су се као
тотално неспособни и смем да кажем непотребни за добро
вођење и изградњу града. А да не говоримо о корумпираности
и уплитању политике. Архитектура и политика не иду заједно,
никако!
„АРХИТЕКТ“: На основу Вашег искуства и нових сазнања,
колико се изменио посао архитекте у односу на период пре
три-четири деценије? Да ли су те промене техничке или
суштинске природе?
Љ.К.: Доста тога се изменило. Пре су постојали какви-такви
урбанистички планови на основу којих се пројектовало. Ми
пројектанти смо добијали услове, димензије, положај објекта,
спратност, прилазе, паркинг, и то се морало поштовати.
Постојале су комисије, тимови за усвајање пројеката и то веома
ригорозни. Сада је остављено архитекти да се сналази како
зна, уз велики притисак нестручних инвеститора. А архитекта–
пројектант, да би преживео, мора да их слуша!!!
„АРХИТЕКТ“: Односи између архитекте, руководиоца
фирме, инвеститора, служби надлежних за регулативу у
пројектовању, увек су били компликовани. Колико то утиче
на креативни део посла?
Љ.К.: У претходним одговорима мислим да сам одговорила и
на ово питање. Другим речима, архитекта–пројектант се ништа
не пита, нема више архитектонских ИМЕНА чије се мишљење
уважава. Мислим да је томе допринела и она несрећна додела
лиценци свакоме ко плати чланарину Привредној комори у
Београду, без обзира на његову стручност и креативност. То је
довело до нелојалне конкуренције и пада цене пројектовања,
јер обично нестручни инвеститори бирају пројектанте по
понуђеној цени, а не по стручности.
„АРХИТЕКТ“: Какав је Ваш став и искуство по питању
тимског рада? Да ли заједнички рад претпостављате
индивидуалном, или обрнуто?
Љ.К.: Једино тимски рад доноси квалитетну архитектуру. Ту
мислим на све учеснике у пројекту.
„АРХИТЕКТ“: Ви сте већ неколико година у пензији, после
пуног радног стажа, пре свега у пројектантском бироу
„Нишпројекта“. Од дугог низа својих пројектованих
објеката, које посебно издвајате, било због награда, било
због успешно извршеног пројектног задатка?
Љ.К.: Архитекти–пројектанту су његови објекти као деца.
Сви се подједнако воле. Ипак, издвојила бих спортску халу
„Чаир“, не због Октобарске награде коју сам добила за њу, већ

Стамбени комплекс „Књажевачка–југ“, 1991.

Стамбено-пословни објект, ул. Војводе Мишића, 1994.

због тога што сам је пројектовала у 33. години живота, што сам
сарађивала са академиком професором Злоковићем од кога
сам много научила, и што се тај објекат, без обзира на своје
недостатке, и данас, после 40 година, добро држи. Драги су ми и
Нишка банка, базени „Чаир“ (копројектант са арх А. Буђевцем) и
стамбено насеље „Ђачко острво“.
„АРХИТЕКТ“:
Како видите досадашњи рад Друштва
архитеката? Да ли су постојеће активности довољне за
популарисање архитектуре, имате ли неку нову идеју за
решавање проблема у струци?
Љ.К.: Друштво архитеката ДАН, поготову Управни одбор,
састављен од младих, амбициозних архитеката, изузетно се
труди да популарише струку. Реконструкција легата, изложбена
сала само за архитекте, Тријенале, изложбе и остале активности
су заиста фасцинантни. Нажалост, ДАН има мали утицај на
политику града и за то треба да се избори.
„АРХИТЕКТ“: Шта бисте додали овој листи питања као свој
коментар?
Љ.К.: Иако су моји одговори доста критички, ја сам оптимиста.
Кад видим објекте – дела младих људи као што су стамбена
зграда на углу ул. Војводе Мишића и ул. Јована Скерлића,
стамбена зграда на углу ул. Ћирила и Методија и ул. Првомајске,
пословни објекат „SIM–GROUP“, стамбено насеље „Кингдом“,
пословна зграда „Паком“, породична кућа у улици Тодора
Миловановића, кажем – има наде за наш вољени град Ниш.
Разговор водио Уредник
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ИСТОРИОГРАФИЈА

ARHITEKT 29 - 30

Бајин Славољуб, Већник у Градској општини Медијана

НЕПОЗНАТИ ИЛИ ЗАБОРАВЉЕНИ СПОМЕНИЦИ

Јавна чесма у дворишту некадашње Хипотекарне банке,
сада Главне поште у ул. Орловића Павла
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Ни скривено или порушено не сме бити заборављено и
избрисано из памћења наших детињстава, наших душа, наших
очију.
Архитектонски објекти и споменици Ниша једна су од битних
компоненти његове културне и историјске прошлости.
Захваљујући очуваности дела објеката из различитих периода,
може се пратити развојна нит архитектонске мисли преко
неимарске делатности мајстора, градитеља.
Таквих објеката у Нишу има на сваком кораку, али су покривени
сенком и велом небриге, занемарени од оних који су задужени
да брину о њима, да их прикажу и о њима оставе писани траг.
Нису наши преци, дедови и очеви, градили да би се заборавило,
већ да оставе и покажу део живота и културе тадашњег
живљења, да укажу на лепоту и емоције у окружењу у којем су
живели. Градиле су се зграде, чесме, тргови, који су осликавали
душу и моћ урбане средине, осликавали варошки живот
претварајући град у метрополу. Мудри су градили, неуки и зли
рушили.
Рушени су у ратном вихору, зуб времена је учинио своје,
идеологија и политика на рушењу правила своју доминацију,
међутим, већину је срушила небрига. Култура се не брише,
не нестаје. Она се заправо не може уништити, просто, она
се поново јавља, ниче као Феникс из пепела. Откривају се
њени трагови, њени обриси постају видљиви, стварни, баш
онакви какви су нам остављени у „аманет“. Израњају паркови,
шедрвани, споменици, чесме... Опомињу и подсећају да их не
заборавимо. Подсећају да их је неко подигао и изградио да се
на њима учимо и опијамо духовношћу, да се на њима учимо да
је мудрост и богаство духа уткано у њих.
Постоји један такав, заборављен и од очију склоњен, бисер
архитектонске и уметничке вредности времена када је
изграђен.
То је било 1931–1934. године, када се Ниш интензивно градио,
грабећи ка тадашњим метрополама, правећи амбијент за
новији, модернији и европејски начин живота. Трошне турске
махале претварале су се у варошке лепе четврти, архитектонски
обликоване, нудећи нову лепоту и стил.
Никла је велелепна и монументална зграда Хипотекарне банке,
Ниш је тада изгледао „свечарски“, а архитекта је Ниш и грађане
даривао и чесмом.
Тада су је звали „банкарска“. Висока, у стилу саме изграђене
зграде Хипотекарне банке, са једним коритом за животни
нектар, за танак млаз воде за жедне или оне који су у малом
паркићу на једној од две рустичне клупе од ливеног гвожђа
уживали у њеном жубору. У постољу се прсио шебој, док су
мушкатле својим бокорима осликавале безбрижност.
Рат је прошао, чесма је опстала, а вода је и даље текла, исто
онако чиста и питка. Банка је постала пошта, а чесма постала
„поштанска“. За дивно чудо, новопридошли градитељи
„соцреалистичке архитектуре“ је поштедеше. Ми, деца из
окружења, после дебеле кришке црнога хлеба са подебљим
намазом масти и неизбежном алевом паприком или шећером,
напијали смо се те дивне течности са ње. За „клакер“ тада нисмо

имали увек пара. На њој смо се прскали, играли око ње жмурке,
јурили, али је нисмо рушили. Чували смо је, била је лепа.
У близини је био чувени Боксерски клуб „Раднички“. Тада смо
чесму звали и „боксерска“. На њој су, после напорних тренинга
које је водио још чувенији Браца Лозановић, пили воду Келава,
Мустафић, Мацура, Лаловић, Љуба Бандоглави...
Нови урбанисти су је тада негде крајем 50-их заробили и за очи
и душу, одвојили од оних са другог краја града, од пролазника,
од оних касније досељених, али и од нас који се ту играсмо и са
ње воду испијасмо.
Зграде су је оградиле, чесма је постала невидљива, недоступна,
усахла.
Она и даље постоји, постојимо и ми. Требамо је. То нам говоре
празни тргови, голи паркови.
Поклонимо је поново граду, уткајмо је у његов живот, покажимо
да је још ЖИВА, да смо ЖИВИ И МИ...
У Нишу, 25. 11. 2008.

Редакција Архитекта је изворни текст у мањој мери
редиговала и додала поднаслов. Друштво архитеката
Ниша ће се придружити иницијативи г. С. Бајина и дати
неколико предлога за измештање ове чесме на нову,
адекватнију локацију, где ће она доћи до пуног изражаја.
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Др. Мирјана Анђелковић

ПЛЕДОАЈЕ ЗА ДИСТОРЗИЈУ  1. ДЕО

Светске изложбе, бијеналне промоције, конкурси, реализовани пројекти... из дана у дан потврђују да се у свету архитектуре
дешавају еруптивне промене.
Сценографија урбаних простора доживљава своју метаморфозу
кроз бројна архитектонска остварења сврстана под једну
нову архитектонску синтагму – просторна дисторзија, којом
се незадрживо и све снажније утемељује „дисторзионизам“
као нови покрет у оквирима интернационалне архитектуре.
То је радикалан процес који снажно потискује класичан
језик архитектуре и дисциплину академске методологије
пројектовања. Аксиоматична је чињеница да данас историја
архитектуре великим словима пише своје нове странице.
Савремено архитектонско стваралаштво слави стваралачку
слободу која је доскора била готово имагинарна.
Магнетна привлачност дисторзије са спектром могућности
које су јој, кроз експлицитну слободу, омогућили дигитална
револуција, нове технологије грађења и нови материјали,
осваја урбане просторе широм света.
Поглед на архитектуру данас, био он и само летимичан, уверава
нас да све већи број архитектонских остварења у маниру
дисторзионизма промовише атрактивне конструктивне
склопове растуће комплексности са мноштвом углова,
вртоглавих препуста, оштрих продора кубуса, али и форме које
подржавају меке облике фотоеластициметрије, истичу елементе
декора...
То мноштво форми, праћено неспутаном стваралачком
слободом аутора, врло је близу одговору на познату дилему:
где је граница између архитектонског дела и скулптуре? Ову
границу посебно замагљују меки биооблици блоб архитектуре.

Blobarchitecture
Future Systems & Arup: Selfridges Store, Birmingham

Blobarchitecture
Lars Spuybroek: Three Graces (конкурсни пројекат), Дубаи, 2008.

Greg Lynn: Blobwall Pavilion
(Бијенале архитектуре Венеција 08)

Присутна флуидност вајаних облика у блобу, као и изразит
динамизам просторних склопова у маниру дисторзије, толико
блиских скулптури, ипак у себи садрже и неспорну истину:
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АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ
„Разлика између архитектонског дела и скулптуре лежи у
дивергентности њихових функција у структури града“ (Christian
de Portzamparc).
Можда ову полемику треба осветлити и изјавом Андре Блока
(André Bloc): „Скулптура је та која ми помаже да добро разумем
и архитектуру и урбанизам. То је можда бизарно, али је то ипак
истина...“

ARHITEKT 29 - 30
Jugendstil. Грађен 1907-1908. године, данас је једнa од
најатрактивнијих знаменитости и симбол града.

André Bloc: Sculpture-habitacle,1964.

Joseph Maria Olbrich: „Свадбени торањ“ (Der Hochzeitsturm),
Darmstadt, 1908.
Симбиоза архитектуре и скулптуре
Bernard Cache: Pavillion Philibert de l’Orme, 2001.
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Суштина дисторзионизма није једнозначна. То је симбиоза која
крије модни тренд, филозофско поимање простора ослоњено
на логику универзума (која брише класичан пројектантски
приступ архитектури) и полемичан став о дисторзији као одразу
пољуљане стабилности савременог света, праћене убрзаним
померањем репера у систему вредности.
За разлику од претходних архитектонских праваца,
дисторзионизам
се
шири,
захваљујући
планетарној
комуникацији, немерљивом брзином, утемељујући пут
савременој интернационалној архитектури.
Неспорна улога дигиталне технике у развоју и примени
дисторзионих форми, не сме нас одвући од истине да је много
пре „компјутерске ере“ историја архитектуре у скоро свим
својим секвенцама бележила имена архитеката који су, упркос
ограниченим техничким средствима, своје идеје реализовали
у оквирима некласичне геометрије која нуди далеко више
изражајних, архитектонских вибрација од геометрије правог
угла. Један од најпознатијих примера је свакако „Свадбени
торањ“ (Der Hochzeitsturm) у Дармштату, архитекте Јозефа
Марије Олбриха (Joseph Maria Olbrich), тема је свих историја
савремене архитектуре посвећена периоду Art Nouveau/

Листа протагониста је бројна, а сам њен врх чини плејада нама
већ добро познатих стваралаца:
Antonio Gaudi – фамозни шпански архитекта инспирисан
готиком. Његов високо индивидуални дизајн, кроз органске и
флуидне форме, промовише надреалну интеграцију материјала
и поетику идеје.
Frei Otto – архитекта-конструктор, пионир барокне фантазије у
текстилној архитектури. Специфичан израз његове архитектуре
потенцира минимализам инспирисан структурама у природи.
André Bloc – aрхитекта, сликар и скулптор.
Marcel Breuer – архитекта и дизајнер чији је заштитни знак
„вајарска употреба бетона“.
Alvar Aalto – једна од централних фигура у интернационалном
модернизму. Његова дела, обојена културним наслеђем Финске,
апострофирају јединствени осећај за динамику вијугавих елемената у архитектури.
Giovanni Michelucci – архитекта и урбаниста, врхунски стваралац у домену органске и социјалне архитектуре и кључна покретачка снага у процесу унапређења савремене италијанске
архитектуре.
André Bruyere – архитекта сa предзнаком вечитог трагача за лепотом и сензибилитетом oријентисаним ка употребној вредности архитектуре.
Günther Domenig – лидер архитектонске школе у Грацу, бес-
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компромисно посвећен експериментисању и истраживању
скулптуралних елемената у архитектури.
Ricardo Porro – кубански архитекта, сликар и вајар. Окренут филозофском погледу, посматра архитектуру као песнички израз
људске делатности у коме високи значај посвећује функционалности.
Georges Adilon – архитекта и сликар. Његови пројекти одишу
сликарском игром пуног и празног уз вијугав геометијски модул, асиметрију и екстравагантност базирану на једноставним
материјалима.

Антонио Гауди: Павиљон у парку „Гуељ“ (детаљ крова),
Барселона, 1900-1914.
Alvar Aalto: Универзитетска библиотека, Helsinki, Finland, 19621969.

Giovanni Michelucci: Црква, Longarone, Italia, 1966-1978.

Marcel Breuer: Whitney Museum, New York, 1966.

André Bruyere: Retro house, Bouches du Rhône, France,1960.
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ARHITEKT 29 - 30
Деведесете године прошлог века промовишу једну нову, још
екстремнију групу архитеката-дисторзиониста:
Daniel Libeskind – aрхитекта крајње алергичан на
конвенционални приступ архитектури, у сталном процепу
између дивљења и уздржаности од стране критичара, поборник
увођења новог, критичког дискурса о архитектури ХХI века.
Дубоко уверен да снага архитектуре лежи у њеној духовној
снази која се не може доживети визyелно, стално, кроз своје
идеје, интензивира мистерију, посебно у пројектима музеја.

Günther Domenig: Stone House, Steindorf, 1980-1986.

Daniel Libeskind: Denver Art Museum

Ricardo Porro: Комплекс Универзитета уметности
(Institute of Superior Fine Arts) – Habana, Cuba,1960-1965.

Daniel Libeskind: L-Tower (Condominiums) and Sony Centre (for
Performing Arts), City of Toronto
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Georges Adilon: Комплекс образовних установа, LaVerpillière Nord Isère, 1976.

НАСТАВАК ТЕКСТА У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ ЧАСОПИСА АРХИТЕКТ

АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ

МАЈ-ОКТОБАР 2010, БРОЈ 29 - 30 ГОДИНА XI

Татјана Медведев, M.Sc.arch. Senior Urban Designer

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
ПРЕДЛОГ РАЦИОНАЛНИЈЕ
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ У АУСТРАЛИЈИ
Стручни реферат арх. Татјане Медведев на „ICTC“ конференцији 2009.
Интернационалне организације градова, градских центара и насеља
одржане на Deakin University, Geelong, Victoria, Аустралија, 27-30. 10. 2009.

Интернационална организација градова,
градских центара и насеља „ICTC“ одржала је 27-30. октобра 2009.г. на Дикин универзитету у Ђилонгу у Аустралији, међународну конференцију о стању и будућности градских насеља.
На конференцији је учествовало преко
150 учесника, који су имали реферате у
три симултане групе.
За учеснике конференције била су организована и три студијска обиласка, од
којих је један од интересантнијих био
обилазак лука, бродоградилишта и транспортних терминала у околини Мелбурна.
Анализирајући развој урбаних структура
широм Аустралије, а посебно стање урбанитета у великим градовима, лако се
може закључити да постоји врло велики
раскорак у степену изграђености централних урбаних зона и приградских окружења градова.

У централним зонама, посебно вишемилионских градова какви су Мелбурн,
Сиднеј и др., стање изграђености и стање
насељености превазилази норме хуманости, док се у њиховом окружењу, и по
стотинама километара унаоколо, распростиру ретко насељене приградске зоне, у
којима је такође организација живота оптерећена низом проблема.
Наведена диспропорција била је повод
да се истражи могућност оптимизације
ових супротности и предложи хуманији
вид изградње стамбених насеља средње
густине.
Могућност поправљања стања и обезбеђење хуманијих урбаних простора,
сагледани су кроз могућност реконструкције урбаних зона које полако губе своју
основну функцију.
Променом система поморског саобраћаја
прве расположиве зоне за реконструк-
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цију биле су зоне докова и магацина око
пристаништа.
Следеће расположиве зоне постале су
индустријски комплекси грађени до средине 20. века у непосредном окружењу
тадашњих градских зона, које су се временом нашле на самом рубу најзначајнијих централних „сити“ зона.
И напокон, врло значајне зоне потенцијалне реконструкције постали су први
ободни прстенови ранијих приградских
зона, које су проширењем саобраћајне и
метро мреже постале много доступније
него што су биле раније.
Предложени системи за могућу реконструкцију подразумевали су више варијанти организације становања средњих
густина насељености и средњих густина
изграђености.
Постојећа супстандардна индивидуална
стамбена насеља у окружењу већих градова са приземним стамбеним објектима
најчешће имају густину насељености мању
од 50 ст/ха, а не ретко и мање од 30 ст/ха. У
њима индекс изграђености ретко прелазе
0,20, што представља врло нерационално
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коришћење простора урбаних зона.
По предложеном моделу реконструкције
индивидуалне стамбене изградње ниже
густине насељености (Модел „М-1“) подразумева се замена ранијих, полумонтажних, приземних објеката на великим
индивидуалним парцелама, новим спратним објектима (П+2+п), грађеним у низу,
на мањим парцелама, са одговарајућим
уређењем окружења и изградњом пратећих јавних простора и јавних објеката.
Много погоднији систем оптималне реконструкције може се постићи изградњом
посебно организованих блокова колективног становања са зградама спратности
П+4+п и П+6+п (Модел “М-2”).
Предложени модел изградње у приземљима објеката има јавне и пратеће
функције, у подруму оставе станара, на
спрату станове разне величине и разних
структура. Све просторије у стану излазе
на терасе које се пружају дуж целе фасаде.
Унутар блока је слободан простор са иг-
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ралиштима, испод кога су полуукопане
гараже.
Денивелација обода полуукопаних гаража се озелењава у каскадастим жардињерама са ниском и високом вегетацијом.
У предложеном систему може бити постигнута оптимална густина насељености
у распону 200-300 ст/ха и рационалан индекс изграђености око 1,00.
Предложени систем рационалне стамбене изградње може да обезбеди низ
компаративних погодности. Осим економских предности рационалнијег коришћења грађевинског земљишта, са
знатно смањеним трошковима инфраструктурног опремања, добили би се и
позитивни социјални ефекти у јединицама суседства и низ еколошких предности.
Примена предложених система рационализације стамбене изградње у аустралијским условима подразумева усаглашавање законодавног система, политике
планирања, као и значајне промене навика и наслеђеног менталитета живљења,
што може далекосежно да пружи низ позитивних ефеката.
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Апс.арх. Татјана Антић

ОСТРВО БИСЕРКАТАР

Дестинација као ниједна друга на Средњем истоку
Место изградње: Доха, Катар
Назив пројекта: Острво Бисер (The Pearl-Qatar)
Архитекта: Callison Architecture Inc

У 21. веку неколико земаља има визију да направи нешто
изванредно. Али, нафтом богате земље Средњег истока, Дубаи,
а сада и Катар, оживљавајући традицију и одузимајући део
вода од Арабијског залива, створиле су мрежу острва у стилу
Ривијере, окарактерисаних богатством и архитектонском
посебношћу и елеганцијом.
Оцењено као најгламурознија локација Средњег истока, острво
Бисер (The Pearl), такође познато и као Бисер залива, један је
од најамбициознијих пројеката у области тржишта некретнина
на свету, са улагањима од око 2,5 милијарди долара. Ово
вештачко острво је развијено и промовисано од стране UDC-а
(United Development Company), највеће приватне акционарске
компаније у Катру.
Изграђено је на подручју од 350м од западне обале залива у
Дохи, и на 25км удаљености од аеродрома.
Бисер Катра се појавио као највеће острво у катарским водама.
После двогодишње припреме и оспособљавања терена,
направљено је 4 милиона квадратних метара нове земље, са
нових 40км обале. Острво је тако обликовано да представља
низ бисера и дијаманата, и биће повезано са копном модерним
аутопутем.
Само острво ће обухватати 16.000 стамбених јединица, које
ће сместити око 41.000 мулти-етничког (мултиетничког)
становништва. Стамбене јединице ће бити смештене у
двадесет једној двадесетоспратној кули, са 3.116 апартмана,
410 луксузних вила, градских кућа, пентхауса и апартмана.
Ексклузивне и луксузне виле су груписане и лоциране по
ободу острва, са приватним су плажама и прелепим погледом
на море. Пројектоване су и осмишљене тако да се ускладе
разлике између националног и интернационалног, односно са
елементима арапске, медитеранске и европске културе.

Острво Бисер ће такође садржати 10 тематских области (Porto
Arabia, Viva Bahriyah, Costa Malaz, Isola Dana, The Quartiers, La
Plage Villas, Bhari Villas, The Grand Cruz), 3 луксузна хотела са 5
звездица, са капацитетом од 800 соба, 4 марине које могу да
приме око 1000 јахти, простор за одмор и рекреацију, школе, и
око 60.000 квадратних метара простора за луксузне ресторане
и трговинске објекте, који ће угостити најпознатије светске
брендове.
Са традиционалним парковима, гламурозним новим плажама,
тржним центрима и ексклузивним радњама, смештеним
дуж луксузних марина, острво је управо тако и замишљено,
да обезбеди ексклузиван и комфоран начин живота, са
изванредном околином.
Конципирано и дизајнирано ка будућности, острво је сигурно
једно од најсавременијих на свету. Биће дом најразличитијих
савремених технологија, које ће имати подршку у веома
развијеној инфраструктури.
Сама визија је да острво буде модерна, незагађена и еколошка
заједница.
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Бисер је први пројекат ове врсте у Катру, у којем ће бити
комплементиран Енваков (Envac)* систем управљања и
одстрањивања отпада широм острва. Овим ће бити редукован
транспорт отпада, побољшана хигијена, и побољшани
здравствени и животни стандарди у целини.
Ова мултикултурна заједница пружа својим резидентима
безбедност и ексклузиву, које задовољавају све њихове потребе
у стилу медитеранског начина живота, а све то у срцу Персијског
залива. Острво је стратешки центар експоненцијалног развоја
Дохе, али је ипак ван вреве и буке која подразумева такав
развој.
Име и локација острва су изабрани захваљујући традицији,
јакој историјској и културној повезаности са морем, и слави
коју је Катар уживао у прошлости. Наиме, Катар је био један од
главних центара трговине бисерима у Азији, пре него што су
Јапанци овладали профитабилнијом и једноставнијом техником
производње, а нешто пре катарске нафтне експанзије.
Острво Бисер треба да подсети на богату историју производње
бисера. Када буде завршено, до 2012, представљаће огрлицу од
бисера.
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------------------------------------------------------------------------------------------* Енвак је светски лидер у аутоматизованој преради отпада. Они
развијају и продају подземне системе за транспорт комуналног
и комерцијалног отпада. Енвакови системи су потпуно
аутоматизовани, сигурни и са бројним предностима за околину.

Извори:
http://www.thepearlqatar.com
http://www.worldarchitecturenews.com
http://www.gulfconstructionworldwide.coм
http://www.propertyworldme.com
http://www.skyscrapercity.com
http://www.architecturelist.com
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Приредио арх. Хранислав Анђелковић

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
АРХИТЕКАТА
Настављамо са објављивањем имена дипломираних архитеката на Архитектонском одсеку Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу (последњи пут смо имена новодипломираних архитеката објавили у броју 28 нашег часописа – октобра 2009).
Овде је обухваћен период од 16.10.2009. до 30.4.2010. 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.)
571. Милош С. Игњатовић
Пројектовање друштвених зграда
26.10.2009.
572. Небојша Ј. Станковић
Пројектовање привредних зграда
29.10.2009.
573. Ивана А. Алемпијевић
Урбанизам
30.10.2009.
574. Александра Д. Костић
Пројектовање стамбених зграда
4.11.2009.
575. Ивана М. Николић
Пројектовање стамбених зграда
5.11.2009.
576. Габријела М. Недељковић
Пројектовање друштвених зграда
16.11.2009.
577. Младен П. Јовановић
Урбанизам
16.11.2009.
578. Саша П. Петровић
Пројектовање стамбених зграда
19.11.2009.
579. Нела С. Јанчић
Пројектовање стамбених зграда
23.112009.
580. Gkikas F. Vyron-Vasileios
Пројектовање стамбених зграда
27.11.2009.
581. Ивана И. Костић
Пројектовање привредних зграда
8.12. 2009.
582. Ана Ж. Милошевић
Урбанизам
14.12.2009.
583. Вишња В. Вушковић
Пројектовање стамбених зграда
18.12.2009.
584. Ранко М. Гушић
Урбанизам
18.12.2009.
585. Никола З. Ђорђевић
Пројектовање стамбених зграда
25.12.2009.

586. Бојан М. Павловић
Пројектовање друштвених зграда
29.12.2009.
587. Ђорђе Д. Спасић
Пројектовање друштвених зграда
22.1.2010.
588. Лазар Д. Шкулетић
Пројектовање привредних зграда
22.1.2010.
589. Леа Ђ. Чулић
Пројектовање стамбених зграда
4.2.2010.
590. Стеван М. Петровић
Пројектовање друштвених зграда
12.2.2010.
591. Марко Т. Јовичић
Пројектовање друштвених зграда
16.2.2010.
592. Милош Д. Миладиновић
Пројектовање друштвених зграда
23.2.2010.
593. Игор М. Бишевац
Урбанизам
23.2.2010.
594. Христина Д. Станковић
Пројектовање друштврних зграда
2. 3. 2010.
595. Марија С. Петровић
Пројектовање друштвених зграда
5.3.2010.
596. Милена М. Јовић
Пројектовање друштвених зграда
5.3.2010.
597. Марија Б. Машановић
Пројектовање друштвених зграда
5.3.2010.
598. Наташа В. Живковић
Пројектовање привредних зграда
5.3.2010.
599. Јелена Б. Петровић
Урбанизам
8.3.2010.
600. Јелена Д. Цветановић
Пројектовање стамбених зграда
9.3.2010.

601. Никола Ж. Љубеновић
Урбанизам
12.3.2010.
602. Радмила В. Трајковић
Пројектовање стамбених зграда
19.3.2010.
603. Наташа П. Обрадовић
Урбанизам
19.3.2010.
604. Дино Х. Мердан
Пројектовање друштвених зграда
19.3.2010.
605. Чедомир П. Петровић
Пројектовање стамбених зграда
26.3.2010.
606. Миљан А. Ристић
Пројектовање стамбених зграда
26.3.2010.
607. Дејан В. Станковић
Пројектовање стамбених зграда
26.3.2010.
608. Марела М. Гачић
Пројектовање стамбених зграда
30.3.2010.
609. Драгана З. Миловановић
Пројектовање привредних зграда
31.3.2010.
610. Милена Д. Илић
Урбанизам
1.4.2010.
611. Ненад Д. Николић
Пројектовање друштвених зграда
6.4.2010.
612. Марија Д. Живковић
Пројектовање стамбених зграда
6.4.2010.
613. Јелена м. Стојановић
Пројектовање друштвених зграда
9.4.2010.
614. Јелена Р. Цвејић
Пројектовање привредних зграда
30.4.2010.
615. Биљана М. Јанићијевић
Пројектовање друштвених зграда
30.4.2010.
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ARHITEKT 29 - 30

арх. Јелена Велев, арх. Милица Стојановић, арх. Јелена Ђурић

ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНТСКОГ КОНКУРСА
ЗА УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ НИШКЕ ТВРЂАВЕ

9 – 11. априлa 2010, Галеријa „Србија“

Насловна страна каталога

У периоду од 9. до 11. априлa 2010. године, у Галерији „Србија“ у Нишу одржана је изложба радова студентског конкурса
за урбанистичко решење Нишке тврђаве, у организацији Града Ниша и Катедре за урбанизам и просторно планирање
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу. Овај догађај представља још једну у низу успешних сарадњи ове Катедре са
друштвеним институцијама Града Ниша.
Изложба радова студентског конкурса за урбанистичко решење
Нишке тврђаве отворена је у Галерији „Србија“ у петак, 9. априла
2010. године, уз присуство награђених аутора и учесника
конкурса, представника локалне самоуправе, стручног
мњења и бројних љубитеља архитектуре. Изложбу је отворио
градоначелник Ниша Милош Симоновић, a један од главних
иницијатора и организатора конкурса у име Града Ниша, био
је Миодраг Радовић, члан Градског већа задужен за културу
и спорт. Присутнима су се обратили и декан Грађевинскоархитектонског факултета, проф. др Драган Аранђеловић,
и проф. др Петар Митковић са Грађевинско-архитектонског
факултета.
На изложби је приказано 16 радова у чијој изради су
учествовала 72 студента. Овај студентски конкурс рађен
је у оквиру првог семестра мастер студија Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу, као обавезан задатак у
оквиру предмета Студио урбанизам и просторно планирање,
са менторским тимом – проф. др Петар Митковић, др доцент
Љиљана Василевска, мр Ивана Богдановић, диа., мр Милена
Динић, диа., мр Јелена Велев, диа., Милица Стојановић, диа.,
и Јелена Ђурић, диа. Циљеви ове акције били су афирмација
и унапређење непокретног културног добра Нишке тврђаве
и њеног непосредног окружења, и максимално коришћење
њихових потенцијала. Кроз решење је требало предложити:
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адекватну презентацију постојећих археолошких налаза,
адаптацију постојећих објеката за савремену намену
(уметност, култура, наука),
уклањање неадекватних садржаја и објеката који су имали
привремене дозволе (аутобуска станица, пијаца...),
уређење парковских површина и спортско-рекреационих
зона,
обогаћивање садржаја у оквиру парковских површина,
зонирање у смислу јасно дефинисаних могућности за
коришћење појединих простора (концерти, фестивали,
изложбе...),
рашчишћавање простора око бедема Тврђаве у циљу
потпуне реорганизације – формирање прилаза, тргова,
паркинга, дефинисање комуникација, партерног уређења,
мобилијара и осветљења.
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1. награда
(Сакан, Николић, Стевановић, Живковић и Пејић)

СА ФАКУЛТЕТА

1. награда
(Бјелић, Васиљевић, Тасић, Лешевић и Ранђеловић)

Након обиласка терена од стране менторског тима и учесника,
а уз стручну асистенцију и предавања представника Завода
за заштиту споменика културе Ниш и Завода за урбанизам
Ниш, приступило се студиозном једносеместралном раду на
Факултету.
Жири је радио у саставу: Миодраг Радовић, дипл. инж.
електронике, градски већник, др Петар Митковић, редовни
професор Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу,
др доцент Љиљана Василевска (Грађевинско-архитектонски
факултет Ниш), др доцент Александар Кековић (Грађевинскоархитектонски факултет Ниш), Бранимир Ћирић, диа. (Завод за
урбанизам Ниш) и Елена Васић-Петровић, диа. (Завод за заштиту
споменика културе Ниш).
Имајући у виду већи број успешних приспелих радова, а у
складу са пропозицијама и одлуком Жирија, додељене су
две равноправне прве награде, једна трећа награда и два
равноправна откупа:
I НАГРАДА, у износу од 30.000 динара: Сакан Срђан, Николић
Војислав, Стевановић Милан, Живковић Стефан и Пејић Петар;
I НАГРАДА, у износу од 30.000 динара: Бјелић Игор, Васиљевић
Ана, Тасић Милена, Лешевић Далибор и Ранђеловић Јасмина;
III НАГРАДА, у износу од 20.000 динара: Костадиновић Јелена,
Миливојевић Љиљана и Николић Ана;
ОТКУП у износу од 10.000 динара: Ивановић Ивана, Достанић
Милена и Вучковић Ивана;
ОТКУП у износу од 10.000 динара: Ристић Сенка, Илић Јелена,
Ивановић Сања и Темељковски Драгана.
Чланови Жирија и менторски тим задовољни су приказаним
идејама, високим степеном креативности и интересовањем
будућих архитеката за регенерацију овако значајног градског
потенцијала који смо наследили, и са којим треба врло
промишљено поступати и предати га следећим генерацијама. У
прилог томе, надамо се да ће нека од ових конкурсних решења
доживети своју реализацију у будућности.

3. награда
(Костадиновић, Миливојевић и Николић)

Откуп (Ивановић, Достанић и Вучковић)

Откуп (Ристић, Илић, Ивановић и Темељковски)
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Проф. др Хранислав Анђелковић, Др Игор Марић

НИШКИ ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ  ПРВА ДЕЦЕНИЈА

Приказ монографије

Аутори:
Доц. др Александар Кековић – Ниш
Проф. Дарко Марушић – Београд
Монографија Нишки Тријенале архитектуре поводом десет
година континуалног трајања је садржајан материјал који
нам доследно сведочи о збивањима у архитектури Ниша и
окружења у периоду од двадесет година. То произлази из тога
што је први Тријенале, одржан 2000. године, представио нишку
архитектуру у декади 1990-2000. године. Значајно је што сам
Тријенале као манифестација није издвојен, већ је стављен у
контекст Дана архитектуре и укупног рада матичног Друштва
архитеката. На овај начин приказана је укупна делатност ДАН-а
која подразумева низ других активности, као и значајан рад
на издавању часописа Архитект који је редовни пратилац
догађаја у Нишу и Србији и одабраних светских дешавања.
Оваква монографија осим што популарише рад ДАН-а и
архитектуру, као значајан сегмент културе једне средине,
сигурно ће допринети јачању свести о значају урбанитета у
његовим просторним, хронолошким и меморијским слојевима,
и као писано дело оставиће оне неопходне трагове битисања
које често ни чврсте физичке структуре и наше сећање не могу
да сачувају без писане речи.
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Уредници монографије, доц. др Александар Кековић и проф.

Дарко Марушић, поставили су јасну структуру књиге која се
састоји од предговора и седам поглавља у којима су описани
рад ДАН-а, Дана архитектуре Ниша, и затим исцрпни подаци о
награђеним радовима на четири тријенала, жиријима и другим
учесницима. Занимљиви су критички текстови који допуњују
целу слику једне продуктивне декаде.
За похвалу је и графички дизајн који је урадио „КонтраСтудио“,
који поред занимљивог прелома у уводном делу публикације
дочарава атмосферу у којој су људи, простори и догађаји
спојени у интерактивно деловање, те није пред нама само збир
чињеница, већ пулсира стваран живот. Треба истаћи и уводни
текст Миодрага Јевтића који на аутентичан начин уноси и
дозу личног, и на тај начин нас подсећа на то да су догађаји и
њихов општи утисак повезани и са низом интимних асоцијација,
чиме су богатији и као такви упечатљиви и трајнији у нашим
сећањима.
За похвалу је труд и умеће архитеката Ниша и њихових
пријатеља да публикују монографску књигу о себи и времену у
којем раде и стварају.
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Приредио арх. Хранислав Анђелковић

ЗАДУЖБИНА АНДРЕЈЕВИЋ
Наредни текст је преузет са сајта
www.zandrejevic.rs Задужбине Андрејевић:
УВАЖЕНИ ПРИЈАТЕЉИ НАУКЕ!
Желели бисмо да вас обавестимо о
Задужбини Андрејевић и да вас позовемо
на сарадњу.
Руководећи се чињеницом да је најтеже
представити прво верификовано научно
дело - магистарску тезу, докторску
дисертацију, специјалистички рад или
научну студију, професори др Душанка
и др Коста Андрејевић основали су
Задужбину 1994. године, ради пружања
систематске и трајне подршке и
помоћи перспективним научницима,
а од 2009. године и ради подршке
ауторима најбољих мастер радова.
Стога Задужбина ради на прикупљању
информација о научним талентима и
њиховим делима која су одбрањена
и
високо
оцењена
на
нашим
универзитетима или у иностранству.
У овом погледу Задужбина сарађује с
факултетима и научним институцијама,
као и са својим задужбинарима. У
оквиру својих библиотека DISSERTATIO
и ACADEMIA Задужбина објављује
приређене докторске и магистарске
радове. Библиотека Посебна издања
пружа могућност објављивања научних
дела већ афирмисаним научницима
из земље и иностранства, док се у
библиотеци
SPECIALIS
објављују
специјалистички радови, а у библиотеци
INITIUM
мастер
радови.
Едиција
Научници Србије представља јавности
податке о докторима наука, магистрима
и специјалистима у нашој земљи од
оснивања Београдског универзитета
- 1905. године. Подаци се исказују по
годинама и кумулативно. Библиотека
INSPIRATIO доноси посебно вредне
научне радове или информације о њима,
а библиотека EDUCATIO презентира
радове
с
великом
употребном
вредношћу у пракси.
У библиотеци Зборници објављују се
научни и стручни радови већег броја
аутора у оквиру исте тематске области.
Зелена линија живота је библиотека
предвиђена за објављивање дела
научне, стручне и практичне садржине
о рационалном коришћењу и неговању
природних
потенцијала
применом
савремене технологије. Објављена дела
имају високу употребну вредност у

науци и пракси. Радови за објављивање
бирају се јавним конкурсом. У Научном
савету и редакцијским одборима
библиотека ангажовани су академици,
универзитетски наставници и други
угледни научници. Задужбина сарађује са
Српском академијом наука и уметности,
научним друштвима, универзитетима,
факултетима, институтима, здравственим
организацијама, народним библиотекама
и институцијама културе и другим
организацијама у земљи и иностранству.
Изабрани радови за штампање приређују
се по методологији која се примењује у
изради националних монографија.
Рад Задужбине Андрејевић је јаван!
ЖЕЛИМО ДА ПОРУЧИМО!
Са значајним достигнућима наше научне
мисли, без обзира на тежину услова у
којима се она развија, треба упознати
наше људе у земљи и иностранству, а
потом европску и светску научну јавност.
Од вас очекујемо помоћ да пронађемо
најбоље и да их представимо нама и
свету. Да би настало научно дело аутор
улаже много труда, а да би се за дело
сазнало и користило неопходна је наша
организована помоћ.
КАКО ДА СЕ УКЉУЧИТЕ
Предложите
најбоље.
Постаните
ЗАДУЖБИНАР или ВЕЛИКИ ЗАДУЖБИНАР.
ПОЧАСНИ ОСНИВАЧ или ПОЧАСНИ
ОСНИВАЧ - ДОБРОТВОР. Будите ДОНАТОР,
СПОНЗОР;
особа
и
организација
наклоњена
даровитим
научницима
и научном подмлатку. Купујте књиге
најбољих аутора - за себе, укућане и
пријатеље, за факултет, школу, установу,
предузеће, јавну библиотеку, читаоницу.
Наше књиге стварају најбољи, наши
критеријуми су најстрожи. Уверите
се сами! Запамтите: у књигама наших
библиотека
биће
уписана
имена
задужбинара и почасних оснивача. Имена
спонзора биће уписана у оним књигама
чије издавање помогну. Пригодно ћемо
обележити учешће донатора.
ПРИЈАТЕЉИ НАУКЕ!
Уколико рад Задужбине Андрејевић
сматрате корисним, придружите се да
заједно остварујемо племените циљеве,

планове, програме. Са досадашњом
подршком Задужбина је за скоро 15
година објавила близу 800 наслова
вредних научних радова. То је више од
200.000 научних књига. Постаните и ви
део „породице“ задужбинара. Породица
Задужбинара до сад броји око 1.000
чланова - с вама би нас било више, имали
бисмо више енергије и материјалне
снаге за објављивање више монографија
научног садржаја и промовисање
њихових аутора.
Београд, јун 2009. године.
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ARHITEKT 29 - 30

Проф. Дарко Марушић

ВРЕМЕ АРХИТЕКТУРЕ  АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ У
ВАЉЕВУ ОД 2004  2009. ГОДИНЕ
Издавачи: Друштво архитеката Ваљева (ДАВ), Издавачко друштво Колубара и Инжењерска комора Србије
Главни и одговорни уредник: Милан Максимовић
Редакција: Властимир Чарнојевић, проф. Дарко Марушић, Љубинко Ранковић, Тихомир Дражић, Љиљана Љиљак и Здравко
Ранковић
Прелом, дизајн и фотографија: Драгана Параментић
Концепт дизајна: re:ACT – Гроздана Шишовић и Дејан Милановић
Књига је штампана уз подршку Инжењерске коморе Србије, Скупштине општине Ваљево, Дирекције за урбанизам,
грађевинско земљиште и путеве Ваљево и Завода за заштиту споменика културе Ваљево.
ИСБН 978-86-904863-1-1 (ДАВ)
Публикација Време архитектуре је поглед на архитектуру у
једном граду између онога што он јесте и онога што бисмо
желели да постане. Она представља пресек изабраних и
актуелних архитектонских остварења рађених у Ваљеву
и околини у периоду 2004-2009. године, обухватајући
реализације, пројекте, ентеријере и конкурсне радове. У
уводном делу дато је и неколико прилога који се односе на
прегледе из историје градитељства Ваљева, а као посебан
темат издвојена је нова стамбена архитектура Ваљева. Књига
је и својеврсни наставак истоименог издања из 2004. године,
за које је Друштво архитеката Ваљева награђено Повељом за
област публицистике, стручних књига и научних радова Салона
архитектуре у Новом Саду 2004. године.
„Судећи по архитектури стамбених објеката изграђених у
последњих пет година у Ваљеву, забележених у овој књизи, у
Ваљево је стигло и догађа се – време архитектуре. Истичемо
још једну поруку ове књиге: у Србији се архитектура вредна
пажње догађа и изван престонице...
(...) Прегледна анализа објеката открива нам једну
несвакидашњу карактеристику архитектонске продукције
коју можемо идентификовати, условно речено, као ‘ваљевски
архитектонски феномен’. О чему се ради? Шеснаест нових
стамбених објеката потписује десет аутора. Пројекти су урађени
у више бироа, у различито време, без међусобне координације.
Феномен позитивног предзнака огледа се у изненађујућем
степену заједничке мере пројеката у погледу идејног приступа,
концептуализације и финалне појаве објекта у простору града.
Објекте карактерише, пре свега, квалитетан стилски израз
савремене градске стамбене куће. Треба напоменути да мера
заједничког не умањује квалитет и досег индивидуалних,
ауторских интерпретација појединачних остварења. Напротив,
заједништво их оснажује.“
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(Извод из публикације, прилог проф. Дарка Марушића „Време
архитектуре становања: Нова стамбена архитектура у Ваљеву“)
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АРХИТЕКТУРА
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд
Архитектура бр. 139, јул 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ʀʁʉɷ o ʊʄʆʉʂ ɽʤʦʖʣ ʂʖʣʛʘʞˀ ʀʤʡʞʠʤ ʬʛʣʞʢʤ ʖʦʫʞʨʛʠʨʤʣʧʠʤ ʜʞʘʤʨʣʤ ʚʛʡʤ t ʆɻɶʁɾɽɶʌɾɯɻ ʇʡʤʗʤʚʖʣ ɯʤʘʖʣʤʘʞˀ ʊʖʗʦʞʠʖ ʦʤʗʤʨʖ ʩ ʅʖʣʭʛʘʩ
o ʢʤʚʛʦʖʣ ʤʗʽʛʠʖʨ ʝʖ ʘʞʧʤʠʩ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʽʩt ɶʀʈʉɻʁʃʄʇʈɾ ɯʛʡʛʣʖ ʞ ʍʛʚʤʢʞʦ ʂʖʦʠʤʘʞˀ ʅʦʞʢʛʚʗʛ ʞ ʥʦʛʚʡʤʝʞ ʣʖ ʣʖʬʦʨ ɽʖʠʤʣʖ ʤ ʥʡʖʣʞʦʖʿʩ 
ʙʦʖʷʛʘʞʣʧʠʤʢʝʛʢʾʞʮʨʩʞʞʝʙʦʖʚʿʞ ɺʞʽʖʣʖɵʖʡʨʤʅʖʦʠvʆʖʠʞʣʖʗʖʦʖiʩʇʦʛʢʭʞʬʞtʀʆɾʈɾʀɶʂʖʦʞʣʆʖʽʠʤʘʞˀʆʖʝʗʞʽʛʣʤʤʙʡʛʚʖʡʤʁʩʞʧʖʀʖʦʤʡʖ
ɶʣʖʨʤʢʞʽʖʚʛʧʨʦʩʠʬʞʽʛʙʦʖʚʞʨʛʾʧʠʤʙʝʖʣʖʨʖ ʂʞʫʖʽʡʤʂʞʨʦʤʘʞˀʅʤʣʞʜʛʣʞʀʤʦʩʣʤʘʞˀʞʠʿʞʙʖtʇɸɻʈʁʖʝʖʦɺʀʛʧʞˀɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʣʖʖʢʛʦʞʭʠʞ
ʣʖʭʞʣ/:$501tʈɻʄʆɾɯɶʇʦʷʖʣɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀɽʖʥʞʧʞʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞtʈʆɻʃɺʄɸɾɯʖʥʖʣBDBTFTUBEZ ʅʤʚʝʛʢʣʖʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ tɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶ
Богдан Несторовић: Историја српске архитектуре (68)

Архитектура бр. 140, август 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ʀʁʉɷ o ʊʄʆʉʂ ɽʤʦʖʣ ʂʖʣʛʘʞˀ ɶʩʨʤʢʖʨʞʝʖʬʞʽʖ ʚʛʢʤʠʦʖʨʞʽʛ ɽʖʠʤʣ ʤ ʩʚʦʩʜʛʿʞʢʖ  t ʅʆʄɯɻʀʈɾ ɾɾvʇʠʖʚʖʦʡʞʽʖi ʨʦʙ ʞ ʥʞʽʖʬʖ ʚʦʩʙʖ ʣʖʙʦʖʚʖ ʣʖ
ʠʤʣʠʩʦʧʩ tʀʆɾʈɾʀɶʂʖʦʞʣʆʖʽʠʤʘʞˀʆʛʣʚʛʦʤʘʖʣʤʬʖʦʛʘʤʣʤʘʤʤʚʛʡʤ ɶʣʖʨʤʢʞʽʖʚʛʧʨʦʩʠʬʞʽʛʙʦʖʚʞʨʛʾʧʠʤʙʝʖʣʖʨʖ ʂʞʫʖʽʡʤʂʞʨʦʤʘʞˀɷʖʫʖʨʤʧʨ
ʘʡʖʧʨʞ ʤʨʘʤʦʛʣʤ ʥʞʧʢʤ ʙʷʞ ʂʞʦʽʖʣʞ ɷʤʜʞʚʖʦʛʘʞˀ ʥʦʛʚʧʛʚʣʞʠʩ ʄʥʮʨʞʣʛ ʇʨʖʦʞ ʙʦʖʚ  t ʈɻʋʃʄʁʄɹɾɯɶ ʂʞʦʽʖʣʖ ʁʩʠʞˀ ʀʤʦʞʮˀʛʿʛ ʥʦʞʦʤʚʣʛ
ʘʛʣʨʞʡʖʬʞʽʛ ʩ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞ  ʇʨʩʗʖʬ ɶʣʚʦʞʽʛ ʂʖʦʠʩʮʖ ʅʽʛʮʖʬʞ t ʇɸɻʈ ʁʖʝʖʦ ɺ ʀʛʧʞˀ ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ ʣʖ ʖʢʛʦʞʭʠʞ ʣʖʭʞʣ   /:$501  t ʈɻʄʆɾɯɶ
ʇʦʷʖʣ ɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀ ɽʖʥʞʧʞ ʤ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞ 0550 #0$, ʬʛʣʨʖʦ  ɺʦʖʙʖʣʖ ɸʖʧʞʡʧʠʞ ɸʛʦʣʖʠʩʡʖʦʣʖ  ʖʣʤʣʞʢʣʖ ʞʡʞ ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʖʡʣʖ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ   t
ИСТОРИОГРАФИЈА: Богдан Несторовић: Историја српске архитектуре (69)

Архитектура бр. 141, септембар 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ʀʁʉɷoʊʄʆʉʂʀʡʩʗʖʦʫʞʨʛʠʖʨʖʅʦʘʖʘʛʦʝʞʽʖʥʦʛʚʡʤʙʖʇʨʖʨʩʨʖʣʤʘʤʙʇʖʘʛʝʖʖʦʫʞʨʛʠʖʨʖʇʦʗʞʽʛtʆɻɶʁɾɽɶʌɾɯɻʇʡʤʗʤʚʖʣɯʤʘʖʣʤʘʞˀʄʥʮʨʖʗʤʡʣʞʬʖ
vʇʘʛʨʞ ɯʤʘʖʣi ɽʣʖʭʖʽʖʣ ʚʤʥʦʞʣʤʧ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞ ɽʦʛʿʖʣʞʣʖ  t ʀʆɾʈɾʀɶ ɷʦʖʣʠʖ ʅʡʖʢʛʣʖʬ ɷʛʨʤʣʤʢ ʩ ʥʡʖʜʩ ʀʖʠʤ ʽʛ ʗʛʤʙʦʖʚʧʠʞ ʖʠʖʚʛʢʞʠ ɷʦʖʣʖ
ʂʞʨʦʤʘʞˀʩʣʞʮʨʞʤʧʘʤʽʝʖʘʞʭʖʽʣʞʇʘʛʨʞʇʨʛʪʖʣ ʂʞʫʖʽʡʤʂʞʨʦʤʘʞˀɷʖʫʖʨʤʧʨʘʡʖʧʨʞ  tʊɶʃʈɶʇʈɾʀɶʇʦʷʖʣʂʖʣʚʞˀʇʞʙʩʦʣʖʚʞʧʨʖʣʬʖʢʖʮʨʛ *O
NFNPSJBNɷʦʖʣʞʧʡʖʘʇʨʤʽʖʣʤʘʞˀ o tʇɸɻʈʁʖʝʖʦɺʀʛʧʞˀɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʣʖʖʢʛʦʞʭʠʞʣʖʭʞʣʇʞʢʗʞʤʝʖ+0*/57&/563&tʈɻʄʆɾɯɶʇʦʷʖʣ
ɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀɽʖʥʞʧʞʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞ2   ɺʦʖʙʖʣʖɸʖʧʞʡʧʠʞɸʛʦʣʖʠʩʡʖʦʣʖ ʖʣʤʣʞʢʣʖʞʡʞʨʦʖʚʞʬʞʤʣʖʡʣʖʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ  tɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶ
Богдан Несторовић: Историја српске архитектуре (70)

Архитектура бр. 142, октобар 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ʀʁʉɷ o ʊʄʆʉʂ ɰʩʗʤʢʞʦ ɽʚʦʖʘʠʤʘʞˀ ɽʖʫʨʛʘ ɾʀʇ ʝʖ ʤʚʩʝʞʢʖʿʛ ʡʞʬʛʣʬʛ t ʅʆʄɯɻʀʈɾ ʂʞʡʞʬʖ ʆʖʚʤʧʖʘʾʛʘʞˀ ɶʥʖʦʨʢʖʣʞ ʩ ʍʛʣʨʞ ʖʩʨʤʦ ʀʤʮʖʣʖ
ʆʤʮʩʾ  t ʀʆɾʈɾʀɶ ʂʖʦʞʣ ʆʖʽʠʤʘʞˀ ʀʤ ʽʛ ʤʧʨʖʤ ʩ ʮʞʦʤʠʤʢ ʤʨʠʤʥʩ   ɶʣʖʨʤʢʞʽʖ ʚʛʧʨʦʩʠʬʞʽʛ ʙʦʖʚʞʨʛʾʧʠʤʙ ʝʖʣʖʨʖ  ʂʞʫʖʽʡʤ ʂʞʨʦʤʘʞˀ ʍʛʨʘʦʨʞ
ʧʨʩʗʂʞʫʖʞʡʤʍʖʣʖʠtʈɻʄʆɾɯɶɺʦʖʙʖʣʖɸʖʧʞʡʧʠʞʄʧʣʤʘʣʛʥʖʦʖʚʞʙʢʛʢʞʣʞʢʖʡʞʝʢʖ ɯʛʚʣʤʧʨʖʘʣʤʧʨʠʖʤʥʩʨʚʤʧʩʮʨʞʣʛ ʇʨʩʗʖʬɶʣʚʦʞʽʛʂʖʦʠʩʮʖ
ɾʣʨʛʡʛʠʨʩʖʡʖʬ t ʇɸɻʈ ʁʖʝʖʦ ɺ ʀʛʧʞˀ ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ ʣʖ ʖʢʛʦʞʭʠʞ ʣʖʭʞʣ   ʇʞʢʗʞʤʝʖ +0*/57&/563&  t ʊɶʃʈɶʇʈɾʀɶ ʇʦʷʖʣ ɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀ ɽʖʥʞʧʞ ʤ
ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞoʇʬʛʣʖʦʞʤ/tʀʆɾʈɾʀɶʇʦʷʖʣʂʖʣʚʞˀʄʧʡʤʗʤʚʣʤʢʧʨʘʖʦʖʿʩtɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶɷʤʙʚʖʣʃʛʧʨʤʦʤʘʞˀɾʧʨʤʦʞʽʖʧʦʥʧʠʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛ
(71)

Архитектура бр. 143, новембар 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ʀʁʉɷ o ʊʄʆʉʂ *O NFNPSJBN ʂʞʡʖʣ ʈʖʽʞˀ  ɶʣʚʦʞʽʖ ʂʖʦʠʩʮ  t ʅʄɺʉʋɸɶʈɾ ɶʘʖʡʧʠʞ ʪʛʣʞʠʧ ʨʛʠʧʨ ʞʝ ʦʖʝʣʞʫ ʞʝʘʤʦʖ  ʇʨʩʗʖʬ ɶʣʚʦʞʽʛ
ʂʖʦʠʩʮʖʈʤʦʿʛʘʞtʀʆɾʈɾʀɶʂʖʦʞʣʆʖʽʠʤʘʞˀʀʤʽʛʤʧʨʖʤʩʮʞʦʤʠʤʢʤʨʠʤʥʩ   ɶʣʖʨʤʢʞʽʖʚʛʧʨʦʩʠʬʞʽʛʙʦʖʚʞʨʛʾʧʠʤʙʝʖʣʖʨʖ ʂʞʫʖʽʡʤʂʞʨʦʤʘʞˀ
Бахатост власти – наставак трећи..., Бранка Пламенац: Приморје као роба (Београдски универзитетски градитељски лоби хара по Црној Гори, Зоран
ʍʛʢʛʦʞʠʞˀ ʈʦʞʽʛʣʖʡʛ ʖʨʫʞʨʛʠʨʩʦʛ ʃʞʮ  t ʇɸɻʈ ʁʖʝʖʦ ɺ ʀʛʧʞˀ ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ ʣʖ ʖʢʛʦʞʭʠʞ ʣʖʭʞʣ o ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ ʩʧʡʤʘ ʝʖ ʣʖʥʦʛʚʖʠ /:$501
 tʇɸɻʈʇʦʷʖʣɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀɽʖʥʞʧʞʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞoɹʛʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʨʛʦʤʦʖ ʂʞʡʤʮʆʅʛʦʤʘʞˀɶʣʨʤʡʤʙʞʽʖʨʛʤʦʞʽʖʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛʋʋʘʛʠʖ ʞʝʚʖʘʖʭ
vɹʦʖʷʛʘʞʣʧʠʖʠʿʞʙʖ tɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶɷʤʙʚʖʣʃʛʧʨʤʦʤʘʞˀɾʧʨʤʦʞʽʖʧʦʥʧʠʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛ 

Архитектура бр. 144, децeмбар 2009.г. (16 страна, црно-бело, корице у боји)
ʀʁʉɷoʊʄʆʉʂɽʂʈʩʜʗʖʖʦʫʞʨʛʠʨʛɰɽʚʦʖʘʠʤʘʞˀʖ ɶʣʚʦʞʽʖʂʖʦʠʩʮʌʞʽʛʣʖʖʦʫʞʨʛʠʨʛtʆɻɶʁɾɽɶʌɾɯɻʇʦʷʖʣɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀʇʖʘʤʙʦʖʚoʡʤʙʞʭʣʖ
ʥʦʤʧʨʤʦʣʖʠʤʥʭʖtʇɸɻʈɾʘʖʂʞʮʠʤʘʞˀ,VOTUIBVToʥʦʞʽʖʨʛʾʠʞʘʖʣʝʛʢʖʾʖʬʞʡʞʧʖʢʤʘʖʣʝʛʢʖʾʖʬtʀʆɾʈɾʀɶʂʞʫʖʽʡʤʂʞʨʦʤʘʞˀɹʩʗʞʢʤʧʖ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФОРУМ: Пјешачки мост на Морачи (Рушењем још једног споменика културе изграђен опасан и нелогичан), Зоран Чемерикић:
ɾʝʤʧʨʖʡʛʦʛʖʠʬʞʽʛʞʨʤʽʛ ʢʤʜʚʖ ʝʣʖʠʚʖʽʛʜʞʦʞʚʤʗʦʤʤʚʦʖʚʞʤʥʤʧʖʤ ʥʤʧʡʛʥʦʤʙʡʖʮʛʿʖʥʤʗʛʚʣʞʠʖʣʞʮʠʤʙʈʦʞʽʛʣʖʡʖ tʇɸɻʈʁʖʝʖʦɺʀʛʧʞˀ
ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʣʖʖʢʛʦʞʭʠʞʣʖʭʞʣ/:$501tɻʇɻɯʇʦʷʖʣɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀɽʖʥʞʧʞʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞoɽʞʚtɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶɷʤʙʚʖʣʃʛʧʨʤʦʤʘʞˀɾʧʨʤʦʞʽʖ
српске архитектуре (73)
Архитектура бр. 145-146, јануар-фебруар 2010.г. (32 странe, црно-бело, осам страна у боји)
ɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɺɶʃɶʇɺʞʽʖʣʖɵʖʡʨʤʇʤʬʞʽʖʡʣʞʧʨʖʣʤʘʞtɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɷʉɺʉɲʃʄʇʈɾʁʛʣʠʖɾʡʞˀʋʤʨʛʡʧʨʦʖʘʛʞʩʜʖʧʖo4100,ʉ)05&- ʡʛʠʧʖʣʚʦʖ
ɹʖʘʦʞˀɺʛʭʞʽʛʤʗʚʖʣʞʮʨʛʧʖʽʖʧʡʞʬʖʢʖʞʛʚʩʠʖʨʞʘʣʞʢʬʛʣʨʦʤʢʩɸʖʾʛʘʩtʀʁʉɷoʊʄʆʉʂɽʂɽʖʮʨʤʚʘʤʗʦʤʽ ɽʂʅʦʛʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʽʖtɾʃʈɻʆɸɯʉ
ɽʤʦʖʣʍʛʢʛʦʞʠʞˀɶʡʛʠʧʖʣʚʦʖʀʤʣʛʧʠʞoʥʩʨʩʘʞʧʤʠʤʖʦʫʞʨʛʠʨʤʣʧʠʤʚʦʩʮʨʘʤtʀʆɾʈɾʀɶɶʣʚʦʞʽʖʂʖʦʠʩʮʃʛʧʖʘʡʖʚʞʘʞʞʣʛʦʛʙʩʡʖʦʣʞʙʦʖʷʛʘʞʣʧʠʞ
бизнис уништава Подгорицу – страдање блока V (Скрнављење антологијске вредности дјела Вукоте Тупе Вукотића, Мирјана Грубар: Колико вреди
ʦʖʚʖʦʫʞʨʛʠʨʛ ʂʞʫʖʽʡʤʂʞʨʦʤʘʞˀʍʛʨʞʦʞʥʞʨʖʿʖʝʖʩʗʤʽʞʬʛʥʡʖʨʖʣʖ ʂʞʦʽʖʣʖʁʩʠʞˀɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʠʩʡʨʩʦʖʞʘʡʖʧʨtʄʆɹɶʃɾɽɶʌɾɯɶʇʈʆʉʀɻɽʤʦʖʣ
ʇʨʤʽʛʘʞˀɺʦʩʮʨʘʤʘʦʖʿʧʠʞʫʖʦʫʞʨʛʠʖʨʖtʇɸɻʈʂʞʡʤʮʂʅʖʘʡʤʘʞˀʄʠʤʖʦʫʞʨʛʠʨʛ'SPN.BPUP8BPoʀʞʣʖʩʩʧʥʤʣʩ  tʇɸɻʈʁʖʝʖʦɺʀʛʧʞˀ
ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʣʖʖʢʛʦʞʭʠʞʣʖʭʞʣ/:$501oʂʛʙʖʥʦʤʽʛʠʨʞtɻʇɻɯʇʦʷʖʣɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀɽʖʥʞʧʞʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞoʅʉʃʄɲɶ ɺʦʖʙʖʣʖɸʖʧʞʡʧʠʞʁʛʥʤʨʖ
ʽʛʚʣʤʧʨʖʘʣʤʧʨʞ ɽʣʖʭʖʽʢʛʚʞʨʛʦʖʣʧʠʛʘʛʦʣʖʠʩʡʖʦʣʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛʞʿʛʣʩʨʞʬʖʽʣʖʢʞʣʞʢʖʡʞʝʖʢʩʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞtʉʆɷɶʃɾɽɶʂɾʘʖʂʞʮʠʤʘʞˀʃʤʘʞ
ʩʦʗʖʣʞʝʖʢ o ʞʡʩʝʞʽʖ ʞʡʞ ʧʨʘʖʦʣʤʧʨ t ʅʄʆʈʆɻʈ ɾʘʖʣ ʆ ʂʖʦʠʤʘʞˀ ʃʛʥʤʝʣʖʨʞ ʥʤʝʣʖʨʞ ʖʦʫʞʨʛʠʨʞ o ʆʖʨʤʢʞʦ ɷʤʙʤʽʛʘʞˀ t ɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶ ɷʤʙʚʖʣ
ʃʛʧʨʤʦʤʘʞˀɾʧʨʤʦʞʽʖʧʦʥʧʠʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛ  tɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɷʉɺʉɲʃʄʇʈɾɾʘʖʂʞʮʠʤʘʞˀʂʩʝʛʽʣʖʡʖʝʞʮʨʖʣʖɺʩʣʖʘʩ ɶʦʗʛʦʇʖʚʞʠʩɵʖʢʞʽʖʩʧʛʡʩ
Кончуљ
Архитектура бр. 147-148, март-април 2010.г. (32 странe, црно-бело, осам страна у боји)
ɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɺɶʃɶʇɺʞʽʖʣʖɩʛʡʞˀʇʨʖʢʗʛʣʖʝʙʦʖʚʖʩɸʦʖʿʩtɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɷʉɺʉɲʃʄʇʈɾɾʙʤʦɹʛʤʦʙʞʽʛʘʞɶʾʤʮʖɾʡʞʣ#VOHBMPX ʇʛʦʙʛʽɸʩʠʮʖ
ʅʤʦʤʚʞʭʣʛʠʩˀʛtʀʁʉɷoʊʄʆʉʂɽʤʦʖʣʂʖʣʛʘʞˀʃʖʦʤʚʣʞʢʩʝʛʽoʉʭʛʢʩʽʛʥʦʤʗʡʛʢ tɾʃʈɻʆɸɯʉʂʞʡʞʬʖʆʖʚʤʧʖʘʾʛʘʞˀʀʤʧʖʣʖʆʤʮʩʾ(FOJVTMPDJʽʛ
ʧʦʜʢʤʽʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛtɶʀʈʉɻʁʃʄʇʈɾʂʞʡʤʮɶʇʨʖʣʠʤʘʞˀʀʤʦʖʠʣʖʥʦʛʚʠʤʦʖʠʣʖʝʖʚ ɺʤʙʖʷʖʽʞʩʽʖʘʣʤʧʨʞʠʤʽʞʣʛʝʖʥʖʜʛʣʤʥʦʤʡʖʝʛʩʽʖʘʣʤʧʨʞ ɽʤʦʖʣ
ʍʛʢʛʦʞʠʞˀvɽʖʧʘʤʽʩʚʩʮʩi ɶʠʨʞʘʣʤʧʨʞʩɹʖʡʛʦʞʽʞɺʦʩʮʨʘʖʖʦʫʞʨʛʠʖʨʖʃʞʮʖʩʞʙʤʚʞʣʞ tʀʆɾʈɾʀɶɶʣʚʦʞʽʖʂʖʦʠʩʮɶʡʛʠʧʖʣʚʖʦɷʖˀʠʤ
ʀʛʠʤʘʞˀʩʌʦʣʤʽɹʤʦʞoɾʙʦʖʦʞʽʛʧʖʨʩʷʤʢʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʤʢ ʃʛʧʡʖʘʣʞʠʦʖʽʽʛʚʣʛʩʧʥʽʛʮʣʛʙʦʖʚʞʨʛʾʧʠʛʠʖʦʞʽʛʦʛ tɺʄɹɶɩɶɱɶɽʤʦʖʣʇʨʤʽʛʘʞˀɾʝʡʤʜʗʖ
ʖʦʫʞʨʛʠʨʤʣʧʠʞʫʦʖʚʤʘʖoɶʆʋɾɻʃɶʁɻtʀʆɾʈɾʀɶʂʞʦʽʖʣʖʁʩʠʞˀʅʤʡʩʨʖʽʣʤʠʦʖʨʠʤʘʞʚʤʞʠʦʖʨʠʤʦʤʭʣʤ ʃʛʚʛʢʤʠʦʖʨʧʠʞʥʤʧʨʩʥʖʠʧʛʭʛʿʖʥʡʖʨʖʣʖ
ʣʖɷʩʡʛʘʖʦʩʠʦʖʾʖɶʡʛʠʧʖʣʚʦʖtʃɶʇʁɻɩɻɺʦʖʙʖʣʖɸʖʧʞʡʧʠʞʅʖʦʖʚʞʙʢʖʤʚʦʜʞʘʤʙʦʖʝʘʤʽʖ ɷʦʘʣʖʦʖoʤʧʣʤʘʣʞʖʦʫʞʨʛʠʨʤʣʧʠʞʨʞʥʘʛʦʣʖʠʩʡʖʦʣʛ
ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛʠʤʚʣʖʧ tʇɸɻʈʁʖʝʖʦɺʀʛʧʞˀɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʣʖʖʢʛʦʞʭʠʞʣʖʭʞʣɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʝʖʖʦʫʞʨʛʠʨʛtʈɻʋʃʄʁʄɹɾɯɶɯʤʘʖʣʖɷʅʤʥʤʘʞˀʃʤʘʞ
ʢʖʨʦʞʽʖʡʞtʇɸɻʈʂʞʡʤʮʂʅʖʘʡʤʘʞˀʄʠʤʖʦʫʞʨʛʠʨʛ'SPN.BPUP8BPoʀʞʣʖʩʩʧʥʤʣʩ  tʈɻʄʆɾɯɶɾʘʖʂʞʮʠʤʘʞˀɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʞʞʚʛʤʡʤʙʞʽʖ 
ʇʦʷʖʣɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀɽʖʥʞʧʞʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞoɾʧʞʽʖʘʖʿʛʢʛʠʛʧʘʛʨʡʤʧʨʞtɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶɷʤʙʚʖʣʃʛʧʨʤʦʤʘʞˀɾʧʨʤʦʞʽʖʧʦʥʧʠʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛ  t
ɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɷʉɺʉɲʃʄʇʈɾɶʣʖʈʦʖʽʠʤʘʞˀɷʛʤʙʦʖʚʧʠʖʙʖʡʛʦʞʽʖtɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɺɶʃɶʇʂʞʦʽʖʣʖɹʦʩʗʛʦʁʩʗʖʦʚʞʣʡʛʙʖʨ ʦʛʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʽʖ
Архитектура бр. 149-150, мај-јуни 2010.г. (32 странe, црно-бело, осам страна у боји)
ɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɷʉɺʉɲʃʄʇʈɾʈʖʿʖʆʖʚʤʽʛʘʞˀɾʣʪʤʬʛʣʨʖʦɷʛʤʙʦʖʚʖtɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɺɶʃɶʇɺʛʽʖʣɷʖʗʤʘʞˀ#FMMBHJP ʠʖʪʛʥʞʬʛʦʞʽʖ tɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶ
ɷʉɺʉɲʃʄʇʈɾ ɶʣʖ ʁʖʝʤʘʞˀ ɸʞʮʛʥʤʦʤʚʞʭʣʤ ʧʨʖʣʤʘʖʿʛ t ʀʁʉɷ o ʊʄʆʉʂ ɽ ʂ ɶʧʤʬʞʽʖʬʞʽʖ ʧʦʥʧʠʞʫ ʖʦʫʞʨʛʠʖʨʖ ɶʇɶ t ʄʇʈɸɶʆɻɱɶ ɷ ɽ ɯʩʙʤʧʡʖʘ
ʽʖʿʞˀ  ɷʞʾʖʣʖ ɽʤʡʤʨʖʦʛʘ o ʆʛʘʖ  ɷʛʤʙʦʖʚ ʣʖ ɺʩʣʖʘʩ t ʀʆɾʈɾʀɶ ɶʣʚʦʞʽʖ ʂʖʦʠʩʮ ʀʞʡʤʢʛʨʦʖʜʖ ʩ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞ t ʇɸɻʈ ɶʡʛʠʧʖʣʚʦʖ ʇʖʮʖ ɹʖʘʦʞˀ
ɶʢʛʦʞʠʖ ʢʛʦʞʠʖ ɾʧʠʩʧʨʘʤʢʡʖʚʤʙʧʦʥʧʠʤʙʖʦʫʞʨʛʠʨʛ tʀʆɾʈɾʀɶʂʞʡʞʬʖʆʖʚʤʧʖʘʾʛʘʞˀʂʖʡʛʥʦˀʞʽʛʡʞʭʣʞʫʞʣʨʛʦʛʧʖtʇɸɻʈʂʞʫʖʽʡʤʂʞʨʦʤʘʞˀ
Како сам претио судбину ТВ торња на Авали, Милош М. Павловић: Око архитекте - From Mao to Wao! – Кина у успону (3), Лазар Д. Кесић: Архитектура
ʣʖʖʢʛʦʞʭʠʞʣʖʭʞʣʁʞʣʠʤʡʣʬʛʣʨʖʦʣʛʠʖʚʞʧʖʚtʃɶʇʁɻɩɻɺʦʖʙʖʣʖɸʖʧʞʡʧʠʞɷʦʘʣʖʦʖʠʖʤʧʠʦʞʘʛʣʞʫʦʖʢ ɷʦʘʣʖʦʖoʤʧʣʤʘʣʞʖʦʫʞʨʛʠʨʤʣʧʠʞʨʞʥ
ʘʛʦʣʖʠʩʡʖʦʣʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛʠʤʚʣʖʧ tʈɻʄʆɾɯɶɾʘʖʂʞʮʠʤʘʞˀʂʞʣʞʢʖʡʞʝʖʢʩʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞ ʇʦʷʖʣɹʖʘʦʞʡʤʘʞˀɽʖʥʞʧʞʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞoɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ
ʞʚʞʧʥʤʝʞʬʞʽʖtʅʄʆʈʆɻʈɽʤʦʖʣʂʖʣʛʘʞˀʃʛʥʤʝʣʖʨʞʥʤʝʣʖʨʞʖʦʫʞʨʛʠʨʞoɸʖʧʞʡʞʽʛʂʞʡʩʣʤʘʞˀtɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶɷʤʙʚʖʣʃʛʧʨʤʦʤʘʞˀɾʧʨʤʦʞʽʖ
ʧʦʥʧʠʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛ  ɶʡʛʠʧʖʣʚʖʦʀʖʚʞʽʛʘʞˀɺʩʫʘʦʛʢʛʣʖ ʨʛʦʢʞʣʤʡʤʙʞʽʖʧʦʥʧʠʛʖʦʫʞʨʛʠʨʤʣʧʠʛʞʧʨʤʦʞʤʙʦʖʪʞʽʛtɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶɷʉɺʉɲʃʄʇʈɾ
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КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ

ARHITEKT 29 - 30

АГ МАГАЗИН
Издавач: IzoTeh d.o.o., Мачванска 21, 11000 Београд. тел. 011/244-24-91. www.agmagazin.com
АГ МАГАЗИН бр. 49 - фебруар 2010. - 88 колор страна
ɶɹʘʛʧʨʞtʉʆɷʃɶɾʇʈɾʍʀɶɾʇʈʆɶɼɾɸɶɱɶɾʝʢʛʣʖʙʛʣʛʦʖʡʣʤʙʥʡʖʣʖɷʛʤʙʦʖʚʖtʇɶɯʂʄɸɶɱɶ."%&YQPoʂʞʡʖʣʤ 8PSMEPG$PODSFUFo-BT7FHBT
tɺʄʂɶɲɾʅʆʄɯɻʀʈɾɽʙʦʖʚʖv*OöOJUZiʩɺʤʗʦʖʭʞʣʤʽtɾʃɼɻɱɻʆʇʀɶɾʇʈʆɶɼɾɸɶɱɶ3JHJQT5SPQIZ ʀʩˀʖʗʛʝʨʦʤʮʠʤʘʖʝʖtʅʆɻɺʇʈʆɶɸɰɶʂʄ
ВАМ: Терапије бојама архитекте Биљане Богићевић, Condor East – ОПЛАТЕ И СКЕЛЕ, Машинпројект KOPRING – енергетска ефикасност, NOE – оплате за
SCC бетоне, Onduline – плоче испод црепа, Imel Group – изградња салона намештаја КИКА, Бетон плус –лабораторија за испитивање бетона, Krypton
sуstem – електро радови, Knauf Insulation – конференција о климатским променама, Изомонт – индустријски подови

АГ МАГАЗИН бр. 50 - април 2008. - 86 колор страна
ɶɹ ʘʛʧʨʞ t ɶʀʈʉɻʁʃʄʇʈɾ ʅʤʙʡʛʚ ʚʛʘʛʡʤʥʛʦʖ ʣʖ ʙʦʖʚʿʩ ʝʛʡʛʣʞʫ ʤʗʽʛʠʖʨʖ  ɷʁʄʀ ʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʽʖ t ɾʃɼɻɱɻʆʇʀɶ ɾʇʈʆɶɼɾɸɶɱɶ ʂʞʠʦʤʭʞʥʤʘʞ ʩ
ʪʩʣʠʬʞʽʞ ʤʽʖʭʖʿʖ ʤʗʽʛʠʖʨʖ  ʇʛʢʞʣʖʦ ʤ ʛʣʛʦʙʛʨʧʠʤʽ ʛʪʞʠʖʧʣʤʧʨʞ  ʅʤʘʛˀʖʿʛ ʛʣʛʦʙʛʨʧʠʛ ʛʪʞʠʖʧʣʤʧʨʞ t ɺɾʅʁʄʂʇʀɾ ʆɶɺʄɸɾ ʅʦʤʬʛʣʖ ʘʦʛʚʣʤʧʨʞ
ʣʛʥʤʠʦʛʨʣʤʧʨʞtʅʆɻɺʇʈʆɶɸɰɶʂʄɸɶʂ1J[[FSJB#FMMBHJPʩʠʦʛʖʬʞʽʞʖʦʫʞʨʛʠʨʛɺʛʽʖʣʖɷʖʗʤʘʞˀʖ 5FLOPYHSPVQʇʦʗʞʽʖʣʤʘʞʧʛʦʘʞʧʣʤʥʤʧʡʤʘʣʞʬʛʣʨʖʦ 
Veolia Water - постројење за бистрење воде, NOE - примери из праксе, Esal - Валовитка – модерни кровни покривач, Knauf Insulation - наступ на сајму
SEEBBE, Изомонт – индустријски подови, Baumann - модуларни систем скела Variotech, Kalcer – водоотпорне плоче „wedi“, Condor East - кружна оплата
са промениљивим радијусом, BARsystem – ALPI - оплатни системи, Тримо инжењеринг – модуларни спортски објекти, Потисје Кањижа – софтвер
Tondach „кров“, Бока Которска – репортажа

ГЛАСНИК ИКС
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнeза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.org.rs
ГЛАСНИК ИКС бр. 17, децембар 2009., 62 колор стране
ʅɾʇʂʄɹʁɶɸʃʄɹʉʆɻɺʃɾʀɶʄʧʞʙʩʦʖʣʞʞʣʜʛʿʛʦʞʞʢʖʽʩʘʛˀʞʠʦʛʚʞʗʞʡʞʨʛʨ ʅʦʤʪʛʧʤʦʚʦɺʦʖʙʤʧʡʖʘʎʩʢʖʦʖʬ ʥʦʛʚʧʛʚʣʞʠɾʀʇ tʇʈɶʈɾʇʈɾʀɶt
ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА: 22. Светска конференција конференција о каналима, Нови Сад, 21 – 27. септембра – Унапређивање водног имиџа Војводине
и србије у Свету (Божана Зарић); Саветовање „Обновљиви извори енергије“, Сићево, Ниш, 25. септембар – МХЕ је енергетска будућност Србије
(Драган Живковић); Сајмови енергетике и Ецофаир, Београд, 14 – 16. октобар – Интересовање чланова за „специјалце“ (С. К.); Конгрес „Промоција
употребе дрвета као грађевинског материјала у Србији“, Београд, 26. октобар – Како повећати потрошњу дрвета у домаћем неимарству (Бранко
Марковић); 54. међународни сајам књига, Београд, 26. октобар-1. новембар – Професор Хајдин у иностраној литератури; У Нишу одржани десети
Дани архитектуре, 27. октобар-1. новембар – Тррећи Тријенале архитектуре – Ниш 2009 (Александар Панчић); 18. међународни салон урбанизма,
Ниш, 6-13. новембар – Новосађанима Белика награда (Татјана Ђорђевић); 25. међународни сајам грађевинарства, Нови Сад, 10-14. новембар – Три
сајма – два термина (М. П.); 47. међународни сајам намештаја, београд 12-18. новембар – Свеже идеје показало више од 500 излагача (Милован
Пауновић); 40. међународни конгрес и изложба о КГХ, Београд, 2-4. децембар 2009, Сава центар – Одржива будућност кроз доградњу прошлости
ɷʞʧʛʦʠʖʎʘʖʦʬ tʀʆʉʅɶʃʅʁɶʃvʇʞʢʗʤʡɷʛʤʙʦʖʚʖiʥʤʣʤʘʤʧʨʦʖʜʖʦʞʣʖʚʇʦʗʞʽʤʢ ʆʖʚʤʮɺʦʖʙʩʨʞʣʤʘʞˀ tʂɻʆɾɺɾɯɶʃɾɾʀʇʩʙʤʧʨʞʡʖɾʝʘʦʮʣʞ
одбор Европског савета инжењерских комора – Српски инжењери сјајни домаћини (Бранислав Бабић, Олга Дамњановић); Балкански семинар о
земљотресном грађевинарству, Софија, 9-11. октобар – Проширује се сарадња српске и бугарске коморе (Бранислав Бабић, Олга Дамњановић); ВИ
генерална скупштина Европског савета инжењерских комора у Софији – Јозеф Робл нови председник (Олга Дамњановић); Осми дани инжењера
ʧʡʤʘʛʣʖʭʠʛʞʣʜʛʿʛʦʧʠʛʝʗʤʦʣʞʬʛ ʂʖʦʞʗʤʦ ʠʨʤʗʖʦoʉʝʖʽʖʢʣʤʥʤʮʨʤʘʖʿʛʞʩʘʖʜʖʘʖʿʛ ʈʖʨʽʖʣʖɩʤʦʷʛʘʞˀ tʇʀʉʅʎʈɾʃɶʅʡʖʣʤʘʞʞʥʦʤʙʦʖʢʞ
први пут на време (Слађана Јанковић, Драгана Ђурић, Радош О. Драгутиновић); План и програм рада ИКС у 2010. години; реаговања – Деманти
на ћланак објављен у „Гласнику“ бр 15 од јуна 2009. годинеИЗ РАДА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА: Четврта стручна манифестација „Дани инжењера Србије
2009“ у организацији матичних секција пројектана и извођача радова – „Авалски ТВ торањ“ на Златибору (Слободан симић, Радош О. Драгутиновић);
Матична секција урбаниста – „Лични примерци још путују према власницима (Ивана Лазин); 15. сусрети просторних планера Србије 2009, Копаоник,
ʧʛʥʨʛʢʗʖʦoɺʘʤʚʣʛʘʣʖʦʖʝʢʛʣʖʥʡʖʣʛʦʧʠʞʫʞʧʠʩʧʨʖʘʖ ɾʘʖʣʖʁʖʝʞʣ tʆɻɹɾʄʃɶʁʃɾʌɻʃʈʆɾɷʦʤʽʣʖʥʦʛʚʖʘʖʿʖ ʨʦʞʗʞʣʛ ʧʖʘʛʨʤʘʖʿʖ ɸʛʦʖ
ɷʩʗʤʿʖ ʇʨʦʩʭʣʤʥʦʛʚʖʘʖʿʛoʈʦʙʞʧʥʦʖˀʖʽʖʞɹʡʖʘʣʞʤʗʽʛʠʖʨʣʖʙʦʤʗʾʩvʄʦʡʤʘʖʭʖi ʂʞʦʽʖʣʖʁʩʠʞˀ tʅɻʆʂɶʃɻʃʈʃʄʄɷʆɶɽʄɸɶɱɻʄʚʪʛʗʦʩʖʦʖʚʤ
новембра – 14 предавања (Милана Миловић); Искуство Урбанистичког завода Београда у примени новог закона о планирању и изградњи – Искуства у
ʚʤʧʖʚʖʮʿʤʽʥʦʖʠʧʞ ʥʞʨʖʿʖ ʚʞʡʛʢʛ ʢʦɼʖʠʡʞʣʖɹʡʞʙʤʦʞʽʛʘʞˀ ʢʦʃʖʨʖʮʖɺʖʣʞʡʤʘʞˀʋʦʞʧʨʞˀ ʇʖʿʖɩʤʦʷʛʘʞˀ tʅʆɶɸʃɾʇɶɸɻʈɾʄʡʞʘʛʦɺʩʡʞˀ 
министар животне средине и просторног планирања, представио Правилник о легализацији објеката изграђених без грађевинске дозволе – Цене
ʡʛʙʖʡʞʝʖʬʞʽʛʩʝʥʤʥʩʧʨʤʚʤʚʧʨʤ ɽʡʖʨʞʽʖɸʩʠʤʘʞˀ ʈʦʜʞʮʨʛʣʛʠʦʛʨʣʞʣʖoʂʖʡʞʧʨʖʣʤʘʞʩʣʤʘʤʙʦʖʚʿʞ ʀʖˀʖʁʖʝʖʦʛʘʞˀ tɾʃʄɸɶʌɾɯɻʈʛʣʧʛʙʦʞʨʞ
структуре (Миодраг Несторовић)
ГЛАСНИК ИКС бр. 18, април 2010., 44 колор стране
ʅɾʇʂʄ ɹʁɶɸʃʄɹ ʉʆɻɺʃɾʀɶ ʃʖʧʨʖʘʾʖʢʤ ʥʦʤʬʛʧ ʩʧʙʡʖʮʖʘʖʿʖ ʡʞʬʛʣʬʞ ʅʦʤʪʛʧʤʦ ʚʦ ɺʦʖʙʤʧʡʖʘ ʎʩʢʖʦʖʬ  ʥʦʛʚʧʛʚʣʞʠ ɾʀʇ  t ʇʈɶʈɾʇʈɾʀɶ  t
ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА: 5. архиенала, Врање, 12-22. фебруар – Ретроспектива уместо нових радова (Љиљана Милић); Неђународни сајам намештаја
и грађевинарства „DOMEXPO 2010“, Крагујевац, 3-7. март – Улагање у будућностМилана Миловић, Вера Бубоња, Слободан Кујунџић); Изложба
архитектонских радова АРХ 003 (П. П.); „Stone Expo 02“ – или „да се скамениш“ (М. П.); 32. Салон архитектуре у музеју примењене уметности од 25.
матра до 30. априла – Гран при за кућу-атеље на Сењаку (Слободан Кујунџић); Сеоска кућа или „Лепа Србија“ (Милован Пауновић); 36. међународни
сајам грађевинарства – SEEBBE 2010, Београд, 13-17. април – И даље највећи од Беча до Солуна (Радован Радовић); Добитници награде града Београда
ʝʖʙʤʚʞʣʩoʅʦʘʖʬʞɷʛʤʙʦʖʚʖoʣʖʮʞʭʡʖʣʤʘʞ ʆʄɺ tʀʆʉʅɶʃʅʁɶʃɸʡʖʚʞʢʞʦɯʤʘʖʣʤʘʞˀ ʚʦʜʖʘʣʞʧʠʦʛʨʖʦʝʖʚʩʜʛʣʝʖʙʦʖʷʛʘʞʣʖʦʧʨʘʤʩ
Министарству за заштиту животне средине и просторно планирање владе Србије – Сарадња Министарства и коморе иде узлазном линијом (Радош О.
ɺʦʖʙʩʨʞʣʤʘʞˀ tʀʤʣʠʩʦʧʝʖʙʤʚʞʮʿʛʣʖʙʦʖʚʛʀʤʢʤʦʛtʅɻʆʂɶʃɻʃʈʃʄʉʇɶɸʆʎɶɸɶɱɻʩɺʆʉɹʄʂʀɸɶʆʈɶʁɾɺɻɸɻʈʅʆɻɺɶɸɶɱɶ ʂʞʡʖʣʖʂʞʡʤʘʞˀ 
ʇʨʦʩʭʣʤ ʥʦʛʚʖʘʖʿʛ o ʃʛʠʞ ʥʦʤʗʡʛʢʞ ʧʖʘʦʛʢʛʣʛ ʧʛʞʝʢʞʭʠʛ ʖʣʖʡʞʝʛ ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʽʛ ʆʖʨʠʤ ʇʖʡʖʨʞˀ  ɽʤʦʖʣ ʥʛʦʤʘʞˀ  ɸʛʾʠʤ ʀʤʠʤʘʞˀ  t ʆɻɹɾʄʃɾ
ɺʞʣʖʢʞʭʣʤʣʖʠʦʖʽʩ ʖʠʨʞʘʣʤʧʨʞʣʖʥʤʭʛʨʠʩʙʤʚʞʣʛ ɸʛʦʖɷʩʗʤʿʖ ʇʨʦʩʭʣʤʥʦʛʚʖʘʖʿʛoʇʤʡʖʦʣʖʛʣʛʦʙʞʽʖʗʩʚʩˀʣʤʧʨʞ ʃʛʗʤʽʮʖʁʩʠʞˀ tʅʆʄʅɾʇɾ
Већа понуда од тражње на тржишту комерцијалних некретнина – Криза обара цене (Бошко Томашевић); Отуђење и давање у закуп земљишта у јавној
ʧʘʤʽʞʣʞoɽʖʥʖʦʬʛʡʛʞʧʥʤʚʨʦʜʞʮʣʛʬʛʣʛʧʖʙʡʖʧʣʤʧʨʚʖʽʛɸʡʖʚʖ ʂʞʡʞʽʖʂɩʖʡʤʘʞˀ tɾʃʄɸɶʌɾɯɻʇʨʞʦʤʪʛʦʨʞʝɸʦʗʖʧʖʣʩʚʞʦʛʮʛʿʖʠʖʤʥʤʢʤˀʝʖ
ʥʤʚʞʝʖʿʛʛʣʛʦʙʛʨʧʠʛʛʪʞʠʖʧʣʤʧʨʞʤʗʽʛʠʖʨʖoɾʝʤʡʖʬʞʽʖʥʡʖʪʤʣʖoʩʧʡʤʘʧʘʞʫʩʧʡʤʘʖ ʂʞʡʖʣʀʛʠʖʠʤʘʞˀ ɽʤʦʖʣʀʾʖʽʞˀ tʅʆɻɽɻʃʈɶʌɾɯɻʃʤʘʛʢʛʨʤʚʛ
за изградњу, реконструкције и санације објеката у грађевинарству (Бранислав Бабић, Милана Миловић), Производња и уградња ливеног асфалта
(Бранислава Бабић); Футуристички дизајн ималијанског IMS и домаћег ИБГ (М. М.)

ДаНС
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Милетићева 20, Нови Сад, тел. 021/423-485 E-mail: dans@eunet.rs
ДаНС бр. 68, јануар 2010.г. (80 страна, пуни колор)
ʆɻʍ ʉʆɻɺʃɾʎʈɸɶ8F IBWF B ESFBN t ʃʄɸɾ ʄɷɯɻʀʈɾ ʅʤʧʡʤʘʣʖ ʝʙʦʖʚʖ 1*/ $PNQVUFST  ʃʤʘʖ ʩʥʦʖʘʣʖ ʝʙʦʖʚʖ ʠʤʢʥʖʣʞʽʛ 6/*7&3&91035  ʇʨʖʢʗʛʣʤ
ʥʤʧʡʤʘʣʞʤʗʽʛʠʖʨʩʇʤʢʗʤʦʩ ʆʛʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʽʖʥʤʧʡʤʘʣʛʝʙʦʖʚʛv&MWBDPi ɹʤʚʞʣʖʥʖʦʖʚʤʠʧʖtɻʃʈɻʆɾɯɻʆɻʪʞʠʖʧʣʖʧʠʦʤʢʣʤʧʨtɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶʉʇɸɻʈʉ
."99* o ʃʤʘʞ ʢʩʝʛʽ ;BIF )BEJE ʝʖ ʆʞʢ ʩ ʣʤʘʤʢ ʘʛʠʩ  -POEPO DBMMJOH  ʇʠʞʽʖʮʠʛ ʧʠʖʠʖʤʣʞʬʛ  ɷʞʤʢʞʢʞʠʦʞʽʖ ʆʛʮʛʿʛ ʝʖ ʤʚʦʜʞʘʩ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʩ  t
ɾʇʈʆɶɼɾɸɶɱɶɽʛʢʾʖoʢʖʨʛʦʞʽʖʡʥʦʤʮʡʤʧʨʞʝʖʗʩʚʩˀʣʤʖʨ ɶʦʫʛʤʡʤʮʠʞʥʖʦʠɶʦʖʭʖtʃʄɸɻʈɻʋʃʄʁʄɹɾɯɻɷɾʂʤʘʖʿʛtʃɶɹʆɶɺɻʃʖʙʦʖʚʛʞʥʦʞʝʣʖʿʖ
ʣʤʘʤʧʖʚʧʠʞʢʖʦʫʞʨʛʠʨʞʢʖ ʅʤʘʤʚʤʢʚʤʚʛʡʛɸʛʡʞʠʛʣʖʙʦʖʚʛʇʖʘʛʝʖʖʦʫʞʨʛʠʖʨʖʇʦʗʞʽʛʝʖtɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶ.JMBO.JIBM)BSNJOD  
ɾʧʠʩʧʨʘʖʩʦʗʖʣʞʝʢʖʢʤʚʛʦʣʛʧʖʤʧʘʦʨʤʢʣʖʅʦʤʪʛʧʤʦʧʠʩʠʤʡʤʣʞʽʩ ʄʩʢʛʨʣʤʧʨʞʁʖʧʡʖʂʤʫʤʾʞʃʖʷʖtɾɽʁʄɼɷɻʃʖʙʦʖʚʖvʆʖʣʠʤʆʖʚʤʘʞˀiʝʖt*/
.&.03*".ʄʚʡʖʝʖʠʥʦʘʛʚʖʢʛʣʤʘʤʧʖʚʧʠʛʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛtʃʄɸɻʀɱɾɹɻɹʦʖʚʙʡʤʗʖʡʞʝʖʬʞʽʛoʞʝʖʝʤʘʞ ʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʬʞʽʛ ʧʞʢʗʤʡʞ ʇʨʦʖʨʛʮʠʞʩʦʗʖʣʞ
дизајн и културна разноликост, Нови Сад у ликовним уметностима, Сецесија у Новом Саду, Манастир Крушедол I, II, Споменик сакралној архитектури
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ДаНС бр. 69, јун 2010.г. (80 страна, пуни колор)
ʆɻʍʉʆɻɺʃɾʎʈɸɶʀʤʣʨʞʣʩʞʨʛʨʞʠʘʖʡʞʨʛʨtʈɻʂɶɷʆʄɯɶʀʤʣʛʧʠʖʩʦʗʖʣʖʡʖʗʤʦʖʨʤʦʞʽʖʤʙʦʤʢʣʤ ʝʗʞʽʛʣʤ ʗʦʝʤ ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʩʀʞʣʞoʧʥʤʽʨʦʖʚʞʬʞʽʛ
и модернизма,Нове тенденције архитектуре у Кини, Увод у конеску архитектуру авангарде, Очување градитељског наслеђа Шангаја у процесу
ʙʡʤʗʖʡʞʝʖʬʞʽʛ ʇʖʘʦʛʢʛʣʖʥʛʽʝʖʜʣʖʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʀʞʣʛ ɷʤʾʞʙʦʖʚʝʖʗʤʾʞʜʞʘʤʨ&ʋ10 ʇʦʥʧʠʖʨʦʖʚʞʬʞʽʖʩʢʤʚʛʦʣʤʢʞʝʦʖʝʩtʃʄɸɾʄɷɯɻʀʈɾ
ʋʤʨʛʡʩʬʛʣʨʦʩ ʥʖʜʿʛ ʄʚʦʖʝʣʤʘʤʙʚʤʗʖtɾʃʈɻʆɸɯʉʅʛʣʛʝʞˀʆʤʙʞʣʖtʀʄʃʀʉʆʇɾʀʤʣʠʩʦʧʝʖʥʦʤʚʖʘʣʞʬʩʧʩʘʛʣʞʦʖʩʃʤʘʤʢʇʖʚʩtɶʆʋɾʈɻʀʈʉʆɶ
ʉʇɸɻʈʉ3PMFYʛʚʩʠʖʨʞʘʣʞʬʛʣʨʖʦʩʁʤʝʖʣʞ ɶʩʚʞʨʤʦʞʽʩʢʄʧʠʖʦʖʃʞʢʖʽʛʦʖ ʅʦʞʭʖʤʛʘʤʡʩʬʞʽʞʙʦʖʚʤʘʖɾʦʖʣʖtʂɶʃɾʊɻʇʈɶʌɾɯɻʅʦʤʙʦʖʢʇʖʡʤʣʖ
ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛ  t ɻʃʈɻʆɾɯɻʆ ɶNPSGVOJUVSF t ʄɺʆɼɾɸɾ ʆɶɽɸʄɯ ɹʦʖʷʛʘʞʣʧʠʞ ʧʠʛʣʛʦ o ʨʛʦʢʖʡʣʞ ʞʢʞ˃ʞ ʩ ʧʡʩʜʗʞ ʛʠʤʡʤʙʞʽʛ t ɾʇʈʄʆɾʄɹʆɶʊɾɯɶ
ʉʨʞʬʖʽ ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʖʡʣʤʙ ʧʨʘʖʦʖʡʖʮʨʘʖ ʣʖ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʩ ɾʘʛ ʀʩʦʨʤʘʞˀʖ t ɹʆɶɺɾʈɻɰʇʀɶ ɷɶʎʈɾʃɶ ɷʖʦʤʠʣʖ ʥʖʡʖʨʖ ʩ ʅʤʚʙʦʖʷʩ ʅʛʨʦʤʘʖʦʖʚʞʣʧʠʛ
ʨʘʦʷʖʘʛ  ʆʩʮʛʿʛ ʧʩʗʤʨʞʭʠʞʫ ʗʞʧʛʦʖ t ʃɶɹʆɶɺɻ ɾ ʅʆɾɽʃɶɱɶ ʃʖʙʦʖʚʖ ʇʖʘʛʝʖ ʖʦʫʞʨʛʠʖʨʖ ʇʦʗʞʽʛ ʁʖʝʖʦʩ t ɾɽʁʄɼɷɻ ʄ ʽʛʚʣʤʢ ʘʛʡʞʠʤʢ ʬʦʨʖʭʠʤʢ
ʩʢʛˀʩ ɺʖʣʞʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʛʞʈʦʞʽʛʣʖʡʛʩʃʞʮʩ ʚʘʤʦʖʬɺʩʣʷʛʦʧʠʞʫʩʍʛʡʖʦʛʘʩt*/.&.03*".ʀʧʛʣʞʽʖʀʖʦʖ˃ʞˀ ʂʞʫʖʽʡʤʆʩʨʛʦt8&#7PY"SDIJUFDUVN
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КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ

Архитектура и Урбанизам
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије,
Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3370-091 E-mail: iaus@EUnet.rs
Архитектура и Урбанизам бр. 27, 2009. г. (104 стране, у боји):
ʉɸʄɺʃɾʀʂʞʡʖʅʩʬʖʦtНАУЧНИ РАДОВИ:tʉʆɷɶʃɾɽɶʂɶʡʛʠʧʖʣʚʦʖʇʨʩʥʖʦ ɶʡʛʠʧʖʣʚʦʖɩʩʠʞˀʉʦʗʖʣʞʢʛʣʖ˃ʢʛʣʨʤʚʨʛʤʦʞʽʛʚʤʥʦʖʠʧʛ ʤʚʘʞʝʞʽʛ
ʚʤʦʛʖʡʞʝʖʬʞʽʛʇʡʖʘʤʾʩʗʇɰʩʗʞˀʃʛʠʛʝʖʠʤʣʞʨʤʧʨʞʩʣʖʧʨʖʣʠʩʞʦʖʝʘʤʽʩʣʖʧʛʾʖtʅʆʄʇʈʄʆʃʄʅʁɶʃɾʆɶɱɻʆɶɺʄɸɾʅʆɾʋɸɶɲɻʃɾɽɶʃɶʉʍʃɾʇʀʉʅ
ИАУС: Ненад Спасић, Гордана Џунић, Јасмина Ђурђевић: Конфликти и ограничења у просторном развоју рударских басена, Драгутин Тошић, Никола
Крунић, Јасна Петрић: Дневни урбани системи у функцији просторне организације Србије, Весна Јокић, Ксенија Петовар: Социјална искљученост
ʞʤʗʦʖʝʤʘʖʿʛ ɯʖʧʣʖɹʩʝʞʽʖʣ ʇʞʣʞʮʖʬʘʞʽʞˀʀʩʡʨʩʦʣʤʞʧʨʤʦʞʽʧʠʤʣʖʧʡʛʷʛʠʖʤʥʤʨʛʣʬʞʽʖʡʦʖʝʘʤʽʖʨʩʦʞʝʢʖʣʖʥʦʞʢʛʦʩʙʦʖʚʤʘʖʈʦʛʗʞʿʖʞɯʖʽʬʖt
СТРУЧНИ РАДОВИ- РАДОВИ ПРИХВАЋЕНИ ЗА НАУЧНИ СКУП ИАУС: Гордана Марковић: Зоне заштите као фактор одрживости непокретних културних
добара на Косову и Метохији на примеру манастира, Мајда Адлешић: Одживост концепта идеје „Вртни град“ у процесу ревитализације села – пример
насеља Кулпин у Војводини, Сана Ваван Вучелић: Анализа могућности повећања енергетске ефикасности зграда применом фазнопроменљивих
ʢʖʨʛʦʞʽʖʡʖtАКТУЕЛНОСТИ, ОСВРТИ: Дарко Марушић: НИШКИ ТРИЈЕНАЛЕ – трећи пут, Јелена Божић: Аутор и дјело: Хусреф Реџић: Средњовјековни
ʙʦʖʚʤʘʞ ʩ ɷʤʧʣʞ ʞ ʋʛʦʬʛʙʤʘʞʣʞ t НОВЕ КЊИГЕ: ɽʤʽʖ ɷʤʽʞˀ ɸʞʨʦʩʘʞʽʛ ʄ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʞ  ʁʛ ʀʤʦʗʞʝʽʛvʅʩʨʤʘʖʿʛ ʣʖ ʞʧʨʤʠi ʥʦʞʠʖʝ ɾʙʤʦ ʂʖʦʞˀ  t In
memoriam: Александар Стојепановић: Бранислав Стојановић

МОДУЛ
Издавач: BAZIS EVENT MEDIA, Грчића Миленка 39/II, 11000 Београд. тел. 011/30-88-313. www.bem.rs
МОДУЛ бр. 54 - 108 колор страна
ʅʖʣʤʦʖʢʖtʅʩʨʤʠʖʝ Инвестиционо и текуће одржавање стамбених зграда tɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʥʦʞʦʤʚʛГлобална топ листа природних лепота tɾʣʨʛʦʘʽʩ
Коста Богдановић tʈʤʥ Међународни аеродром Хонг Конг tʈʛʢʖʗʦʤʽʖ Енергетски пасош зграде tʈʛʢʖʗʦʤʽʖ Енергетска ефикасност -- услов
за модерну зграду tʈʛʢʖʗʦʤʽʖКако направити енергетски самодовољан објекат tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤСребрнастосиве перле, БАСФ tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ:
Симпролит систем градње tʂʖʨʛʦʞʽʖʡʞ Време је за штедњу енергије, KNAUF insulation tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ Ceretherm систем, Хенкелtʂʛʣʖ˃ʢʛʣʨ
Улога пројект менаџера на грађевинским пројектима tʅʩʨʤʥʞʧ Праг tʇʤʪʨʘʛʦ Нова верзија програмског пакета GCMtʂʛʣʖ˃ʢʛʣʨ Разумети и
испунити захтеве мултинационалних компанија tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ Квалитет под ногама, Изомонт tʎʨʖʧʛʙʦʖʚʞʩʇʦʗʞʽʞ ɶʠʨʩʛʡʣʖ ʙʦʖʚʞʡʞʮʨʖ t
Представљамо: Јединствен кишобран, BAZIS RENT tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤСтручност и тимски рад - формула за успех, изолација Холдинг tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ:
Промоција српске индустрије намештаја у Немачкој, SIEPA tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ Ексклузивни модели радијатора, CINI tʇʖʽʢʤʘʞ Сајам грађевинарства у
Новом Саду, сајам енергетике и екологије у Београду tɾʣʨʛʦʣʛʨʥʦʛʝʛʣʨʖʬʞʽʛtʇʖʽʢʤʘʞ јануар – март '09
МОДУЛ бр. 55 - 92 колор страна
ʅʖʣʤʦʖʢʖtʅʩʨʤʠʖʝ О предлогу закона о социјалном становању tɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖʥʦʞʦʤʚʛ Глобална топ листа природних лепота - Кападокија, ein
gedi оаза, vatnajokul tɾʧʨʤʦʞʽʖ Рођење кранова tʈʛʢʖʗʦʤʽʖ Belville - нови стандарди у стамбеној градњи tʈʛʢʖʗʦʤʽʖ квалитет који гарантујемо,
KNAUF insulationtɶʠʨʩʛʡʣʤ У небеским висинама tʂʛʣʖ˃ʢʛʣʨ Улога пројект менаџера на грађевинским пројектима tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤСигуран рад
на скели, MB Company tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ 50 година искуства у грађевинарству, изолација ХолдингtʅʩʨʤʥʞʧЛас Вегас tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ Симпролит
монолит Врхунска заштита од пожара, Фирестоп конструкције tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤВентилатори нове генерације, Delta air engineering tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ:
Полиуретански подови, Tigar incontʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ Самолепљиве битуменске траке,
тим изолирка t ɾʣʨʛʦʘʽʩ Мирјана Јовановић, београдски сајам грађевинарства t ʇʖʽʢʤʘʞ ʇʖʘʦʮʛʣ ʧʥʤʽ ʗʞʝʣʞʧʖ ʞ ʝʖʗʖʘʛ 8PSME PG DPODSFUF  t
Представљамо: Аутоматске фабрике бетона, quick tɾʣʨʛʦʣʛʨʥʦʛʝʛʣʨʖʬʞʽʛtʇʖʽʢʤʘʞ март - април '09 tʞʣʚʛʠʧʤʙʡʖʮʞʘʖʭʖ
МОДУЛ бр. 56 - 100 колор страна
ʅʖʣʤʦʖʢʖ t ʅʩʨʤʠʖʝ О радној верзији нацрта закона о уређењу и планирању простора, грађевинском земљишту и изградњи t ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ
природе: Глобална топ листа природних лепота tɾʝʚʖʘʖʮʨʘʤ Одговорност пројектаната и извођача за штету по уговору о пројектовању и надзору
tʃʛʠʦʛʨʣʞʣʛ Нови концепт становања - ultimate living, паметан избор tɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ Енергија светлости, IX тријенале архитектуре tʉʦʗʖʣʞʝʖʢ
Градске целине у Србији - Нови Сад, историја на сваком ћошку tʈʛʢʖʗʦʤʽʖ примена механизације у грађевинској индустријиtʈʛʢʖʗʦʤʽʖ Старо и
опасно, а обнове ни у мислима...tʈʛʢʖʗʦʤʽʖ Респектабилне новине, case tʈʛʢʖʗʦʤʽʖ Нови производи и нова тржишта, Металика Сопот tɶʠʨʛʡʣʖ
градилишта: Атлас Capital центар - Подгорица tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ За нас нема кризе, ГПД Банковић tɶʠʨʩʛʡʣʤУредба о безбедности и здрављу на
раду, на привременим и покретним градилиштима tʋʞʚʦʤʛʣʛʦʙʛʨʞʠʖ Производња електричне
енергије с мора tʊʤʨʤʦʛʥʤʦʨʖʜʖ Њујорк tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤЕфикасно управљање енергијом - почетак безбедне будућности, abb tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ:
Линија ултима - доступни луксуз, cinitʂʖʨʛʦʞʽʖʡʞЛаки изолациони бетон, тим Изолиркаtʂʖʨʛʦʞʽʖʡʞ Време је за штедњу енергије, KNAUF insulation
tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ Увек испред - једноставно без премца, Исовер tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ Профил предузећа, Тримо tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤKingspan koolduct
систем, Firestop конструкције tʅʦʛʚʧʨʖʘʾʖʢʤ Када боје значе, Ko-glas tɾʣʨʛʦʣʛʨʥʦʛʝʛʣʨʖʬʞʽʛtʇʖʽʢʤʘʞ март - април '09 tʞʣʚʛʠʧʤʙʡʖʮʞʘʖʭʖ
МОДУЛ бр. 57 - 92 колор стране
ʅʖʣʤʦʖʢʖ t ʅʩʨʤʠʖʝ О закону о комуналним делатностима t ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ ʥʦʞʦʤʚʛ Глобална топ листа природних лепота t ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ IX
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- нека практична питања Рентирање и лизинг грађевинских машина и опремеtʈʛʢʖʗʦʤʽʖрентирање, rent event tʉʦʗʖʣʞʝʖʢ Градске целине у
Србији - Ваљево tʎʨʖʧʛʙʦʖʚʞʩʇʦʗʞʽʞ Мехов крш tʎʨʖʧʛʙʦʚʖʞʩʇʦʗʞʽʞМост на Ади tɺʦʩʙʞʥʞʮʩ Преокретање кризе у могућност, "schalung
aktuell" t ʇʖʽʢʤʘʞ 35. међународни сајам грађевинарства SEEBBE t ʇʖʽʢʤʘʞ 53. међународни сајам технике и техничких достигнућа t ʆʖʝʙʤʘʤʦ ʧ
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Преградни зидови са knauf insulation минералном вуномtʇʖʽʨʤʘʞtʇʖʽʢʤʘʞ јул - децембар '09 tʞʣʚʛʠʧʤʙʡʖʮʞʘʖʭʖ
МОДУЛ бр. 58 - 84 колор стране
ʅʖʣʤʦʖʢʖ t ʅʩʨʤʠʖʝ О легализацији објеката у предлогу новог закона t ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ ʥʦʞʦʤʚʛ Последњи круг t ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʖ ɻʠʤ ʫʖʗʞʨʖʨ t
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Бројне предности и бесконачна решења - Тримо tʈʛʢʖʗʦʤʽʖ: Мадонин концерт на Ушћу, rent eventtʂʖʨʛʦʞʽʖʡʞSSAB, име које значи само једно
- квалитет! tʎʨʖʧʛʙʦʖʚʞʩʧʘʛʨʩ Обнова Карловог моста, нови сјај старине tʎʨʖʧʛʙʦʖʚʞʩʇʦʗʞʽʞ Зеланд комплекс, Vig plaza, sava city, Верано
ʗʡʤʠtБезбедност у грађевинарству: Догађај који се тешко предвиђа tʃʖʙʦʖʚʣʖʞʙʦʖСа базисом на BAUMU tɻʣʦʙʛʨʧʠʖʛʪʞʠʖʧʣʤʧʨ Економска
криза+цена електричне енергије=ее! tʄʥʦʛʢʖʿʛʤʗʽʛʠʖʨʖОдличан звук у малом простору - абб tɾʧʨʤʦʞʽʖʠʦʖʣʤʘʖ Ренесанса кранова, ренесанса
градитељстваtʅʖʣʤʦʖʢʖʥʡʩʧ Са треће редовне седнице скупштине Инжењерске коморе Србије tʃʛʠʦʛʨʣʞʣʛСа тржишта ex-yu простора tʇʖʽʨʤʘʞ
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ARHITEKT 29 - 30

Арх. Александар Радовић

БОГДАН БОГДАНОВИЋ

(Београд, 1922 – Беч, 2010)

Ове године се са српске и југословенске архитектонске и ликовне сцене преселио на историјску сцену вечних стваралаца,
велики архитект и скулптор Богдан Богдановић. Архитект по вокацији, урбанист, професор који се памти, помало политичар
(наравно, слободномислећи, спреман да се удаљи у часу разлаза), али заувек и надасве стваралац ненадмашног опуса
меморијала.
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Неком злехудом судбином, на овим нашим просторима
пречесто пламте пожари ратних сукоба после којих остају
разорена села и градови, безбројна стратишта и згаришта,
небројене људске драме... Најзначајније догађаје, тренутке
или личности из тих збивања друштво означава, као сећање и
опомену за будућност, најразличитијим белезима, од скромних
знамења до великих меморијалних комплекса. Један од
истрајних неимара тих белега био је и Богдан Богдановић,
који се својом посебношћу издваја и ставља на чело невелике
плејаде аутора специфичног ликовног сегмента.
Био је редовни професор на Архитектонском факултету
Београдског универзитета, протагониста визионарске идеје
„Нове архитектонске школе“ и ментор постдипломског курса
„Меморијална архитектура“. Био је и градоначелник Београда,
члан САНУ, аутор изузетних књига и бројних текстова у
периодичним издањима...
Ипак, својим стваралачким жаром посветио се превасходно
грађењу просторно-ликовних обележја жртвама фашизма и
борцима ослободилачких ратова. Тај опус је одиста велики,
од Споменика јеврејским жртвама фашизма у Београду (1952.
године) и конкурсног пројекта за Споменик стрељаним
родољубима у Јајинцима (1958. године), до Спомен-комплекса у
Клису код Сплита (1988), срушеног 1995. године. Београд (1952.
и 1959), Сремскa Mитровица (1960), Прилеп (1961), Крушевац
и Мостар (1965), Јасеновац (1966), Бела Црква, Лесковац и
Књажевац (1971), Косовска Митровица (1973), Лабин и Штип
(1974), Травник и Власотинце (1975), Иванград (1977), Вуковар и
Чачак (1980), Попина код Врњачке Бање и Бихаћ (1981).
Стварајући на читавој територији Југославије, Богдановић
је оставио иза себе дела која прерастају своја непосредна
значења и постају симболи градова у којима су остварена.

Гробље у Јасеновцу, бетонски цвет
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Спомен гробље у Прилепу

Гробље у Јасеновцу, детаљ плана
Самом аутору обезбеђују високо место међу ствараоцима тога
времена и доносе бројна признања и награде, афирмишући и
њега и нашу савремену уметност: Награда Савеза архитеката
Југославије (1964), Октобарска награда Београда (1960. и
1961), Награда „4. јул“ (1969), Почасна награда на Бијеналу Сао
Пауло MENCAO HONROSA (1973), Награда Политике за велико
достигнуће у ликовној уметности (1974) и бројне награде у
градовима у којима је реализовао своја дела. Његова остварења
представљена су на више групних и самосталних изложби и
свакако су допринела избору за члана Српске академије наука
и уметности.
У време када се спомен-обележја и меморијали граде углавном
по два обрасца – или у традицији фигуралних споменика,
или по апстрактним, геометризираним решењима, Богдан
Богдановић налази нови – свој пут, градећи по сопственом,
поетском доживљавању, схватању и разумевању теме,
амбијента, па и тренутка. Свако његово дело је препознатљиво
његово. Оставља снажан утисак и поруком, и ликовношћу, и
срастањем са окружењем, а опет и неизбежним издвајањем
својим вредностима и особеностима.
Праисконски симбол, камен-знамен присутан је у готово свим
реализованим делима, не само као најплеменитији материјал
архитектуре и скулптуре, већ и као материјал у коме се
аутохтона култура кроз традицију врло успешно изражавала.
Некад овлашном или рустикалном обрадом, некад развијањем
познатих клесарских модела или исписивањем знаковних
саопштења, формирају се елементи пластичних целина,
организовани у слободном простору према стваралачки
дефинисаном реду. Ослањајући се на своје изванредно
познавање историје религија и уметности, археологије и
антропологије, Богдановић трајним интелектуалним напором,
до последњег тренутка реализације дела, подвргава своје
некрополе, кенотафе и меморијале општим правилима говора,
знакова и симбола, успостављајући тако нов однос према
споменику, који гради као аутентично поетско-филозофско
дело.

Спомен гробље у Прилепу, детаљ

Спомен гробље у Крушевцу
Стваралачка осебујност Богдана Богдановића и посебност
његовог дела остаје за сва времена без премца и без правих
следбеника, што само потврђује особеност његове снажне
ауторске личности. Велики мајстор је отишао, али су остала
његова знамен-поља на широким просторима једне несрећне
земље.
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Арх. Сима Гушић

СЛАВОЉУБ  СЛАВКО ВИДЕНОВИЋ

(2. 8. 1947. – Ниш 23. 12. 2009)

Славков одлазак у тајновите просторе човековог надања, за његове најближе, његове пријатеље и све нас остаје трајни
губитак. Јер спомињући њега, ми управо мислимо о човеку, који је трајно обележио наш простор, пре свега професионалним
трудом и поштењем.
Славко је то радио новинарским пером у Народним новинама
од давне 1983. године, па до краја свог живота, а пре тога
игром у прослављеном кошаркашком клубу „Студент“, у коме је
касније био и тренер. По образовању социолог, добро је знао
да је диплома Филозофског факултета у Нишу тек улазница у
стварни живот. Све што је касније постигао, у младости цењен
кошаркаш, а онда један од најугледнијих нишких новинара,
подразумевало је сталну личну надградњу и искрен контакт са
људима. То знају, пре свега, његови другови из „Вождове школе“
и Гимназије „Светозар Марковић“, па онда и сви остали са
којима је касније дуго година сарађивао. У свима нама развијао
је осећај блиског сарадника за новинарску вест, коментар
или интервју. Подстицао нас је да говоримо, пре свега, о свом
послу и својим надањима. А како се лично огледао у свим
новинарским жанровима, познавао је широк круг људи, области
рада и стварања. Најзрелији период његове каријере, био је
посвећен нама, архитектима и урбано-комуналној култури.
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Сусрети са Славком увек су били садржајни и никога нису
остављали равнодушним. И сада имамо исти осећај, који ће
у нама, надам се, остати заувек. Догодило се да смо на дан
његове смрти имали традиционални недељни сусрет у Друштву
архитеката, и том приликом смо му спонтано и искрено
посветили пригодно слово. Нико није био равнодушан у овом

времену опште равнодушности. Напротив.
Увек нам је био од велике помоћи, истински и пријатељски. И
то до последњег даха. Ту, тек недавно, уредио нам је и објавио
приказ, његов последњи приказ, о нашим традиционалним
Данима архитектуре. Каже ми: „Слаб сам, али имам потребу
да ваш труд не остане нем.“ Ништа од онога што смо радили,
захваљујући Славку, није остало немо, стално нас је пратио
својом оловком. Не само Друштво архитеката, већ све што у
Нишу представља урбану културу и некултуру. Разумео је то на
најбољи начин, зато што је био урбан човек: уљудан, дискретан,
ћутљив и надасве промишљен. А то у времену опште халабуке
није лако.
Сећамо се многих наших расправа које је пратио из
новинарске столице. Расправе су понекад варничиле у
додиру сукоба мишљења и сукоба интереса. То је за новине
увек сензационална посластица. Међутим, када бисте сутра
отворили новине, у Славковом извештају ни трага од тога, само
суштина теме, ослобођена сваке личне страсти.
Зато смо га увек доживљавали као урбаног човека, који тежи
да уреди људску несавршеност. По томе и много чему другом,
Славка ће се сећати Друштво архитеката и његови блиски
сарадници. На понос његовој породици и пријатељима.
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Мр Михаило МЕДВЕДЕВ, арх.

МОМЧИЛО МОМА МИТРОВИЋ

(Шабац, 2. 9. 1925 – Београд, 2. 6. 2009)

Другог дана јуна 2009. године напустио нас је Момчило - Мома Митровић, архитекта, урбаниста, конзерватор, доајен службе
заштите споменика културе у Србији. Одласком уваженог колеге и цењеног стручњака, конзерватори Србије изгубили су
једног од својих најстаријих чланова, који је својим животним опредељењем, ентузијазмом и пожртвованим и преданим
радом на проучавању и заштити споменика културе дао изузетан допринос стварању, развоју и афирмацији конзерваторске
струке.
Момчило Мома Митровић рођен је 2. септембра 1925. године
у Шапцу, где је отац Љубомир, као један од оних који су имали
срећу да после преласка Албаније заврше студије права, добио
државну чиновничку службу.
Основну школу, а затим и гимназију Мома је похађао у Пироту,
Убу, Бајиној Башти, Владимирцима, Тетову, Скопљу, Охриду,
Ђевђелији, Скопљу, Прокупљу, Чачку, Јагодини, Лесковцу и
поново у Јагодини, где је и матурирао.
Породица се 1944. г. враћа у Шабац и он једно време ради у
циглани „Думача“ а касније води групу немачких заробљеника
на оправци гвозденог моста на Сави код Шапца. 1946.г. учествује
на радној акцији Мајевица. После служења продуженог војног
рока са закашњењем, 1948.г. уписује студије на Архитектонском
факултету у Београду.
Још почетком 1949.г. као студент, постаје сарадник Археолошког
института и Народног музеја и учествује у радовима на
заштити споменика старе Дукље, рекогносцирању Подриња,
Посавотамнаве, Подгорине, и укључује се у рад студентског
Кружока за проучавање развоја архитектуре професора арх.
Ђурђа Бошковића. 1951.г. учествује у рекогносцирању терена
Југозападне Србије – Топлица и Косаница, а 1952/53 постаје и
члан екипе за проучавање Старог Бара.
Наредне године учествује у изради документације за стару
чаршију у Мостару и конзервацију Старог моста и околних
објеката, што је била и тема његовог дипломског рада који је
одбранио 1956.г.
У Мостару остаје на пословима заштите до октобра 1958.
године, када прелази у Ниш и до 1960.г. ради у Дирекцији за
стамбену изградњу.
1960.г. прелази у новоосновани Завод за урбанизам Ниш и са
екипом младих сарадника за мање од две године успева да
изради више значајних урбанистичких планова међу којима
су Идејно урбанистичко решење комплекса „Синђелићев
трг“ (1960), Идејно урбанистичко решење стамбеног насеља
испод „Бубња“ (1960), Идејно урбанистичко решење стамбеног
насеља „Ђердапска“ (1961), Урбанистичко решење „Болничког
комплекса“ (1961), Урбанистичке смернице уређења Нишке
Бање (1961), Урбанистичке смернице за ГУП Нишке Бање (1961).
Од 1961-1966 на Архитектонском одсеку Техничког факултета
у Нишу предаје предмет Развој архитектуре и води послове у
Заводу за архитектуру на факултету.

1966.г. враћа се свом изазову, пословима заштите културне
баштине, и формира у Нишу Завод за заштиту споменика
културе у коме, наредних 10 година, као директор и проверени
стручњак, конзерватор, организује послове заштите споменика
на широком регионалном подручју од Дунава до Македоније и
од Мораве до Бугарске.
Током тих 10 година, док се он налазио на челу Завода, успео је
да окупи екипу младих стручних садарника и са њима формира
скоро комплетну документацију о споменицима на овом
подручју, планотеку, фото и филмотеку, картотеку са досијеима
споменика и изради пројекте и реализује конзерваторске
радове на преко 40 објеката.
Осим послова организације и обезбеђења средстава за
активности заштите, непосредно је руководио радовима на
истраживању и заштити, и то на комплексу и цркви св. Јована
Богослова у Поганову, комплексу манастира Прохор Пчињски и
другим значајним објектима.
Покренуо је и реализовао низ активности везаних за
истраживање, заштиту и уређење Нишке тврђаве, Медиане и
других значајних споменичних објеката у Нишу и околини.
Одмах по формирању Завода у Нишу 1966. године, у сарадњи
са колегама из Републичког завода и новосадског Покрајинског
завода за заштиту споменика културе, покреће иницијативу
за формирање Заједнице завода, која би омогућила боље
организовање заштите на подручју Републике Србије.
Од 1972.г. прихвата функцију председника Скупштине Заједнице и
као делегата Заједнице завода Скупштина Републичке заједнице
културе бира га два пута за члана Извршног одбора РЗК.
Од 1. априла 1976. године, прелази у Београд, у Завод за
заштиту споменика културе града Београда, где организује
послове рада оперативе и извођења радова на заштити, изради
студија заштите градитељског наслеђа и предлога и метода
заштите Саборне цркве, Бајракли џамије и других објеката.
Од 1977. г. преузима послове секретара. Заједница завода за
заштиту споменика културе Србије у чему долази до изражаја
његова координациона улога у спровођењу Закона о заштити
културних добара
У низу активности из тог периода издвајају се борба за
спашавање и обнову Покајнице и очување њене заштићене
околине, одбрану Студенице и других споменика у њеној
околини од стварања великих акумулација на реци Студеници
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изнад манастира, истраживања у манастиру Радовашница,
реконструкција манастирске цркве и др.
Са места секретара Заједнице одлази у заслужену пензију
септембра 1990. године.
Поред активног рада у Друштву конзерватора Србије, запажену
активност остварио је у Друштву урбаниста и Друштву
архитеката Ниша, као председник Савета за урбанизам
и члан комисија и одбора у Општини Ниш, у сарадњи са
форумима ССРН Ниша, Културно просветном заједницом Ниша,
Привредном комором, Епархијом нишком и представницима
других верских заједница.
Посебну наклоност је гајио према младима као соколац
и извидник у детињству, касније у Савезу извиђача, као
старешина Среског савеза Ниша и члан Републичког савеза.
Мање се бавио пројектовањем, али су према његовим
пројектима изведени: Извиђачки дом у Мостару неколико
породичних стамбених кућа у Шапцу и Нишу, надгробни
споменик Ђорђу Клисаревићу на Новом гробљу у Нишу, а
урадио је и идејни пројекат за цркву у селу Душковац.
Мало времена је имао за публиковање резултате свога рада,
али се могу издвојити публикације:
Обнова Манастира Радовашница, Гласник Друштва
конзерватора Србије 16, Београд 1992, 118-120;
Ревитализација Нишке тврђаве (са Даницом Јанић),
Зборник 9, Народни музеј Ниш, Ниш 2000, 227-246.
За свој стручни рад и активности добио је више награда и
признања од којих су најзначајније :
Прва Октобарска награда града Ниша 1959.г. са тимом
пројектаната Нишавског кеја
Јубиларна медаља Савеза Друштава конзерватора
Југославије, 1975.
Јубиларна повеља Друштва за заштиту културно-историјске
баштине БиХ, 1976.
Повеља Савеза инжењера и техничара Србије, 1976.
Повеља Завода за заштиту споменика културе града
Београда, 1980.
Диплома Републичког завода за заштиту споменика културе
Србије, 1982.
Повеља Српског археолошког друштва, 1983.
Награда Друштва конзерватора Србије, 1986.
Повеља Друштва конзерватора Србије, 1990.
Медаља Регионалног завода за заштиту споменика културе
Смедерево, 1990.
Повеља Грађевинског факултета у Нишу, 1990.
Орден рада са златним венцем, 1990.
Медаља Републичког завода за заштиту споменика културе
Србије, 1994.
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Архитекта Момчило Мома Митровић је припадао генерацији
којој ништа није било тешко и којој су професионални изазови
били смисао живота. Његово ангажовање на пословима
урбанизма, заштите, конзервације и очувања споменика
културе, градитељске баштине и културног наслеђа било је
више од пуке професије.
С поносом, активности које је он започео, наставља његова
ћерка, Гордана Митровић, историчар уметности, конзерватор
саветник у Републичком заводу за заштиту споменика културе
и председник Друштва конзерватора Србије, која је сакупила и
приредила ова сећања на његов плодни опус.
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ЧЕТВРТКОМ У 19 ЧАСОВА
У ПРОСТОРИЈАМА ДАН-а
ОДРЖАВАЈУ СЕ САСТАНЦИ
УПРАВНОГ ОДБОРА

ДОЂИТЕ
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ
ДАЈТЕ СВОЈ ДОПРИНОС
АРХИТЕКТОНСКОЈ СТРУЦИ КРОЗ
АКТИВНОСТИ ДАН-А

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

ПОГЛЕДАЈТЕ САЈТ
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САЈТ ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
НА ОВМ САЈТУ МОЖЕТЕ ПРАТИТИ СВЕ
АКТИВНОСТИ ДРУШТВА
МОГУ СЕ ПОГЛЕДАТИ СВИ БРОЈЕВИ ЧАСОПИСА
АРХИТЕКТ (У ПДФ ФОРМАТУ)
АРХИТЕКТ 28 НА САЈТУ ЈЕ У БОЈИ

Овај број АРХИТЕКТА је реализован захваљујући
финансијској подршци коју су пружили:
Инжињерска комора Србије - Матична секција
урбаниста, Завод за урбанизам Ниш и Tondach Потисје Кањижа.
Инжењерска комора Србије

Завод за урбанизам Ниш

