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Поштовани читаоци,
Када будете имали у рукама овај број
«Архитекта», овогодишњи Дани архитектуре
Ниша 2015.г. ће бити отворени, са петим по
реду Тријеналом архитектуре, ако не
рачунамо прву архитектонску смотру радова
нишких архитеката децембра 2000. године.
Традиционално, Дани почињу изложбом у
галерији „Србија“, на којој ће бити изложено
120 пријављених радова у пет категорија, и
наравно,
додељена
Велика
награда
Тријенала, као и остале награде и признања.
О томе, као и о осталим дешавањима током
октобра и новембра у нашој Галерији,
прочитаћете детаљно у следећем, пролећном
броју.
Тема броја је овог пута изостала, не
само због протеклог летњег периода, већ,
изгледа, и због недостатка правог разлога.
Заправо, у нашој струци има довољно тема за
дискусију, али може бити да смо се толико
навикли на познате проблеме да их
прихватамо и носимо се са њима без жеље да
покушамо да их решимо. Питање је колико
би и успели у томе, јер је глас струке
маргинализован, а реакције и коментари се
своде на узајамне жалбе и констатације. Овде
мислим на проблеме пројектантских фирми
– недостатак посла, ниске цене рада,
испуњавање захтева административног и
финансијског карактера, напор да се
пропрати сва регулатива која се често мења а
мало суштински поправља у пракси.
Што се тиче младих архитеката, уз
констатацију да стасавају нове и нове
генерације талентованих и вредних, њихове
перспективе и шансе да нађу посао и даље су
суморне. А њихово интересовање и жеља за
афирмацијом и даљим усавршавањем
евидентни су: они радо учествују на свакој

изложби, радионици, конкурсу, предавању.
Друштво архитеката Ниша се зато труди да
им пружи бар те могућности, када не постоје
услови за решавање конкретних животних
питања.
Повремено, покаже се појединачни
успех и резултат рада, талента и упорности.
Међународна награда нишким младим
архитектима је тема наше редовне рубрике
„Разговор с поводом“. Они нису једини који
успевају да се изборе за посао и при том дају
и квалитет, међутим, мора се констатовати да
их није лако одвојити од посла и привући да
се представе на овим страницама.
У области наслеђа, ту увек има
актуелности: Ниш је подручје богато у том
смислу, и зато су у „Архитекту“ редовни
прилози о презентацији, реконструкцијама,
ревитализацијама објеката тог наслеђа.
Конкретно, прочитаћете текстове о цркви Св.
Вазнесења у Великом Крчимиру, затим о
базилици у Белој Паланци, о чијем сте
затрпавању,
као
коначном
„решењу“,
обавештени из штампе, даље, детаљно је
анализиран један вредан објект из периода
Сецесије, који не само да није затрпан већ је и
квалитатно обновљен, захваљујући свесном
али и имућном власнику.
Међународни симпозијум „Ниш и
Византија“ ове године је имао своје 14-то
издање. Кад се погледа листа учесника и
програм излагања, јасно је колико Ниш има
значајно место у историји и архитектури овог
периода. Овде ћемо додати да је изложба „100
објеката архитектуре Ниша“ у оквиру
овогодишње БИНЕ у Београду била веома
запажена. Остаје још да се подухват издавања
„Архитектонског водича“ коначно приведе
крају.
Уредник
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ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА „МЕТРОПОЛИТЕН“





ИЗЛОЖБА ГРАФИКА
EVA AULMANN, СР НЕМАЧКА




„ОЧАРАВАЈУЋИ ГРАФИЧКИ ПОТЕЗИ
Ева Аулман нас опчињава својом
супериорном графичком техником. Она гради
свој непоновљив свет уроњен у опојну снолику
атмосферу
стварајући
stimmung
сличан
Becklinovom, Klingerovom, делимично Kubinovom
или de Kirikovom. Али, за разлику од њихових
поједностављених манира, Ева нагиње скоро
барокној
техници,
остварујући
просторе
многоструких могућности, остављајући избор
посматрачу. Свака графика садржи бескрајну
колекцију разноврсних китњастих облика, који
учествују у некој самосталној, херметичној игри,
остварујући један квази-барокни, динамички свет,
препун емоција...“
Љубиша Коцић (из каталога изложбе)

__________________________________________
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „ПРОСТОРИ“
АЛЕКСАНДРЕ ДЕДИЋ и АЛЕКСАНДРА
ДЕДИЋА

Александар Дедић је рођен у Новом
Пазару, по занимању je правник, фотографијом се
бави од 1989.год. Излагао радове на неколико
колективних изложби, а ово је прва самостална
изложба. Највише га интересује спортска
фотографија. Имао је насловне стране у «Спорту»
и «Народним новинама».

Студенти прве године Универзитета
„Метрополитен“ из Београда, са одсека за
графички дизајн, представили су своје плакате
креиране уз знање стечено на предавањима
проф.др Мише Ракоције. Дотичући се тема из
историје дизајна, приредили су изложбу која нам
показује колико је дизајн широка област, као и
процес његовог развоја кроз разне друштвене
прилике.
(из каталога изложбе)

Александра Дедић је рођена у Нишу.
Дипломирала је енглески језик и књижевност на
Филозофском Факултету у Нишу, вајарство на
ФЛУ у Београду и визуелне уметности на
Universite
Aix-Marseille
1.
Магистрирала
уметничку продукцију на Facultad de Bellas Artes
у Валенсији где је на докторским студијама. Као
стипендиста италијанске владе реализовала
истраживачки боравак на Accademia delle Belle
Arti Albertina у Торину. Такође, специјализовала
стакло и теракоту на Ecole Superieure des Beaux
Arts у Марсеју. Фотографијом се бави десетак
година, члан је УЛУС-а и УЛУПУДС-а, а од 1997.
излагала
на
индивидуалним
и
групним
изложбама у земљи и иностранству.
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МАЈ 2015.
ИЗЛОЖБА ГРАФИКА
NAOTSUGU HASHIMOTO, ЈАПАН

„СПОЈ ЛИКОВНОГ, ПОЕТСКОГ И
РЕФЛЕКСИВНОГ
Као вајару, који тродимензионалност види
и тамо где се она не очекује, оно што ми је најпре
пало у очи код Хашимотових графика била је
њихова скулптуралност. Наиме, имао сам утисак
да пред собом имам нешто што својом увек
различитом формом подсећа на скице и
предлошке за будуће скулптуре. А те скулптуре
биле би као и графике апстрактних облика,
међутим нису далеко ни од реалних, јер неке од
њих подсећају на кулу, стуб, зид, јаје, крило,
кошницу, клупко, нож, звоно, перо, лептира,
бубу, брод, птицу...“
Звонимир Костић Палански (из каталога изложбе)
ЈУНИ 2015.
ИЗЛОЖБА МОЗАИКА И ЗГРАФИТА
СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Ментор проф.мр Славица Ердељановић Цурк 

ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА
ГРАЂЕВИНСКО - АРХИТЕКТОНСКОГ
ФАКУЛТЕТА У НИШУ предмет ЕНТЕРИЈЕР 1, 2






„Архитектура као градитељско стваралаштво је
предодређена за трајање, за цивилизацијско
одмеравање епоха. Истовремено унутрашњи
простор, који је управо разлог за стварање
архитектуре јавља се кроз своју природу и форму
као најваријабилнији елемент укупне изграђене
структуре. У низу релевантних објеката из
прошлости, унутрашњи простори због својих
уметничко-историјских а затим и културолошкоцивилизацијских конотација, пројектовани су као
недодирљиви. Међутим, историјско и савремено
искуство говори да унутрашњи простор, посебно
у оквиру свакодневне архитектуре у принципу
јесте подложан сталним променама облика и
интензитета, од тихе модернизације до потпуне
трансформације...“
Проф.др А. Кековић, арх. М. Петровић
Радове су изложили студенти сликарства завршне
године основних и мастер академских студија, у
оквиру предмета Зидно сликарство, њих 21, са
преко 40 радова.
„...Највећи број изложених
радова садашњих студената је настао у овој
академској години, а публика је видела и неке
најбоље радове из прошле и предпрошле године,
како би се показале различите изражајне
могућности
у
овој
области
ликовног
стваралаштва....Ликовна
поетика
развијана
годинама у сликарским атељеима, исказана је у
другом материјалу, уз доследно праћење и
изражавање индивидуалног ликовног израза.
Већина студената открива нове могућности и
шири границе интересовања...“
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ИЗЛОЖБА ГРАФИКА МАРИЈЕ ЦУРК
СЕПТЕМБАР 2015.
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
’’LOVE, PEACE AND UNITY'' 2015.

Марија Цурк је студент сликарства
Факултета уметности Универзитета у Нишу. До
сада је излагала на 24 групне изложбе. Последњих
пет година се бави израдом мозаика и витража.
Претходне године је била учесник Летње школе
мозаика у Царичином граду и Летње школе
сериграфије у Нишу. У међународним ликовним
колонијама у Дески (Мађарска) и Крчедину је
учествовала као графичар.
Добитник је награде "Златни паун"
на X
интеретно фестивалу ЕX LIBRIS, 2011. године у
Мађарској, Szbatka.
"Марија Цурк је неоспорно вредна и
амбициозна млада ликовна уметница која је, не
либећи се, већ храбро опробала изазове јавне
ликовне сцене. Она која је још увек студент
одлучила се да јавности покаже оно што је
понајвише у окружењу својих родитеља, иначе
врсних педагога, научила…У њеној понуди
прилично је јасно исказан став да ћемо у њеном
будућем раду из садашње младалачке магме као
очврсло и јасно исказано убеђење, схватити да ће
Марија бити ангажовани уметник дубоко
подређен једној идеји…"
Миодраг Даја Анђелковић (из каталога)
"...Оно што одмах пада у очи је
разноврсност графичких техника: висока, дубока,
пропусна штампа, затим комбиноване технике.
Све урађено перфектно, по законима графичког
заната. ...Tеме ових графика су реминисценције
на ратна збивања из даље и ближе прошлости, као
да се тиме указује на њену унутрашњу борбу,
можда превише интензивну ("Борба је све","Игре
страдања", "Ратови на Балкану") али типичну за
снажне
индивидуалисте
у
праскозорје
стваралачког напора".
Проф. Љубиша М. Коцић (из каталога)

Изложба фотографија ’’ Love, peace and
unity'' 2015, представља круну пројекта ‘’ Sports
without borders’’, удружења „Нигресив“ из Ниша.
Међународна фото – колонија која је била
саставни део пројекта, одржана је у Брзећу јуна
2015. године. Учесници колоније су Татјана
Потежица из Београда, Маша Цвијановић из
Новог Сада, Игор Дутина из Сарајева, Сандра
Самарџић из Мостара и Радоје Елез из Требиња.
Циљ фотографа је био да забележе
најсрећније тренутке деце, учесника кампа, која
због свог материјалног, социјалног, верског и
етничког статуса живе на самој маргини нашег
друштва. Финансијер целог пројекта је Амбасада
Сједињених Америчких Држава. Финансијску
подршку је обезбедила и Societe General банка.
Више информација на нашем wеb сајту:
http://nigresiv.wix.com/nigresiv
и званичној страни:

www.facebook.com/nigresiv

(фото: Игор Дутина)
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Арх. Јелена Ивановић Војводић, арх. Ружица Сарић, БИНАтим
Београдска интернационална недеља архитектуре /БИНА X/
Десети јубиларни фестивал архитектуре

ГРАЂАНИ И ГРАЂЕЊЕ ГРАДА
8-30. мај 2015. године
Поводом прославе јубилеја и током три недеље фестивала било је одржано 10
изложби, 9 предавања, 14 тематских шетњи, 17 радионица за децу и младе, 4
презентације за стручњаке и извођаче, као и дводневна међународна конференција,
филмска пројекција и 3 посебна програма у оквиру манифестације Ноћи музеја 16.
маја.
БИНА Изложбени програм
Десето, јубиларно, издање БИНЕ које је посетило више од 15.000 посетилаца обележио је квалитетан и
обиман (12) изложбени програм постављен кроз неколико тематских линија:
• БИНА деценија - ауторке Милица Милуновић, Марија Ковљанић, студио Петокрака и 9 (девет) –
аутор Алекса Бијеловић и студенти мастер студија Архитектонског факултета, у фокус су поставиле
саму манифестацију - њена постигнућа, утицаје и појавност
• Домаће градитељство, његови доприноси у локалној средини и међународној сфери : Поглед с
прозора – аутори: Горан Басарић, Мирјана Милановић и Јелена Стефановић, Подижући завесу
/Средњоевропске мреже архитектуре – Фондација за модерну уметност Пољска, Архитектура и
простор- ИАУС, 100: Архитектура Ниша кроз време - Друштво архитеката Ниша, Годишње награде
за архитектуру и Архитектонски и урбанистички конкурси – ДАБ
• Међународна сарадња, која је делимично била у вези са темом дводневне конференције Грађани и
грађење града: Копродукција града и Weltstadt: Светски град – Гете институт и изложба Довести до
завршетка: Еволуција изграђеног окружења у Форалбергу –Институт за архитектуру Форалберг,
која је резултат дугогодишње сарадње и размене између пројекта БИНА и аустријске архитектонске
сцене
• Студентске изложбе: Атлас имагинарних места - аутор проф. Јелена Тодоровић и студенти
докторских студија ФТУ Нови Сад , Макета пешачке зоне Новог Сада - проф. Бојан Тепавчевић и
студенти департмана за архитектуру ФТУ Нови Сад, Фурништај – руководиоци радионице: Милица
Јевтовић и Борис Јаковљевић и студенти ФУД Мегатренд, Архитектонског факултета и Факултета
ликовних уметности
БИНА Предавања
БИНА предавања је отворило предавање посвећено једном од најзначајнијих домаћих архитеката. Ове
године свој опус и архитектонски credo, представио је проф. Спасоје Крунић предавањем под насловом
Шта је архитектура?
Програм предавања која су следила био је посвећен актуелном стању архитектонске струке у Београду
и Србији. Скоро потпуно одсуство конкурса, као начина доласка до квалитетних урбанистичких и
архитектонских решења, угрожена баштина и неадекватна законска заштита исте, деградација
архитеката у професионалном смислу су одреднице које у овом тренутку дефинишу стање на
архитектонској сцени Србије и које се по мишљењу ауторског тима БИНА у великој мери рефлектују
на стање изграђене средине у Србији.: Судбина конкурса / Модератор: Бојан Ковачевић / Учесници:
Бранислав Митровић, Борислав Стојков и Марија Миковић, Угрожена баштина / Модератор: Марко
Николић / Учесници: Александра Шевић, Александра Дабижић, Марта Вукотић Лазар и Иван
Рашковић, Београд – модеран град / Модератори: Игор Марић и Божидар Манић / Учесници: Зоран
Абадић, Наташа Даниловић Христић и Милан Ђурић и Разговор о професији – архитект /
Модератор: Александар Бобић / Учесници: Игор Марић, Милан Ђурић, Весна Цагић Милошевић и
Иван Рашковић
У оквиру програма БИНА иницијативе, БИНА се посредством представљања пројекта Мост на
Калемегдану: Пројекат пешачког моста од калемегданске тврђаве до обале Саве, 2006–2009 –
Ричард Дикон/Мрђан Бајић, придружила напору да се подстакне наставка рада на реализацији овог
вансеријског међународног архитектонско-урбанистичког пројекта.
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Конференција Грађани и грађење града
Посебна програмска целина, дводневна међународна конференција Грађани и грађење града,
посвећена је процесима партиципације и укључивања грађана у процесе планирања, грађења и начина
активног и/или алтернативног коришћења града и градских простора. Конференција је представила
теоријске моделе партиципације, али и практичне пројекте и иницијативе из низа европских земаља.
Конференција је организована у Дворани културног центра Београда и галерији Артгет, 22-23.5. – 4
сесије у оквиру којих је излагало 16 предавача и 2 панел дискусије. Програмски директори
конференције: проф Иван Куцина и Мирјана Милановић.
БИНА радионице
Као и сваке године БИНА кроз програм радионица образује младе свих узраста о грађеном простору.
На радионицама су присутни и њихови професори како би стечено искуство и моделе пренели и на
друге генерације ученика. Конструктор - студио ПРОЦЕС едукативна архитектура, уз употребу
слопивих елемената, Градитељке Београда - Милена Зиндовић и Катарина Алексић уз употребу
компјутера, радионице програма едукације Културног центра Београда у амбијенту и са темом БИНА
изложбене поставке у КЦБ, Поглед с прозора - Ана Недељковић, Разиграни архитекта - Ксенија
Смољанић , Центар за промоцију науке. Дечији културни центар је у свом простору организовао две
интерактивне радионице са предавањем: Развој архитектуре у Београду у првој половини XX века:
Идеје и остварења - Милан Просен и Осветљавање архитектуре (употреба светлости у архитектури
током историје) - Драгослав Михајловић
Студентска радионица Фурништај (израда једноставног намештаја од дрвета) - Борис Јаковљевић и
Милица Јевтовић, окупила је студенте три факултета: Факултета ликовних уметности Универзитета
уметности у Београду, Факултета уметности и дизајна Универзитета Мегатренд и Архитектонског
факултета Универзитета у Београду. Радови су изложени у Скандинавском павиљону изграђеном у
оквиру пројекта Куцни у дрво, у Ноћи музеја.
Три радионице за грађане организоване су у простору Tikkurila тренинг центра са разним темама
веома применљивим како за професионалце у грађевинарству тако и за остале грађане: Санација и
заштита еколошким материјалима, декоративне технике: мермер, натур бетон, флодерај, камен и
По мери архитекте. Предавач Жељко Бабић.
БИНА шетње
Током јубиларног издања БИНЕ организовано је 14 шетњи међу којима су поновљене и неке од
најпосећенијих и најзанимљивијих из претходних година. БИНА шетње, које воде признати стручњаци
из историје архитектуре, архитекте и професори, представљају изванредан модел за непосредно
преношење знања о култури, историји и вредној архитектонској баштини града које грађанима често
нису познате. Након ових шетњи грађани изражавају велико задовољство спознајом вредности која нас
окружује, вредности које треба обновити, штитити и чувати, а која често због небриге није видљива.
Истовремено на овај начин се код грађанства изграђује потреба за непосредно укључивања у
активности везане за развој града.
Нови Београд све више привлачи грађане као и туристе да га откривају на потпуно нов начин, кроз
стручне архитектонске шење. Више пута поновљена шетња Палата Савезног извршног већа у Новом
Београду – Палата „Србија“, водиле: Биљана Мишић и Саша Михајлов, затим, Парк пријатељства у
Новом Београду, водила: Ивана Весковић, су шетње које су организоване у сарадњи са Заводом за
заштиту споменика културе града Београда. Миодраг Нинић из удружења 360 Београд, је водио
шетњу Нови Београд – Од плана до стварности. Стан са траке, фантастична времеплов шетња кроз
напуштене производне процесе панелних система којим су изграђени блокови 61- 64 кроз коју нас је
водила Драгана Мецанов са директним учесницима из тог времена, Миланом Миодраговићем и
Родољубом Мирковићем. Do.co.mo.mo је поново пловио Савом у шетњи Савске обале и оно што их
спаја
коју су водили Марија Мартиновић и Добривоје Ерић. Шетња намењена младим и
средњошколцима, Тргови и паркови Београда, поновљена је и за заинтересоване грађане старијег
узраста, а водили су је Владимир Дуловић и Андрија Стојановић из удружења ТКК.
Шест веома занимљивих шетњи водило је шест различитих, интересантних, стручних жена свака са
својом динамичном причом, препуном скривених интрига испреплетаних са историјским,
уметничким, културним и архитектонским чињеницама: Улица Краља Петра: Сведок историје града
– Бојана Ибрајтер Газибара, Жене у архитектури у периоду 1900-1960 - Милена Зиндовић и Марија
Павловић, Косанчићев венац, Савска варош и Мали пијац - Мирјана Ротер Благојевић, Шетња 3×3 –
Београдски конкурси за јавне комплексе: поводи, процеси и резултати, Жаклина Глигоријевић,
Зграда Радио Београда, Снежана Ристић и Алејама Новог гробља – Виолета Обреновић. Божидар
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Манић и Ана Никовић из ИАУС-а дочарали су Преображај Београда: Путевима Емилијана
Јосимовића стручно и аргументовано кроз лако разумљив приступ грађанима Београда.
Посебан осврт на…
Значајно је поново се осврнути на већ поменуту изложбу, овај пут у контексту шетње кроз архитектуру,
100: Архитектура Ниша кроз време, Друштва архитеката Ниша. Изложба је била постављена у
свечаној сали Урбанистичког завода Београда, где је великом броју запослених и осталим посетиоцима
БИНЕ била организована виртуелна шетња кроз архитектуру Ниша, са кратким и
јасним
информацијама о приказаним објектима, које су често допуњене и занимљивим детаљима о
корисницима или намени објеката. На овај начин архитектонска грађа, професионално обрађена,
презентована је на начин који је близак и широкој публици, што је посебно значајно са аспекта
промоције и очувања културне баштине, али и формирања занимљиве и вредне туристичке понуде
града Ниша. Верујемо да ће ова веома интересантна иницијатива Друштва архитеката Ниша, подстаћи
Београђане на сличан подухват.
Програм БИНА предавања и конференција Грађани и грађење града, били су укључени су у Програм
обуке континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015.
годину, што је у великој мери утицало на повећање посете професионалне публике програмима.
Најава
Имамо посебно задовољство да саопштимо да је БИНА (Београдска Интернационална Недеља
Архитектуре) заједно са са носиоцем пројекта Музејем за архитектуру и обликовање (МАО) из
Словеније и тимовима учесника из 13 европских земаља освојила грант Креативне Европе - Подршка
европским платформама (2014 - 2020) за пројекат Future Architecture/FuturA.
ФутурА је пројекат који умрежава архитектонске музеје, фестивале и невладине организације са
намером да промовише/представи рад и начин промишљања генерације архитеката, кустоса и
истраживача који у овом тренутку освајају сцену. У жижи интересовања двогодишњег програма
(2016/2017), који ће се реализовати кроз низ изложби, конференција, предавања и радионица, су
актуелне теме савремене архитектуре: одрживост, алтернативни извори енергије, нови грађевински
материјали, интердисциплинарна и интерсекторска сарадња у оквиру процеса пројектовања и
реализације, партиципација грађана …
Отворени позив за пријављивање у новембру 2015, пратите на сајтовима
http://www.bina.rs/ , http://dab.rs/
Све фотографије са програма БИНА 2015 су доступне на
https://www.flickr.com/photos/62533857@N07/sets/72157652356246258

Презентација изложбе 100: Архитектура Ниша кроз време (фото БИНА)
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Мр Љиљана Милетић Абрамовић*

У ЗНАКУ АФИРМАЦИЈЕ
37. Салон архитектуре (26. март - 30.
април 2015), Музеј примењене уметности у
Београду
Овогодишњи 37. Салон архитектуре, који
је традиционално одржан у Музеју примењене
уметности од 26. марта до 30. априла 2015,
протекао је у знаку слогана АфирмАцијА. Наша
идеја као организатора Салона била је да се
истакне значај релације Архитекта – Архитектура
– Акција/Афирмација и прикаже, преиспита,
сагледа и афирмише комплексно поље савремене
архитектуре у његовим бројним
контрадикторностима и аспектима.
Афирмација означава и улогу саме
манифестације, изложбе Салона, као битног места
за креирање и потврђивање архитектонске струке
и позиције архитекте – као знак да је Салон
архитектуре препознат као стабилна институција
вредновања савремене архитектонске праксе, али
и као критички поглед који опомиње да не треба
само градити, него и мислити и градити у складу
са општим интересом. По свом карактеру Салон је
архитектонска изложба која представља дела,
људе и идеје у архитектури и успоставља
директну комуникацију између архитектонске
струке и шире публике. Током трајања изложбе,
кроз разговоре, презентације и радионице, било је
могуће истражити и преиспитати друштвени,
политички, економски и архитектонски оквир,
који битно утичу на развој простора градова у
Србији.
На 37. Салону архитектуре пласиран је
Афирмационизам као став који изражава потребу
да се премости безидејност и беспуће у коме се
архитектура као професија данас налази код нас.
Овај симболички и активистички гест исказује
потребу дугорочног деловања на побољшању
услова рада целокупне архитектонске професије у
свим њеним аспектима, као и намеру да активно
утиче на стварање погодније културне климе за
архитектуру и охрабри заједништво
архитектонске струке у репозиционирању места и
значаја архитектуре у нашој средини.
Промена климе на Салону, која се осећа
током неколико последњих година, ове године
била је осетно наглашена – преовладала је
позитивна атмосфера и млада публика, а и

велики број учесника припада млађој и средњој
генерацији. Очигледна је велика потреба за
тражењем нових начина како се данас бавити
архитектуром и како постићи промену
промишљеним улагањем времена и посвећености.
Другим речима, како да миленијумска генерација
„одрасте” и мало се „скраси“, односно, како да
научи да модификује системе у којима послује.
Главно питање и изазов за нашу младу генерацију
архитеката је да се, уместо одласка, определе за
промену система и културе пројектовања, али и
постојећег радног и друштвеног окружења. Од
суштинског је значаја да се промена деси и да се
створи нови систем у целини (укључујући сваки
појединачни контекст и окружење). Један од
начина је стварање аутентичног дијалога и
објективне критике. У том смислу било је
индикативно значајно повећање броја радова у
категорији Експеримент и истраживање, који
критички коментаришу многе архитектонске
проблеме.
Документарни карактер Салона био је
појачан представљањем, у видео-формату на два
екрана, наступа Републике Србије на 14. Бијеналу
архитектуре у Венецији 2014. На једном екрану
емитован је материјал који приказује конкретан
рад, Пројекат 14–14, а на другом су приказани
догађаји – процес организације, настанак,
изградња рада, као и свечани догађај отварања 5.
јуна 2014.
И изложба Црно на бело, у оквиру
пратећег програма Салона, имала је
документарни карактер. Представила је
архитектонске и животне путеве групе
архитеката, генерацијски вишеструко повезане,
од раних професионалних почетака седамдесетих
година XX века до данас. Изложба је
документовала услове рада у времену које је веома
далеко и скоро невероватно са аспеката искуства
данашњих генерација младих архитеката.
Отварила је могућност компарације ондашњег
времена, које је уливало наду и имало друштвену
визију када је политичка воља била у складу с
јавним интересом, и данашњег, у коме визије

ɋȺɅɈɇɂȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȿɂɍɊȻȺɇɂɁɆȺȺɊɏɂɌȿɄɌ

ɈɄɌɈȻȺɊ


друштва нема ни у назнакама. Парадокс
данашњег времена огледа се и у диспропорцији
између техничких и технолошких могућности
струке, свеобавештености, али и недовољног
знања и разумевања.
У оквиру пратећег програма покренуте су,
у виду изложби, експерименталних и
едукативних радионица, трибина и предавања, и
друге теме битне за савремену архитектуру и
друштво, а студентска и остала заинтересована
публика директно је могла да учествује. За
потпунији увид у 37. Салон архитектуре
препоручујемо Каталог који исцрпно документује
Салон 2015.
Велики искорак у осавремењивању и
побољшању целокупне организације Салона, као
и транспарентнија селекција радова, постигнут је
новим начином пријављивања учесника путем
посебног сајта www.salonarhitekture.rs. Одзив
учесника био је више него позитиван, а
организатор се прихватио и великог посла
штампања плаката, припремљених према
прецизном упутству учесникâ, што је резултирало
уједначеним визуелним изразом и квалитетом
изложбе.

GRAND PRIX 37. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ
КУЋА НА КОПАОНИКУ / 2010 – 2014.
Ђ. Стојановић, В. Поповић, М. Церовић
Агенда 37. Салона архитектуре 2015:
Салон архитектуре је прворазредна
архитектонска манифестација, која више од
четрдесет година, у галеријама Музеја примењене
уметности, окупља бројне архитекте из земље,
регије и иностранства. На Салону се излажу
радови у професионалним категоријама –
архитектура, урбанизам, ентеријер,
публицистика, експеримент и истраживање, гост,
конкурсни пројекти, архитектонска критика и
архитектонска фотографија. За овогодишњи
Салон било је кандидовано 306 радова у свим

категоријама. Жири је у званичну селекцију
уврстио 127 радова, од којих је у конкуренцији за
награде разврстано 83 рада у 6 категорија
(конкурсни и студентски радови излагани су ван
категорије за награде).
Жири 37. Салона архитектуре, који су
чинили угледни домаћи и интернационални
професионалци – Боштјан Бугарич, Милан
Ђурић, Дејан Милановић, Игор Рајковић и Маја
Ћирић – доделио је Grand Prix Салона, награде,
признања и похвале по категоријама.
Из извештаја Жирија 37. Салона архитектуре:
“…Приликом селекције и вредновања
кандидованих радова, жири се руководио темом
37. Салона архитектуре - афирмацијом као
потврдом и доприносом новом, позитивном
приступу савременој архитектонској пракси као и
местом, улогом и односом архитектуре према
актуелном друштвеном контексту. Афирмација
као промена и трагање у архитектури, остварује
се кроз критичност и интелектуалне сумње,
општи интерес и јасно временско и просторно
одређење. Ако је афирмација потврђивање
истине, а истина значење чињеница, онда
истинитости архитектуре не треба ништа више од
оног што архитектура јесте, што је сама по себи,
ослобођена догми сваке врсте, потврђена оним
што је стварно (реално) за људе, овде и сада... “
У складу са тим Жири 37. Салона
архитектуре доделио је следеће награде и
признања:
▪ GRAND PRIX 37. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ
додељује
ауторима
Ђорђу
Стојановићу,
Владимиру Поповићу и Милутину Церовићу
за реализовано дело КУЋА НА КОПАОНИКУ
▪ Награду у категорији „АРХИТЕКТУРА“ за
афирмацију међупростора додељује ауторима
Бориславу Петровићу, Ивану Рашковићу,
Александру Томићу, Нади Јелић, Николи
Стојковићу, Луки Остојићу и Анђелки Мурић
за реализовано дело КОМБИНОВАНА ДЕЧЈА
УСТАНОВА У БЛОКУ 61 У БЕОГРАДУ –
ОБДАНИШТЕ / 2011 -2014
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▪ Награду у категорији „АРХИТЕКТУРА РЕКОНСТРУКЦИЈА“ за афирмацију
међузависности архитектонског простора и
програма додељује аутору Владимиру Лојаници
за реализовано дело ВИНАРИЈА
„ACUMINCUM“, СТАРИ СЛАНКАМЕН / 20122013.

▪ Признање у категорији „АРХИТЕКТУРА“
додељује ауторима: Дијани Новаковић,
Александри Никитин, Маји Трбовић и Душану
Ненадовићу за реализовано дело Објекат „Ц“ и
објекат „Д“, TERRA PANONICA EXPIRIENCE
POINT I TERRA PANONICA, МОКРИН/2012-14

▪ Признање у категорији „ЕНТЕРИЈЕР“
додељује аутору Весни Цагић Милошевић
за ентеријер РЕСТОРАН „ЛАГАНО“, БЕОГРАД
▪ Признање у категорији „АРХИТЕКТУРА“
додељује аутору Јовану Митровићу за
реализовано дело ШКОЛСКА ФИСКУЛТУРНА
САЛА, ОБРЕНОВАЦ / 2011-2015

▪ Награду за афирмацију архитектонске критике
на делу додељује ауторима Наталији Ристановић,
Зорану Ивковићу и Милану Шпањевићу за
реализовано дело ПРОЈЕКТОВАЊЕ НА ПАДИНИ
... СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ, БЕОГРАД / 2013-2014
▪ Награду у категорији „ЕНТЕРИЈЕР“ за
афирмацију међузависности креативних
индустрија и заједнице у архитектонском
простору додељује Петокраки: Алекси Бјеловићу
и Милици Максимовић за реализовани ентеријер
ДИЗАЈН ИНКУБАТОР „НОВА ИСКРА“,
БЕОГРАД / 2012-2014

▪ Награду у категорији „ЕКСПЕРИМЕНТ И
ИСТРАЖИВАЊЕ“ за афирмацију простора
међузависности додељује аутору Бранку
Станојевићу за рад ИЗЛОЖБА БИОСКОПА
▪ Признање у категорији „ЕКСПЕРИМЕНТ И
ИСТРАЖИВАЊЕ“ додељује аутору Браниславу
Николићу за рад СЕКУНДАРНА АРХИТЕКТУРА
▪ Награду у категорији „ПУБЛИКАЦИЈЕ“ за
афирмацију ремоделације типолошких облика
додељује
ауторима
Зорану
Абадићу
и
сарадницима за публикацију УПУТСТВА ЗА
ДЕФИНИСАЊЕ МОДЕЛА ТИПСКОГ СУДА ЗА
ОСНОВНИ И ВИШИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
издавач: ГРАФОЛИК доо Београд (Београд 2014.)
уредници : International Menagement Group и
Високи савет Судства
*Мр Љиљана Милетић Абрамовић
в.д. директор Музеја примењене уметности
Кустос изложбе и уредник каталога 37. Салона
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11. Београдски тријенале светске архитектуре 2015.г.

ПУТ СВЕТЛОСТИ (THE WAY OF LIGHT)
Изложба „38. добитника Прицкерове награде за архитектуру, 1979 – 2015.“
Аутор концепта и тотал-дизајн: арх. Ивица Млађеновић, Студио А
Хол Дома омладине у Београду, 8 - 19. септембра 2015. године
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Ђорђе Стошић*



ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ
БАШТИНЕ НИША КАО
ВАЖАН ДЕО КУЛТУРНОГ
ИДЕНТИТЕТА ГРАДА

Културна добра су ствари и творевине
материјалне и духовне културе од општег
интереса које уживају посебну заштиту утврђену
важећим Законом о културним добрима.
Културна добра посредно или непосредно
пружају допринос даљем развоју друштва, од
усмених предања и писаних докумената, до
покретних и непокретних културних добара.
Културна добра су старине који потичу из неке
прошле епохе, а које у своме данашњем облику,
стању, садржају и суштини имају особине које
означавамо као историјску, научну, уметничку,
културну или етнографску вредност и које могу
бити од користи за разна сазнања, као докази
неког историјског збивања, културних
постигнућа, народног живота и обичаја. Она су
средства за одржавање сећања на значајне
догађаје, идеје или личности и као сведоци и
носиоци животне снаге и постигнућа прошлости
могу бити од значаја за разумевање, проучавање и
обележавање историјских и културноисторијских збивања, а услед чега јавни интерес
захтева да она буду сачувана.
Географски положај Ниша знатно је
утицао је на комплексно споменичко наслеђе
града, од античког до савременог доба. Управо
због специфичне слојевитости, споменици Ниша
данас имају важну улогу у оквиру колективног
памћења и формирања колективног идентитета.
Било да је реч о споменицима који су подигнути у
славу неког догађаја или личности које су
значајне за историју регије, државе или места,
њихова тумачења су инкорпорирана у
колективно памћење и зато су они важни актери у
изградњи колективног, али и идентитета
појединца који се са том креираном сликом
прошлости поистовећује.
Споменички фонд града Ниша чине
археолошка налазишта, урбане целине, објекти
народног градитељства, објекти сакралне,
профане и утилитарне архитектуре, стара
гробља, јавни споменици, спомен обележја и
знаменита места. Анализа свеукупног
споменичког фонда упућује на закључак да ово
подручје карактерише бројност споменика
културе и значајних археолошких налазишта.

Са становишта бројности, карактеристика
и просторне диспозиције, културна добра
Нишког региона пружају највеће могућности
коришћења у просветно-образовне сврхе, и
нарочито у области развоја туризма.
Заштита културне баштине – а у оквиру
ње и заштита споменичког наслеђа – несумњиво
је најбитнији процес у очувању културног
идентитета нашег друштва. Град Ниш и његову
околину издваја, односно даје посебност,
концентрација градитељског наслеђа. То су:
а) градитељске це лине : историјска језгра,
четврти, сеоска и полусеоск а насеља ,
субурбана подручја, за тим ста ри гра дови
и рушевине
б) историјске грађевине : храм ови, цркве,
крстионице, војничке ка сарне, ба стиони,
спомен логор, цивилне јавне згра де
( упра в не јавне згра де, објекти јавних
садржа ја), споменици дога ђа јима и
особам а, приватне стам бене гра ђевине
(куће, пала те), привредне гра ђевине
( ма нуфактуре, силоси, фабрике,
м линови), инфраструктура (мостови,
путеви, водоводи).
ц) археолошка нала зишта : територија
Ниша је неистра жени археолошки
резерват у којем се под земљом нал азе
оста ци старих култура , насеља ил и
њихових делова
Посеб не врсте гра дитељског наслеђа су
објекти који припа да ју природној и
гра дитељској ба штини, знаменита места
(историјски и мем оријални паркови,
природно- градитељске целине).
Један од основних задатака службе
заштите је заштита и очување културних добара у
неокрњеном и изворном стању, преношење
културних добара будућим нараштајима, и
успостављање услова да културна добра према
својој намени и значењу служе потребама
појединца и општем интересу.
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1.Заштита културног добра јесте спровођење мера
заштите правне и стручне природе прописаних
одредбама Закона о културним добрима, а у
складу са правилима конзерваторске струке,

НИШ И ВИЗАНТИЈА XIV

2. Очување културног добра јестe спровођење
мера заштите и очувања ради продужења трајања
споменичких својстава културнога добра,

У
организацији
Града
Ниша,
Универзитета у Нишу и Православне
Епархије нишке, од 3 – 5. јуна ове године, у
свечаној сали Универзитета, одржан је
научни скуп „Ниш и Византија“. Овај
међународни
симпозијум
византолога,
четрнаести по реду, одвијао се у оквиру Дана
Св. Цара Константина и Царице Јелене, са
темом:
ГРАДОВИ
И
ГРАЂАНИ
ВИЗАНТИЈСКОГ СВЕТА.

3. чување културног добра је перманентно
праћење стања културнога добра и осигуравање
његове заштите од сваког угрожавања тога добра
или његових споменичких својстава, као и сваке
друге противправне или неовлашћене употребе,
4. одржавање културнога добра је перманентно
праћење стања културног добра те подузимање
мера и радова нужних за очување споменичких
својстава, целовитости и намене културног добра.

Међународни симпозијум византолога

Сврха за штите културних доба ра је:
а) очува ње интегритета или целовитости
одређеног споменика ил и ам бијента, без
обзира на чињеницу да м у се на мена м оже
пром енити
б) ства ра ње услова за одржава ње и
опстанак објекта
ц) спречава ње свих оних радњи које би
м огле оштетити и пром енити споменик
д) за довољење потреба за једнице
Установе специјализоване за заштиту
споменика културе, односно Заводи за заштиту
споменика културе обављају делатност заштите
непокретних културних добара. Поред
истраживања, евидентирања, израде историјске,
техничке, фото и друге документације
непокретних културних добара и добара
претходне заштите, валоризације, израде
предлога за утврђивање споменика културе,
вођења регистра споменика културе, заштите
кроз документацију, Заводи за заштиту
споменика културе обављају и послове
утврђивања услова за предузимање мера техничке
заштите, израде елабората, праћења радова,
утврђивања услова за урбанистичка планирања,
спровођења мера правне заштите, израде
елабората истраживачких и рестаураторскоконзерваторских радова, рада на информативној,
публицистичкој и пропагандној делатности,
стручног усавршавања, и извођења археолошкоархитектонско-истраживачких радовова и
конзерваторско-рестаураторских радовова.
______________________________________________
*Ђорђе Стошић. дипл.историчар
Завод за заштиту споменика културе Ниш

Првог дана симпозијума, 3. јуна 2015.г.,
након свечаног отварања, уводне речи др. Мише
Ракоција и благослова Патријарха српског
Господина Иринеја, поздравну реч дао је
градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
Скупу су се обратили и ректор проф.др Драган
Антић и проф.др Миодраг Марковић, а Милош
Живковић је промовисао Зборник радова бр. 13.
Свечаност је завршио хор Студентског културног
центра.
Излагања су првог дана имали учесници
из Грчке, Турске, Хрватске, Италије, Бугарске и
Србије. Председавао је др Драган Војводић из
Београда.
Другог дана, 4. јуна 2015.г., председавале
су: др Елена Козловцева из Москве, др. Ангелики
Папагеоргиу из Атине, др. Светла Петрова
Динева из Софије, др. Смиљка Габелић из
Београда и др. Елизабета Димитрова из Скопља, а
излагања су имали учесници из Грчке, Црне Горе,
Енглеске, Мађарске, Румуније, Македоније,
Хрватске, Аустралије, Бугарске, Шведске, Русије и
Србије. После сваке групе излагања одржана је
дискусија.
Трећег дана, 5. јуна 2015.г., учесници
симпозијума су имали пријем у Председништву
Града, а затим су обишли споменик културе –
византијски град Комплос (српски: Копријан) и
цркву Св. Јована.
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Елена Васић Петровић*

РАНОХРИШЋАНСКА БАЗИЛИКА
НА ЛОКАЛИТЕТУ
«КЛАДЕНЧИШТЕ»
КОД БЕЛЕ ПАЛАНКЕ
Археолошком наслеђу одувек се посвећује
посебна пажња у сваком документу и закону који
третира заштиту културних добара, у свету и код
нас. Србија је поред низа својих законских
докумената преузела и обавезе на међународном
нивоу, потписујућу конвенције које за циљ имају
ефикаснију и уједначенију заштиту наслеђа 1.
Посебну проблематику у истраживању и
заштити археолошких локалитета представљају
радови и процедуре везане за пројектовање и
изградњу инфраструктурних објеката. Србија у
последњих десетак година преживљава велику
кризу у смислу непостојања озбиљне политике и
стратегије на овом пољу, што по правилу
резултира неадекватним третманом археолошког
наслеђа.

Сл. 1 (фото из документације Завода)
Приликом рекогносцирања терена за
потребе изградње Коридора 10 - источни крак,
регистрован је низ нових и од раније познатих
локалитета. Ова процедура уобичајена је пре
пројектовања трасе. У елаборату који је израдио
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
локалитет под називом „Ладанчиште“ убележен је
као простор који садржи материјалне остатке
праисторијске културе. Осам година касније, на
истом месту приликом припремних радова на
изградњи трасе, археолошки надзор, који је за
инвеститора „Коридоре Србије“ обављао редовну


1

„Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа“, Ла
Валета, 1992.

контролу, уочава на терену који је поравнат
машинским путем велику количину шута. Овај
налаз указивао је на присуство неке грађевине, за
коју се тада већ могло претпоставити, на основу
једноставног прегледа материјала, да би могла
припадати античком периоду. Радови су
обустављени како би се у складу са законом
предузеле мере у смислу истраживања,
валоризације и заштите2. Археолошким
ископавањима која су спроведена у току 2013. и
2014. године утврђено је да се ради о сакралном
комплексу, датованом у период између IV и VI
века наше ере, чиме су почетне претпоставке
потврђене, а значај и очуваност налаза свакако је
премашио сва очекивања3.
Откривени сакрални комплекс сачињен
од ранохришћанске цркве са крстионицом и
полуатријумског анекса са портиком, укупне
површине од око 800м2, био је позициониран на
траси пута у целом свом габариту (слика 1). Ова
чињеница, као и низ других фактора, и поред
изузетног залагања надлежне службе заштите
(Завод за заштиту споменика културе Ниш) и
оштре осуде стручњака и јавности, довели су до
доношења одлуке да се иста „затрпа“ у јулу 2015.
године и да се преко ње изгради планирана
деоница аутопута.
Према мишљењу најеминентнијих
стручњака исказаном кроз записнике и закључке,
сачињене након обиласка терена и увида у
документацију са ископавања, а на захтев нишког
Завода, и то одмах након прве завршене кампање,
комплекс је представљао квалитетно зидани
објекат који се по својим одликама издвајао у
региону4. Сама црква је имала осликане зидове и
била је опремљен адекватним мобилијаром. У
унутрашњости објекта пронађени су остаци
уломљених стаклених кандила и лампиона, а
посебно се истицала фрагментована фибула са
натписом „MINNA“, што је помен у раном
хришћанству веома поштованог Св. Мине чије се
место ходочашћа налазило близу Александрије.
Посебно светло, на све већ речено, баца и
чињеница да се у непосредној близини места где
је овај комплекс откривен, налази некадашња
Ремезијана, данас Бела Паланка, у којој је током 4.
и почетком 5. века столовао чувени епископ
Никета5, одговоран за преобраћање великог броја
„неверника у хришћане“ и генерално, за
укорењивање хришћанства на овим просторима.


2

„Закон о културним добрима“, Сл.гласник РС 71/94
Руководилац истраживања била је Мирјана Благојевић,
археолог
4
Из архиве ЗЗСК Нипш, Акт бр.1296/2 од 4.10.2013., др
Чедомир Васић, др Михаило Милинковић
5
Исто
3
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Сл. 2 (документација Завода)

Сл. 3 (документација Завода)
Величина комплекса, као и степен
очуваности у габариту, представљали су изузетан
пример ранохришћанског градитељства, који је
пружао велики потенцијал за презентацију и
туристичку експлоатацију (слика 2).
У елаборатима које је нишки Завод
израдио дати су предлози за заштиту,
конзервацију и презентацију у две варијанте,
укључујући и заштитну конструкцију и пратеће
садржаје. Прва варијанта представљала је решење
у коме се објекат задржава In situ, док је друга
подразумевала измештање на другу локацију, што

је такође методолошки и технолошки било до
детаља разрађено и осмишљено.
На жалост , од свих предложених решења
и могућности, инвеститор се одлучио за методу
коју је предложио Републички завод за заштиту
споменика културе из Београда, а то је
затрпавање, што је неминовно довело до
уништавања непроцењивог културног блага и
бесповратног губитка дела историје и
сведочанства о развоју раног хришћанства на
нашим просторима (слика 3).
.
*Елена Васић Петровић, диа, конзерватор
директор Завода за заштиту спом. културе Ниш
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АСОЦИЈАЦИЈА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА
је првог маја ове године обновила делатност
МУЗЕЈА АРХИТЕКТУРЕ У САСТАВУ АСА
Музеј прикупља податке о архитектима и њиховим делима у српском културном простору ради:
1. публиковања у часопису АРХИТЕКТУРА
2. организације јавног излагања
3. формирања фундуса грађе за потребе лексикографских издања
Расписан је и конкурс за радно место кустоса Музеја.
АСА је, такође, на свом званичном сајту поставила
АЗБУЧНИК СРПСКОГ ЛЕКСИКОНА АРХИТЕКАТА
који у овом тренутку броји 545 страница. Архитекти чије ће се биографија и дела наћи у до сада
најширем прегледу твораца градитељства насталог на овим просторима, попуњавали су упит
постављен на сајту и слали га на адресу asa@sbb.rs.

_________________________________________________________________________________

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О ВЛАСИНИ
У организацији Завода за заштиту природе Србије, ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и путеве
општине Сурдулица, под покровитељством Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Републике Србије, јула ове године организована је промоција књиге „ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА
ВЛАСИНА“. Промоција је одржана у Информативном центру за заштиту животне средине
Сурдулица, Власина Рид. Присутне су поздравили: Слађана Максимовић, директор Дирекције,
Александар Драгишић, директор Завода и Александра Поповић, председница општине Сурдулица.
Књигу су представили др Срђан Белиј, уредник и Драгана Недељковић и мр Данко Јовић из нишког
огранка Завода за заштиту природе Србије.

_________________________________________________________________________________

ОБНОВА ПОЗОРИШТА У СУБОТИЦИ
„Пред бројним грађанима и функционерима локалне власти данас је скинута заштитна церада са
старог дела Народног позоришта, чија реконструкција траје од 2007. године. Од рушења старе зграде из
1842. године и потписивања протокола о реконструкцији и изградњи новог објекта између
републичких, покрајинских и градских органа власти, до данас завршено је четири фазе градње и
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обновљен стари део Талијиног храма. „Завеса“ која је данас подигнута открила је симболе театра, шест
коринских стубова....
...Очекујемо и даљу подршку и већ ове године настављамо градњу новог дела објекта, а 2016. године
ћемо почети изградњу унутрашњег дела – рекао је градоначелник Јене Маглаи....
...Успели смо да заштитимо старо здање, да буде као са разгледнице, али да би објекат доживео пуну
функционалност, морамо заједно да делујемо, те да и република и град прате наше кораке и издвоје
средства. Ово је дивна свечаност, али ми не стајемо, већ се припрема документација за пету фазу,
покреће се поступак јавне набавке, да би радови што пре били настављени - рекао је Небојша
Маленковић, директор Управе за капитална улагања Војводине....“
(Извор: www.subotica.com)

_________________________________________________________________________________

БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТОНСКИ БИЈЕНАЛЕ
АРХИТЕКТОНСКА ИЗЛОЖБА „ВЕЛИКО

а“

Сваком од архитеката учесника пружила се могућност интерпретације овог назива на свој начин, у
различитим видовима презентације. Последња економска криза, која је захватила ове просторе 2008.
године, одразила се на сва поља, па и на архитектуру. Криза је, генерално, утицала на сваки облик
стваралаштва. Архитекта се последњих година налази на позицији између инвеститора и задатих
околности, посредно и непосредно. Економска криза утицала је и утиче на квалитет, али и на
квантитет градње. Све то повезано је и са величином објеката, која се сагледава на физичком, али и
естетском пољу. Ово је била јединствена прилика да се прикаже одговор стручњака на постојеће
околности, како кроз изведене објекте, тако и кроз нереализоване пројекте, настале у последње две
године.
Изложба је обухватала излагање из следећих области:
- архитектура
- урбанизам
- просторне инсталације
- просторно планирање
Изложба је одржана у атријумском простору Југословенске кинотеке, заједно са дизајнерском изложбом
и научном конференцијом. Радове је оцењивао жири изложбеног сегмента архитектуре и урбанизма, а
награђена су три најбоља рада.
ДИЗАЈНЕРСКА ИЗЛОЖБА „ВЕЛИКО

а“

Дизајн ентеријера се, глобално, посматра као део индустрије у порасту. Међутим, треба обратити
пажњу на то да исти, ипак, спада у категорију луксузне услуге тржишта те стално подлеже успонима и
падовима економије. С друге стране, ово не би требало да знатно утиче, нити да обесхрабри
професионалне дизајнере, такође укључујући и оне који завршавају струковне школе из ове области,
јер у сваком моменту постоји тржиште и интересовање за ову област. Напротив, не само да не треба да
обесхрабри већ да тренутна економска ситуација треба да инспирише на даљи развој, проширење
могућности те истраживање информација различитих садржаја. Циљ је да се скупи што већи број
професионалних дизајнера, студената струковних студија, произвођача, трговаца, увозника и осталих
из ове области.
Требало је да се учесници фокусирају на представљање свог виђења тренутног стања на Балкану по
питању перцепције пројектовања ентеријера, производње намештаја, дизајна и индустријског дизајна.
Радове је оцењивао жири изложбеног сегмента намештаја и ентеријера, а награђена су три најбоља
рада.
Котизација за обе изложбе је била 50 евра
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ВЕЛИКО

а“

Конференција се бавила положајем и улогом архитектуре на Балкану. Циљ је био сагледати оквире у
којима архитектура Балкана настаје, односно поставити жеље архитеката, могућности друштва и
коначне резултате балканске архитектуре у један критички контекст. Питање које се поставља је дакле
то, колико наш научен и општеприхваћен доживљај архитектуре одговара нашој свакодневици. Као
један од циљева конференције јесте и формирање одређених оквира, као и разматрање потенцијалних
могућности будућег развоја архитектуре Балкана. Полазна тачка за такво размишљање свакако требају
бити могућности наших друштава, њихова ограничења али и њихове предности.
Теме конференције су биле:
- Архитектура на Балкану – између визије и могућности
- Критички оквир савремен архитектуре Балкана
- Град из архитектуре
- Архитектура у историји Балкана
У научном одбору је било 20 представника институција и универзитета Русије, Словеније, Македоније,
Албаније, Италије, Словачке, Француске, Грчке и Србије.
Oрганизациони одбор бијенала сачињавали су: Марко Стојановић ист. ум., Ђорђе Мандрапа д.и.а., др
Татјана Мрђеновић д.и.а., Небојша Антешевић д.и.а., Марија Тодоровић ист. ум. и Јелена Николић диз.
ент.
__________________________________________________________________________________________________

ИЗЛОЖБА „АРХИТЕКТУРА БАНАКА И ШТЕДИОНИЦА У БЕОГРАДУ 1918-1941.“
Изложба је одржана у Галерији „Југоекспорт“-а у Београду од 7. до 24. августа 2015.г. Реализована је у
сарадњи са Спомен-збирком Павла Бељанског из Новог Сада.
Аутор је Марко Стојановић, историчар уметности из Београда, а изложба је настала је на основу
његовог дипломског рада одбрањеног на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета
Универзитета у Београду, за који је аутор проглашен лауреатом престижне Награде Спомен-збирке
Павла Бељанског за 2013/14. годину.
Изложба је током септембра била приказана и у Спомен-збирци Павла Бељанског. Кустос изложбе је
била Милица Орловић Чобанов.
Током трајања изложбе у Галерији „Југоекспорт“-а одвијали су се и пратећи програми:
- Субота 8. и 15. август, 19 ч: ауторско тумачење изложбе;
- Недеља 9. и 16. август, 19 ч: ауторско тумачење-шетња кроз град.
- Уторак, 11. август, Библиотека града Београда, 19 ч: Трибина «Архитектура банака и штедионица –
некад и сад». Учесници су били: архитекте Небојша Глишић и проф. Бранислав Митровић.
__________________________________________________________________________________________________
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МУЗИЧКИ И ВИДЕО ПЕРФОРМАНС арх. СЛОБОДАНА МАЛДИНИЈА
Да ли је могуће у само 53 минута сместити 40-тогодишње дело једног аутора? У видео - музичком
перформансу 53' Малдини представља своје најзначајније ликовне и музичке радове настале од 1975. до
данас. Слободан Малдини (1956.) архитекта, уметник, дипломирао је на Архитектонском факултету у
Београду 1980. Током 1970-тих и 1980-тих специјализује архитектуру италијанске ренесансе у Vicenzi,
код професора James S. Ackermana (Harvard University) и професора Wolfganga Lotza (Institute of Fine
Arts, New York. Један је од најранијих протагониста постмодерног покрета у архитектури почетком
1980-тих година у некадашњој Југославији. Добитник је више награда за своје архитектонске пројекте и
учесник на многобројним изложбама, међу којима су најзначајније: Biennale de Paris (1985.), Biennale di
Venezia (1985.). Написао је више књига, међу којима: "Сенке богова - десет огледа о архитектури",
"Енциклопедија архитектуре“, "Зимска прича", "Пројектовање школских зграда", "Лексикон
архитектуре и уметничког занатства", "Порно и панк неоархитектура", "Књига о бодисатви", "Соба
3327", "Ребека" и др. Његову књигу "Светлост" прочитало је по објављивању на интернету за само два
дана преко 2.000 читалаца.
______________________________________________________________________________________________

,,ОД ОСМАНСКОГ ГРАДА ДО ,,БЕОГРАДА НА ВОДИ...''
На Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду Центар за визуелну културу Балкана, у јулу 2015.г. одржана је Академска конференција
,,ОД ОСМАНСКОГ ГРАДА ДО ,,БЕОГРАДА НА ВОДИ'': КРИТИЧКА ИСТОРИЈА ВИЗУЕЛНОГ
ПРЕИНАЧАВАЊА ЈАВНИХ ПРОСТОРА БЕОГРАДА (19 - 21. ВЕК)''
Сесијама су председавали: др Александар Кадијевић, др Ненад Макуљевић, др Мирјана Ротер
Благојевић и др Симона Чупић. После сваке сесије вођена је дискусија а завршну реч је дала др Тијана
Борић. Реферати: др Дубравка Стојановић, Контроверзе урбанизације Београда (1885-1914. ), др Тијана
Борић, Двор у Савамали - темељ српског Београда изван шанца, Биљана Мишић и Саша Михајлов,
Дворски комплекс на Теразијама: од владарског дома до репрезентативног јавног простора, Бојана
Јокић, Војска и урбанистичка слика Београда током 19. и почетком 20. века, Марија Павловић, Улога и
обликовање спортских објеката у Београду у односу на потребе тренутка, мр Вук Даутовић, Развој
јеврејскихпростораБеоградатоком19.и20.века, Александра Илијевски, Мостови као симболи урбане
топографије Београда, др Владана Путник, Спорт у јавном простору: генеза београдских соколских
домова и стадиона, др Мирјана Ротер Благојевић, Континуитет и дисконтинуитет у обликовању
јавних простора Београда у 19. и почетком 20. века, Иван Р. Марковић, арх. Милан Миловановић,
Прилог проучавању обнова и реконструкција грађевина у Београду 1920- 2015., др Марина Павловић,
Нови универзитетски центар међуратног Београда, мр Милица Мађановић, Копитарева градина –
трансформације и токови заштите резиденцијалне четврти Београда, др Симона Чупић, Лице и
наличје модернизације: Београд у сликарству између два светска рата, др Марта Вукотић, Кратка
историја планирања акваторија Ушћа (са освртом на комплексност културног наслеђа подручја
"Природног језгра" Београда), мр арх Бојан Ковачевић, Архитектонске и урбанистичке вредности у
јавном дискурсу око пројекта ,,Београд на води'' (2014-2015.), арх. Бранко Бојовић, Београд на води –
екран у Београду, екран пред Београдом, др Ненад Макуљевић, Криза савремене јавне споменичке
културеуБеограду, др Милан Попадић, Макета као јавни простор, др Александар Кадијевић, Страни
архитекти и културни идентитет Београда, Мирослав Пантовић, Храм у урбаном пејсажу Новог
Београда.
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Арх. Светлана Литовски

БАНГАЛОР – СИЛИКОНСКА
ДОЛИНА ИНДИЈЕ
Република Индија је држава у јужној
Азији, седма држава у свету по површини, а
друга по броју становника. Индијски
подконтинент је дом развијених
цивилизација од пре 7000 година, чији
остаци у долини Инда о томе сведоче.
Поменула бих Мохенџо Даро, на раскрсници
трговачких путева. Предивни урбанизовани
град са водоводном и канализационом
инфраструктуром, грађен од печене опеке,
чији су задивљујући делови сачувани до
данас. На тако великом простору било их је
много у долинама великих река, са погодним
условима за развој.
Индија је позната по свом привредном и
културном богатству. Била је скоро два века
колонија Уједињеног Краљевства, ослобођена
Гандијевом ненасилном борбом за независност,
отпором 1947. Јасно је његово име: Махатма Велика душа. Освета колониста је подела на
Индију и Пакистан, као стална незарастајућа рана
међу њима. Заједница је 29 држава и седам
савезних територија. Економске реформе од 1991.
су омогућиле привреди земље статус једне од
најбрже растућих на свету. Она је плуралистичка,
мултиетничка, вишејезичка, вишерелигијска, са
сложеношћу која све то прати. У последњој
великој светској интеграцији чланица је БРИКС-а
(Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка).

Оно што све покреће је иновација, а
предуслов иновирања је тржиште идеја.
У једној од савезних држава Индије –
Карнатака, на доброј позицији у средишту јужне
Индије, са угодном климом, развијеном
пољопривредом, а због рудног богатства и
индустријом, налази се Бангалор као главни град.
И баш ту су одлучили да, осим устаљеног у
привреди, приоритет постане продаја памети у
ИТ технологијама. Тадашњи премијер државе
Карнатака - Somanahall Mallaiah Krishna, имао је
ту визионарску идеју која је касније постала
општеиндијска, да упише милионе студената на
студије ИТ технологија. Тада 9 милиона, а данас
27 милиона дипломаца годишње, спремно је за
тржиште рада. Куповином инфраструктуре
омогућио је да све профункционише.
Његова каријера после школовања у
Индији, па у Даласу, на правном факултету, као
Фулбрајтов стипендиста, била је у сталном
политичком успону до положаја министра
спољних послова земље, са милијарду и двеста
педест милиона становника.
Његово визионарство имало је подлогу у
великој математичкој писмености младих на
школовању, као и у познавању страних језика,
енглеског, немачког, руског, матерњег, који се
разликује по областима. И гле чуда - то
визионарство се поклопило са настанком
неопходности за увођењем outsourcing-а.

Аеродром у Бангалору
______________________________________________
(фото: Интернет)
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Оutsourcing је ефикасност пре свега, јер
премештањем са извора мање важних послова
постиже се рационализација. То је подлога за
Е пословање, која омогућава да се са лакоћом
превазиђу границе које су традиционално
дефинисале пословну организацију. Познати
«гуру» менаџмента Том Питерс рекао је:
,,Do what you do best and outsources the rest ”
(ради у чему си најбољи а остало препусти
специјализованим за те послове). Прихватање
outsourcing-а одговара надолазећој глобализацији
јер се рутински послови поверавају провајдерима
а информатичари се концентришу на
активности од стратешког значаја. На пример, у
Финској је 60% пословања у Е моделу где је то
процес екстернализације активности мањег
значаја од стратешких. Овај процес настаје у
пузећем тоталитарном капитализму у тренуцима
рецесија чији смо сведоци задњих година и ми
били, у циљу смањења трошкова а повећања
конкурентности, са убрзаном реализацијом
пројеката.
Ronald Coase, добитник Нобелове награде
за 1991. дефинисао је да ће компаније расти до
нивоа до којег ће се трошкови организације
додатних операција унутар фирме изједначити са
трошковима куповине (тј приходом
прикупљеним на тржишту). Компаније расту и
постају све компликованије и све скупље за
координирање унутар фирме, па је настала
потреба да се оформе специјализоване фирме
чије ће пословање са истим квалитетом услуга и
системом рада бити знатно јефтиније.
Када неки делови примарне компаније
постану мање ефикасни, терет се премошћује
поверавањем послова специјализованим
компанијама, наравно, уз све добробити и мане
Стамбени блок у Бангалору

оваквог начина принуде у пословању зарад
економичности. Модели outsourcing-а су
стандардизовани. Припремљено како јесте,
Индијско тржиште деоница нарасло је 200%
захваљујући милијардама УСА долара страних
улагања у Индијску привреду, а најбрже растућа
грана је ИТ сектор. Компаније типа Accenture,
IBM, Dell, Cisco, Intel, Google, General electric селе
своје делове у Индију.
Посебно, покрајина Карнатака са главним
градом Бангалоре, званим башта Индије,
силиконска долина, пандан америчкој
Силиконској долини, друга је у свету у
outsourcing-у који се усталио и доказао у
ефикасности. После многих успешних
реализација, ту се селе и Развој и истраживање,
Атестирање, Дизајн итд. Не усуђујем се ни да
замислим комплексност свега, а функционише, и
још је у порасту за сваку услугу коју хоћете да
препустите. Пораст улагања од двадесет
милијарди долара, наметнуо је процес
симултаних покушаја у сопственом региону,
отварањем тржишта и најефикаснијег модела
организације, иновирање је настало из тржишта
идеја, акумулацијом знања, слободног протока
информација у новим моделима транзиције.
Град Бангалор се ухватио у коштац крајем
осамдесетих са ентропијом јер је он систем (град)
у систему (Карнатака држава) система( савез
држава), миграција, протоком капититала и
информација, променама фундаменталних
вредности настанком нових стилова живота и
моделима потрошње, услуга итд.
Наметнуо се процес стратешког
планирања са карктеристикама: партиципативно,
интерактивно, интегративно и итеративно итд. у
одрживом развоју. Настао је процес
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прекограничног повезивања вишесмерног.
Прилив средстава и велико демографско
оптерећење довело је до“ вучје глади“ у свим
областима везаним за грађевинарство и
архитектуру. Званично све што изазива промене у
бруто дохотку пресликаће се и на архитектуру.
Бангалор је био и остао град башта у коме се
догодило чудо, град се удвостручио по питању
досељеника из свих делова Индије а утростручио
кад се узме у обзир број привремено насељених
странаца. Бангалор - рај за љубитеље ИТ
технологија, али и град музеја, палата, храмова,
град у развоју и процвату, а ипак је задржао назив
центра индијске класичне музике.
Бангалор се налази на висоравни Декан,
насељено махом дравидским становништвом са
језиком каннаду. Брдовито је а реке су обуздане
бранама са вештачким језерима и електранама за
производњу стабилне електричне енергије за Е
пословање у довољним количинама.
Проток информација иде од света ка
Индији али и из Индије ка свету. У ИТ
технологије пребачене су стране обраде за
потребе болница, пореских управа, уреда за
статистику Холандије а све је почело осамдесетих
година пресељењемTexas instruments. Бангалор
има космополитски амбијент, и реперна је тачка
светског outsourcing-а, још увек у развоју, а све се
пресликало и на многе друге велике центре
широм Индије.
Велике светске фирме су пронашле свој
интерес да инвестирају у изградњу хотела,
стамбених објеката, и свега што чини живот
удобним у условима невероватног демографског
раста. Пре свега, био је потребан систем
аеродрома који омогућавају повезивање са светом,
путева, брзих железница, лука за морски
транспорт.
Кула ATC Tower

Јасно да је пред архитектама и
урбанистима никла неопходност идентификације
проблема, израда пројекта и имплементација у
реалност, као и суптилна трансформација
пољопривредног у изграђено окружење. Јасно да
не постоји дефинисан општи модел који би
допринео радикалнијем усвајању
трансдисциплинарности у активностима за
одрживи развој од поставке задатака до
еволуирања пројеката до краја. Оно што се у
Бангалору десило је респектабилно. Поменула
бих изградњу 1080 хотела , 600 у самом граду, а
остали су у парковској околини близу језера на
рекама мале удаљености од града. Премијер
Нарендра Моди је покренуо иницијативу за
подршку изградњи, позивајући стране
инвеститоре да улажу без ограничења опаском:
,,Ви уложите један део, ми ћемо помоћи са два
дела.“ Рецимо, инвестиција у чисту енергију
достиже 7,9 милијарди долара. Позивом
“Make in India“ Нарендра Моди je у Делхију
покренуо иницијативу и енергично и отворено
упутио на политику улагања неограниченог, али
без шкарта и штетности по околину.
Комплекс белих модерних стамбених
зграда уздижe се високо према ведром небу и са
њих се необуздано простире поглед на читаву
долину. Осећа се Корбизјеов утицај (Чандигар) у
најлепшем смислу, али не копиран. У близини су
школице, вртови, спортски терени,
административне зграде , услужни објекти,
хотели. У самом комплексу су и сале за дружење,
сале за венчања и прославе, кетеринг,
перионице...
Велики сјајни аеродром повезан је са
градом савременим аутопутем на око сат вожње,
због густине саобраћаја. Модеран и
транспарентан, пројектован од Ричарда Мејера,

ȺɄɌɍȿɅɇɈɋɌɂɍɋȼȿɌɍȺɊɏɂɌȿɄɌ

ɈɄɌɈȻȺɊ


награђен за офис салу Reflected topography BGRT
престижном наградом Internacional design awards
за 2014. годину. За дванаест и по милиона
путника аеродром је делимично завршен а
предвиђена је још једна фаза изградње
укључујући још једну паралелну писту и пратеће
објекте. Омогућено је полетање 27 авиона на сат.
Доласци и одласци су вертикално подељени по
нивоима са модерним и једноставним
праволинијским системом протока. Истовремено
прима четрдесетак авиона и има 2000 паркинг
места.

Један од хотела у традиционалном стилу

Sheraton Grand Bangalore Hotel

Хотели за луксузни бизнис, најчешће
ситуирани у срцу силиконске долине,
солитерског су типа, са енормним смештајним
капацитетима за сваки џеп. Обично се
апострофира спектакуларни поглед на Ulsoor
Lake нудећи савремени комфор у смештајним и
пратећим активностима. Како је ово радни
туризам, хотели обилују комфорним салама за
састанке и конференције, екстра брзим
интернетом али и баровима, ресторанима,
луксузним банкет салама, спа и велнес центрима.
Хотелски простори су обогаћени врхунски
дизајнираним мобилијаром суптилно праћеним
уметничким сликама, скулптурама, таписеријама.
Сваки хотел исказује своју различитост, уткајући
индијску традицију природно бојених тканина од
памука и свиле и чинећи да гости, радећи у
високом комфору, уживају напајајући се
незаборавном лепотом унутра и споља у
негованом парковском окружењу, а ипак са
довољним паркинг простором.
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У једној стамбеној четврти изграђена је
школа за децу од претшколског узраста до шестог
разреда, врло светла и као место где живи дечја
машта. Бела фасада украшена је словима
индијског алфабета иза чијих су отвора прозори.
Подељена је на пет нивоа, а приземље је
намењено састанцима , презентацијама,
сусретима особља са посетиоцима. Боје су водич
кроз школски простор, за комуникацију, за
простор за едукацију, наставничке собе, игру,
кухињу, санитаријеДосетљиво!
Породична кућа, основе и ентеријер

Дечији вртић, фасада

Дечији вртић, ентеријери
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Драгана Димитријевић, арх.

КУЋА ЗА ДРВЕЋЕ
Програм: индивидуално становање
Локација: Хо Ши Мин, Вијетнам
Извођач: Wind and Water House JSC
Изграђена површина: 474.32 m2
Главне архитекте: Vo Trong Nghia, Masaaki
Iwamoto, Kosuke Nishijima
Пројекат Кућа за дрвеће један је од
финалиста Дизајна године, награде коју сваке
године додељује Музеј дизајна у Лондону.
Пројекат је проистекао из сарадње трију
архитеката Vo Trong Nghia, Masaaki Iwamoto,
Kosuke Nishijima, архитектонске куће Vo Trong
Nghia Architects.
Прототип куће изведен је буџетом од
155000 америчких долара, са циљем да промени
ситуацију у пребрзој урбанизацији градских
подручја у Вијетнаму. Жеља пројектаната је
враћање
зелених
површина
у
градове
комбиновањем велике густина насељености са
високим тропским дрвећем. Кућу чине пет
бетонских коцки, при чему је свака до њих
другачије
функционално
организована,
пројектоване у виду „саксија“ у којима би се
садило тропско растиње. Са својим интензивним
вегетативним кровом ове „саксије“ такође
функционишу и као базени за прикупљање
атмосферске воде, дакле моћи ће да допринесу
смањењу ризика од поплава у граду ако се ова
идеја мултиплицира, односно изгради већи број
оваквих кућа у будућности.
„Под убрзаном урбанизацијом, градови у
Вијетнаму дивергирају далеко од њиховог
порекла, необузданих тропских шума. У граду Хо
Ши Мин, на пример, само је 0,25% од површине
целог града покривено зеленилом. Превелики
број мотоцикала у градском језгру изазива дневно
загушење саобраћаја као и озбиљно загађење
ваздуха. Као резултат тога, нове генерације губе
своје везе са природом“, наводи један од главних
архитеката Vo Trong Nghia.
Локација на којој се налази кућа је у
округу Тан Бин, једном од најгушће насељених
подручја града Хо Ши Мин, где је велики број
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постојећих ниских кућа груписан. Како би се
асимилирала,
кућа
је
пројектована
као
акумулација мањих фрагмената. Окружена
типичним вијетнамским кућама, у групацијама
неправилно распоређеним, Кућа за дрвеће издваја
се као оаза.

Основа приземља

Пресек кроз објекат
Пет коцки позиционирано је тако да се у
централном делу формира двориште, а између
сваке баштенски простор, како би се уклопиле у
неправилну парцелу. Коцке су отворене према
дворишту великим стакленим вратима и
покретним прозорима обезбеђујући на тај начин
природно осветљење и вентилацију, док су остали
делови релативно затворени ради очувања
приватности и сигурности. На приземној етажи

Основа спрата
налази се дневни блок и библиотека, док спрат
чини спаваћи блок са купатилом. Спратни
простори
повезани
су
преко
челичних
конструкција налик мосту. Двориште и баште,
које леже у сенци тропског растиња са крова,
преплићући се са приземном етажом, постају део
дневног боравка. Губећи границу између
ентеријера и екстеријера, кућа пружа тропски
начин живота у коегзистенцији са природом
.
(слике: званични сајт куће Vo Trong Nghia Architects)
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Јован Михајловић, студ. арх.

СВЕТСКИ ПРИЗНАТИ
Кратки приказ овогодишњих
награда у свету архитектуре
Награда је пожељно признање за
изванредно достигнуће у области у којој се
додељује. Свака дисциплина или наука има
систем награђивања којим издваја најбоље,
прослављајући њихову мотивацију, труд и рад, у
чему нема одступања ни у архитектури.
Представљамо неке од најпрестижнијих награда у
свету у архитектури и њихове овогодишње
добитнике.
Златна медаља Америчког института
архитеката (АИА) додељује се за значајан обим
дела и континуалан и дуготрајан утицај на праксу
у архитектури. Ово је највећа награда института и
додељује се годишње од 1947. године.
Овогодишњи добитник награде је Моше Сафди,
познат по делу Хабитат 67, док су нека од његових
значајнијих дела Мамила центар и Музеј историје
холокауста у Јад Вашему. Придруживши се
претходним добитницима као што су Френк Лојд
Рајт, Луис Саливан и Ле Корбизје, награђен је за
свој сложени приступ пројектовању културних и
јавних места која су утицала на људе широм света
и на развој мишљења бројних генерација
архитеката.

Новац за награду Џенкс Краљевског института
британских архитеката (eng. RIBA - Royal Institute
of British Architects) првобитно је донирао Чарлс
Џенкс, како би успоставио фонд чија је камата
финансирала размену британских и јапанских
архитеката. Од 2003. године, тај фонд је био
преусмерен ка додељивању годишње
награде за скорија дела у архитектури и која су од
значајног утицаја на праксу и теорију
архитектуре. Ове године, награду је добила
фирма Херцог и Мојрон чије је скорије признато
дело стамбена кула у Канаринском кеју у
Лондону.

Херцог и Мојрон (фото: Интернет)

Моше Сафди (фото: Интернет)

Награду Мис ван Дер Рое додељују
Европска унија и Фондација Мис ван дер Рое у
Барселони, за квалитетна реализована дела
архитектуре у Европи. Награда је основана 1987.
године у сарадњи Европске уније, Европског
парламента и Фондације и могу је добити сви
изведени пројекти у Европи завршени највише
две године пре додељивања награде. Ове године
награда је припала тиму архитеката Бароци и
Веига за филхармонијску дворану у Шчечину, а
објекат представља савремену интерпретацију нео
готске архитектуре.
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Џејн Дру је награда коју годишње
додељује лондонски часопис Дневник
архитектуре. Додељује се годишње од 1988.
године и названа је по модернистичком
архитекти, Џејн Дру. Ова награда даје признање
за иновативност и диверзитет у архитектонским
делима. Овогодишњи добитници су архитекте из
Графтона, Ивон Фарел и Шели Мек Намара.
Комисија у којој су, између осталих, били Норман
Фостер и Пети Хопкинс, похвалила их је због
стварања зграда које имају женственост, али су у
исто време веома жилаве.

Канарински кеј у Лондону
(фото: Интернет)

Сваке три године, на симпозијуму Алвара
Алта у његовом родном граду, додељује се
медаља Алвара Алта за изузетне заслуге у пољу
креативне архитектуре. Награда је основана 1967.
године, када је медаља први пут направљена у
част Алвара Алта. Фирма Нието Собехано из
Шпаније, позната, између осталог, по Центру
савремених уметности у Кордоби, представник
новог таласа архитектуре од 1970. године,
добитник је овогодишње медаље Алвара Алта.
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„КОНТРАСТУДИО“ –
Мирољуб Станковић и Зоран Николић,
архитекти

ПРВА НАГРАДА
НА КОНКУРСУ У МИНХЕНУ –
МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАЊЕ
НИШКИМ АРХИТЕКТИМА
У овом броју „Архитекта“ објављујемо
разговор планиран раније, одлаган из
различитих разлога, а непосредан повод за
његову реализацију је награда коју су ова
двојица младих архитеката добили ове
године. Они већ петнаестак година успешно
раде заједно, раније под именом
„Контрагрупа“, сада као „Контрастудио“.
„Архитект“: Да почнемо од непосредног повода
за овај разговор. Реците нам више о чему се
ради, како се награда тачно зове и ко је
додељује.
Контрастудио: „CERESIT FACADE AWАRD“ је
европски архитектонски конкурс за иновативна и
креативна фасадна решења. Од великог броја
радова пристиглих из 20 земаља Европе, најбоље
је одабрао интернационални жири у чијем
саставу су били представници европских
универзитета, реномиране архитекте и топ
менаџмент компаније Хенкел. Почетком 2015.
године, у Минхену смо примили прву награду у
категорији стамбених зграда са више од пет
стамбених јединица, за стамбени објекат у улици
Цара Уроша у Нишу.
„Архитект“: Каква је била конкуренција за
награду, има ли неких познатих имена и тимова
који су остали иза вас? Да ли је међу
учесницима било још архитеката из Ниша,
Србије, региона?
Контрастудио: Конкурс је код нас био веома
добро медијски пропраћен, тако да је из Србије
послато доста радова. Слична је прича и из
земаља у окружењу. На конкурс су се одазвали и
велики инострани пројектни бирои са пројектима
стамбених комплекса импозантне квадратуре.
Чињеница да смо у таквој конкуренцији у најјачој
категорији освојили прву награду за објекат који

се гради у Нишу, за нас је веома значајан
подстицај. Битно је истаћи да је и друга награда у
овој категорији припала угледном српском
архитекти Владимиру Лојаници из Београда.
„Архитект“: Вас памтимо и по Великој награди
Тријенала архитектуре Ниша 2009. за двојну
породичну кућу у ул. Тодора Миловановића у
Нишу, што вам је вероватно доста значило у
том тренутку.
Контрастудио: Заиста се трудимо да, кад год нам
се за то пружи прилика, промовишемо локално
архитектонско стваралаштво изван оквира нашег
града и региона. Највећи број наших радова је
пројектован и изведен управо у Нишу, те нам
стога Велика награда Тријенала као највећа и
најзначајнија регионална архитектонска награда
веома значи. Међутим, ову награду је неопходно
више промовисати, како би била озбиљно
вреднована у српским, па и међународним
оквирима. Мислимо да би награђене објекте
такође требало некако заштитити у изворном
облику, јер се кроз њих осликава друштвена
одговорност према сопственим вредностима.
Приметно је да је награђени пројекат двојне
породичне куће извршио позитиван утицај на
локалну архитектонску праксу, али је за
озбиљнији архитектонски друштвени помак, коме
у ствари тежимо, потребно много више
друштвене свести.
„Архитект“: Наведите још неке ваше значајније
архитектонске пројекте и изведене објекте у
Нишу и ван Ниша.
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Контрастудио: Поред радова који су вам познати,
од изведених стамбених објеката у Нишу треба
истаћи стамбено-пословни објекат у улици
Светосавској 8, Стамбени објекат у улици Илије
Бирчанина 12, стамбени објекат у улици
Краљевића Марка 56. Од ентеријера у којима је од
стране нашег студија поред ентеријера постављен
и тотал дизајн, треба истаћи кафе „Лагано“ и
кафе ресторан „Пандора“. Нама је веома значајан
и пројекат Центра за развој Пештери у Сјеници
који је у изградњи. Што се пројеката тиче, сада их
има заиста пуно, а један од значајнијих је Анекс
Природно-математичког факултета у Нишу.
„Архитект“: Ваш рад сте дефинисали као
„мултидисциплинарну активност у области
дизајна и архитектуре“. Знамо да сте успешни и
као графички дизајнери, опремали сте
публикације Друштва архитеката Ниша и друге
књиге и часописе. Које ваше радове издвајате
као значајне?
Контрастудио: Наш рад је последица унутрашње
потребе да делујемо и свакодневно константно
побољшавамо ствари око нас самих. Дизајн и
архитектура су креативне дисциплине кроз које се
тренутно најбоље исказујемо. У почетку смо
имали више дизајнерских радова зато што се у
графичком дизајну резултати рада брже виде.
Архитектура је знатно комплекснија, а још тежа у
средини у којој су порушене основне
архитектонске вредности. У обе дисциплине сте
препуштени сами себи и у исто време имате
превише слободе и немате никакву слободу.
Звучи чудно, али је заиста тако, јер на почетку
већине пројеката немате никаквих ограничења и
врло скромне инпуте, а на крају велике проблеме
због слободе креативног приступа.
У графичком дизајну смо успели да
реализујемо заиста велики број пројеката од којих
су нам посебно драги Нишки филмски часопис
„Филаж“ за НКЦ, „Одбрана утопије“ за МПУ у
Београду и визуелни идентитети разних пројеката
рађених за РПК Ниш.
„Архитект“: Какве су могућности, по вама, за
креативан рад али, истовремено, и за адекватну
материјалну накнаду, у актуелним околностима
у Србији?

Двојна кућа ТМ, Ниш
ул. Тодора Миловановића 20а, 2009./2010.

Стамбено-пословни објекат: СВ
ул. Светосавска 8, Ниш
Инвеститор: Шампион Зеро доо, 2009./ 2010.
(Фото: Нинослав Стојановић)
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Cafe „Лагано“
Ул Лоле Рибара 2, Ниш, 2013./2013.

Стамбени објекат: ИБ
Ул. Илије Бирчанина 12, Ниш, 2009./2010.
(Фото: Нинослав Стојановић)

„Пандора“, бар и ресторан
Ул Лоле Рибара 2, Ниш, 2013.

Вртић у парку Светог Саве
ул. Гарсије Лорке бб, Ниш, 2012.
Инвеститор: Дирекција за изградњу града

Стамбени објекат КМ 2013./ 2013-2014.
ул. Краљевића Марка 56, Ниш
Инвеститор: Дуобим градња доо

Кућа Legno Casa, 2012.
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Контрастудио: На жалост, морамо јавно да
кажемо оно што већина зна, а то је да је Србија
земља обрнутих вредности. У том смислу не треба
гајити илузије да се од интелектуалног рада на
локалном терену може обогатити. Простора за
квалитетан рад има увек и свуда, а поготову овде,
али је лоше то што због изостанка адекватне
материјалне надокнаде за свој рад, стално морате
преиспитивати себе да ли сте на добром курсу.

поспешује архитектонски хаос који нам се
тренутно дешава. Морамо се прво потрудити да
успоставимо основни ниво и да некако
уравнотежимо општу слику архитектуре града. То
је предуслов за боља архитектонска решења.

„Архитект“: Како усклађујете однос са
инвеститорима, што је вечита тема у
архитектонском стваралаштву? Колико
успевате да задржите ваше идеје кроз
реализацију?
Контрастудио: Наш циљ је да нас инвеститори и
клијенти препознају по стилу и темељном начину
приступа пројектовању и дизајну који гајимо, да
пре него што нам се обрате схвате, да наш рад
није успутна станица, већ нешто што може бити
од кључног значаја за њихову инвестицију или
капитал. Кроз праксу смо схватили да
архитектура није само цртеж на папиру већ и
целокупан процес реализације пројекта. Велика је
заблуда младих архитеката да се пројекат
завршава принтом или јавним објављивањем на
мрежи. Потребно је много времена и енергије
уложити у један пројекат да би он био завршен
како треба. Због тога пројекте на којима радимо
пажљиво бирамо и трудимо се да на њима
истрајемо до краја.
„Архитект“: Да ли у Нишу има архитектонских
објеката изграђених у последње две декаде, који
се квалитетом издвајају од просека? Да ли је то
уопште могуће у условима минималне,
углавном стамбене продукције?
Контрастудио: Сигурно да постоје објекти који се
могу издвојити, али су то индивидуални покушаји
у изузетно малом броју. За почетак у Нишу нема
довољно просечних објеката. Већи број
новоизграђених објеката не задовољава ни
основна естетска и функционална очекивања. О
квалитету грађевинских радова и примењених
материјала сувишно је и разговарати. Са друге
стране имамо лош урбанизам који у доброј мери

„Филаж“ – Филмски часопис, НКЦ, 2009-2015.

Монографија: Маре – У лабораторији живота
и режије, 2012.

КонтраСтудио, Новогодишња честитка, 2008.
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„Архитект“: Спремате ли нешто за
овогодишњи, шести по реду, Тријенале
архитектуре које организује Друштво
архитеката Ниша? Колико вам значи учешће на
овој манифестацији?
Контрастудио: Учешће на Салону нам је увек
значајно због тога што је то једна од ретких
прилика да локалној заједници прикажете
пројекте на којима радите. Обзиром да смо у
последње три године били веома активни на
пољу архитектуре, приказаћемо добар број
радова у различитим категоријама.
„Архитект“: Да ли би додали нешто овом
разговору, што је у контексту претходних
питања, а и свих дешавања у нашој струци?

Центар за развој Пештери, Сјеница
2012. / 2013-2015.
Инвеститор: Регионал. развојна агенција СЕДА

Доградња објекта Дирекције за изградњу града
Ул. 7. Јули 6, Ниш, Инвеститор: Град Ниш, 2012.

Контрастудио: Волели бисмо да се струковне
организације у које спада и Друштво архитеката
Ниша, својим активностима изборе за бољи статус
струке у целини, али и да почну активно да утичу
на урбанистичко-архитектонски развој нашег
града, да напусте улогу немог посматрача не тако
лепих ствари које нам се у струци дешавају, и да
се изборе за своје право гласа у свим градским
структурама које доносе одлуке у областима
архитектуре и урбанизма.
„Архитект“: Захваљујемо се на разговору и
желимо вам даљи успешни рад!

Разговор водио Уредник
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Миодраг Даја Анђелковић

О ЖИВОПИСУ ЦРКВЕ
СВ. ВАЗНЕСЕЊА
У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ
Са живописом цркве посвећене св.
Вазнесењу Богородице у Великом Крчимиру у
Горњем Заплању упознао сам се још давне 1974.
године, као, у то време, млађи сарадник Завода за
заштиту споменика културе у Нишу. Морам
напоменути да је тада предмет мога интересовања
била стара црква, знатно старија од такође тамо
присутне нове, лепе и за тај крај чак луксузне беле
цркве, подигнуте 1938. године.
О цркви, живопису и још по нечему
везаном за овај пркосни крај са много знања и
података упознао ме је тих дана мој случајни
сапутник, др Драгослав Антонијевић,
етномузиколог из Балканолошког института
САНУ, који је у овај крај често долазио и слушао
чувене заплањске лазаричке и седењкарске песме
тражећи у њима присуство саракачанске секунде
у појању, коју су они собом доносили са Леванта
док су на Сувој планини деценијама напасали
своја црна стада оваца.

Нова и стара црква св. Вазнесења са звоником

Указао ми је том приликом на један
изузетно важан податак драгоцен за целу
заплањску енклаву, а не само за Велики Крчимир.
Реч „енклава“ тада сам први пут разумео у њеном
правом значењу. Наиме, 1753. године, непосредно
по окончаним ратним сукобима између
Аустријанаца и Турака у којима су дебљи крај
извукли – Срби, патријарх Арсеније Јовановић IV
– Шакабента долази у Заплање после поменутог
суровог погрома над Србима, који су наивно
ратовали и бунили се у корист Аустрије и због
тога били сурово кажњени, најчешће вешањем и
усековањем глава. Тројица највиђенијих је
обешено у самој порти цркве св. Вазнесења у
Крчимиру. Биће да је патријарх одабрао прави
тренутак за свој долазак у Заплање. Користећи
малодушност и сломљени морал народа
остављеног од Аустрије на милост и немилост
Турцима, Арсеније је са собом повео 10 000
углавном младих људи у Аустрију, празнећи тиме
за дужи период Заплање од млађег српског
живља, одводећи га углавном на Папук и Белу
Крајину, крајеве на којима ће се знатно касније
формирати данашње младе државе познате као
Хрватска и Словенија, да би својим присуством
формирали војни кордон на јужној граници
Аустрије са Турском.
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О том егзодусу патријарх је оставио
покајнички запис на западној фасади цркве који је
сачуван до данашњих дана.
Ми не знамо у којим је историјским
околностима подигнут овај једнобродни храм,
осликан руком добрих зографа и, што није
неважно за познавање економског стања и
трговинске проходности – одличним пигментима,
очигледно млетачким. Знамо још и то да је све
завршено у једној, највише две године.
Осликавање је почето априла а завршено
јуна 1629. године. Зографи су супериорно владали
занатом фрескопоступка, па остаје непознато ко је
одобрио касније (1839. и 1899. год) нестручне
интервенције и то, како на живопису, тако и на
архитектури, отварањем врата на јужном зиду и
смањивањем простора олтарске апсиде.

Преостали живопис сачуван у оквиру
композиција у унутрашњости цркве карактерише
сигуран, сведен и свуда благо заталасан цртеж.
Током кампање конзерваторских радова водили
смо рачуна о сваком детаљу сачуваног живописа,
поштујући и оне мање квалитетне из радова
током и крајем 19. века.

Ипак, љубитељи не само црквеног
сликарства, овај драгоцени објекат памте по
усталасаној и у плавој гами осликаној
композицији познатој као „Лестве Јаковљеве“, на
западној фасади (на оној истој на којој је патријарх
Шакабента оставио онај покајнички запис). У
заплањској енклави сусретао сам се са очуваним
фрескоансамблима у цркви у Доњем Драговљу а
памтим и лунету са ликом св. Илије у цркви у
Јагличју, подно Змијових ливада на Сувој
планини.
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Нова и стара црква св. Вазнесења са звоником
Поглед са југоистока

(Фотографије уз текст Зоран Радосављевић Кики)
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У овом броју настављамо са
објављивањем дела из непубликоване
докторске дисертације колегинице Душице
Живановић «Примена геометријских
правила у пројектовању грађевина у духу
модерне архитектуре у Србији почетком 20.
века» Текст се односи на кућу трговца
Цекића у Нишу.
Доц. др Душица Живановић

КУЋА ТРГОВЦА ЦЕКИЋА
У НИШУ
»Кућа трговца Цекића, ул. Душана Костића 1
бр. 7 у Нишу, подигнута је 1928. г.2 Инвеститор је
Тодор Цекић, трговац шеширима и капама.
Ова слободно стојећа зграда има приземље
и два спрата. Зидани стубићи дворишне ограде
преузимају флоралну пластику примењену у
декорисању објекта.
Фасада је решена симетрично и подељена
је по вертикали пиластрима на три целине.
Пиластри са стопом, канелурама на стаблу и
плитким капителом протежу се од почетка првог
спрата до завршног плитког венца који носи
атику. Положај ивичних пиластера означен је
проширеним постаментима у нивоу приземља
који се завршавају флоралним орнаментом.
Једноставно профилисани плитки
хоризонтални венци деле фасаду по етажама. У
централној осовини објекта је полигонална тераса
– лођа са завојним степеништем постављеним уз
фасаду. Изнад терасе је кружна конзолна
надстрешницаод кованог гвожђа и стакла.
Посебно истичемо обликовање
полигоналне застакљене преграде испод терасе –
лође и велике застакљене површине прозора на
првом спрату. Заједничка карактеристика им је
нова пропорција отвора, али и другачије
обликовање столарских преграда у комбинацији
линеарних и сегментних делова. Столарија на
осталим прозорима решена је у истом маниру.
Распоред, величина и пропорција отвора није
класична. Са обе стране терасе – лође у нивоу
првог спрата налазе се мањи балкони са
балустерима.


1

Садашњи назив улице је Боривоја Гојковића (прим.
Редакције)
2
Б. Андрејевић, Споменици Ниша, Просвета, Ниш,
2001., 234. Документација Завода за заштиту
споменика културе у Нишу

Западна фасада објекта
Малтерска декорација прозора првог
спрата сведена је на плитку геометријску
стилизацију, са равним тракама и то у
надпрозорној зони. Декоративне траке око
прозора спуштају се до висине надпрозорника
столарске преграде. Централна осовина прозора
истакнута је специфично обликованом
геометријском орнаментиком.
Декорација око прозора другог
спрата је потпуно изостављена и уместо ње имамо
равну правоугаону нишу у којој је прозор са
стубовима. Прозор је центрично постављен у
нишу, а са обе његове стране су кратки стубови и
све то носи једноставан потпрозорни профил.
Медаљони са флоралним орнаментима
аплицирани су у слободним пољима другог
спрата, између пиластера и прозорске нише.
Изнад хоризонталног венца другог спрата су
поља атике декорисана медаљонима и
стилизованим биљним орнаментима....
Основа објекта (без терасе са приступним
степеништем и споредног улаза) може се уписати
у правоугаоник са односом страна 3М:4М=3:4.
Геометријском поделом усвојеног
основног модула на ½ М, ¼ М и 1/8 М добијен је
положај носећих и преградних зидова.
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делове ½ М, ¼ М и 1/8 М може се дефинисати
величина и положај свих фасадних елемената.
Анализом фасадне структуре уличне
фасаде и то повлачењем геометријских потеза
долазимо до различитих пропорцијских
дијаграма тј. до геометријског тумачења
различитих пропорцијских система...

Основа приземља – модуларни растер
Улична фасада је решена симетрично и
подељена по вертикали (пиластрима ширине А)
на три целине: (А), 2В, (А), 2С, (А), 2В, (А).
- ивично поље фасаде ширине (2В);
- централно поље фасаде ширине (2С).
Модуларни склоп ивичног поља, од подножја
објекта до кровног венца, може се уписати у
правоугаоник са односом страна: (4В:2В)=2:1 док
се модуларни склоп централног поља, од нивоа
терасе до нивоа кровног венца, може уписати у
правоугаоник са односом страна: (4С:2С)=2:1.
Модуларном геометријском поделом сваке од
наведених целина (2В) и (2С) појединачно, на
квадратне модуле (М1=В и М2=С) и на њихове

Модуларни склоп уличне фасаде

...У пројектовању фасаде примењена је и
пропорција „златног пресека“ (1:1,618) и њена
реципрочна вредност (1:0,618). Златни пресек смо
добили конструкцијом из полазног квадрата који
је уписан у нивоу првог спрата (у централном пољу
фасаде ширине 2С) заједно са пиластрима са
стране ширине (А) и има по „х“ оси страницу
ширине (к=1). Златни правоугаоник конструисан
над описаним полазним квадратом, обухвата по
„у“ оси први и други спрат и то до подеоног
венца изнад другог спрата. Овако омеђен „златни
правоугаоник“ постаје пропорционални кључ из
кога произилази пропорција целине. Различите
величине делова на фасади повезује ова усвојена
пропорција и све остале форме изведене су из ње
по закону сличног....
»...Поред пропорцијског система путем
аналогије, где је сличност величина изражена
мерним бројем, у анализи фасаде установљен је и
пропорцијски систем остварен путем унапред
усвојене геометријске форме - квадрата (1:1). У
пропорционисању фасаде коришћени су
квадрати различитих величина....
…У фасаду је могуће уписати два квадрата
ширине (А) и висине (А+А/2), одавде произилази
пропорцијски однос
(А + А/2):2А=(3/2А):(4/2А)=(3:4).

Анализа фасаде применом пропорције
„златног пресека“ (1:1,618) и (1:0,618)
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Положај ивичних пиластера на фасади
означен је проширеним постаментима у нивоу
приземља, који се завршавају флоралним
орнаментима. Пиластри са плитком стопом,
канелурама на стаблу и плитким капителом,
протежу се од првог спрата до завршног венца
који носи атику. У нивоу кровне атике пиластри
се продужавају уским фасадним тракама на
којима су стилизовани флорални орнаменти.
Пиластри везују фасадна поља по висини кроз две
спратне етаже....»

Анализа фасаде путем усвојене геометријске
форме – квадрата (1:1)
...Академизам у обликовању фасаде
огледа се у примени хоризонталних подеоних
венаца; у примени атике; у примени балустера на
балконима, на степеништу и огради терасе-лође;
у примени класичних пропорција маса.
Новине које доноси Сецесија огледају се у
следећем: у повећавању прозорских отвора; у
карактеристично обликованим столарским
преградама испод полигоналне терасе – лође и на
свим прозорима и вратима; у примени боје; у
конструкцији конзолне кружне надстрешнице од
стакла и кованог гвожђа, са карактеристичним
лепезастим завршетком; у примени медаљона са
флоралним орнаментима који су слободно
распоређени по фасади; у декорацији атике са
стилизованим биљним орнаментима и
медаљонима.
Прозори првог спрата имају повећану
ширину, која је остварена додатком уских
прозорских трака са обе стране централног
прозорског крила и повећану висину, са додатком
застакљеног натпрозорног поља са
карактеристичном прозорском декорацијом.
Декорација у малтеру око прозора на првом
спрату, развија се само у горњој зони прозора и
састоји се од равних трака које се спуштају све до
нивоа застакљеног натпрозорника. Централна
осовина прозора истакнута је специфично
обликованом геометријском орнаментиком.
Прозори другог спрата понављају
принцип троделне поделе као на прозорима
првог спрата и то у истом ритму, централно
средње поље и два уска поља са стране.
Декорација око прозора другог спрата је потпуно
изостављена и уместо ње имамо равну
правоугаону нишу у којој је прозор са стубовима.
Прозор је постављен у нишу центрично, а са обе
његове стране су кратки стубови и све то носи
једноставан потпрозорни профил.

Детаљ терасе и кружне надстрешнице

Детаљ полигоналног портала приземља
____________________________________
(фотографије у тексту: З. Чемерикић)
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Зоран Чемерикић, арх.

ПРАГ...ШЕТЊА КРОЗ
АРХИТЕКТОНСКЕ СТИЛОВЕ
(3)
V РАНА МОДЕРНА, ART DÉCO

3. Хостиварж, вила, подаци непознати

1. Стрешовице, вила Милер, Адолф Лос,
1928 – 1930.
Као једно од фундаменталних дела А. Лоса
(принцип „Раумплана“) и европске модерне
архитектуре 30-тих, вила је проглашена за
културни споменик и припада сталној
поставци Музеја града Прага. Рестаурирана је
1998.г. Изграђена је за инг.др. Франтишека
Милера, а допринос њеном дизајну дао је и
чешки архитект Карел Лота.

2. Стрешовице, вила, подаци непознати

4. Винохради, Католичка црква,
Ј.Плечник, 1928 - 1932.
Велико име словеначке и европске архитектуре раног XX века, аутор је ове “најлепше модерне цркве у Прагу” како се наводи у литератури. Инспирација је, по истим изворима,
у архитектури старог Египта, а њен ентеријер
асоцира на Библијску Нојеву барку. Плечник
је, у време када је био професор на Академији
за примењену уметност у Прагу, водио радове на реконструкцији Храдчана, на позив
Јана Масарика.
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5. Вацлавске намести, пословни објект
Ара, 1927-1931.
На овом углу, где је раније стајала
неокласична палата, М.Бабушки и Ф.Рженак
пројектовали су 1927.г. робну кућу у Арт
Деко стилу, за А.Р.Амшелберга. Одмах по
завршетку избио је пожар, али је челична
конструкција одолела, па је објект обновљен.

6. Вацлавске намести, пословни објект

7. Вршовице, Црква Св. Вацлава,
Ј.Гочар, 1929.

8. Вршовице, пословни објект
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11. Хостиварж, вила, подаци непознати

9. Ново место, пословни објект,
подаци непознати

10. Вацлавске намести, пословни објект
подаци непознати

12. Вршовице, пословни објект
подаци непознати
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VII САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА

1.

Жижков, ТВ торањ и опсерваторија,
1985-1992., арх. В.Аулицки, инг. Ј.Козак
Изграђен је упркос противљењу грађана због
супротстављања његове „hi-tech“ архитектуре
историјском контексту околине.
Конструкција је фундирана на дубини од
15м, висока је 134м и има јединствен систем
пригушивања осцилација. Ентеријер је
комплетно рестаурисан 2012.г. и тада је добио
име Тоwеr Park, нове угоститељске садржаје и
опсерваторију за кружно осматрање
панораме на висини од 93м.

2. Аеродром Ружине

3.

Кућа која игра („Фред и Џинџер“),
В.Милунић и Ф.Гери, 1996.
И за овај објект (седиште холандске ИНГ
банке), који је због своје екстравагантности
ушао у све прегледе савремене архитектуре,
сматра се да није уклопљен у околне
историјске стилове на обали Влтаве. Сам Гери
је касније изјавио „да није желео увоз
Холивудског кича у Праг“. Како то обично
бива, временом овакве атракције бивају
прихваћене и постају туристичке мете (на
крову је ексклузивни ресторан).

4.

Вишехрад, вила, подаци непознати
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6. Пословни објект
Подаци непознати

5. Старо место, пословни објект
Подаци непознати

7. Старо место, пословни објект
Подаци непознати
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Јелена Илић, дипл. инж. арх.

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
за израду идејног урбанистичкоархитектонског решења бине
у парку Светог Саве у Нишу
Грађевинско – архитектонски факултет
Универзитета у Нишу, у сарадњи са Студентским
парламентом факултета и Градском општином
Медијана, је 27. маја текуће године расписао
Студентски конкурс на тему уређења простора за
манифестације и наступе на отвореном у парку
Светог Саве, који се налази на Булевару
Немањића. Конкурс је према врсти отворени,
према задатку пројектни, према начину и предаји
рада анонимни и према облику једностепени.
Идеја за овакав садржај настала је још
почетком '90-тих година прошлог века, када је
настао новоформирани парк са пословним и
рекреативним садржајима, и када је, крајем
двадесетог века, управо пре почетка НАТО
агресије на нашу земљу, започета изградња
другог по величини православног храма после
Светосавског храма у Београду. Парк Светог Саве
је и пре расписивања Студентског конкурса
садржао бину за манифестације на отвореном,
али нажалост неадекватне величине и садржаја,
па је ова тема постала актуелна када су се стекли
услови и спремност инвеститора за реализацију
пројекта.

Првонаграђено решење Николе Павловића

Циљ конкурса је био израда оригиналног
и савременог идејног решења бине, примереног
локацији и потребним садржајима. Од студената
учесника конкурса се очекивало да дају решење
које ће својом ликовношћу, естетским
вредностима и програмском поставком бити
интегрални део простора парка, који неће
нарушавати постојеће садржаје и који ће се
уклопити у окружење и када не буде примењиван
за своју основну намену.
Предметна локација бине налази се у
централном делу парка и обухвата простор од око
200 м2, а окружена је рекреативним садржајима
попут зеленила, поплочаних платоа и стаза, које
су аутори конкурсног решења имали могућност
да измене, у циљу остваривања везе са новим
садржајем.
Ауторима је у контексту локационих
услова дата слобода у избору концептуалног
приступа, форме, обликовног и ликовног
опредељења, као и материјализације, али су пред
њих постављени основни критеријуми: да решење
поштује програмске услове, да објекат не
нарушава постојећу амбијенталну вредност
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окружења или да умањује његове потенцијале,
али и да ће се на првом месту оцењивати
оригиналност, иновативност и уметничка
вредност решења. Програмски, конкурсно
решење је морало обезбедити простор бине
оквирних димензија 12 х 16 м, свлачионице,
санитарне чворове за извиђаче, простор за
реквизите, контролну собу и посебан улаз. У
непосредној близини бине било је неопходно
предвидети и јавни тоалет за посетиоце.
Планирана изградња јавног паркинга у близини
поменутог парка је омогућила ауторима да овај
програмски садржај изоставе из свог концепта.
До крајњег рока за предају радова 7. јула,
пристигло је свега четири конкурсна решења.
Жири у саставу: председник: проф.др Даница
Станковић, диа, ГАФ – Ниш и чланови: Марија
Лазић, диа, ГО Медијана, Бојан Цветковић,
већник ГО Медијана, доц.др Милан Танић, диа,
ГАФ – Ниш и Адријана Павловић, Студентски
парламент ГАФ-а (известилац конкурса био је
Војислав Николић, диа, ГАФ – Ниш) донео је
одлуку да пристигле радове прегледа и према
својој оцени додели награде у укупној вредности
од 100.000 динара у нето износу.

Друга награда
Лука Јоцић и Лазар Милентијевић

Пошто је према распису конкурса предвиђено да
додела награда према овом фонду буде остварена
уколико буде пристигло најмање шест радова
(број двоструко већи од броја награда), жири је у
овом случају пропорционално смањио фонд за
награде према броју пристиглих радова.
Ипак, закључак који се може извести из
пристиглих конкурсних решења мора се у првој
линији везати управо за тај број пристиглих
радова, који је далеко мањи од очекиваног.
Коментари учесника на конкурсу су били да је
проблем у изради конкурсног решења за већину
студената био организационе природе, тачније,
да су од наставних активности на факултету
имали мало времена да се посвете решавању
конкурсног задатка, али према самим решењима
може се извести и још један закључак, а то је да су
студенти конкурсни задатак схватили као
пројектовање монументалног објекта, а не
отвореног бинског простора, који се по потреби
може монтирати и уклањати.
Ипак, задатак жирија није нимало био лак,
јер је, нарочито када су у питању студентски
конкурси, потребно донети одлуке које ни на који
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начин неће демотивисати младе креативне људе
да, без обзира на пласман на овом конкурсу,
наставе са истраживањем сличних програмских
задатака и да прихвате „ризик“ поновног
учествовања на сваком следећем њима доступном
конкурсу.
Првонаграђено решење студента
Николе Павловића је ову ласкаву титулу понело
управо због пажљивог приступа пројектовању
програмских садржаја, тако да њихово присуство
и функционисање никако не буду наметљиви у
односу на постојеће садржаје и амбијенталну
целину самог парка. Такође, савремени
архитектонски израз, исказан кроз лагану,

Трећа награда - Тамара Милошевић,
Јован Михајловић и Катарина Јовановић

Трећа награда - Ана Цурк, Тамара
Стефановић,
Катарина
Станковић,
Миљана Топић и Ирена Стаменков

монтажну конструкцију, и покривање пратећих
садржаја зеленим кровом, приказао је на овом
раду озбиљно проматрање самог идејног решења
и истраживање на тему пројектног задатка, које је
млади аутор, који се први пут сусрео са оваквим
изазовом, успешно обавио и стога и заслужено
добио прву награду од стране Жирија.
Другу награду добили су Лука Јоцић и
Лазар Милентијевић , а две треће награде деле
- Тамара Милошевић, Јован Михајловић
и Катарина Јовановић и
- Ана Цурк, Тамара Стефановић,
Катарина Станковић, Миљана Топић и Ирена
Стаменков.
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КОНСТАНТИНОВ ГРАД
СТАРОХРИШЋАНСКИ НИШ
Аутор:
др Миша Ракоција
Издавач:
«Графика Галеб», Ниш 2013.
Рецензије:
др Оливера Илић, др Рената
Пилингер, др Вера Битракова Грозданова
Издавачка кућа „Графика Галеб“ у
саиздаваштву са Православном Епархијом
нишком, Универзитетом у Нишу, Заводом за
заштиту споменика културе Ниш и Градом
Нишом, а поводом 1700. година од
проглашења Миланског едикта, објавила је
монографију др Мише Ракоција,
Константинов град старохришћански Ниш.
Књига је издата под покровитељством
Његове Светости Патријарха српског
Господина Г. Иринеја и са благословом
Његовог Преосвештенства Епископа нишког
Господина др Јована, са рецензијама
академика др Ренате Пилингер са
Универзитета у Бечу и академика др Вере
Битракове Грозданове са Универзитета у
Скопљу.
Књига је осмишљена као репрезентативна
двојезична монографија у тврдом повезу са 350
фотографија у боји и црно белих, са комплетном
техничком документацијом о сакралним
објектима (основе, пресеци, изгледи, мапе,...), на
овом месту први пут обједињена и комплетирана.
Ово је прва књига која исцрпно анализира
старохришћанску архитектуру Ниша са
комплетном техничком документацијом, чиме је
ранохришћанском архитектонском наслеђу Ниша
обезбеђено видно место у историји
ранохришћанске и рановизантијске архитектуре
Балкана и Европе. Детаљну анализу архитектуре
сакралних објеката прати развој и типологија
архитектонских објеката, подупрто исцрпном
техничком документацијом која је први пут овде
објављена, као и са идеалним реконструкцијама
појединих објеката.
Књига је подељена на неколико целина
које садрже поглавља посвећена појединачним
темама. После уводног дела аутор се осврнуо на

историју истраживања старохришћанског Ниша,
указавши на значај открића знаменитих
истраживача од XIX века до данас. Анализом
географског положаја града, уз ослањање на старе
карте, аутор нас у поглављу Предконстантинов
Ниш, упознаје са античким Наисусом, покретним
материјалом, знаним локалитетима и урбаном
организацијом. Аутор се посебно осврће на
Константина Великог и догађаје из његовог
живота који су довели до великих промена у
духовној, уметничкој и политичкој сфери Римског
царства. Као логичан наставак следи Преглед
историјских догађаја од IV века до првих деценија
VII века, од Константина Великог до доласка
Словена 615-618. године. Поглавље које се бави
почецима хришћанизације и црквеним приликама, од
посебног је значаја, јер открива Наисус као град
мученика – мартириополис и указује на нишке
епископе од IV до VII века, од којих је један,
Даламатиус, досад изостављан. Аутор нас уводи у
начин уплива хришћанста у све поре живота
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града, чиме нам настанак уметности и
градитељства старохришћанског Ниша постају
разумљивији. У поглављу које обрађује
топографију града представљена је урбана схема
рановизантијског града, простирање бедема и
распоред главних улица и појединих објеката, од
форума до градске цркве. На овом месту аутор
нас упознаје са Јустинијановим утврђењем изнад
Медијане, рановизантијским утврђењем
Градиште код Миљковца и низом утврђења и
цркава у Јелашничкој клисури. Поред тога, др
Ракоција у својој монографији посвећеној
палеохришћанском Нишу, осврће се и на
епиграфске споменике са територије града који
припадају хришћанима, и откривају јак утицај
грчког језика и распрострањености грчких имена,
доводећи до постепеног повлачења латинске
традиције са ових простора током периода од IV
до VII века.
У наредној целини у књизи се расправља
о објектима посвећеним хришћанском култу. Првo
поглавље се односи на јединствен
баптистеријални комплекс на Медијани, уз
предлог његове реконструкције. Друго поглавље
обрађује архитектуру ранохришћанских
црквених грађевина у Нишу и његовом
окружењу. Најпре нас упознаје са црквеним
грађевинама подигнутим у оквиру градске
некрополе у насељу Јагодин Мала, где је посебна
пажња посвећена Базилици мученика (базилика
са мартиријумом), са први пут објављеном
комплетном техничком документацијуом и 3Д
реконструкцијом унутрашњости мартиријума.
Трећа целина представља детаљну
анализу архитектуре и сликарства
ранохришћанских гробница у Нишу и његовој
околини. После уводног текста о градској
некрополи у Јагодин Мали где је изложена
типолошка анализа гробница, појединачна
поглавља обрађују архитектуру и сликарство
сачуваних гробница, као и оних које су уништене,
али је сачувана стара документација. Овде је аутор
изложио нова сазнања о сликарству гробнице са
фигуралним представама и значају архитектуре и
сликарства новооткривене гробнице са сидром.
У приказу књиге „Константинов град
старохришћански Ниш“ др Оливера Илић,

(Археолошки институт у Београду) бележи:
„Аутор књиге, др Миша Ракоција, историчар
уметности, сарадник нишког Завода за заштиту
споменика културе, велики је познавалац
ранохришћанских споменика града Ниша и
околине, што је потврдио у неколико претходних
научних радова посвећених овој теми. Такође је и
организатор запаженог међународног
симпозијума „Ниш и Византија“ који се одржава
сваке године у Нишу од 2002. Године, у коме
учествује велики број истраживача из земље и
иностранства. М. Ракоција је у овој књизи усмерио
своју пажњу ка старохришћанском Нишу, граду
са изузетно богатим и разноликим споменичким
наслеђем, важним за историју хришћанства,
нарочито на територији Балкана. Књига
„Константинов град старохришћански Ниш“ је
добро осмишљена, са јасним и прегледно
конципираним садржајем, што указује на
ауторово темељно познавање ранохришћанских
сепулкралних грађевина подигнутих у Нишу и
његовој околини.
На крају можемо рећи да је књига Мише
Ракоција изузетно вредно и занимљиво дело о
истраживањима ранохришћанског античког
културног наслеђа у области Ниша. У књизи је на
свеобухватан начин презентован изузетан
материјал о ранохришћанским споменицима
античког Ниша у периоду од IV до VII века,
чинећи на тај начин књигу драгоценом и
корисном за све садашње и будуће истраживаче
античког наслеђа на тлу Србије. Истовремено,
књига може бити подстицај за даља проучавања
територије античког и ранохришћанског
Наисуса, употпуњујући на тај начин археолошку
мапу Србије. Помињући сва поглавља у овој
књизи, желели смо да истакнемо ширину и значај
публикације која се појавила. Књига
„Константинов град старохришћански Ниш“ ће
несумњиво бити незаобилазан извор о овој
тематици и неопходан приручник за сваки
будући рад о раном хришћанству за истраживаче
овог простора, у првом реду историчаре
уметности и археологе“
.
(Из рецензије и приказа књиге др Оливере Илић,
Археологија и природне науке 9,
Београд 2014, 225/6.)
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ɂɄɋ Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɱɥɚɧɨɜɚ Ʉɨɦɨɪɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ Ȼɢɫɟɪɤɚ
ɒɜɚɪɰ ɉɪɨɝɪɚɦɨɛɭɤɟɤɨɧɬɧɭɚɥɧɨɝɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɝɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚɱɥɚɧɨɜɚɂɄɋɢɡɨɛɥɚɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɨɛɭɤɟ ȼɟɪɚȻɭɛɨʃɚ 
 ɄɈɇȽɊȿɋ ɄȽɏ ɂ ɞɚʂɟ ɧɚʁɜɟʄɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ Ɋɚɞɨɜɚɧ Ɋɚɞɨɜɢʄ   ȺɊɏɂȿɇȺɅȿ   ɎȿȻɊɍȺɊ ±  ɆȺɊɌ 
Ⱦɟɫɟɬɨ Ⱥɚɪɯɢɟɧɚɥɟ ɭ ȼɪɚʃɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɉɚɧɱɢʄ   ɇȺȽɊȺȾȺ ɊȺɇɄɈɊȺȾɈȼɂȶɅɚɭɪɟɚɬɢ ɋɬɭɞɢɨ Ⱥɭɬɨɪɢ ɢ ɂɜɚɧ Ɇɚɧɝɚɥɨɜ ɋɥɨɛɨɞɚɧ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ   ȴɍȾɂ ɂ ȾɈȽȺȭȺȳɂ ɒɟɫɬɚ ɫɭɛɨɬɢɱɤɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ʉɭʁɭɧɾɢʄ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ   ɍ ɄɊɍɉɇɈɆ
ɉɅȺɇɍ ɇɚɝɪɚɞɚ ɤɨʁɚ ɡɚɨɤɪɭɠɭʁɟ ɧɟɢɦɚɪɫɤɭ ɤɚɪɢʁɟɪɭ Ɋɚɞɨɲ Ɉ Ⱦɪɚɝɭɬɢɧɨɜɢʄ   ɉɈɋɅȿȾȵɂ ɉɈɁȾɊȺȼ Ɉɞɥɚɡɚɤ ɬɜɨɪɰɚ ɞɨɦɚʄɟ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟ ɉɟɬɚɪ Ɇɢʂɚɧɢʄ  ɋɥɨɛɨɞɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ   ,1 0(025,$0 & / &+2:    ɄɈɆɂɋɂȳȿ
ɍɉɊȺȼɇɈȽ ɈȾȻɈɊȺ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɨɩɢɫɚ ɥɢɰɟɧɰɢ ɤɨʁɟ ɢɡɞɚʁɟ ɂɄɋ Ʉɨɦɨɫɢʁɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ  ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɥɢɰɟɧɰɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɢɡɜɨɻɚɱɚ ɪɞɨɜɚ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɪɟɝɭɥɬɢɜɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɱɥɚɧɨɜɚ ɂɄɋ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ  ȺɎɈɊɂɁɆɂ ɂ ɇɈɆɈɊɂɁɆɂ  ɂɁȼȿɒɌȺȳ 
(;%2 (&(& ± Ȼȿɑ ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɭɱɟɲʄɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɂɄɋ ɧɚ  ɫɟɞɧɢɰɢ ɂɡɜɪɲɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɢɧɠɟʃɟɪɫɤɢɯ ɤɨɦɨɪɚ 
ɋɌɊɍɑɇɂɊȺȾɈȼɂȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɫɨɜɧɟɩɪɨɰɟɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɦɪɆɚɪɢʁɚɊɚɲɤɨɜɢʄɞɢɩɥɝɟɨɞɢɧɠ ɉɪɢɫɬɭɩɢ
ɩɪɢɦɟɧɚ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɟ ɛɟɫɩɢɥɨɬɧɟ ɥɟɬɢɥɢɰɟ $LERW ; Ƚɨɪɚɧ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɤɢɲɧɢɦ ɨɬɢɰɚʁɟɦ ɭ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɭ  ɤɨɪɚɤɚ
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȳɨɜɚɧ Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢʄ ɞɢɩɥ ɝɪɚɻ ɢɧɠ  ɉɪɢɡɧɚʃɟ ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɨʁ ɤɨɦɨɪɢ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɊȿȽɂɈɇɂ ɂɡ ɪɚɞɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯɰɟɧɬɚɪɚ ɩɪɢɪɟɞɢɨɋɬɚɧɤɨɋɨɜɚȻɨɠɢɥɨɜɢʄ ɂɄɋɇȺɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇɈɆɋȺȳɆɍȽɊȺȭȿȼɂɇȺɊɋɌȼȺɍɱɟɲʄɟɂɄɋɧɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɚʁɦɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɚ ɨɞ  ɚɩɪɢɥɚ ɞɨ  ɚɩɪɢɥɚ  ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ȼɟɪɚ Ȼɭɛɨʃɚ ɦɪ Ɇɢɥɚɧɚ Ɇɚɥɨɜɢʄ   ɂɄɋ ɇȺ 
ɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇɈɆ ɋȺȳɆɍ ɌȿɏɇɂɄȿ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂɏ ȾɈɋɌɂȽɇɍȶȺ ɍɱɟɲʄɟ ɂɄɋ ɧɚ  ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɚʁɦɭ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɈȾɊɀȺɇɈɆ ɈȾ  ȾɈ  ɆȺȳȺ  ȽɈȾɂɇȿ ɍ ɛȿɈȽɊȺȾɍ ȼɟɪɚ Ȼɭɛɨʃɚ ɦɪ Ɇɢɥɚɧɚ Ɇɚɥɨɜɢʄ   ɉɊɂɄȺɁ ɄȵɂȽȿ
ȼɨʁɢɫɥɚɜ Ʉɭʁɭɧʇɢʄ Ⱦɪɜɟɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭ ɦɨʁɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ± ɚɭɬɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɞɪ Ɇɢɥɚɧ Ƚɥɢɲɢʄ ɞɢɩɥ ɢɧɠ ɚɪɯ  ɇɚɞɟɠɞɚ
ɉɟɲɢʄ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɤɭʄɚ ɋɪɛɢʁɟ ± ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɨɛɥɢɤɚ ɦɪ Ɍɢɯɨɦɢɪ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ ɞɢɩɥ ɢɧɠ ɚɪɯ ɫɩɟɰ   ɁȺȼɊɒȿɇ 
ɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇɂɋȺȳȺɆɌȿɏɇɂɄȿɂɌȿɏɇɂɑɄɂɏȾɈɋɌɂȽɇɍȶȺɍɛɪɡɚʃɟɛɪɡɨɝɜɨɡɚɚɥɢɫɬɜɚɪɧɨ




ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȺɂɍɊȻȺɇɂɁȺɆ
ɂɡɞɚɜɚɱɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɢɭɪɛɚɧɢɡɚɦɋɪɛɢʁɟ
ȻɭɥɟɜɚɪɤɪɚʂɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚ,,Ȼɟɨɝɪɚɞɬɟɥ(PDLOPS#LDXVDFUV
ZZZLDXVDFUV

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɢɍɪɛɚɧɢɡɚɦɛɪʁɭɧɝ ɫɬɪɚɧHɭɛɨʁɢ 


ɍȼɈȾɇɂɄ Ɇɢɥɚ ɉɭɰɚɪ  ɇȺɍɑɇɂ ɊȺȾɈȼɂ ȭɨɪɻɟ Ⱥɥɮɢɪɨɜɢʄ ɋɚʃɚ ɋɢɦɨɧɨɜɢʄȺɥɮɢɪɨɜɢʄ Ɍɢɩɨɥɨɝɢʁɚ ɞɜɨɬɪɚɤɬɧɢɯ ɫɤɥɨɩɨɜɚ ɭ
ɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦɫɬɚɧɨɜɚʃɭȾɪɚɝɚɧɚȼɚɫɢɥɫɤɢɆɢɧɢɦɚɥɢɡɚɦɭɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɚɩɫɬɪɚɤɬɧɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟȻɨɠɢɞɚɪɆɚɧɢʄ
Ɍɚʃɚ Ȼɚʁɢʄ Ⱥɧɚ ɇɢɤɨɜɢʄ ɍɪɛɚɧɚ ɨɛɧɨɜɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɪɟɧɚɦɟɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɚɫɚɪɧɟ ɭ Ȼɟɥɨʁ ɐɪɤɜɢ
Ɍɢʁɚɧɚ ɐɪɧɱɟɜɢʄ Ɉɦɢʂɟɧɚ ȹɟɥɟɛʇɢʄ ɂɝɨɪ Ɇɚɪɢʄ Ʉɥɢɦɚɬɫɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ± ɧɨɜɢʁɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɜɚɧɨɜɨʄ Ɍɟɨɪɢʁɚ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɬɚɥɨɧɫɤɟ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɟ ɚɬɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  ɋɌɊɍɑɇɂ ɊȺȾɈȼɂ Ɋɚɞɨʁɟ
ȳɟɜɬɢʄ 7KH ,QIOXHQFH RI $LU )ORZ 6SHHG RQ )LUH 3URSDJDWLRQ LQ 2EMHFW Ⱥɧɚ ɇɢɤɨɜɢʄ Ȼɨɠɢɞɚɪ Ɇɚɧɢʄ Ɇɚɪɢʁɚ Ɇɚɪɭɧɚ ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚɩɪɚɤɫɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɨɤɜɢɪɢɩɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɉɊɈȳȿɄɌɂɆɢɥɤɚȽʃɚɬɨɈɛɞɚɧɢɲɬɟɭȻɥɨɤɭ± Ɉ ɩɨɡɢɜɦɚɲɬɢɢɥɢ
ɡɚɢɝɪɚɧɢɚɪɯɢɬɟɤɬɢ
 ȺɄɌɍȿɅɇɈɋɌɂ ɇɟɛɨʁɲɚ Ɏɨɬɢɪɢʄ ɉɚɪɚɥɟɥɧɢ ɬɨɤɨɜɢ ± Ɉɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɠɟɥɟɡɧɢɰɟ ɭ ɧɨɜɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɟʁɡɚɠ Ɏɨɪɦɚ ɭɫɩɨɪɚɜɚ ɬɨɤ
ɧɚɝɪɚɻɟɧɢ ɦɚɫɬɟɪ ɪɚɞ Ȼɨʁɚɧɟ ȳɟɪɤɨɜɢʄ  Ȼɨɝɞɚɧ Ʌɭɤɢʄ ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɧɚɫɟʂɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɪɨɤɭɩʂɟ ɧɚɝɪɚɻɟɧɢ ɦɚɫɬɟɪ ɪɚɞ Ⱦɭɲɚɧɚ
Ɋɢɫɬɢʄɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɍɉɟɬɪɨɜɢʄ ɇɚɝɪɚɞɚ Ɋɚɧɤɨ Ɋɚɞɨɜɢʄ ɡɚ   ɇɈȼȿ ɄȵɂȽȿ ȭɨɪɻɟ Ⱥɥɮɢɪɨɜɢʄ ɩɪɢɤɚɡ ɤʃɢɝɟ  Ɇɢɯɚɢɥɨ ɑɚɧɚɤ
ɋɜɢ ɦɨʁɢ ɫɬɚɧɨɜɢ Ɉɥɢɜɟɪ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɩɪɢɤɚɡ ɤʃɢɝɟ  Ɇɢɥɨɪɚɞ ɏ ȳɟɜɬɢʄ Ʉɪɢɬɢɱɤɢ ɝɚɦɛɢɬ ± ɨɫɜɪɬɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ
ɋɪɛɢʁɟȾɪɚɝɚɧ ȼɚɫɢʂɟɜɢʄɌɨɦɢʄ ɩɪɢɤɚɡ ɤʃɢɝɟ  ɉɪɟɞɟɨ ɢɝɪɟɄɨɲɭɬʃɚɤ ± ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ
ɩɪɨɦɟɧɚ ɭɪɟɞɧɢɤȺɧɚɇɢɤɟɡɢʄ 
ɆɢɪɨɫɥɚɜɚɉɟɬɪɨɜɢʄȻɚɥɭɛʇɢʄɊɟɤɚɢɝɪɚɞɫɤɢɩɪɨɫɬɨɪɢɭ ɩɪɢɤɚɡɊɭɠɢɰɚȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ,10(025,$0ĈRUÿH$OILURYLü$UKLWHNWD0LKDLOR
ýDQDN



ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȺ
ɂɡɞɚɜɚɱɄɥɭɛɚɪɯɢɬɟɤɚɬɚɇɟɯɪɭɨɜɚɇɨɜɢȻɟɨɝɪɚɞ(PDLODVD#VEEUV


Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɛɪʁɚɧɭɚɪɮɟɛɪɭɚɪɝ ɫɬɪɚɧɚɰɪɧɨɛɟɥɨɱɟɬɢɪɢɫɬɪɚɧɟ ɤɨɪɢɰɟ ɭɛɨʁɢ 


 ȺɋȺ ± ɎɈɊɍɆ Ɂɨɪɚɧ Ɇɚɧɟɜɢʄ ɉɨɪɨɞɢɱɧɟ ɫɜɚɻɟ  ȾȿɅȺ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɛɨɫɚɧɫɤɨɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɩɨ ɢɡɛɨɪɭ
Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɚɬɚ Ȼɢɏ ɧɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ɍɆȿɌɇɈɋɌ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȿ ± %DGHO XQEORFNHG EORFN ɚɭɬɨɪɢ Ⱥɫɦɢɪ Ɇɭɬɟɜɟɥɢʄ ɂɛɪɢɰɚ
ȳɚɲɚɪɟɜɢʄ Ʉɟɧɚɧ ȼɚɬɪɟʃɚɤ ɇɟɞɢɦ Ɇɭɬɟɜɟɥɢʄ ȼɟɞɚɞ ɂɫɥɚɦɛɟɝɨɜɢʄ ȼɟɪɧɟɫ ɑɚɭɲɟɜɢʄ   ɄɊɂɌɂɄȺ ɋɚʃɚ Ɋɚɻɟɧɨɜɢʄ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ȺȺɆ Ʌɚɤɲɟ ʁɟ ɝɥɟɞɚɬɢ ɭ ɡɚɛɥɭɞɟ ɧɟɝɨ ɨɬɤɪɢɬɢ ɢɫɬɢɧɭ Ɂɚɪ ʁɟɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɢɥɟɦɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɤɨɩɫɤɨɝ ȽɌɐɚ  Ⱥɧɞɪɢʁɚ
ɆɚɪɤɭɲɌɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɫɢɭɡɬɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɫɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɂɇɈȼȺɐɂȳȿɆɢɪʁɚɧɚɌɪɨɲɢʄɉɚɧɟɥɢɫɚɚɥɝɚɦɚ Ɂɚɢɫɬɚɡɟɥɟɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 
ɉɈȽɅȿȾɂɆɢʂɚɧɊɚɞɨʃɢʄɏɪɚɦɢʃɟɝɨɜɚɨɤɨɥɢɧɚ ɉɨɜɨɞɨɦɢɧɢɰɢɪɚʃɚɤɨɧɤɭɪɫɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȺɋȺ ȿɋȿȳȺɧɬɨɧɢʁɟȺɧɬɢʄɐɪɤɜɚɭ
ɝɪɚɞɭ3$5.,7(.785$ȾɪɚɝɚɧɚɊɨɦɢʄɒɢɲɚɧɟɩɚɪɤɭɂɫɬɚɦɛɭɥɭɉɊɂɄȺɁɆɢɥɢɰɚȼɭʁɨɲɟɜɢʄɉɨɫɥɨɜɧɢɤɨɦɩɥɟɤɫ5LYHU&LW\Ⱥɧɞɪɢʁɚ
Ɇɚɪɤɭɲɇɢɡɜɨɞɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɧɚɜɨɞɢ ɌȿɈɊɂȳȺȾɚɪɤɨȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɭɝɪɚɞɭ ɝɪɟɯɚ ɒɚɧɝɚʁɫɤɢ ERRJLHZRRJLH  
ɋɍȾȻɂɇȿ ɋɪɻɚɧ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ Ɍɢɯɢ ɨɞɥɚɡɚɤ ȳɨɜɚɧɟ Ɇɢɯɨɥɱɢʄ ,Q PHPRULDP  Ɇɢɯɚɢɥɨ ɑɚɧɚɤ Ⱥɭɬɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ  ȾɈɄɍɆȿɇɌɂ ɇɢɤɨɥɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɢʄɡɚɜɪɲɧɟɝɨɞɢɧɟ ɩɢɫɦɚɚɪɯɢɬɟɤɬɢɋɬɪɚɯɢʃɢȻɚɧɨɜɢʄɭ 




Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɛɪɦɚɪɬɚɩɪɢɥɝ ɫɬɪɚɧɚɰɪɧɨɛɟɥɨɱɟɬɢɪɢɫɬɪɚɧɟ ɤɨɪɢɰɟ ɭɛɨʁɢ 


 ȺɋȺ ± ɎɈɊɍɆ Ⱥ Ɇɚɪɤɭɲ ɏɪɚɦ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ   ȾȿɅȺ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɯɪɜɚɬɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɩɨ ɢɡɛɨɪɭ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɚɬɚ ɧɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ɍɆȿɌɇɈɋɌ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȿ ± Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɛɚɡɟɧɚ ȼɢʁɭɲ ɭ ɋɥɚɜɨɧɫɤɨɦ ɛɪɨɞɭ ɚɭɬɨɪɢ ȼɟɞɪɚɧ ɉɟɞɢɲɢʄ Ɇɥɚɞɟɧ
ɏɨɮɦɚɧ (ULLFN 9HODVFR )DUUHUD  ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɩɨ ɢɡɛɨɪɭ ɋɚɜɟɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɚɬɚ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ ɧɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ɍɆȿɌɇɈɋɌ
ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȿ ± Ȼɚɡɟɧ Äȳɚɞɪɚɧ³ ɭ ɏɟɪɰɟɝɧɨɜɨɦ ɚɭɬɨɪɢ ȼɟʂɤɨ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ Ƚɪɟɝɨɜɢʄ ȭɨɪɻɟ Ƚɪɟɝɨɜɢʄ   ɄɊɂɌɂɄȺ Ɇɢɥɨɲ
ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɧɚ ɜɨɞɢ ɋɩɭɲɬɚʃɟ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɤɟ  Ɂ Ɇ Ʌɟɤɫɢɤɨɧ ɫɪɩɫɤɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɚɬɚ Ɇɢɪʁɚɧɚ Ʌɭɤɢʄ ɋɚɦɨɡɜɚɧɚ ÄȺɤɚɞɟɦɢʁɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ³ɉɈȽɅȿȾɂȺɧɬɨɧɢʁɟȺɧɬɢʄɌɟɪɦɢɧɚɥ ɉɨɜɨɞɨɦɢɧɢɰɢɪɚʃɚɤɨɧɤɭɪɫɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȺɋȺ ɋɌȺȼɂɜɚɧɎɢɥɢɩɨɜɢʄȺɦɛɚɫɚɞɚ
ɧɨɜɨɝ ɞɨɛɚ Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɇɨʁɫɢɥɨɜɢʄ ɉɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ Ⱦɢɫɤɨɧɬɢɧɭɚɥɧɚ ʁɚɜɧɚ ɫɰɟɧɚ  ȺɋȺ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ ɚɪɯɢɬɟɤɚɬɚ ±
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɭɦɟɬɧɢɤɚ ȺɋȺ  ȿɋȿȳ ɋɪɻɚɧ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ Ʉɚ ɧɨɜɨɦ ɯɭɦɚɧɢɡɦɭ ɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ Ɂ Ɇ Ɇɭɡɟʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  3$5.,7(.785$
Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɋɨɦɢʄ ȿɝɭɦ ɥɨɮɨɬɟɧ  ɉɊɂɄȺɁɂ Ɇɢɥɢɰɚ ȼɭʁɨɲɟɜɢʄ Ɍɪɠɧɢ ɰɟɧɬɪɢ Ⱥɬɪɢʁɭɦɫɤɢ ɬɢɩ ɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ  
ɄɊɂɌɂɄȺ Ɇɢɪʁɚɧɚ Ɍɪɨɲɢʄ ȿɬɢɤɟɬɚ ɡɟɥɟɧɨ ɂɤɨɧɟ ɨɞɪɠɢɜɟ ɝɪɚɞʃɟ   ɋɍȾȻɂɇȿ Ɇɢɯɚɢɥɨ ɑɚɧɚɤ Ⱥɭɬɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ  ȾɈɄɍɆȿɇɌɂ
ɇɢɤɨɥɚȾɨɛɪɨɜɢʄɡɚɜɪɲɧɟɝɨɞɢɧɟ ɩɢɫɦɚɚɪɯɢɬɟɤɬɢɋɬɪɚɯɢʃɢȻɚɧɨɜɢʄɭ 
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Проф. др Бисерка Марковић, арх.

Арх. СТЕВАН МАРКОВИЋ
(Ниш 1977 – Ниш 2014.)

Рођен је 30.09.1977. године у Нишу, као
први син оца Душана (новинар) и мајке Бисерке
(професор Универзитета у Нишу), преминуо је
21.12.2014. у 38. години у Нишу, неожењен,
незапослен.
Основну и средњу Грађевинску техничку
школу завршио је 1996. године. Шире образовање
стекао је завршавањем Школе за основно музичко
образовање „Др Војислав Вучковић“ (клавир),
учењем
језика:
енглеског
и
шпанског,
усавршавањем на колеџима у Лондону (1990.) и
Барселони (1996.), бављењем спортом: пливање,
скијање, тенис, фудбал (голман пионирског тима
„Радничког“ из Ниша).
На архитектонски одсек Грађевинско –
Архитектонског факултета Универзитета у Нишу
уписао се школске 1996/97. године. Почетак
његовог академског живота пратили су грађански
протести широм земље, студирање се одвијало
током бомбардовања Србије. Дипломирани
инжењер архитектуре постао је 2005. године.
Школске 2013/2014. године уписао је, као
самофинансирајући редован студент, докторске
академске студије на Факултету за градитељски
менаџмент Универзитета „Унион“ Никола Тесла
у Београду, област – Организација и управљање
грађењем.
Стекао је лиценце одговорног пројектанта
архитектонских пројеката, бр. 300 К282 11 и
одговорног
извођача
радова
објеката
високоградње, бр. 400 Ф925 11. У свом раду
користио је рачунарске програме: MS Office
(Word, Excell, PPoint ), AutoCad, АrhiCad, 3D
Studio Max. Радни однос започео је октобра 2005.
године у Грађевинском предузећу: “Косаница“
ДОО Ниш. Наставља са радом у Предузећу
„Магет“ ДОО Пирот, а затим ради у “ ДОМ М“ Радња за пројектовање и ижењеринг Блаце, до
јуна 2013. године. Од тада је незапослен.

Учествовао је у изградњи, као помоћник
или руководилац радова, на градилиштима:
Пројекат реконструкције и доградње Фабрике
дувана ДИН Ниш „Филип Морис“, објекат бр.
24, Po+P (11.800 м2), Пословно – продајног објекта
" Promont Comerce" на Јужном булевару Ниша,
код КП дома (3500 м2).
Радио је као сарадник на разради пројекта
и изради каталога станова, прилагођеног
потребама купаца, за стамбено – пословни објекат
на углу улица Хајдук-Вељкове и Учитељ Милине
(3.500 м2), као сарадник на изради главних
пројеката
стамбено
–
пословног
објекта
Пo+П+4+Пк и Пo+П+2+Пк у ул. Кнеза Милоша,
бр. 11 и 13 у Пироту, (4.174 м2) и реконструкцији
и доградњи стамбеног објекта, Пo+П+1 у
Вождовој улици, бр. 49. у Нишу.
Као одговорни пројектант урадио је:
главни пројекат стамбеног објекта за одмор и
рекреацију, Пo+П+1, Виник, бруто површине 580
м2, пројекте за легализацију стамбених објеката,
главни пројекат реконструкције и доградње
породичног стамбеног објекта Пo+П+2+Пk,
површине 540 м2, улица Лазе Костића бр 5 (2012.)
на слици. Објекат је у завршној фази изградње.
Бавио се пројектовањем ентеријера: локал у
улици Николе Пашића 21 - апотека, содара,
пројектни биро “ ДОМ М“ у Нишу, Николе
Пашића 21.
Пратио је, преводио и истраживао област
енергетске ефикасности зграда; коаутор је рада
Determining important factors for improving the energy
efficiency, optimal economic and ecological characteristics
of a building, University of Niš, Faculty of Mechanical
Engineering Niš, Society of Thermal Engineers of
Serbia, 16th Symposium on Thermal Science and
Engineering of Serbia, Soko Banja, Serbia, 2013.,
ISBN 978-86-6055-0431, pp. 472-484.
Да je имао прилику да настави да живи и
ради, напредовао би и дао већи допринос струци
којој је био посвећен.

Стамб. објект, Ниш

