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Поштовани читаоци,
Тема овог броја се наметнула вешћу да
више није међу живима једна од великих
личности у свету архитектуре с краја
прошлог и почетка овог века – Заха Хадид.
Реч „личност“ је свесно употребљена, јер је
она била много више од архитекте – била је
својеврсна појава која ће обележити историју
ове делатности. О томе је опширан текст
написала наша нова чланица редакције, арх.
Светлана Литовски.
Друга тема која се издваја међу
осталим уобичајеним рубрикама је ситуација
везана за однос између УАС-а, Удружења
архитеката Србије, „кровне“ организације
архитеката – израз који се у последње време
често употребљава, а у нашој струци има и
конкретно значење - и других удружења
архитеката у унутрашњости. Повод је био
следећи: наш часопис је имао шансу да се, као
ванредни двојезични број појави на много
ширем подручју од локалног, а везано за
представљање Србије на Бијеналу у Венецији.
Сва средства и организација посла били су
обезбеђени, али тај предлог, нажалост, није
прихваћен. О анализи узрока за то, и шире, о
поменутом односу између удружења и
(не)постојању активности и сарадње, пише
арх. Александар Бобић. Било би корисно да
се појаве реакције и коментари, које ћемо
свакако објавити.
Трећа тема, која има два прилога, тиче
се некадашње групе београдских архитеката
МЕЧ, која је својевремено привукла пажњу
својим радом и авангардним приступом
архитектури 80-тих. И у овом случају, тема се
проширује на однос и сарадњу београдских и
загребачких
архитеката
и
међусобно
презентовање рада.
У редовним рубрикама читаћете о
новосадском 20. Салону архитектуре, као и о

београдској БИНИ, на којој је изложба
нишког ГАФ-а о становању била не само
запажена већ и најквалитетнија. Затим, о
другој
летњој
школи
традиционалне
архитектуре, коју успешно организују нишки
и бугарски професори и студенти, о новим
књигама и часописима, о још једном
дипломском раду, итд. Колегиница из
Београда арх. Сања Дрвеница, чија је
ауторска изложба пројеката ентеријера ушла
у овогодишњи програм Дана архитектуре,
има свој прилог.
У рубрици In memoriam, која,
нажалост, никад није непопуњена, о
преминулој
професорки
Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу Стојанки
Митић пишу Х. Анђелковић, Б. Ристић и С.
Литовски.
У следећем броју ће бити опширније
приказане активности на овогодишњим
Данима архитектуре Ниша 2016., који се
одржавају редовно већ седамнаест година.
Неколико речи и о финансијској
ситуацији: град Ниш – Управа за културу је
за овај и следећи број обезбедио већи део
средстава,
путем
редовног
годишњег
конкурса за финансирање пројеката у
култури. С обзиром да је изостала помоћ
Инжењерске коморе Србије, која је годинама
била редовни спонзор, и уз чињеницу да
само око 15-20 % чланова нашег Друштва
редовно
измирује
обавезу
плаћања
чланарине, све је теже одржати континуитет
излажења часописа. У том смислу, од свих
очекујемо помоћ у налажењу спонзора –
оглашивача, што могу бити све фирме које
имају делатност у области архитектуре и
грађевинарства – пројектни бирои, извођачи,
произвођачи грађевинског материјала, као и
установе и образовне институције.
Уредник
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Арх. Светлана Литовски

IN MEMORIAM
ЗАХА ХАДИД (1950 - 2016.)
„Архитектура захтева стопостотну
посвећеност, ако те не убије, ниси добар“ једном
приликом је изјавила Заха Хадид. Пророчанска
изјава!
„Смрт је неизбежна, бесмртност остаје!“,
стих из књиге професорке арх.Стојанке Митић
као да је намењен ДАМИ ЗАХИ ХАДИД. Једна
од њених званичних титула је Dame Commander
of the Order of the British Empire. Носилац је и
медаље Royal Gold Medal for Architecture за коју
кажу да је тотално закаснила.
Да би се наметнула на архитектонском
звезданом небу превалила је пут дуге борбе,
исцрпљујуће упорности, признавајући да је и
даље тешко женама да пробију пословне баријере
у индустрији архитектуре којом доминирају
мушкарци.
У архитектонској историји дугој 167
година она је прва жена архитекта предложена за
Royal Gold Medal for Architecture за значајан
допринос струци. Говорила је: „...да је део
послова архитекте да се људи осећају добро у
просторима у којима живе, раде или уче...“,
инсистирајући на померању граница могућности,
на подизању стандарда становања и изградњи
важних јавних простора. А новим средствима,
материјалима и технологијама приступити
решавању критичних проблема. Променила је
начин размишљања у пројектовању и изградњи,
при томе је обезбедила масе следбеника, али и
опортуниста, нико није остао равнодушан.
Снажне личности, хиперактивна визуализација
дефинитивно су утицали на измену и разбијање
устаљеног, та личност намерне независности
корачањем у будућност без обзира на почетну
неприхваћеност њених радова и помало
подругљивим дефинисањем ње као „папир
архитекте“! IFEANYI OGANWU следбеник је
рекао да је измишљање будућности
архитектонске струке „ врло озбиљан посао“.
Користећи класичне али и дигиталне технологије
подигла је до неслућених граница swooping
форме(као заталасане песковите дине њене
домовине), радикалну геометрију, синусоидалне
кровове, монументалну иконографију музејских
здања, олимпијских стадиона, опера, мењајући
при томе могућности сопственог естетског кода,
безкомпромисно стремећи ка узвишенијем,
квалитетнијем,.
У слободној интерпретацији, сматрала је
да не припада делу естаблишмента. „ Ја сам само

ја и радим како радим. Нисам аутсајдер, али сам
на некој врсти ивице и балансирам на њој. То ми
се баш допада.“ Невероватно ме је ова изјава на
BBC потсетила на неки текст Антонија Грамшија:
„Културна хегемонија је када доминантна елита
(естаблишмент) поставља вредности, норме,
веровања итд. Коме онда припада слобода
рушења канонизованих постулата доминантне
политике?“
Заха Хадид, бескомпромисни борац је то
урадила у архитектури не потписујући само себе
већ и екипу сарадника, рушила, умела и смела,
оспоравана стигла до НАГРАЂИВАЊА. При
једној додели награде речено је да је:
“...у визионарству склоном експериментисању
утицала на будућност архитектуре“.
Заха, (моја FB пријатељица више година),
жалила се на архитектонску летаргију, а имала је
храброст да изазива промене начина
размишљања у светским размерама. Назвала бих
је ледоломцем догми религиозних, политичких и
архитектонских, етничких, полажући право на
универзалност и наметнула се тако новом
филозофијом простора и објеката у флуидној
симбиози, доказујући да је икона неофутуризма у
архитектури. Њене препознатљиве беле
екстравагантне структуре које неконтролисано
бујају, неуклопљиво али свеже, невероватно
оригинално и одмах сензационално! Јасно да
неконтролисано расту и трошкови, па су многи
пројекти награђени, а неизведени. Допала ми се
изјава из неког текста о Антверпену, о лудо
растућим трошковима при изградњи, али ће град
до краја света сјати тим „васионским бродом“ који
се насукао у њему и остати репер на
архитектонској мапи света.
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За богате људе организују се туристичка
путовања за обилазак реализованих пројеката
архитектонског студија Захе Хадид из Лондона.
Спајањем окружења и објеката створила је
биоморфни експресионизам и параметризам као
сопствени заштитни знак. Користећи се ИТ
технологијама (много рачунара са
параметричким софтвером за моделовање) током
пројектовања и калкулисања, ослободила се да
оствари форме без преседана, одважних, а
контроверзних, пионир идеја и носилац сјајне
енергије коју су сви поштовали. Ко је њу упознао
уз вођење стручних дискусија за столом уз добру
храну и пиће, умела је да уметне шалу и да запева
и настави фасцинирајући научни трактат,
купујући вечиту верност и поштовање
саговорника. Заха Хадид постала је бренд, а слава
је огромно оптерећење.
Тешко је поверовати да је пробила мушку
бизнис баријеру кроз упорност и труд, кроз пут
исцрпљујуће и дуге борбе без одступања. На
конкурсу за оперу у Кардифу победила је
анонимно 267 кандидата и неке своје пријатеље и
професоре (ипак, одустало се од изградње), па и
Нормана Фостера, драгог пријатеља и конкурента
за хотеле у Кини. Он је њу окарактерисао као
особу ослобођеног стваралачког духа, са
невероватном истрајношћу. Заха је глобална
архитектонска личност, са много пројеката и
зграда широм света у Либану, Шпанији,
Немачкој, САД, УК, Кини, Швајцарској, Русији...
Пратећи је, схватила сам да је она једна
вишеслојна личност повезаних интересовања која
се, не штедећи, трошила на више области.
Архитектонски посао је радила са око 400
запослених сарадника. Један од њених
најдражих сарадника, иначе партнер у фирми
дугих 28 година, Патрик Шумахер, опасно
погођен њеним одласком, преузеће послове на
градилиштима у Кини, САД, Блиском истоку ,
Русији... Као студент, 1988.г. сусрео се са Захом у
Тејт галерији у Лондону и одмах одлучио да
убрзано заврши студије и придружи се тој
генијалној дами. Плодан и интензиван
стваралачки процес потврдио се и првим
награђеним радом на Vitra Fire Station у Kампусу
дизајн бренда у Weil am Rhein, на граници
Немачке и Швајцарске. Тада су презентације још
ручно рађене, а сада, у знак поштовања, ту је
постављена инсталација са 120 ваза различитих
висина испуњених дрвећем и цвећем, а станица је
претворена у музеј. Њена родна држава Ирак у
знак поштовања издала је поштанску марку, а
управо је отворена ретроспективна изложба
њених радова у Венецији у Palazzo Franchetti која
ће трајати до 27. новембра 2016. године.

Опера у Кардифу

Ватрогасна станица Витра, Weil am Rhein Немачка

Поштанска марка Ирака са ликом Захе Хадид
Патрик Шумахер је, може се слободно
рећи, био довољно снажан као личност и вешт да
амортизује колебања и фрустрације код насилних
захтева, помало и неразумних, рецимо да пројекат
гараже у Мајамију измене више пута. Иначе, он је
сјајан предавач и промотер многих књига које је
искуствено преточио у размиљања о архитектури,
са занимљивим насловима (преко 50 издања, а
неке су и о Захи Хадид). Она је била вођа тима, он
корак иза ње, али је сарадња била више него
плодоносна. Радили су стално на експерименти-
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сању, чије резулате некад нису ни слутили, али је
то водило усавршавању пројеката, рекла бих била је модни дизајнер у финалном изгледу
зграда и познавалац сваког претходног корака .
Радила је као неуморни дизајнер
невероватне разноврсности (за бренд Lacoste,
Swarowsky, са DIOR-овим дизајнерима, накит од
сребра, силен накит линију за AZIZA i VALID
MOYZANNAR , филмску и позоришну
сценографију, хиљаде украса за јелку и употребне
предмете за аукције у добротворне сврхе, акрилик
сто за ентеријер „liquid glacial“, дизајнерски
слаткиш - метализирану фотељу, прелепе
волуминозне птице од гранита за украшавање
сопствених објеката, супер јахте „динамичног
објекта у динамичној атмосфери“ који морају
поштовати специфичне хидродинамичке и
структурне захтеве са највишим нивоима
комфора, просторног квалитета и безбедности (по
њеним речима), обућу CIABATE, гладијаторску
ретро моду, есцајге, безшавну обућу која прати
стопала и даје удобност. Као осведочени
алтруиста, покрадена у идејама од других,
лаконски је рекла: „ нека дизајн живи у удобној
обући за све“ итд, итд.
Супрематизам је веза геометријске
апстракције и арапске калиграфије, чије се
основне поставке везују за руску авангарду из
прве трећине двадесетог века и Маљевича.
Његово модернистичко сликарство ускоро се
претворило у филозофију која се везује и за
архитектуру. Заха Хадид то није пратила
издалека, није веровала у политички систем, али
се везала за супрематизам, отпутовала, видела
уживо, трајно се инфицирала тим идејама,
организовала пуне авионе архитеката, била им
водич и уживала учећи. Тада су настале њене
слике, али и архитектонске инсталације, а када је
после много година рачунарство омогућило
виртуалну реалност, десило се да све то оживи, и
нашли би сте се у „Захаленд“-у, са њеним језиком
апстракције, дисторзијом архитектонских
простора. Очигледна слобода у којој ипак морате
поставити границе у реалним факторима
могућности. Тада манипулишете са новом
области изградње. Сада функција следи
структуру, а ова машту.
EISENMAN ELISIA: “...идеја постаје
машина која чини уметност. Експресионизам нам
је данас близак у свету неолибералног
капитализма“. SOL LE WITT: „... Успешност
архитекте је у добро скенираном друштву око
себе и тумачити сву комплексност истог кроз
науку којом се шире границе знања, одржавање
проверљивости као основе друштвено уговорених
понашања у архитектури“. Хичкок Џонсон је

Фотеља „Куки“

Сандале...

Намештај...
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рекао је да деконструктивизам Захе Хадид
мишљење и решавање филозофских проблема
кроз архитектуру. Заха Хадид каже да је
прихватила постулате деконструктивизма, јер јој
омогућава да реорганизује план, учини га
текућим, да фрагментира, ослободи гравитације и
да уведе нове срачунате детаље. Том
филозофијом, а помоћу низа паралелних
испитивања, истражује улогу новог планирања у
стварању флуидности и пермеабилности јавног
простора. Развија стратегију мерења и
одлучивања на местима отпора, политичким
полугама и полугама економског одлучивања,
материјалним начинима који повезују цивилно
друштво, капитал, администрацију, културу,
архитектуру, образовање и, наравно, државу.
Значи, стваралачки посао архитекте
зависи од одговора на реалне животне ситуације,
век је показатељ културолошког здравља нације и
одраз времена у коме настаје. Она је понудила у
истраживању нове методе за регулацију начина
пројектовања и изградње и контролисање истих.
Заха се кроз филозофију супрематизма дотакла
трансформација и радикализација
архитектонских форми, уводећи чистоћу и
оригиналност новом психологијом опажања у
уметности и архитектури. И њен дипломски рад
је имао фрагменте декомпоновања и уклапања, на
пројекту четрнаестоспратног хотела у Лондону.
Искрено, у каснијем раду више се усмерила ка
запреминским комплексима и приближила
морфологији пејзажа, живим организмима и
функционисању, учећи од њих. Она радо помиње
Ел Лисицког, архитекту са утопистичким идејама,
Сергеја Ајзенштајна, Василија Кандинског, као
своје почетне учитеље, а супрематизам је
иницирао и утицао и на Баухаус, Де Стијл, чак и
на песништво Мајаковског.
Ето тако је дошло до лепоте, развијене
маште и снаге и посебно развијеног вокабулара за
вештине, за много медија у којима се истакла и у
којима је препозната и по великодушности.
Њен ментор и колега Рем Кулхас изјавио је да су
имали рад заснован на заједничким циљевима и
мотивацијама до краја, иако често у
конкуренцији. Бизнис је бизнис, али је остала
нека врста оганске повезаности.
Потврдила се као сликар везан за супрематизам, изложбама: у Гугенхајму 1993.г. у Њу
Јорку, у галерији GMURZYNSKA у Цириху, за
стогодишњицу Дадаизма и Супрематизма (60
радова), изложба посвећена немачком сликару
SCHWITTERS-у (post mortem), али и у инсталацијама инспирисаним MERZBAU делима у Хановеру
и галерији Тејт Модерн у Лондону 2014., у Ермитажу у Ст. Петербургу. То су само најзначајније.

Слика Захе Хадид из 1989.г., Улица у Хамбургу
Изложба на Венецијанском бијеналу 2016.г.

Слика Захе Хадид, Хонг Конг
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Као професору на универзитетима у
многим градовима и државама света, са
обожавањем су јој се придружили најбољи, јер је
код ње одлучивала способност, а не вера, етничка
или полна припадност. Имала је сопствени
енергетски магнет за таленте и нико је није
напустио у најтежим тренуцима вишеструког
кориговања пројеката или фрустрација одбијања,
чак и кад је пројекат најбољи (Беко пројекат,
Токио стадион). Имала је одговорност према
младима и сатисфакцију да, упркос строгости,
извуче максимум од њих и бдије као мајка и шеф.
Радила је на Харварду (1980.г.) на Graduate School
of Design са колегом Kензо Tангеом, 1990., Sulivan
Chair University у Илиноису - Чикаго на School of
Architecture, HFBK у Хамбургу, Ohio State
University, мастер студије са Eро Сариненом, а
често као гостујући професор 2000.г. на University
оf Applied Art - Vienna Class Vertical Studio.
Била је члан Америчке академије уметности и
књижевности , Америчког института архитеката
и у управном одбору The Architecture Foundation...
За себе је наглашавала да је архитекта
ирачког порекла са студиом у Лондону. Рођена је
у Ираку од оца Мухаммад ал Хајј Хусаyн Хадид
пореклом из Мосула, иначе члана тада
прогресивне партије National Democratic, касније
министра финансија земље у снажном успону, и
мајке, надарене сликарке и дизајнерке ВАИХА АЛ
САБУЊИ. Прошла је најбољу едукацију у
Багдаду, Швајцарској, на American University у
Бејруту и Architectural Association у Лондону.
Породичне везе и добар финансијски статус
браће помогли су јој да отпочне сопствену
самосталну каријеру.
На самом почетку имала је снажне узорепрофесоре на факултету (Рем Кулхас, Елиа
Зенгелис и Френк Гери). Касније је радила са
Кулхасом и Зенгелисом у њиховој заједничкој
фирми у Ротердаму. Кулхас је дуго био њен
ментор и суоснивач ОМА (The Office Metropolitan
Architecture) основаног 1975. г. са супругом и
брачним паром Зенгелис, а уједно и њена веза са
Супрематизмом. Већ 1980. г. прославили су се на
Венецијанском бијеналу у сарадњи са Френк
Геријем, значајно старијим од њих, већ
прослављеним архитектом који живи у Канади.
Гери је носилац Прицкерове награде за 1989.г. ,
Златне медаље РИБА за 2000. г., Златне медаље
АИА и многих других...Иначе, сјајни изведени
објекти га подижу на сам врх у архитектури.
Например, мени најинтересантнији је
„Концертна хала Дизни, скуптуралног приступа,
са закривљеним површинама прекривеним
„светлуцавим металом“, Гугенхајм музеј у граду
Билан у Шпанији обложен плочицама титанијума

„БЕКО“ пројект у Београду

Evelyn Grace Академија, Лондон, УК, 2008.

Стадион у Токију

Хајдар Алијев центар, Баку, Азербејџан, 2012.
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затим „куће која плеше“ у Прагу. Очигледно, Заха
Хадид је била сјајан следбеник ових великана, са
жељом да их успехом прати и можда престигне.
Рем је при томе био и професор на факултетима у
САД, Енглеској и Холандији. Његов значај за
едукацију архитеката је и у издатим књигама, али
ту су и неуобичајена урбанистичка размишљања
о граду као скупу црвених жаришта (Delirious
New York). Покрет је настао у Јапану шездесетих
година: форма прати и следи функцију.
Очигледно да у новој BIGNESS архитектури
настају нова правила и принципи који су се
наслутили код награђиваног пројекта амбасаде
Холандије у Берлину. Р. Кулхас је такође познат
по оснивању независне корпорације на
истраживању перформанси промена које су
захватиле области уметности, мас - медије,
виртуелни домен ... Он је по позиву пројектовао
„бар код“ Европске уније у боји, и питам се, ко је
на кога више утицао, он на Заху или она на њега,
увлачећи га у свет дизајна. Сарадња је била
дуготрајна и блиска, али две индивидуе такве
јачине су се одвојиле, а остале пријатељи до
задњег даха. Он њу назива „породица“, а навела
бих да је он проглашен једним од сто
најутицајнијих људи на свету, а она једном од сто
најутицајнијих жена на свету. Кулхас је покренуо
и води више врло успешних часописа везаних за
струку. Тек, и његови и њени успешни пројекти
разасути су глобално, као да су део сјајног
надметања екипа великана који су се нашли на
сличним задацима.
Кад се ради о Супрематизму, Рем је уочио
да нека веза између поставки Супрематизма и
арапске калиграфије постоји и да је тиме
студентима лакше да следе нове закривљене
форме и правила правца ARHITEKTONS.
Тешко је, поштујући особу о којој пишете,
све сместити на неколико страна , нарочито кад је
опус тако значајан. Покушала бих само да
набројим да је она са сарадницима урадила 950
пројеката од којих су многи награђени, али је само
пет посто изведених у 44 земље. Волела је да
напише „да је слободан живот стварање“. Била је
радна жена достојна живота. Свој осећај
архитектонске уметности изказивала је везом
форме и облика у одређеном друштвеном
окружењу, стремећи у будућност космичком
архитектуром трећег миленијума. Имала је око за
просторност: 1983.године позвана је у Хонг Конг и
освојила на међународном конкурсу за изградњу
Прву награду у вредности од 100.000 $. Наравно,
изградња је блокирана од мушког лобија!
Навела бих још неке: CANCER CENTER
GLAZGOW, Шкотска, Центар Хајдар Алијев у
Бакуу, Азербејџан, пројектован од сарадника

SAFFET KAIA BEKIROGLU који је она споља
дизајнирала савршеном визијом као скулптуру
која нежно осликава душу народа Aзера у
измењеној политичкој и економској стварности
одвајања од Совјета.
НАГРАДЕ
Награђивање је почело 1982.године и
повећавало се; број награда кретао у распону од 5
до 17 годишње. Скромно пребројих да је више од
130 награђених пројеката: седам стамбених кула у
Сингапуру LEEDON на 840.049 м2, куле висине
150 м од укупно 1.715 стамбених јединица са
интегрисаним и уређеним рекреативним
просторима.

З. Хадид, П. Шумахер, хотел Lusail City у Катару
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Хајдар Алијев центар, Баку, концертна сала

Детаљ хола

Метро станица у Ријаду, Саудијска Арабија, 2017.

Мост Шеика Заједа у Абу Дабију, УАЕ

Мост Павиљон у Сарагоси, Шпанија
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Гараже, Мајами Бич, САД

Акватик-центар у Стратфорду, Лондон, УК, 2012.

City of Dreams Hotel & Resort, Maкао, Кина, 2017

Inovation Tower, Политех. универзитет Хонг Конг
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2009 – 2013.

▪ У јануару 2015. године, била је номинована за
Science and Engineering Awards.
▪ У 2016. у Антверпену, Белгија, „квадрат“
награда је добила име по њој – Zaha Hadidplain.
ОСТАЛЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА:

▪ 2002. г. Заха Хадид је победила на међународном
дизајн конкурсу за Сингапур - север мастер план.
▪ 2004. постала је прва жена и први ирачки
добитник Прицкер награде за архитектуру.
▪ 2005. , њен дизајн је победио на такмичењу за
нови градски казино у Базелу у Швајцарској.
▪ 2006., почаствована је ретроспективном
изложбом која обухвата цео њен рад у Гугенхајм
музеју у Њујорку; те године она је добила почасну
диплому Америчког универзитета у Бејруту.
▪ Постављена је за Команданта Реда Британског
царства (ЦБЕ) у 2002. и Даме команданта Реда
Британске империје (ДБЕ); у 2012.г. одликована је
за заслуге у архитектури.
▪ Наведена је као једна од "50 најбоље
обучених дама" од стране „Гардијена» у марту
2013. године.
▪ Освојила је Стирлинг награду две године за
редом: у 2010. г, за један од својих најпознатијих
радова, Макси у Риму, и у 2011. за Evelyn Grace
Academy, школу у Брикстону, Лондон.
▪ Она је такође дизајнирала DONGDAEMUN
Design Plaza & Parc у Сеулу, Јужна Кореја, која је
била централни део прославе града, као светске
престонице дизајна 2010.г.
▪ 2014.г. њен Хајдар Алијев Центар за културу
освојио је Design Museum of the Year Award.
Она је прва жена која осваја главну награду у тој
конкуренцији.

▪ 1982: Златна медаља за архитектонски дизајн,
британска Архитектура за Eaton Place, Лондон
▪ 1994: Erih Schelling награда за архитектуру
▪ 2001: Награда Phaeno Science Centre
▪ 2002: Аустријска државна награда за
архитектуру за Bergiselschanze
▪ 2003: Награда Европске уније за савремену
архитектуру за трамвајски терминал и паркинг у
Стразбуру, Француска.
▪ 2003: Командант Грађанског одељења Реда
Британске империје (ЦБЕ) за услуге у
архитектури
▪ 2004: Прицкер награда
▪ 2005: Аустријски Украс за науку и уметност
▪ 2005: Немачка Награда за Архитектуру
централне зграде фабрике BMW у Лајпцигу
▪ 2005: Дизајнер године - награда за дизајн у
Мајамију, САД
▪ 2005: RIBA Европска награда за централну
зграду BMW
▪ 2006: RIBA Европска награда за Phaeno Science
Centre
▪ 2007: Томас Џеферсон медаља у архитектури
▪ 2008: RIBA Европска награда за Нордпарк
жичаре
▪ 2009: Premium Imperiale Nordpark Cable Railway
▪ 2010: RIBA Европска награда за MAXXI у РИМУ
▪ 2012: Џејн Дру награда за свој "изузетан
допринос положају жена у архитектури"
▪ 2012: Члан жирија за доделу награде Pritzker
Prize to Wang Shu in Los Angeles.
▪ 2013: 41st Winner of the Veuve Clicquot UK
Business Woman Award Велике Британије
(Награда за пословну жену)
▪ 2013: Изабрана за међународног члана
Америчког филозофског друштва
▪ Била је такође члан редакције
Енциклопедије Британика.
ЗАХА ХАДИД ЈЕ СА СВОЈИМ САРАДНИЦИМА
ОСВОЈИЛА ПРЕКО 130 НАГРАДА, А ИМА 39
ЗАВРШЕНИХ ОБЈЕКАТА И 16 У
ИЗГРАДЊИ ШИРОМ СВЕТА, КАО И 950
КОМЛЕТИРАНИХ ПРОЈЕКАТА.
НАПУСТИЛА НАС ЈЕ, А БЕСМРТНОСТ
ДОКАЗУЈЕ УПРАВО НАВЕДЕНИМ
РЕЗУЛТАТИМА. СЛАВА У НЕЗАБОРАВУ!
_____________________________________________
Извори: интернет, Wikipedia
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АПРИЛ 2016.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА СТАЛНОГ ФОТО-КОНКУРСА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Изложба је одржана у периоду од 19 – 27. априла 2016. године у галерији Друштва архитеката Ниша а
свечана додела признања награђеним учесницима из Ниша одржана је 26. априла, у оквиру
обележавања 68 година рада и постојања Завода за заштиту природе Србије. Стални фото конкурс
“Природа Србије” покренут је у сарадњи са Фото савезом Србије у циљу промоције и заштите природе
и природних добара. Током 2015. године на фото конкурс “Природа Србије” пристигло је неколико
хиљада фотографија великог броја аутора. На годишњем жирирању одабране су укупно 83
фотографије, које су биле представљене на изложби. За 11 фотографија аутори су добили награде
Завода и медаље Фото савеза Србије. Фотографије приказују детаље из света природе и разноврсност
биљног и животињског света и предела Србије. Изложба је гостовала у преко 20 градова током прошле
године и обишло ју је око 100 000 посетилаца.
email:dragana.nedeljkovic@zzps.rs)
МАЈ 2016.

ИЗЛОЖБА „АРХИТЕКТУРА БАНАКА И ШТЕДИОНИЦА У БЕОГРАДУ (1918–1941)“
Изложба
прави прегледни осврт на архитектуру најзначајнијих новчаних установа у
међуратном Београду. Њихова свеприсутност у привредно-економском развоју престонице Краљевине
СХС/Југославије, огледала се пре свега у архитектури зграда централних филијала и њиховим
позицијама на централним градским трговима и улицама. Намера изложбе је да скрене пажњу на
појаву специфичне „банкарске“ архитектуре која је остварила утицај не само на архитектонску струку
већ је обликовала укус и навике шире популације Београђана, са којима су банке и штедионице, као
здања својеврсне намене, комуницирале првенствено путем изгледа својих фасада, односно
архитектонских елемената, симбола, персонификација и натписа који су указивали на моћ и порекло
капитала одређеног новчаног завода.
Тематски оквир изложбе проистекао је из завршног рада Марка Стојановића, историчара
уметности из Београда. Рад са истим називом одбрањен је на Катедри за историју уметности
Филозофског факултета Универзитета у Београду 2014. године и као најбољи добио је престижну
годишњу Награду Спомен-збирке Павла Бељанског. Изложба је обухватила представљање здања
банака и штедионица у Београду у периоду између два светска рата, на 25 паноа који су приказивали
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техничку основу објекта, фотографију из периода када је објекат изграђен или фотографију новијег
датума и краћи опис, историјат и културни значај (уколико га објекат поседује). Материјал изложбе је
био подељен у три сегмента: државне банке и штедионице, приватне и иностране банке и мањи
новчани заводи. Изложба је осим Новог Сада била представљена и београдској публици у Историјском
музеју Србије. Сарадници пројекта: стручни тим Спомен-збирке Павла Бељанског на челу са Милицом
Орловић Чобанов.
У организацији Друштва архитеката Ниша, руководилац пројекта Марко Стојановић је, након
отварања изложбе, одржао предавање са темом „АРХИТЕКТУРА ФИЛИЈАЛЕ ДРЖАВНЕ
ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ У НИШУ“ (сада зграда Главне поште у Вождовој улици).

ЈУНИ 2016.

ПРЕДАВАЊЕ „МЕЛБУРН, ГРАД СА ДРУГЕ СТРАНЕ СВЕТА“ мр МИХАИЛА МЕДВЕДЕВА, арх.
МЕЛБУРН – глави град јужне аустралијске државе Викторија је један од највећих градова
Аустралије. Са својих 4.600.000 становника је и међу највећим градовима на јужној хемисфери. Мр
Михаило МЕДВЕДЕВ, арх. је у задњих неколико година у њему боравио два пута по годину дана и по
професионалној деформацији урбанисте у том периоду направио неколико хиљада фотографија
његових урбаних, градитељских и амбијенталних карактеристика. Његов кратки текст о Мелбурну
ДАН је објавио у часопису “АРХИТЕКТ” бр.51-52. 9. Јуна 2016.г. он је одржао предавање о својим
импресијама о Мелбурну и приказао избор од око 600 фотографија о настанку тог града, његовом
изгледу данас, о старој и новој архитектури и изградњи, саобраћају, уређењу, природним, културним и
амбијенталним вредностима и специфичностима живота његовог мултиетничког становништва.
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Јелена Ивановић Војводић,
Даница Јововић Продановић, Ружица Сарић

БУДУЋНОСТ ЈЕ САДА – 11. БИНА
Отварањем програма 11. БИНЕ - Београдске
Интернационалне Недеље Архитектуре –
ауторски и програмски тим је успео да током
двадесетак дана размишљања, договарања и
суочавања укрсти теме које су фундаменталне за
архитектуру која је пред нама. Када посматрамо
концепт целе манифестације, истичу се релације
које су обележиле преко тридесет догађаја: град –
свет, грађани - грађење града, право на стан –
савремено становање, дизајн – традиција,
искуство и праксе - млади архитекти, покретање
нових иницијатива, тенденције ка формирању
архитектонског центра, итд. Истрајност целог
подухвата и акцентирања архитектуре као
дисциплине која се развија у корак са размишљањима о друштвено-економско-политичким
темама, препозната је од стране међународних
партнера. Некадашња искуства која су дефинисана пројектом Недовршене модернизације
(Unfinishing modernisations) и путем изградње
БИНАКАБИНА (скандинавског павиљона у
дворишту Факултета ликовних уметности) сада су
се профилисала кроз нове активности Kreativne
Evrope - Future Architecture Platform (FAP, 2015/2016)
и Shared City-Creative Momentum (2016/2020). БИНА
је постала цент-рална манифестација која позива
на дијалог, ствара везе и реализује пројекте и
активности између различитих група, организација, институција, партнера, волонтера и сл.
БУДУЋНОСТ ЈЕ САДА је тема која упућује јаку
ноту на свеукупна дешавања у архитектури,
урбанизму, едукацији, моралу, семантици,
идеологији, статусу професије и многобројним
питањима која су се чула на предавањима у
Културном центру Београда, галерији РТС,
галерији ФЛУ , хотелу Crowne Plaza и на многим
местима у граду. Границе су се избрисале,
мултидисциплинарност се подразумева, клима се
променила, време се сузило, а број становника у
градовима расте у складу и ван склада са
очекивањима... Будућност је почела и зато о њој
говоримо сада...Од ових речи је ауторски тим
поставио отворену платформу за питања
/одговоре које можемо сврстати у неколико
категорија: будућности града, градског пејзажа,
природне средине, енергетске фунције, инфраструктура, култура, миран и здрав живот, наслеђе
и реконструција, породица, национални пројекти
кућа и многа друга питања везана за човека,
друштво и повезаност на глобалном нивоу.

11.БИНА, Урбан јога: Ања Хумљан,
Аутор фотографије: Примож Лукезић
Блок о становању се састојао из семинара:
Становање данас – међународна искуства,
изложбе радова бироа Два Архитекти из Загреба,
Међународне изложбе савременог становања –
СТАНОВАЊЕ 2015 и округлог стола: Савремени
тренутак архитектуре становања на глобалном
нивоу који су припремили Александар Кековић и
Дарко Марушић.
Становање данас – међународна искуства говори
о данашњем времену када многе земље
прилагођавају стамбену политику насталим
променама у глобалном друштву. Према
искуствима из Амстердама уочава се развој нових
стратегија удруживања свих снага: грађана,
креативаца, градитеља и оних који доносе одлуке
како би стамбена политика била више
флексибилна и могла да заштити потребе
нарастајућих угрожених група, уз развој
иновативних решења у становању. Промена у
приступу решавања стамбеног питања,
посматрана као изазов у сваком смислу, може да
допринесе енергичнијем решавању растућих
потреба друштва.
Пројекат из Беча, Aspern International је изузетан
пројекат који је развијен на основу конкурса и
који пружа нова сазнања о креирању амбијената
ван центра града, о нивоу у складу са
постављеним потребама друштва за наредне
деценије у будућности, којој смо сада
савременици. Преговорима између грађана,
градске управе, невладиног сектора и институција
и компанија које су заинтересоване за развој
града, треба наћи нова правила која морају да
врате дух места, јавне просторе града, нове
паркове и места за дружење којима се креирају
амбијенти који су специфични и који пружају
вредности за квалитетан живот у граду.
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Енергетске тачке Београда је блок који се састојао
из изложбе младих архитеката, радионица,
предавања, дијалога о будућност архитектуре у
XXI веку које припада будућности градова –
метропола у којима живимо, а који су одувек били
изузетно важна тема за многе мислиоце,
теоретичаре, архитекте, социологе, економисте
(Ле Корбизје, Френк Лојд Рајт, Давид Харвеј,
Томас Пикет, и др.) Изложба Енергетске тачке
Београда је била посвећена Београду који се
интензивно развија. На микроплану су мапиране
поједине просторне и енергетске тачке града, које
су по мишљењу изабраних аутора и ауторских
тимова: Ања Хумњан (Словенија); ТИМ 8;
С.О.Б.А; Растер колектив; Милош Косец
(Словенија), имају потенцијал да у окружењу
будућности која је већ почела, буду назнака
могућих решења препознатих урбаних проблема,
актуелних и у другим срединама. Будућност која
је пред нама обележена је технолошким
иновацијама, брзином деловања и недостатком
емпатије, одсуством живих, личних контакта међу
људима, али и све већом и неизбежном
усмереношћу и зависношћу од боравка у ономе
што Марк Оже (Marc Augé) назива непросторима. С друге стране оваквог става је
чињеница да је сама природа архитектонске
делатности оптимистична, јер она увек
подразумева стварање, грађење, нови квалитет.
Селектовани млади аутори и ауторски тимови су
својим предлозима, размишљањима и решењима
приказали визију могуће продукције простора
града наше блиске будућности и пружили
одговоре како не треба градити нове шопинг
центре јер је тема града у правима, коридорима,
малим трговима, клупама, које треба доживети и
заборавити на комерцијалне садржаје. Такође су
понуђена решења стамбених питања за
наугроженије, мигранте, наше укупне помоћи
особама које су изгубиле свој дом.
БИНА шетње су увек наш најзначајнији део
програма који је посвећен широкој публици и
који се сваке године резервише пре него што се
цела манифестација отвори. Теме ове године су
биле “Од Kосанчићевог венца до Теразија“,
„Старо сајмиште“, „Сава центар и Хотел
Интерконтинентал“ (Crowne Plaza) организоване
у сарадњи са Заводом за заштиту споменика
културе Београд као и многе друге занимљиве
руте за шетње у организацији ДО.КО.МО.МО.
Србија и многих других аутора архитеката,
историчара уметности који су обдарени
говорништвом и лепим причама о граду Београду
и његовој прошлости, садашњости и будућности.

БИНА радионице су биле намењене едукацији
архитектуре, од најмлађег узраста па до
студентске популације, који су креирали, између
осталих, светлосне инсталације под темом
„Нијансе Простора“ аутора и координатора
Милене Кордић, са мноштвом различитих
студентских тимова са Факултета ликовних
уметности, Архитектонског факултета у
Факултета уметности и дизајна. Посебна
студентска презентација радова је била посвећена
недавно преминулој архитекти Захи Хадид (19502016).
Завршетак БИНА програма нас упућује да
размишљамо о следећим корацима, архитектури
која нам је потребна за живот и професионалној
одговорности према друштву у којем живимо.

Изложба Енергетске тачке Београда

Енергетске тачке Београда - ТИМ8

Изложба Просторни оригами, ТУ Грац, Аустрија
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20. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
У НОВОМ САДУ
У организацији ДаНС – Друштва
архитеката Новог Сада, од 3. до 12. јуна 2016. г.
одржан је 20. међународни Салон архитектуре.
Жеља новосадског Салона архитектуре била је да
се позиционира као место регионалне ревије
архитектонске продукције. Стога, у конкуренцији
за све категорије и Велику награду Салона
конкурисали су радови настали или реализовани
на простору бивших југословенских република,
као и Мађарске и Румуније.
Тема 20. Салона архитектуре под називом
ПРЕСПАЈАЊЕ/REWIRING се бавила
проматрањем регионалне архитектуре у
проширеном пољу – од друштвеног и просторног
активизма, преко грађења, до теоријског
промишљања и дигиталног простора.
Постављајући их тако, изнад дисциплинарних
подела, указано је на специфичне вредности које
у мноштву и различитости граде комплексну
слику архитектуре данас.
Жири 20. Салона архитектуре био је у саставу :
Гроздана Шишовић (re:a.c.t. Београд)
Ана Џокић (STEALTH.unlimited, Београд/
Rotterdam)
Marc Neelen (STEALTH.unlimited, Београд/
Rotterdam )
Idis Turato (Arhitektonski biroTurato, Rijeka)
Eugen Pănescu (Planwerk, Cluj)
Рок за доставу радова за селекцију је био
30.04.2016. , а резултати селекције објављени су
7.05.2016. године.
Учесници Салона су конкурисали за награде у
следећим категоријама:
1. Архитектура
2. Урбанизам
3. Ентеријер
4. Студентски радови
5. Публикације
6. Дигитални простор
7. Експеримент у архитектури

Под категоријом Дигитални простор
подразумевали су се радови из области CGI
дизајна (архитектонске визуализације, анимације,
game design), параметарског дизајна, дигиталне
фабрикације, генеративног и интерактивног
дизајна и слично. За све категорије конкурисала
су реализована дела, нереализовани пројекти и
конкурсни радови.
Котизација за учешће на Салону се плаћала за
радове који прођу селекцију жирија. Котизација је
обезбеђивала излагање на салону, штампу
изложбеног рада и један примерак каталога који
је штампан након Салона. Котизација је износила:
4000 дин / 35 еур – за све учеснике, осим:
2500 дин – за чланове ДаНС-а
1200 дин / 10 еур – за студенте
0 дин – за учеснике у категорији Публикације,
који су уместо уплате котизације остављали
ДаНС-у по два примерка своје публикације.
www.dans.org.rs.
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ǿȝȓȤȖȵȎșțȎ țȎȑȞȎȒȎ ȡ ȘȎȠȓȑȜȞȖȵȖ “ǮȞȣȖȠȓȘȠȡȞȎ”
ȕȎ ȖȕȐȓȒȓțȜ ȎȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȜ ȒȓșȜ ȡ ǰȜȵȐȜȒȖțȖ:
ǮȞȣȖȐ ǱȞȎȒȎ ǻȜȐȜȑ ǿȎȒȎ, ǻȜȐȖ ǿȎȒ,

ǺȎȞȖȵȎ ǺȖșȖț ǸȞȡțȖȸ, ǺȖșȖȤȎ ǿȠȜȵȥȓȐȖȸ /
ǽǾǼ-ǶǻǱ ȟȎȞȎȒțȖȤȖ: ȀȎȚȎȞȎ ǽȎȷȘȜȐȖȸ, ǲȞȎȑȎțȎ
ǯȎȷȎțȖț, ǿȎțȒȞȎ ǰșȎȵȘȜȐȖȸ, 2011 – 2015.

ǧȓȒțȎȘȜȐȞȓȒțȎ țȎȑȞȎȒȎ ȡ ȘȎȠȓȑȜȞȖȵȖ
„ǮȞȣȖȠȓȘȠȡȞȎ» ȕȎ ȖȕȐȓȒȓțȜ ȎȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȜ ȒȓșȜ:
ǸȜȚȏȖțȜȐȎțȎ ȒȓȥȵȎ ȡȟȠȎțȜȐȎ “ǵȐȜțȥȖȤȎ”, țȎȟȓȶȓ
ǿȠȡȏșȖțȓ, ǼȏȞȓțȜȐȎȤ, 2015.
ǮșȓȘȟȎțȒȞȎ ǾȎȜțȖȸ, ǺȖșȜȦ ǾȎȜțȖȸ Ȗ ǯȞȎțȖȟșȎȐ
ǾȖȟȠȜȐȖȸ / ȟȠȡȒȖȜ ǾǮȁǺ

ǧȓȒțȎȘȜȐȞȓȒțȎ țȎȑȞȎȒȎ ȡ ȘȎȠȓȑȜȞȖȵȖ
“ǮȞȣȖȠȓȘȠȡȞȎ” ȕȎ ȖȕȐȓȒȓțȜ ȎȞȣȖȠȓȘȠȜțȟȘȜ ȒȓșȜ:
ǿȠȎțȤȖȵȎ ǯȞȥȓȐȎȤ, ǶȟȠȞȎ, ȃȞȐȎȠȟȘȎ
ǳȚȖș ǧȡȞȤȎț, 2016.
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Признање у категорији “Архитектура”
за изведено архитектонско дело:
Нискобуџетне стамбене зграде, насеље Падина,
Општина Звездара, Београд,
Наталија Ристановић, Зоран Ивковић, Милан
Шпањевић / 3А СТУДИО сарадник: Петар
Смиљанић (само на првом објекту), 2012.

Награда у категорији “Урбанизам”:
за изведено дело: Ревитализација старог језгра
Шопрона, Мађарска година пројектовања: 2009.
Levente Szabó / Hetedik Műterem Ltd. Пејзажна
архитектура: Csenge Csontos, Borbála Gyüre,
Gergely Lád / Geum Műterem Ko-аутори: Balázs
Biri, Jessica Dvorzsák, Dávid Kohout, Orsolya Simon

Признање у категорији “Ентеријер”:
Реконструкција виле “Моња” у Љутој, Котор,
Црна Гора, 2014 / 2015.
Никола Новаковић, Радован Радоман / Енформа

Награда у категорији “Студентски радови”:
Ново загорско село – Кућа за људе буче и козе,
Мартиншчина (село), Хрватска, 2015.
Марио Краљ, менторство: Ивана Ергић
(Архитектонски факултет Загреб)
Признање у категорији “Студентски радови”
Дрвени модуларни апартман, Кампус
Агрономског и Шумарског факултета, Загреб,
Наталија Андонова, Свен Дуплић, Тена
Кнежевић, Саша Кошута, Дора Лончарић, Ана
Оршолић, Борна Павичић, Матеј Пожега, Карла
Сршен, Бруна Стипаничић, Наталија Шарлија,
Мара Урода / Архитектонски факултет у Загребу,
2014/2015.
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Признање у категорији “Студентски радови”:
Margina Cooperative, Темишвар, Румунија, 2013.
Mihai Buúe, сарадници: CodruĠa Negrulescu, Cornel
Farcaú / FAU- Политехнички Универзитет у
Темишвару

Награда у категорији “Експеримент у
архитектури”:
Реализована урбана иницијатива: Акупунктура
града – Трњанска Савица, Хрватска, 2013.
Кристина Царева, Рене Лисац / Акупунктура
града / Друштво архитеката Загреба,
Сарадници: Валентина Бенчић, Лука Циндрић,
Лариса Чишић, Оља Ивановић, Уршула Јуван,
Мартина Капуџија, Матеј Корлает, Лука
Крстуловић, Томислав Солдо, Даворка Перић,
Весна Врга Перовић

Награда у категорији “Публикације”:
„MOTEL TROGIR: nije uvijek budućnost ono što
dolazi / it is not future that always comes after“,
Уредници: Наташа Бодрожић, Саша Шимпрага,
Графички дизајн: Рафаела Дражић
Издавачи: Слободне везе, удруга за сувремене
умјетничке праксе Загреб ...(2013.-2016.)

Признање у категорији “Публикације”:
„Жене у архитектури | Савремена архитектура у
Србији после 1900.“
Аутор: Милена Зиндовић
Сарадници: Бојана Ибрајтер Газибара, Јелица
Јовановић, Марија Павловић
Издавач: Центар за архитектуру, Београд




ɋȺɎȺɄɍɅɌȿɌȺȺɊɏɂɌȿɄɌ

ɈɄɌɈȻȺɊ



BBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBB

Грађевинско архитектонски факултет Ниш,
Народни музеј Ниш и Фондација "За лепши Ниш"
организовали су изложбу "ПРОГРАМСКОПРОЈЕКТНО
УРБАНИСТИЧКО
РЕШЕЊЕ
БАЛКАНСКЕ И ДАВИДОВЕ УЛИЦЕ СА
НАЛЕЖУЋИМ ОТВОРЕНИМ ПРОСТОРИМА".
Радови који су били постављени у Музеју
Синагога настали су као резултат семестралног
рада студената архитектуре у оквиру предмета
Студио урбанизам. Најбоље радове изабрали су
посетиоци на дан отварања изложбе 27. априла
2016.г. Изложба је трајала до 6. маја 2016.г.

I место – рад са највише освојених
гласова посетилаца:

Плакат изложбе

Наталија Пљаскић, Тијана Пешић
и Милица Станковић
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II место: Александар Ивић, Марија Маринковић
и Александар Коцић



IV место: Ана Цурк, Мирослав Симић и
Катарина Станковић






V место: Тамара Стефановић,
Миљана Топић и Ирена Стаменков

III место: Душица Филиповић и Милица Симовић
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НАУЧНИ СКУП „НИШ И ВИЗАНТИЈА“
Традиционални међународни научни скуп „Ниш и Византија“, петнаести по реду, одржан је од 3.6. до
5.6.2016.г. у свечаној сали Универзитета у Нишу, под називом „Византија кроз време и простор“. На
симпозијуму су учествовали предавачи из Македоније, САД, Украјине, Пољске, Црне Горе, Грчке,
Србије, Шпаније, Немачке, Турске, Бугарске, Русије и Мађарске.
Пратеће активности су биле: промоција Зборника радова бр. 14, изложбе „Ниш и Византија после 15
година“ и „Путокази“ и обилазак манастира Св. Богородице у Сићеву и манастира Св. Јована и
Латинске цркве у Горњем Матејевцу.
www.nisandbyzantium.org.rs
















ТРИБИНА „STREET ART MURALI“

Фондација "За лепши Ниш" организовала је 26. маја 2016.г. трибину под називом „STREET ART
MURALI“. Трибина је одржана у малој сали биоскопа „Купина“ у Балканској ул. бр. 2, а учесници су
били: мр Славица Ердељановић Цурк, професор Факултета уметности у Нишу, Светлана Литовски,
архитекта, Урош Парлић, директор Туристичке организације Ниша и Саша Маркишић, начелник
општинске управе ГО Медијана. Модератор је био мр Иван Реди, архитекта, председник фондације „За
лепши Ниш“.
.
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„НИКОЛА ТЕСЛА И ХЈУГО ГЕРНСБЕК – ТАНДЕМ
ГЕНИЈАЛНИХ УМОВА“
Поводом 160 година од рођења Николе Тесле и Дана
Универзитетске библиотеке „Никола Тесла”, Универзитет у Нишу,
Музеј Николе Тесле (Београд), Електронски факултет (Ниш) – CIIT
лабораторија, и Универзитетска библиотека „Никола Тесла”,
организовали су изложбу „Никола Тесла и Хјуго Гернсбек: сарадња
два велика ствараоца и визионара“, предавање „Никола Тесла и
Хјуго Гернсбек – тандем генијалних умова“ и презентацију
„Пројекат компјутерске симулације и 3Д моделирања оригиналних
патената Николе Тесле 2006-2016: интернационална достигнућа“.
Предавање је одржао г. Владимир Јеленковић (Музеј Николе Тесле,
Београд), а презентацију проф. др Владан Вучковић (Електронски
факултет Универзитета у Нишу), у Великој сали Универзитета у
Нишу, 18. маја 2016. г.
Изложба Музеја Николе Тесле обухватила је велики број до
сада непознатих фотографија, насловних страна научно-по пуларних часописа, изузетно занимљивих чланака, интервјуа и
других докумената, који сведоче о плодној сарадњи генијалног српско-америчког научника,
проналазача и визионара светског гласа, Николе Тесле (1856-1943), и америчког проналазача и пионира
радио аматеризма, Хјуга Гернсбека (1884-1967), која се веома интензивно одвијала између 1915. и 1919.
године и оставила немерљиво важна сведочанства о животу и стваралаштву Николе Тесле. Гернсбек је
био један од ретких Теслиних савременика који је разумео великог проналазача, и, будући веома
очаран његовом инвентивношћу, називао га је „човеком који је измислио будућност“.
Врхунац ове сарадње биће објављивање Теслине аутобиографије „My inventions“ („Моји
изуми“), која је публикована у шест наставака, у току 1919. године, у познатом и за оно време изузетно
тиражном часопису „Electrical experimenter“, чији је оснивач и главни уредник био Хјуго Гернсбек.
Компјутерске симулације и 3Д анимације Теслиних изума и истраживачких лабораторија су велики
технички и инжењерски пројекат Музеја Николе Тесле и Електронског факултета у Нишу, зачет још
2009. године. Суштински је подразумевао коришћење савремених компјутерских технологија у
оживљавању најзначајнијих детаља из живота и истраживачког и проналазачког рада Николе Тесле.
Ова потпуно нова димензија представљања немерљивог доприноса који је наш генијални
научник, инжењер и проналазач дао технолошком развоју човечанства, одвија се већ пуних шест
година, кроз основни пројекат Компјутерска симулација и 3Д моделирање оригиналних патената Николе
Тесле, под руководством проф. Владана Вучковића са Електронског факултета у Нишу, као и читав низ
других допунских пројеката који су развијани у лабораторији CIITLab, на Електронском факултету у
Нишу, уз подршку Министарства за просвету и науку Републике Србије.
.

Предавање проф. арх Слободана Данка Селинкића из Београда
„РИМСКИ ВИДОВДАНСКИ ХРАМОВИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ - ЗАБОРАВЉЕНА АРХИТЕКТУРА...“
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Милан Мирковић:

ɈɄɌɈȻȺɊ

"Комунист", а ишло се толико далеко да је
очигледно партиократски оријентисано научнонаставно веће Архитектонског факултета у
Београду предлагало (срећом, неуспешно) да им
се званично одузму дипломе ове високошколске
установе...
Иако архитектонски реакционари нису
успели у науму да групу МЕЧ формално и
фактички избришу са градитељске и уметничке
сцене, пред њеним члановима остала су затворена
многа врата, не само на професионалном плану.
На прелазу из осамдесетих у деведесете, у
атмосфери која није трпела визионаре, група
престаје са радом иако се никад званично није
распала. Чеховин емигрира у Аустралију; Мусић,
Жутић и Малдини, и даље професионално
активни у Србији, данас не уживају ни делић
стручног угледа који заслужују; најтрагичнију
судбину доживео је Ећимовић, окончавши свој
живот пред крај 2002. године. Монографија о
групи МЕЧ, на којој су сва петорица чланова
радила у том тренутку, никад није завршена.
Случај групе МЕЧ, до данас без званичног
разрешења и епилога, остаје у нашим оквирима
усамљен пример који доказује да је могуће
архитектуром мењати свет и свест, чак и код
српског стада. Да је другачије, владајуће
структуре не би доживљавале шачицу младих
људи, ма колико прогресивних идеја, као претњу.
Жалосно је то што се након примера који је
поставила група МЕЧ више нико није усудио да
архитектуром пркоси естаблишменту било струке
било државе, бар не отворено, али је још
жалосније што се од тада српска архитектура у
глобалу није одмакла много даље од
социјалистичких норматива површно увијених у
танку обланду постмодернизма, а свако иоле
запажено дело савремених тенденција не успева
да исплива из сигурних вода конфекционизма.
Ретки изузеци пре се могу сматрати аномалијом
него потврдом било каквог правила.
Међутим, можда је најжалосније од свега
то што од случаја групе МЕЧ релевантне
архитектонске институције само цементирају
назадњачки став према иоле смелим покушајима
извлачења градитељства изнад пуког заната, иако
се данас на најбитнијим стручним позицијама
српског грађевинарства налазе управо вршњаци
чланова групе, који би у неком другачијем
друштву (у којем се полтронство и слепо
поштовање дилетантског ауторитета не сматрају
за врхунске врлине и основне предуслове за
професионални успех) били њихови саборци и
следбеници њихових идеолошких принципа.
Скоро три и по деценије након зенита групе МЕЧ
српска неимарска позорница још увек је плодно

САВРЕМЕНА СРПСКА
АРХИТЕКТУРА КРОЗ СЛУЧАЈ
ГРУПЕ МЕЧ
У петак, 22. априла 2016. године, у склопу
овогодишњег Салона архитектуре, у галерији
Музеја примењене уметности у Београду одржана
је трибина под насловом "Случај групе МЕЧ", која
је за предмет имала дело ове авангардне
архитектонске групе, али више одјеке тог дела
који међу теоретичарима архитектуре и
уметности трају до данас. Нажалост, после групе
МЕЧ Србија више није имала архитектонске
групе које би изазвале пажњу иоле ширих кругова
јавности, а авангардна архитектура у Србији
данас практично не постоји...

Трибина у галерији Музеја примењене уметности,
2016. г.: М. Мусић, С. Жутић, проф. З. Лазовић и
С. Малдини
Група МЕЧ почела је са радом крајем
седамдесетих година прошлог века, а основали су
је архитекти Мустафа Мусић (1949- ), Дејан
Ећимовић (1948-2002) и Марјан Чеховин (1950- ),
којима су се убрзо придружили и Стеван Жутић
(1954- ) и Слободан Малдини (1956- ). Иако се
састав групе током година мењао, окосницу су
увек чинила ова петорица архитеката, са Мусићем
као незваничним лидером. Почетком осамдесетих
година група доспева у први план српске и
југословенске уметничке јавности, за оно време
прилично смелим урбаним инсталацијама које су
на суптилан начин критиковале учмалост
архитектонске сцене огрезле у соцреализам, што
је протумачено као отворени напад на цело
државно устројство, због чега је групи забрањиван
рад, чланови су хапшени, по налогу власти су им
рушена изведена дела, група је прозвана као
антидржавни елемент у званичном гласилу КПЈ
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тле највише за бајате и одавно превазиђене
концепте. По свему судећи, српско градитељство
највероватније више никад неће имати једног
Брашована, Дерока, Добровића, Несторовића,
Богдановића, као што неће имати ни Мусића,
Ећимовића, Чеховина, Жутића, Малдинија... Зато
никад неће мањкати незналица на кључним
функцијама и наравно свезнајућег универзалног
ауторитета изнад свих, небитно како се звао, а на
један глас који каже "може то и боље" увек ће доћи
хиљаду који ће рећи "може то и горе, добро је и
овако". Уосталом, зашто унапређивати нешто што
функционише, макар то било и помоћу штапа и
канапа?
Иако случај групе МЕЧ остаје отворен, у
Србији је на архитектуру као уметност печат
стављен одавно. Инвеститорска архитектура,
дивља и бесправна градња, само су неки од
резултата система који спутава аутентичну
артистичку идеју а награђује медиокризију.
Недавно рушење заштићене Комуналне банке у
Новом Саду и фантомски Београд на води само су
трешњице на шлагу на торти која је дубоко
изнутра трула. Мада проблеми савремене српске
архитектуре нису нерешиви, њихова решења
нису у рукама архитеката, а они који имају моћ да
их реше немају и знање да их препознају, али ће
увек себи дати за право да решавањем питања
која ни не постоје стварају још проблема, изнова и
изнова...

ɈɄɌɈȻȺɊ

Жутић, Мусић, Ећимовић и Малдини поред
инсталације постављене испред СКЦ у Београду,
1980. године

Урбана инсталација "Црвеним клином проби
беле", Кнез Михаилова улица у Београду, 1982. г.
уклоњена на приговор САНУ

Жутић, Мусић и Малдини са Александром
Дероком и Богданом Богдановићем, 1984. г.
http://perpetuumm.blogspot.rs/2016/04/savremena-srpskaarhitektura-kroz.html
(Фотографије из архиве Слободана Малдинија
Текст објављен са дозволом М. Мирковића и
С. Малдинија)

Плакат који је окарактерисан као провокација
Архитектонског факултета у Београду, 1981. г.
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Марко Стојановић, ист. ум.

НАШИ АРХИТЕКТИ
ПРВИ У БЕРЛИНУ!
На веома важном архитектонском
конкурсу који је у пролеће одржан у Берлину, у
конкуренцији од 12 берлинских бироа, након
предселекције, студио СИНЕСТЕЗИЈА освојио је
прво место! Тема конкурса била је
“Микростановање на 27 м²”
(у оригиналу: “ Mikrowohnen auf 27 м²”).
СИНЕСТЕЗИЈА БЕОГРАД-БЕРЛИН тим чине:
Ана Затезало Schenk, оснивач и главни архитекта,
Јована Милетић, диа, Милоје Крунић, диа,
Александар Ћопић, диа и Соња Елаковић, диа.
Микростановање заузима све важније
место у планирању многих европских и светских
метропола, које се из године у годину убрзано
шире. Како обезбедити минимум животних
услова, али да то не буду баш кинеске или
јапанске “инсуле” у којима особа не може ни да се
окрене, већ само може да преспава и некако
изврши нужду. Берлин није изузетак јер се број
његових становника годишње увећа за 40.000. У
протеклој години, становник Берлина је у просеку
на располагању имао 41 м², што је и даље завидна
квадратура у односу на становника Лондона са 21
м² или Москве и Јапана са 15 м². Одговорност
града Берлина је на нивоу, па су се и они овим
конкурсом већ припремили на услове становања
који ће се у блиској будућности налазити далеко
испод садашње просечне квадратуре.
Кључни моменат који је по самим
ауторима одиграо пресудну улогу у освајању
првог места јесте нестандардни “излазак напоље”,
тј. отвореност стамбене јединице према спољном
свету путам застакљене терасе. Инспирацију за
ову терасу аутори су добили из једне фотографије
непознатог аутора из 1937. године, на којој је
приказано дете у некој врсти жичаног кавеза, који
му омогућава да и поред живота у стамбеној
згради, без ангажованости родитеља/старатеља
проводи време на свежем ваздуху. Можда помало
брутално и небезбедно, али педагогија и одгој
деце су у то време били на потпуно другачијем
нивоу него данас.
Конкурсом су биле задате следеће
димензије: између 270 и 300 см висине, 430 см
ширине и 630 см дубине. На слободу ауторима је
било и пројектовање терасе, наравно, у складу са
техничким и финансијским могућностима.

Колеге из СИНЕСТЕЗИЈЕ су то ефектно решиле
стакленом кутијом, на којој је фронтални панел
фиксиран, док се бочни панели отварају клизно,
стварајући тиме летњу терасу. Унутрашњи
простор је готово у потпуности слободан јер је сав
модуларни намештај, који се креће у димензијама
од 60 см и 90 см, распоређен уз зидове стамбене
јединице. Овим се даје слобода будућих
корисника у једноставном креирању сопственог
животног простора, али и већи слободни простор
за друге активности у стану. Јединица санитарног
чвора је на зиду са ходником зграде, а уместо
пуног зида предвиђено је пескирано млечно бело
стакло. На тај начин је линија измећу унутрашњег
и спољног простора готово избрисана, а
подстакнута је већа комуникација између самих
становника зграде. Веома револуционарно
решење за наше просторе и навике људи са
Балкана, али већ увелико примењив пуритански
концепт становника из северне Европе.
Тиму СИНЕСТЕЗИЈА све честитке на
оствареном успеху и жеља да наставе у померању
граница архитектуре, како у Србији тако и у
иностранству, а другим колегама препоручени
узор за даље промишљање и реализацију
архитектонских замисли.

Фото: непознати аутор, 1937.
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Основа стамбене јединице

Поглед према тераси

Поглед према улазу

Фотографије: арх. Јована Милетић
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Александар Бобић

ПОТРЕБНО ЈЕ ЗАМЕНИТИ
КОНФОРМИЗАМ СА
НЕПРИСТАЈАЊЕМ, ОТПОРОМ И
ПОБУНОМ
Као увод у разговор са колегом Александром
Бобићем,
а
у
циљу
иницијалног
обавештавања наших читалаца о поводу за
овај разговор, цитираћемо његово писмо које
је Друштву архитеката Ниша стигло 12.
априла ове године:
„Друштву архитеката Ниша - ДАН
Главном и одговорном уреднику часописа „Архитект“
Поштовани г. Чемерикићу,
Обраћам Вам се као члан Савета за представљање
Републике Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији
2016. Циљ овог писма је да Вас обавестим о једној идеји
и предлогу кога намеравам да предложим Савету а тиче
се часописа „Архитект“ и могућности за публиковање
тематских садржаја у њему везаних за изложбу у
Павиљону Републике Србије, а за који ми је потребна
Ваша сагласност и сагласност издавача.
Тема овогодишњег Бијенала коју је поставио уметнички
директор је „Извештај са фронта“, док тематизација
нашег Савета у односу на коју је и расписан конкурс
носи назив „Хероик“
Идеја је да ове године у оквиру промоције изложбе у
Павиљону Србије представимо изложбу, конкурс и да
покушамо да прикупимо промишљања архитеката из
целог света. Операционализација ове идеје би била
публиковање наведеног и то у часопису, пре него у
зборнику или каталогу, и то у специјалном броју у два
дела (Vol. 1 и Vol. 2) – крајем маја и у току јесени
(октобар).
Зашто часопис? Из разлога што је периодика веома
важна јер је увек актуелна и непосредно прати оно што
се сада дешава. Зашто „Архитект“? Из разлога што, као
један од ретких стручних архитектонских часописа које
издаје удружење, редовно излази упркос тешким
околностима. Лично мислим да је веома важно пронаћи
„светло у тмини“ и подржати га – то видим као
исправан чин у некој ситуацији и тако све доводим у
везу са тематизацијом „Хероик“. Исто тако, мишљења
сам да измештање из Београда као епицентра свега и
свачега може да буде само лековито, како за
„периферију“ тако и за тзв. центар.
У првом делу (мајском) би био детаљан приказ изложбе
са међународним рецензијама изложбе и текстовима
чланова жирија, као и представљање радова финалиста
односно из ужег избора и осталих учесника на
конкурсу. У другом делу (јесење издање) би били
публиковани есеји, фото есеји, извештаји и саопштења
– све са „фронта“ из целог света (био би расписан јавни
позив преко интернет мреже). Сви текстови би били на
енглеском са сажецима на српском. Оба дела би била у

обиму по 60-100 страна (ово је оријентациони обим о
коме ће се тек донети одлука).
Савет је предложио мене за уредника овог специјалног
издања. Графички уредник ће такође бити из Савета,
док би чланови Савета са комесарима били чланови
Савета уредништва, односно Стручне редакције. Савет
је у фази избора графичког дизајнера. Дакле,
целокупну организацију и продукцију би радили људи
које одреди Савет заједно са онима које ДАН делегира
као издавач „Архитект“-а и по потреби у односу на
формално и суштинско учешће у реализацији овог
пројекта.
Целокупни
трошкови продукције
и
постпродукције овог специјалног броја би били
финансирани из буџета Бијенала. Сав приход у случају
продаје часописа предложићу да иде ДАН-у и то само и
само за финансирање издавања часописа „Архитект“.
У оперативном смислу, подразумева се да би задржали
оригинални наслов часописа (на ћирилици) са знаком.
Поред ДАН-а као суиздавач би се вероватно појавио
Музеј
примењене
уметности
који
формално
менаџерише цео пројекат испред Министарства.
Формат, повез, дизајн и типографија би такође били
нешто другачији. С обзиром да ће издање бити на
енглеском вероватно ће бити потребан други ИССН
број. Све ово из разлога што нам је намера да часопис
поред
Србије
пласирамо
и
у
иностранство
(највероватније ће се продавати у књижари Бијенала у
Венецији.
Дакле, намера је да се учини један исправан чин и да се
то као тако и покаже, што би требало да за последицу
има скретање пажње на оно шта се афирмативно
дешава in situ, односно на „фронту“. Исто тако,
уколико је могуће на било који начин помоћи такве
активности и акције, онда их је пре свега потребно
препознати и подржати. Ова акција је замишљена тако
да вас ни на који начин не оптерети у вашим редовним
активностима везаним за редовне бројеве „Архитект“а, а свака ваша активност и сваки ваш афирмативан
допринос су добро дошли.
Молим Вас да ово писмо и предлог размотрите и
предочите УО ДАН-а. Уколико имате било каквих
питања и недоумица будите слободни да ме
контактирате. Надам се да ће овај предлог бити
размотрен и прихваћен, како бих могао и формално да
га презентујем Савету.
Хвала вам. Александар Бобић
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„Архитект“: Колега Бобићу, имате ли нешто да
додате овом писму, или је ту све речено о Вашој
иницијативи? Чланови Управног одбора Друштва
архитеката Ниша су, наравно, подржали Вашу
иницијативу и захвалили се на указаном
поверењу.
А. Бобић: Пре свега, желео бих да вам се захвалим
на позиву и на указаном поверењу за овај
интервју. Мишљења сам да су у предметном
писму јасни концепт, повод и циљ ове
иницијативе, укључујући и политички оквир. Оно
што није сасвим јасно, а овом приликом бих желео
да разјасним је разлог због којег сам се обратио
вама и редакцији часописа „Архитект“. Као што
се може видети из садржаја писма, концепт за
предметну
иницијативу
сам
претходно
предложио члановима Савета. Првобитна идеја за
операционализацију овог концепта се односила
на часопис „Форум“ чији је издавач Удружење
архитеката Србије (УАС). Сматрао сам тада, а и
данас то сматрам, да би било логично да се једна
оваква идеја везана за представљање Републике
Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији
реализује кроз часопис „кровног“ или, тачније,
једног од два репрезентативна удружења
архитеката у нашој земљи.
Свима је добро познато да је УАС (некада
Савез
архитеката
Србије)
најстарије
и
најмасовније колективно удружење архитеката у
земљи. С друге стране, сведоци смо чињенице да
поменути часопис „Форум“ већ дужи период није
или је повремено присутан на јавној сцени, као и
да бележи озбиљан пад у погледу квалитета
садржаја и мисли, те утицаја унутар саме
професије. Све наведено ишло је у прилог идеји
да се овај предлог реализује управо кроз часопис
„Форум“ не би ли се тако, у контексту саме
тематизације наше изложбе под називом
„Хероик“ учинило нешто афирмативно за саму
професију.
Савет је озбиљно схватио овај предлог и у
потпуности га подржао уз закључак да је
потребно
да
га
даље
разрадим
и
операционализујем
у
договору
са
потпредседником Савета г. Игором Марићем који
је иначе и председник УАС-а. Већ на том
састанку, а и касније, г. Марић ми је предочавао
бирократске процедуре унутар самог УАС-а,
односно уредништва часописа, као и низ, по
мени, опскурних ситуација са којима се суочава
уредништво овог часописа. Све ми је то било у
најмању руку необично, али довољно да са
дистанце промислим ову ситуацију и да схватим
да поред објективних проблема, пре свега везаних
за материјално стање издавача, постоје и
субјективне околности, за које могу да кажем да су

темељни проблеми, а који се тичу како управе
УАС-а, тако и самог уредништва. Био је то
тренутак у коме се деконституисала моја, сада
слободно могу рећи, наивност у погледу часописа
„Форум“ и УАС-а, након чега сам приступио
анализи архитектонске стручне периодике у
нашој земљи, која ме је онда довела до часописа
„Архитект“.
„Архитект“: Да би смо упознали читаоце са
саставом Савета за представљање Републике Србије
на Бијеналу архитектуре у Венецији 2016., које је
именовао министар Културе и информисања
Републике Србије, навешћемо и све остале
чланове који су ту поред Вас и поменутог др
Игора Марића: председница Савета мр Љиљана
Милетић Абрамовић (в. д. директорка Музеја
примењене уметности), као и чланови проф.
Весна Цагић Милошевић, (председница Друштва
архитеката Београда), проф. Милан Ђурић, проф.
др
Владимир
Миленковић
–
сви
са
Архитектонског факултета у Београду и др Маја
Ћирић (теоретичарка уметности и кустоскиња).
Састанцима су присуствовали и комесар проф.
Иван Рашковић као и заменик комесара арх. Дејан
Тодоровић. Рекао бих да су то све компетентне
личности. Како се ствар даље одвијала, у кратким
цртама? Како се десило то што се десило?
А. Бобић: У међувремену сам разрадио концепт и
контактирао часопис „Архитект“ са захтевом за
сагласност о могућој сарадњи предоченој у писму
које је повод за овај разговор. Затим сам допуњен
и измењен предлог који се сада односио на
часопис „Архитект“ доставио у писаној форми
свим члановима Савета, као и комесарима, на
разматрање пре формалног одлучивања. Од
већине чланова Савета (укључујући и комесаре)
овај, сада нови предлог, добио је неформалну
подршку. На жалост, један од чланова савета – г.
Марић, био је експлицитно против овог предлога.
Приватна преписка коју сам водио са г. Марићем
о овом питању ме је у потпуности уверила да је
стање ствари везано за часопис „Форум“, а додао
бих и за УАС, у потпуности первертирано.
Све то заједно ме је уверило у исправност
моје одлуке, али и много више, утицало је на мене
да редефинишем свој однос према политици
УАС-а, за коју могу рећи да се налази са друге
стране „барикаде“. Како год, након свега,
самостално сам донео одлуку да повучем свој
предлог, тако да се на мој захтев, Савет о томе није
ни изјашњавао. За потребе представљања наше
изложбе у Венецији Савет је одлучио да
самостално изда проширену верзију каталога у
новинском формату под називом „Хероик“ који је
у ствари редукована верзија предлога о коме је




ɊȺɁȽɈȼɈɊɋɉɈȼɈȾɈɆȺɊɏɂɌȿɄɌ

ɈɄɌɈȻȺɊ


реч. Иако редукован, овај садржај је, на моје и
шире
задовољство,
допринео
самом
представљању наше земље у Венецији.
„Архитект“: Гледајући шири контекст овог
догађаја, како коментаришете однос између УАСа, дакле „кровне“ организације архитеката у
Србији, према унутрашњости, одн. удружењима
архитеката у другим градовима? Да ли уопште
постоје ту неке конкретне активности „одозго
према доле“, или се све своди на форму?
А. Бобић: Удружење архитеката Србије би, бар
према уговору удружених, требало да буде
колективно удружење градских и регионалних
удружења архитеката на територији Србије, чији
је основни циљ „развијање и унапређење
архитектуре и сарадње архитеката на повезан
начин“
односно,
генерално
говорећи,
афирмација, унапређење и заштита архитектуре
као професије, везано за њен положај и интересе у
друштву, те заштита њених темељних вредности
и стручне самосталности и осигурање услова за
обављање професије, затим пружање колегијалне
помоћи члановима удружења, координација рада
колективних чланова и сл. Кажем да би требало
да буде, из разлога што ми је намера да
аргументујем хипотезу да УАС није место на коме
се све наведено артикулише и дешава, односно да
декларативно побројани циљеви у Статуту овог
удружења нису ништа друго до „мртво слово на
папиру“.
Дакле, УАС је колективно удружење
друштава, организација и удружења архитеката
Новог
Сада,
Ниша,
Пожаревца,
Ваљева,
Крушевца, Зајечара, Зрењанина, Вршца и Ужица.
Објективно говорећи, на основу расположивих
јавних информација на званичној интернет
страни УАС-а, али и на другим јавно доступним
местима, није могуће уочити било какву значајну
активност овог удружења изузев активности око
доделе
Велике
награде
архитектуре,
суорганизовања представљања Републике Србије
на Бијеналу архитектуре у Венецији, те
једнократно изнетих коментара на Нацрт закона о
измени и допуни закона о планирању и изградњи
као и примедби (заједно са ДАБ-ом) у вези са
пројектом „Београд на води“.
Приметно изостају активности овог
удружења на пољу деловања у заштити и
афирмисању професије, при чему, пре свега,
имам у виду положај архитеката унутар
Инжењерске коморе Србије, те тренутно актуелне
активности везано за регулисање професије
архитект у складу са Директивом ЕУ. Такође, не
постоји ни једна информација о било каквој
иницијативи или активности овог удружења

везано за унапређење услова за обављање
професије, нити било каква информацији о
деловању и активностима колективних чланова
овог удружења. Већ сам поменуо да часопис
„Форум“ не излази већ дуже време, а није
доступан ни у електронском формату. Рекао бих
да се овде ради о отуђењу овог удружења, тачније
управе и председника, у односу на колективне
чланове и чланове удружења, односно да смо
сведоци изостанка разлога и сврхе постојања
оваквог удружења. Уколико постоји било какав
разлог за постојање оваквог удружења, онда он
свакако није утемељен на универзалним
начелима, већ се пре свега темељи на
партикуларним интересима појединаца или
интересних група, а у сврху чисте репрезентације
и сопствене промоције.
Дакле, имајући у виду све ово, као и
чињеницу да не постоји ниједна заједничка
иницијатива
нити
координација
између
колективних чланова УАС-а, закључио бих да се
ово удружење понаша као самодовољно и да га не
интересује стање ствари у срединама покривеним
са колективним члановима (изузев Београда),
нити било где на територији Србије. За мене је
оваква ситуација недопустива и зато ћу је
именовати као опскурну.
„Архитект“: Опскурна ситуација? На шта тачно
мислите?
А. Бобић: Опскурна ситуација је повезана са оним
што се данас зове демократски материјализам или
поједностављено, оно што се односи на логику
функционисања савремених демократија у
либералном капитализму, где оно што је
репрезентовано нема везе нити било шта говори о
ономе што је презентовано. Зато је то нека врста
отуђења чији смо ми сведоци. Наиме, такву
ситуацију обележава веровање и верност нечему
да је то најбоље, да никада није било ништа боље
и да није могуће да буде боље иако то „нешто“
признаје да има мана и да није идеално. Оваква
логика нас дезоријентише, парализује и
пасивизује, што нас онда доводи у позицију
прихватања и помирљивости са оним у шта нас је
неко убедио да је једино могуће.
Дакле, да се вратим на претходно питање
везано за активност УАС-а „одозго према доле“ лако је закључити да је мој одговор на Ваше
питање одречан, али бих овом приликом додао да
не изостаје само садржај, већ изостаје и форма за
било какву иницијативу или активност од УАС-а
према колективним члановима. Истине ради,
једина
комуникација
односно
заједничка
активност постоји са Друштвом архитеката
Београда. Наиме, свима је познато да УАС и ДАБ
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деле заједнички простор и да су активисти у
оквиру оба удружења веома често по разним
основама упућени једни на друге, што по
природи ствари и доводи до спрегнутије
комуникације. Ово само по себи није лоше, али
један од важних проблема који овде имам намеру
да истакнем долази од конфузије да се не зна где
и докле делује УАС, односно ДАБ и, када је нешто
став УАС-а а када ДАБ-а. На крају бих додао и то
да ми нису познате иницијативе колективних
чланова према УАС-у, тако да бих закључио да
одговорност за овакво стање ствари није само и
једино на управи и председнику УАС-а, иако на
њима остаје највећа тежина, већ и на самим
колективним члановима, као и на члановима
самих удружења.
„Архитект“: Друштво архитеката Ниша има
вишегодишњу сарадњу са УАС-ом и ДАБ-ом, али
она је резултат наше иницијативе, дакле „одоздо
према горе“....
А. Бобић: Драго ми је да то могу да чујем иако ми
нису познате такве активности нити њихови
резултати, јер нису јавни. С друге стране, то само
потврђује тезу коју сам већ
изнео о
самодовољности и отуђености УАС-а. Верујем да
је такав случај и са осталим колективним
члановима. Оно што мене овде интересује је оно
што се тиче остваривања прокламованих циљева
око којих су се окупила и удружила удружења.
Сарадња више мање доприноси томе, али УАС је
нека врста савезништва самосталних и независних
удружења и организација, а савезништво је много
више од сарадње – оно подразумева јасну и
прецизну
активност,
тачније
борбу
за
остваривање зацртаних циљева.
„Архитект“: Изузимајући Друштво архитеката
Новог Сада, које је у приличној мери окренуто
само Војводини, ситуација је вероватно још гора,
гледајући друге градове у Србији. Осим
„Архијенала“ у Врању, не знам постоје ли сада
неке активности у Ваљеву, Крагујевцу, Ужицу, да
не говоримо о мањим градовима. Да ли се слажете
да би управо УАС требало да иницира разне
акције, да се не бави само Београдом?
А. Бобић: Ми можемо само да наслућујемо колико
је тешка ситуација у професији архитект у нашој
земљи. Не постоји ни једна озбиљна анализа да је
ја знам која се бави анализом и дијагнозом стања
ствари у професији. Ако су циљеви УАС-а
окренути, између осталог, ка афирмисању,
заштити и унапређењу професије архитект, дакле
од темељних вредности до услова за обављање
професије, онда је логично да се УАС бави

свеобухватном анализом, дијагнозом и праћењем
стања ствари in situ како би уопште могао да има
било какву стратегију оперативног деловања за
остваривање ових циљева. Ово исто важи и за сва
друга удружења. Дакле, мора се напустити
индуктиван приступ по принципу „моје искуство
је опште искуство; мој проблем је општи проблем“
који уствари није ништа друго до нарцисоидна
деструкција која је царство партикуларних
интереса, и као таква је чиста патологија.
Супротно томе, залажем се за дедуктивни
приступ заснован на универзалним начелима
унутар којих се уважавају разлике (али се не
производе нити истичу) и где важе Исти услови за
све. Ово подразумева свеобухватно сагледавање
ширег контекста унутар кога се налази и
професија архитект, дакле логике како то нешто
функционише како би се артикулисала идеја о
промени, дакле Новом. То није могуће остварити
без неке врсте заједништва које претпоставља
сингуларност, а да би се то десило није довољна
само критика, дакле негација негације, већ је
потребно успоставити нову снагу кроз јасан захтев
За нешто. Док ово говорим, све време у ваздуху
висе кључни проблеми, а то су пасивност,
дезоријентација и нечињење, како управа
удружења, тако и њихових чланова. Управе
удружења су често блокиране политиком
незамерања у односу на спољне чиниоце из
разлога што су готово увек располућене између
личних и општих интереса. Због тога, веома ретко
професионална удружења наступају заједнички
са неким другим грађанским удружењима или
иницијативама које се тичу архитектуре или
професије, по природи ствари смештених у
друштвено - политичку сферу. Исто тако, веома
ретке иницијативе чланова бивају често
игнорисане без обзира на исход њиховог
разматрања. Рецимо, на једној од скупштина
УАС-а разматран је и прихваћен манифест који је
предложио проф. Спасоје Крунић, а који није
имао ништа друго за циљ до да покрене и окупи
чланство око темељних вредности архитектуре и
професије. Шта се десило касније са тим? - рекао
бих - ништа.
Дакле,
потребно
је
заменити
конформизам са непристајањем, отпором и
побуном,
односно
партикуларизам
са
универзализмом. Ово се односи на све појединце,
групе, а нарочито на оне који су добровољно
прихватили чланство и учешће у колективним
или појединачним органима разних организација
и удружења. Конкретно, везано за ваше питање,
није ми познато ништа више него што сте
набројали изузев тога да се пролетос десила
промена (читај смена) управе ДАНС-а, при чему
је нова управа најавила промену досадашње
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политике. Прва назнака те промене је окретање ка
региону, бар на нивоу Салона и Дана архитектуре
у Новом Саду. Свака промена која за циљ има
афирмативност је лековита и желим да верујем да
нам промене у Новом Саду најављују
„архитектурално пролеће“ по питању професије
архитект, а нарочито везано за УАС. На жалост, у
вашем питању везано за редуковање и оно мало
активности УАС-а на Београд има истине.
Заправо, овде се ради о једном постјугословенском
феномену свођења свега и свачега на Београд по
принципу „Србија је једнако Београд“. Ово је
једна чиста логичка апорија из разлога што је скуп
несводив на подскуп.
На жалост, без обзира на ову нелогичност,
сведоци смо последица овако погрешног
приступа у свим сферама живота у нашој земљи
укључујући и онај део који се тиче професије.
Корен овог проблема лежи у партикуларним
интересима, пре свега брзог, лаког и прогресивног
богаћења, где највећу цену плаћа не-Београд.
Рекао бих да су снажне медијске и политичке
манипулације учиниле дезоријентисаном ширу
јавност, што за последицу има изопачено стање
ствари. Све то заједно нас доводи у неку врсту
политике идентитета где је много важније
производити и истицати разлику од рецимо
захтева за Истим условима за све. У том смислу
сматрам обавезом УАС-а да координира,
мотивише, организује, иницира, подржава,
учествује и сл. у свему што се тиче заједничких
циљева око којих смо се окупили, без обзира на
територијално одређење.
„Архитект“: Што се тиче периодике и
издаваштва, и ту је ситуација иста: „ДАНС“ и
„Архитектура и урбанизам“ (ИАУС-а) једном
годишње, наш „Архитект“ два пута годишње и,
повремено, „Форум“. Одавно не излази билтен
ДАБ-а. Ту је и „Архитектура“ коју двомесечно
издаје АСА. Све у свему, није лоше, али цела
Србија свакако није „покривена“, све се своди на
три највећа града у Србији. Може ли се то
поправити и како?
А. Бобић: Пре свега, рекао бих да се променило
време у коме живимо, а да многи то или нису
приметили
или
су
му
се
некритички
прилагодили. Дакле, данас више нема места за
слику „буржоаског архитекте са лулом“ нити
архитекте коме је наручилац држава. Данашњи
архитекта
у
контексту
демократског
материјализма је пре свега администратор, дакле
неко ко мора сам да пронађе, организује и
реализује посао. Сложићете се да постоји битна
разлика. Данас архитекта мора много више тога
да произведе, не само пројектантски већ и

бирократски, а то што производи често остаје
„мртво слово на папиру“ и не ретко инстант, тј. за
једнократну употребу, како би се задовољили
захтеви потрошње. Ово нас доводи до тезе проф.
Ранка Радовића да данас није више важан „work“
већ је важан „network“. Тако функционише наш
свет и ја због тога нисам нимало срећан.
Везано за периодику чију сам важност у
свом писму посебну истакао, рекао бих да ту
постоје објективни и субјективни проблеми који
су симултани, дакле испреплетани. Најчешћи,
понекад и највећи проблем за удружења, а
посебно за издаваштво представља финансирање
одређених активности. Овај проблем је по
природи
ствари
условљен
објективним
околностима све до оног тренутка када се
испостави да управа издавача или они који су
овлашћени и задужени за обезбеђивање средстава
нису способни или још горе, не чине ништа на
решавању овог проблема. Решавањем овог
проблема обезбеђује се редовно публиковање
штампаних издања и до одређеног нивоа
квалитет. Кажем до одређеног нивоа, мислећи
при томе на квалитет садржаја из разлога што га
материјална средства не гарантују у потпуности
нити га условљавају. Овај проблем је, између
осталог, решив кроз администрирање унутар
система пројектног (су)финансирања, које није
најсрећније решење, али је једно од могућих.
Оно што бих истакао као најважније
везано за финансирање је обезбеђивање и
гарантовање какве такве аутономије уређивачке
политике. Видећемо касније да за аутономију
уређивачке политике има још претњи. Што се
тиче квантитета периодике, мишљења сам да је то
важан атрибут, али и не пресудан, при чему бих
дао
предност
диверзитету
и
детериторијализацији. Наиме, не значи да ће већи
број периодике покрити на свеобухватан начин
све шта се дешава у нашој земљи - да се задржимо
на томе. Такође, учесталост излажења периодике
је важна, али не и пресудна. Много су важнији
садржај и квалитет од учесталости. Исто тако,
мишљења сам да су доступност и видљивост
садржаја периодике од велике важности. Много
тога условљава претпоставку за успешно
реализовање циљева периодике и самим тим
њену
сврсисходност.
У
данашње
време
информатичких мрежа и комуникација могуће је
лакше, брже или јевтиније реализовати или
испунити неке од наведених захтева и услова.
Вратио бих се сада на аутономију
уређивачке политике. Већ сам истако да је она не
ретко под притиском извора финансирања.
Међутим, чињеница је да често уредништво трпи
притисак од самог издавача или спољних
интересних или заинтересованих група и
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појединаца у смислу шта би, ређе шта не би,
требало публиковати, до тога на ком месту, у ком
обиму и облику и са каквим садржајем. Од овога
нису изузети ни научни часописи, дапаче! Од
свих наведених проблема, овај проблем сматрам
највећим и најважнијим из разлога што се његов
корен налази у нарцисоидној деструкцији, што је
његова природа хегемона и што је последица
свега овога суспензија смисла периодике. Хоћу да
кажем да је издаваштво и уредништво посао као и
сваки други. Успешност у сваком послу
подразумева радиност, посвећеност, верност,
мисаоност и перформативност. Све док се не
схвати да су издаваштво (штампано или
електронско), а нарочито периодика, важна и
незаобилазна средства у остваривању циљева
удружења, мишљења сам да ова област неће
имати битну перспективу, а следствено томе и
захтеви који нас окупљају кроз удружења неће
бити остварени.
Дакле, периодика не може и не сме да
служи за репрезентацију, већ супротно, она мора
обухватити оно што је презентовано. Додао бих и
то да су критичка и слободна мисао стваралаца,
као и објективност и афирмативност у приступу
основне претпоставке за успешну периодику.
Добром организацијом и давањем на значају овој
делатности, те значајном мотивацијом оних који
хоће, знају и имају шта да кажу у прилог Истини,
могуће је остварити сада ову, рекао бих,
немогућност. Коначно, када уклонимо и
искоренимо унутрашње препреке, навике и
проблеме много лакше ћемо ићи напред и, убеђен
сам, решавати суштинске проблеме који
притискају професију, да будем прецизнији, наше
право на рад и живот.
„Архитект“: Имате ли још нешто да додате на ову
тему? Размишљате ли о некој новој иницијативи?
А. Бобић: Додао бих још то да удружења нису
њихови органи нити прописи, већ су то пре свега
чланови који су се окупили око заједничких
циљева. Разлог за удруживање се налази у
немогућности да се остваре сопствени циљеви
који по својој дефиницији имају заједнички
садржалац
- рецимо, кроз еманципацију
професије. Од активности чланова, а пре свега од
верности прокламованим циљевима зависи у којој
мери ће они бити остварени. Остваривост циљева
је мерљиво, као, уосталом, и рад повереништава
удружења. Дакле, потребно је осмислити и
спровести логику која ће да укључи и мотивише
што већи број чланова и која ће бити окренута
свима и за све. Ово што данас имамо, конкретно
везано за УАС је далеко од ових принципа. О
овоме је потребно отворено и објективно

разговарати, а прва прилика је изборна
скупштина УАС-а. Имајући у виду стање ствари,
логично би било да се приступи значајним
променама у политици УАС-а, а то зависи од
наше решености да се то заиста и деси, како би
направили
нужан
прогресивни
искорак.
Видећемо да ли ће „новосадско пролеће“ стићи и
у Београд.
Тренутно сам заокупљен реализацијом
једног пројекта који сам конципирао прошле
године, а сада га реализујем у заједништву са
„Колективом архитеката“ из Београда и уз помоћ
Министарства културе и информисања. Наиме,
ради се о дигитализовању архитектуралног
наслеђа које обухвата све што се тиче
архитектуре,
дакле
од
мисли
до
перформативности. Ово је дугорочан пројекат
дигитализације
и
архивирања
графичких,
сликовних, текстуалних и мултимедијалних
садржаја архитектуре. Сви садржаји, дакле база
података ће бити јавно доступни и користиће се
као јавно добро. У овом пројекту има места за све
који воле архитектуру и који имају шта да кажу у
прилог архитектури.
Овом приликом ексклузивно најављујем у
часопису „Архитект“ да ће до краја текуће године
бити формиран нови ресурс – Дигитални архив
архитектуре. Ово видим пре свега као једну нову
могућност мотивисања и окупљања свих око
онога што би требало да нам буде у фокусу, а то је
архитектура коју ћемо тако, надам се, учинити
видљивијом и присутнијом у јавној сфери која
превазилази оквире наше земље. Следствено томе,
можете очекивати низ нових иницијатива које би
требало да укључе све заинтересоване групе и
појединце.
На крају бих додао још то да би требало
одустати од парадигме „гледај шта можеш да
учиниш за себе“ у прилог парадигми „гледај шта
можеш да учиниш за Свет“, дакле за човечанство,
без обзира на идентитетске разлике. Коначно, сви
смо ми пре свега људска бића, дакле жене и
мушкарци који настањују ову планету и који
имају заједничку историју човечанства. Још
једном, хвала вам на указаном поверењу и овом
разговору. Био би ово мој „Извештај са фронта“.
„Архитект“: Захваљујемо се на разговору и
позивамо Вас да нам будете гост сваке јесени, на
нашим „Данима архитектуре“, а имате и отворен
позив на сарадњу у „Архитекту“.
Разговор водио Уредник
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Приредио З. Чемерикић

ГРУПА „МЕЧ“ - БЕОГРАДСКИ
АРХИТЕКТИ У ЗАГРЕБАЧКОМ
ЧАСОПИСУ „ЧИП“, 1982/1983.
Много пута поновљена констатација да,
нажалост, актуелна политичка ситуација и
међународни односи одређују и остала дешавања
у друштву и култури, у овом тексту је
употребљена као уводна реченица. Данас, када су
регионални политички односи такви какви јесу,
односно оптерећени недавном историјом,
необично звучи чињеница да су наше колеге из
Хрватске, са којима смо некада живели и радили у
истој држави, пре више од тридесет година
детаљно представили једну групу младих
београдских архитеката, с правом сматрану
авангардом. Ово није био усамљен случај: у нашој
периодици редовно (београдска „Архитектура
урбанизам“) а у загребачкој повремено („ЧИПЧовјек и простор“) објављивани су извештаји о
значајнијим конкурсима и изведеним објектима
из других република. Уосталом, постојала је и
годишња „Борбина“ награда за најбоље изведено
архитектонско дело у Југославији, где је свака
република имала свог кандидата.
Непосредан повод за овај осврт уствари је
догађај представљен у овом броју „Архитекта“, у
рубрици „Актуелности у Србији“, где се говори о
трибини под насловом "Случај групе МЕЧ", у
склопу овогодишњег Салона архитектуре.
Подсећамо да је група МЕЧ почела је са радом
крајем седамдесетих година прошлог века, а
основали су је архитекти Мустафа Мусић (1949- ),
Дејан Ећимовић (1948-2002) и Марјан Чеховин
(1950- ), којима су се убрзо придружили и Стеван
Жутић (1954- ) и Слободан Малдини (1956- ).
Дакле, у неколико бројева загребачког
«ЧИП»-а објављено је следеће о групи МЕЧ:
најпре уводни текст Давора Лончарића «МЕЧ
Београд Загреб» у броју 2/1982. (стр. 28,29). У
бројевима 360 (стр. 36-37), 361 (стр. 34-35) и 362
(стр. 35-36) из 1983.г. у три наставка је текст
«Култура зида“ Дејана Ећимовића. Затим, у броју
363/1983. приказан је пројект реконструкције и
доградње павиљона “Књаз Милош” у
Аранђеловцу из 1982.г. Мустафе Мусића и
Стевана Жутића (стр.28) као и пројект “Кућа у
кући” из 1982.г. Марјана Чеховина и Дејана
Ећимовића (стр. 29).
Свеобухватни преглед београдских
архитектонских дешавања појављује се у броју
367/1983. који је, заправо, цео посвећен овој теми.
Као што се види на насловној страни, број уређује

Насловна страна часописа ЧИП бр. 367/1983.

Прва страна групе текстова о Београду
ЧИП бр. 367/1983.
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Дејан Ећимовић а сарадници су Марјан Чеховин,
Бојан Ковачевић и Олга Поповић. Поред општих
текстова (Д. Ећимовић, „Разоткривање града“ и
„Нови Београд“, М. Чеховин, „Будућност је у
прошлости“, Б. Ковачевић, „Београдски град“, О.
П. Марјановић, „Архитектура у граду“), ту су и
прикази: Блок 19А, Предлог реконструкције
Новог Београда и Савског амфитеатра,
Истраживања алтернативних модела града (19791981), Реконструкција пет блокова на Врачару,
Насеље „Церак-Виногради“, Реконструкција и
ревитализација Чубурске чаршије, Пословни
објекти у Коларчевој и на Теразијама, Робна кућа
„Србијатекс“.
Други градови у Србији и Црној Гори
представљени су текстовима: Ратарско имање у
Краљеву, Насеље „Под Дубовицом“ у Будви,
Хотел „Љубовић“ у Титограду, Музеј револуције
у Аранђеловцу. Сви прилози су са бројним
фотографијама. На крају је текст Зорана
Маневића „Загреб-Београд 1912-1941.“
У уводнику броја Бранко Силађин каже:
„Проток идеја, њихов утјецај, мања или
већа срдачност између наших архитектонских
средина – не могу функционирати без једног
основног елемента – размјене информација....
Можда се и тако може објаснити непостојање
било каквих елемената који би могли говорити о
заједништву наших архитектонских средина, па и
о југославенској архитектури. Оно мало
интернационалних оцјена наше архитектуре
увијек поново говори о егзотичној збирци
архитектонских рефлексија, зачуђујуће великој у
односу на величину земље....
...У 30 година излажења „Човјек и
простор“ је с више или мање успјеха покушавао
да објављивањем проблемских тема, пројеката и
реализација допринесе бољој информираности и
тиме омогући формирање проблема те,
евентуално, стварање заједничке платформе за
проналажење властитих рјешења у која би били
уграђени сви наши простори, друштвени и
економски увјети.
Досадашња присутност свих тих наших
простора уистину је минимална, готово
симболична, а што је посебно важно, спорадична
и дисконтинуирана, што се рефлектира у
нереагирању на, веома често, заједничке
проблеме, те у незнатном броју читалаца у
појединим подручјима....
Потребно је стога захвалити београдској
екипи на огромном труду, па и храбрости, с
надом да ће материјали послужити као база за
широку и сталну присутност београдских
архитеката и њихових остварења на страницама
нашег листа...“

ɈɄɌɈȻȺɊ

Текст Давора Лончарића ЧИП 2/1982/28,29
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Стеван Жутић, Јанусово двориште, 1982.г.

Мустафа Мусић и Стеван Жутић
Пројект реконструкције и доградње павиљона
“Књаз Милош” у Аранђеловцу, 1982.г.
Марјан Чеховин, Дејан Ећимовић
Пројект адиције Свечаног салона «Старом здању»
у Аранђеловцу, 1982.г.
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Текст Зорана Маневића „Загреб-Београд
1912-1941.“ (ЧИП бр. 367/1983), који на крају овог
приказа прилажемо са извесним скраћењима,
представља историјат укупног односа две
архитектонске средине, па га зато цитирамо као
аргументован резиме теме.

ɈɄɌɈȻȺɊ

....Ако су пословни контакти били од
самог почетка оптерећени очигледним
махинацијама, у контактима мање „пословног“
карактера постоји обиље очигледне спонтаности.
Први такав „непословни“ контакт збио се на
Четвртој југословенској изложби одржаној у
Београду средином 1912. године. Учешће
архитеката на овој изложби проистекло је из
њиховог наглашеног присуства у Одбору за
приређивање изложбе. За разлику од Прве
југословенске изложбе из 1904. године, Четврта се
нашла на самом прагу великих ратова, после
„анексионе кризе“ и „велеиздајничких“ процеса,
што није ометало сликаре и вајаре, али је могло
представљати брану учешћу архитеката –
поданика К.у.К. монархије будући да је за
архитекту отворена побуна противу званичне
државне политике равна самоубилачком чину.
Загребачки архитекти приказали су,
међутим, на овој изложби тридесетак својих
радова, а њихова имена (Podhorsky, Šimunec,
Hönigsberg i Deutch, Lubynski, Sunko, Fischer)
данас нам не говоре много захваљујући
недостатку једног целовитог прегледа хрватске
архитектуре овог периода.
Резултат овог првог сусрета београдских и
загребачких архитеката био је слабашан. Упркос
заиста масовном учешћу (на изложби је своје
радове излагало и преко двадесет београдских
архитеката), критика је архитектуру и архитекте
једноставно превидела, како госте тако и домаће
излагаче. Чак је и архитекта Петар Бајаловић, уз
запажање да „ова и оваква изложба унапред значи
успех, како уметнички тако и политички“, у свом
опширном приказу писао како би српска држава
требало да изгради уметнички павиљон чије би
пројектовање, ако се иоле уме читати између
редова, требало безусловно поверити писцу
приказа!
Период заиста интензивног присуства
загребачких архитеката у београдској средини
може се ограничити на прву половину четврте
деценије нашег века. Сигурно је да не може бити
случајна коинциденција што се овај период
поклапа са покушајем дубоких промена у
организацији државе, заснованим на
унитаристичким концепцијама и идеји о
централном положају престонице, Београда. Али
има и других, далеко ширих основа са којих се
може поћи у објашњавању ове појаве.
Почетком 1928. године изложба чешке
модерне архитектуре прошла је кроз Загреб,
Љубљану и стигла у Београд. Она је, без сумње,
убрзала процес сазревања одлуке о формирању
Групе архитеката модерног правца...Током
следеће две године (1928-1930) млада генерација

«Проток идеја, њихов утицај, мања или
већа срдачност у односима архитектонског
Загреба и архитектонског Београда у периоду до
другог светског рата личе у највећој мери на “one
way street“: као да се све креће од Загреба ка
Београду, готово ништа у обрнутом смеру.
Пажљивија истраживања, која нам
неоспорно тек предстоје, вероватно ће покушати
да бар делимично оспоре ову тезу, указујући пре
свега на заједничке акције у „трећим“ срединама,
нашим и иностраним. Али, где је чињеница тако
много, глобално осећање истине заиста је тешко
оспорити. Тако и у овом случају.
Не само да је број објеката које су
београдски архитекти изградили у Загребу (ако
таквих објеката уопште има) занемарљиво мали у
односу на број објеката које су загребачки
архитекти реализовали у Београду, већ су и
гостовања архитеката по било којим другим
основама (конкурси, изложбе) далеко бројнија у
Београду него у Загребу.
Где су корени ове појаве? Прве идеје које
нам падају на памет врте се око већ добро
познатих теза о „тиранији престонице“,
„затворености“ загребачке и „отворености“
београдске средине (са једнаким жаром доказује
се и „затвореност“ љубљанске средине и у
Београду и у Загребу), око теза о „натурању
европске културе“, „заосталости балканског и
оријенталног Београда“ итд., итд. У свим овим
тезама јасно је уочљив метод недозвољеног
поједностављивања, а разрада ових теза неопозиво
нас уводи у подједнако недозвољене
националистичке распре. Пођимо другим путем.
Какве су чињенице? Од када датирају контакти
београдских и загребачких архитеката и каква је
њихова природа?
Београдска архитектонска средина
формира се тек почетком последње деценије 19.
века (повратак прве генерације домаћих
архитеката са студија, оснивање Удружења
инжењера и архитеката, покретање „Српског
техничког листа“ итд.), а први конкурси за велике
јавне објекте расписују се током прве деценије
нашег века. Били су то „свесловенски“ конкурси
на којима су право учешћа, поред домаћих
архитеката, имали и архитекти из осталих
југословенских крајева, као и бугарски и руски
архитекти.......
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београдских архитеката (Злоковић, Бабић, Којић,
Дубови, браћа Крстић и нешто старији Брашован)
бори се за сопствену афирмацију, уметничку и
градитељску, излаже са сликарима и вајарима,
организује сопствене изложбе, учествује на
конкурсима. Ту, на конкурсима, среће се са
радовима загребачких архитеката који често
освајају највише награде...Конкурсни пројекти
загребачких архитеката представљали су у очима
београдских модерниста задивљујуће примере
чистог „интернационалног стила“. „Ми смо им
завидели“- сећао се једном приликом Бранислав
Маринковић – „али ми нисмо могли тако да
радимо. Код нас то једноставно није ишло“.
Да је заиста било тешко пробити
конзервативизам београдске средине потврђује и
Хуго Ерлих који се у тексту објављеном у
љубљанској „Архитектури“ жали на преголем
утицај „конзервативне грађевне госпоштије као и
грађевног редарства“. Је ли то разлог што су му
главна и споредна фасада зграде Југословенске
банке у Ул. 7 јула у Београду различито
конципиране, што су на главној фасади приметне
реминисценције на „византијске“ форме?...
...У међувремену, поред ових више
„пословних“ контаката, догодила се и једна
манифестација пуног духовног заједништва.
Прва изложба југословенске савремене
архитектуре, одржана почетком 1931.г. у
павиљону „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану,
била је – ако је веровати анонимном писцу
уводног текста Каталога – „израз колективитета
оних који долазе“, оних чији су „полет, борбеност
и љубав за струку, као главни подстрекачи,
успели да за кратко време обележе ново доба
поред све притајене антипатије и упорне
конзервативности од стране застарелих
бирократа и једног доброг грађанства“...Тадашњи
критичари, Ђурђе Бошковић и Бранко
Максимовић, нису загребачке ауторе дочекали са
оним одушевљењем са којим су их дочекали
њихови другови пројектанти....
...Контакти између Загреба и Београда
сасвим јењавају у периоду између 1934. и 1937.г.
Група архитеката модерног правца престала је и
формално да постоји средином маја 1934.г.
Завладало је право мртвило. Нема изложби, нема
ангажованих текстова у дневној штампи.
Нови циклус интензивних контаката
започиње 1937.г. и наставља се до пред сам Други
светски рат...Праву снагу загребачке
архитектонске средине изнели су на глас
конкурси за Управу државних монопола (1937.),
Министарство просвете (1937.), палату
„Албанија“ (1938.), Етнографски музеј (1938.),
Оперу (1939.)...

ɈɄɌɈȻȺɊ

„Духовна“ компонента овог другог
(међуратног) периода загребачко-београдског
заједништва је на страницама једног „специјалног
броја Клуба архитеката секције Београд У.Ј.И.А.“
загребачког „Техничког листа“ који се појавио
почетком 1938.г. и у коме су учествовали тада
водећи пројектанти: Бранислав Маринковић,
Богдан Несторовић, један од четворице
протагониста модернистичког покрета Бранислав
Којић, архитекта критичар Иван Здравковић и
конструктор Ђорђе Лазаревић.
Четрдесет пет година прошло је од тога
доба и поређења између ондашњег „специјалног“
броја „Техничког листа“ и садашњег „специјалног
броја“ ЧИП-а могућа су и унапред занимљива.
Притом треба веровати да ће то бити поређења по
разликама, не по сличности. Треба веровати да су
општи идеали света који је хрлио у Други светски
рат ипак различити од идеала нашег света, да је
степен нашег заједништва данас знатно већи и
битно другачији него што је био пре пола века.
Треба, најзад, веровати да ће овај „специјални
број“ ЧИП-а бити праћен „редовним“ бројевима у
којима ће Београд бити присутан у Загребу не
само једном у неколико деценија, већ стално, као
што се виђају и размењују мисли суседа у
заједничкој великој згради“.

Плакат изложбе „Југословенска савремена
архитектура“, Павиљон Цвијете Зузорић, 1931.
који је приложен уз текст Зорана Маневића
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Арх. Сања Дрвеница

СПА ХОТЕЛ У РУМИ
Идејно архитектонско решење
Пројектни задатак је био да се уради
идејно решење Spa & Wellness центра. Овај центар
је требало да на око 200 м2 обухвати врло
различите садржаје за релаксацију: 2 финске
сауне, парну собу - амам, тушеве, хромо терапију
са тепидаријумима, слану собу, хидромасажну
каду за 8 особа, собе за масажу.

Сл. 1 Основа нивоа I (подрум)
1. Улаз 2. Пресвлачење (жене) 3. Пресвлачење
(мушкарци) 4. Сауна I 5. Сауна II 6. Тушеви
7. Лед 8. Тропска киша са масажом стопала
9. Хидромасажна када 10. Приступ према галерији
11. Техника 12. Туш 13. Парно купатило
14. Лежаљке / одмор

Поред ових релаксационих и терапијских
садржаја третиран је пријемни део са пултом као
и мушке и женске гардеробе са тушевима.
Приказано решење је добило прву награду на
конкурсу Хотела Парк Best Western plus у Руми за
идејно решење Spa & Wellness центра.
Урађена су два пројекта од стране истог аутора.
Један од ова два пројекта је изведен 2015.

Сл. 2 Основа нивоа II (галерија)
1. Масажа 2. Фотеље са масажом 3. Ниша за одмор
/лечење светлом 4. Лежаљке/одмор 5. Слана соба
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Сл. 3

3Д приказ простора

Сл. 4

Галерија са тепидаријумима, хромотерапијом и лежаљкама
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Сл. 5

Зона за масаже

Сл. 6

Сауне са галеријом
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Сл. 7

Зона за масажу

Сл. 8

Степенице од нивоа I до нивоа II
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Арх. Светлана Литовски

БАТ, СОМЕРСЕТ
УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО
Бат (Bath) је град у области Сомерсет,
познат по купатилима изграђеним још у доба
Римљана, под називом AQUAE SULIS, па отуда и
назив града1. Удаљен је од Лондона 156 км
западно, а од Бристола 18 км југоисточно. За
превоз се користи универзална картица која се
месечно купује за 10 фунти, а може се употребити
било где у УК за градски саобраћај. Наравно да су
ови топли извори били познати још Друидима и
Келтима, али су их Римљани укротили и
користили за лечење као купке и као воду за пиће.
Око тог језгра се полако формирало насеље за
становање и пословање, са јавним зградама,
трговима, парковима.
На заталасаном је терену, а у загрљају реке
Ејвон (Avon) која је данас прилично укроћена, али
је пловна, смарагдно је зелене боје и сви путеви
воде ка њој. Премошћена је дивним разноликим
мостовима посебне практичности и лепоте и са
регулисаним пешачким стазама са обе стране
реке. Град се развијао интензивније, али и
замирао на махове, од седмог па до седамнаестог

(1. део)
века, када постаје светска дестинација. Тада се
много гради под руководством архитектонских
мајстора у Џорџијанском стилу, али са јаким
утицајем Паладијумског у Неокласицизму. Зграде
су смештане у прелепе романтичне парковске
просторе са смишљено одабраном флором, па су
ту и аборетуми са дугорочним засадима и
ботаничке баште са биљкама донесеним из целог
света. Континуирано неговани парковски
комлекси данас имају удела у многим научним
истраживањима универзитетских радника.
Познавајући Класицизам и поштујући
претходна архитектонска знања, развијао се и
сопствени архитектонски стил и неговала веза
хортикултуре и зграда, тојест, симбиоза
становања и окружења - дивних парковских
простора. Све има идеално растојање и ширину, а
улице се подешавају да неутралишу ударе ветра,
са пошалицом „contra todos“ која се вероватно
вишеструко тумачи специфичном психологијом
становника; ако питате, рећи ће вам да мисле на
ветрове.
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Визуре града који је тако изванредно
заталасан, и реке Ејвон, а под утицајем близине
Атлантског океана (ваздух) и боје неба, уносе
неки мир у посетиоце, па постоје туристичке туре
под називом „Друидско небо“ или „Келтско
небо“. Актуелна панорама, занимљиве туре до
неких знаменитости double-decker2 -ом без крова,
поглед на град са различитих координата, никог
не оставља равнодушним. Поглед на разигране
кровове, куће у камену боје меда у свој својој
сличности по стилу, а ипак наглашене посебности
и парковском окружењу, одају лепоту и неки
исконски мир и све вам се то утисне у душу и
подсвест и пожелите да ту останете или да се брзо
поново вратите.

Додала бих да је карактеристика овог
града невероватна чистоћа и јака еколошка свест
и савест произашла из љубави, поштовања и
поноса, осећања која се вековима негују у том
градићу. Ево једног конкретног примера: баш кад
сам припремала текст о графитима, у обиласку
горњег дела града, угледам огромни графит који
се некако помера, као да се таласа, у близини
једног наткривеног пролаза, од улице са
степеништем до горњег нивоа, са јаком промајом
која га таласа. Све у Бату прати изохипсе по
нивоима. Е, тај графит се припремио да, на
каменом подзиду за горњи ниво, уради младић
одрастао у Бату, а Португалац по пореклу. Одмах
је наишао на колективно неразумевање, а кад је

Краљичин трг
позвана компетентна градска комисија, а он
образложио свој став, одобрили су му огромни
пано од непромочивог и незапаљивог платна. Он
је више него успешно обавио посао: циљ његовог
графита (унутрашњост Фибоначијеве спирале) је
био да наведе посетиоце у своју антикварницу,
нарочито туристе који троше, углавном богате
Јапанце који много фотографишу и треба им
дистанца. Кад се довољно удаље, они су тачно
испред његове антикварнице и промет му се
вишеструко увећао. И ми смо тако урадили измакли се, снимили, постали муштерије и
сазнали причу.
Настанак, историја
По легенди, насеље је настало када је
принц, син првог краља Енглеске Бладуд оболео
од губе, постао свињар, са оболелим свињама
дошао до храстових шума где оне имају храну и
наишао на блато близу топлих извора. Десило се
чудо: како су свиње оздравиле од блата и лековите
топле воде, оздравио је и Бладуд и касније добио

сина, краља Лира. Високо изнад, у знак
захвалности, на брду сличном Стоунхенџу,
Додала бих да је карактеристика овог града
невероватна чистоћа и јака еколошка свест и
савест произашла из љубави, поштовања и
поноса, осећања која се ту вековима негују .
Ево једног конкретног примера: баш кад сам
припремала текст о графитима, у обиласку
постављен је камени храм чији су остаци
сачувани. Лековитост је откривена и потврђена, а
чим су дошли Римљани, почели су са
експлоатацијом, декларисали лековитост и
почели изградњу купатила фундираних на
храстовим стаблима пободеним у блато, да
осигурају стабилност храмова. Један је посвећен
богињи Минерви, заштитници уметности,
трговине, мудрости, знања и стратегије.
Формирало се насеље од околног становништва,
које се сада, осим земљорадње и сточарства,
почиње бавити и пружањем услуга и развијањем
вунарства, кожарства, обрадом дрвета и камена и
ковањем новца, учећи од Римљана.
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Стиче се утисак да су освајачи донели
такав прогрес да су временом одијум освојених
преиначили у поштовање. Неуобичајено, неке
улице у више градова Енглеске, па и у Бату, носе
име Константина Великог.
Када су се Римљани повукли око V века,
полако све замире и постаје занемарено. Почињу
борбе са тадашњим „господарима рата“ –

Римско купатило са надградњом из XIX века
.

Саксонцима, који, победивши, оживљавају место.
Доказ је обелиск са рунама који слави њихову
победу и који још постоји. Стварни и значајни
просперитет настаје у XVI веку, при појави малих
богиња и лепре, а бањске воде све лече, па и ове
болести, чак и неплодност.
Мапе Бата тог времена, са многим
детаљима, оставио је математичар из Бристола
Јозеф Гилмор, приказујући јавне објекте, али и
поједине већ изграђене лепе куће за становање, по
захтеву и финансирању градских власти; неке
нису никад реализоване али су сачуване у
музејској поставци као пројекти.
Како су се гомилали посетиоци, тако је
настала трка у улагању у удобан и комфоран
смештај, са широким и високим „sash“3
прозорима. Прочишћене отпадне воде су се
одливале ка реци, а из прохлађених извора град је
имао добру воду за пиће. Тада је још постојао
камени зид за заштиту од непријатеља. Краљица
Ана посетила је бању 1702. и 1703. године.
Хвалила је много Бат и оне који су јој тражили
аудијенцију остављала на чекању и упућивала их
у бању да се тамо забављају, троше , коцкају и
лече, враћајући бањи имиџ том белосветском
елитом.
У бањи се тада настанио пробисвет
сумњиве прошлости, Ричард Неш (Richard Nash –
„Beaux”). Ово „бо“ у наводницима значи
„добри“, али баш он је схватио да Бат мора бити
софистициранији и занимљивији да би остао у
моди и правио профит. Ривали за власт су

страдали у двобоју, па је он, нашавши се у новој
улози вође места, увео високе стандарде
пристојног понашања, понудио је гостима
дефинисани комфор и пружање врхунских
услуга, улице су биле редовно чишћене, ноћу су
били редари , забранио је двобоје, за дозвољено
коцкање је увео провизију која се сливала у
градску касу, промискуитет је ставио ван
видокруга грађана. Новопридошлим
посетиоцима понудио је прави штампани
туристички водич у долини задовољства („Valley
of Pleasure“), оформио је градску управу са
скупштином и постао стварно „добри“ створивши
услове за удобан монденски живот властеле,
племства, богаташа. Увео је обавезно купање
посетилаца као и испијање воде, јавни доручак за
све уз пригодну музику, чајанку око 17 ч. са
сендвичима, слаткишима и воћем, испијање кафе
на окупљањима, увео је луксуз у продајне
просторе и понудио излете у околину. Понуда је
била разноврсна јер су шуме биле пуне дивљачи,
сестринска језера богата рибом и птицама на
нетакнутим ливадама и шумама, а канал који је
повезивао Лондон са Бристолом имао је уређене
стазе за вожњу кочијама, а сада су оне рај за
бициклисте. Понудио је и затворене забаве по
високој тарифи којом је подигнута Скупштина
града отворена за јавност 1771.г.
Кад размислим, навике становника града
и околине се нису промениле ни до данас. У бању
би долазио свако ко је од значаја или мисли да
јесте, а може да улаже, склапа важне послове у
заштићеној атмосфери, при томе негујући своје
здравље са партнерима. Бат је тада преузео
примат Брајтону и толико се развио да је постао
један од најгушће насељених места са 33.000
становника. Касније, кад је прошла монденска
еуфорија, ту су се настанили пензионери
поморци, официри, свештеници и друге особе
скромнијих прихода, али град не губи основну
функцију ни лепоту.



Мост Pulteney из 1774.г. преко реке Ејвон, Р.Адам
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„Нови и тачни план града Бат“

„Изглед новог града у јуну 1789.г.“

рад Б. Дона, 1810.г.

Рад С. Грима
Десно доле у углу: данашњи изглед истог дела
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Музеј уметности Холборн

The Royal Crescent, детаљ

Црква Св. Петра и Павла (Опатија)
_________________________________________
(Наставак у следећем броју)
Фотографије: интернет, Wikipedia,
Публикација: The Building of Bath,
The Bath Preservation Trust, 2009.
www.bath-preservation-trust.org.uk


Bath (енгл.): купатило, бања
Double-decker: аутобус „на спрат“, са 2 нивоа

Sash Window или Hung Sash Window (енгл.):
прозор начињен од једног или више покретних
застакљених рамова који клизе вертикално дуж
вођица. Појавили су се у Енглеској у XVII веку
(Роберт Хук)
1
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Дипломски рад
Ана Николић
Ивана Ивановић

СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР СА АКВА - ПАРКОМ
„АКТИВ“ код КПД у НИШУ
Предметни наставници:
Јавне зграде: др Даница Станковић
Урбанизам: др Петар Митковић
Дрвене конструкције: др Драгослав Стојић
Рад одбрањен марта 2012.г. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу

Увод
Уметност у креирању простора за
уживање у данашњици, по нашем схватању,
подразумева много више од једноставног спајања
карактеристичних елемената као што су вода,
зелене површине, разноразни мобилијар и др. у
један простор. Сматрамо да креирање простора за
уживање подразумева продирање у потребе
корисника који углавном теже ка томе да
испробају нове технологије и разноврсне
иновације, зависно од узраста.
Визија нашег идејног решења воденог
парка и спортско-забавно-рекреативног центра
“Актив” је да град Ниш и регион услужи у
забавно-рекреативним активностима пружајући
садржај и организацију интернационалног
стандарда. Стога је овај пројекат вођен кроз три
предмета; 1. водени парк “Актив” био је наставак
пројекта спортско-рекреативно-забавног центра
са предмета Синтезни студио јавне зграде, где су
обрађене пратеће функције у комплексу:
спортски терени на отвореном, парк за игру деце,
биоскоп на отвореном, смештајни капацитети, као
и претходно креирани објекат спортскорекреативно - забавног центра “Актив” на
локацији код КПД-Ниш ;
Сл. 1 Макролокација

Сл. 2 Ситуационо/партерно решење
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2. урбанизам који обухвата: композицију маса у
простору, креирање приступа комплексу и
организацију кретања пешачког и моторног
саобраћаја кроз комплекс, распоред различитих
функција у простору, поплочане и зелене
површине, мобилијар; и 3. употреба дрвета као
природног материјала коришћеног за подне
површине,
мобилијар
и
конструкције
угоститељских пултова и ресторана у оквиру
комплекса.
Локација
Локација на којој је предвиђена изградња
овог комплекса налази се на јужној страни пута
Ниш-Мрамор и обухвата површину од око 23ха.
Величина парцеле, слободан (неизграђен) и раван
терен, добра осунчаност, кратке и добре везе са
градом и ширим подручјем округа, чине ову
локацију изузетно погодном за овакву врсту
намене. (Сл. 1)
Урбанистичко решење
Просторна
концепција
комплекса
дефинисана је на основу захтева утврђених
пројектним задатком. У складу с тим, садржај
комплекса је подељен у 8 функционалних целина:
1. Затворени рекреационо-забавни објекат, 2.
Водени парк на отвореном, 3. Спортски терени на
отвореном, 4. Парк за игру деце, 5. Голф терен, 6.
Угоститељски објекти, 7. Мултифункционални
простор (биоскоп на отвореном/простор за
камповање/монтажно
клизалиште/пикник
простор…), 8. Паркинг простор. (Сл. 2).
Приступ комплексу је са две стране. Један
улаз је на северној страни, са саобраћајнице НишМрамор, и њиме је олакшан приступ спортистима
до подземне гараже објекта „Актив“, као и
спортским теренима на отвореном. Други улаз се
налази на источној страни парцеле, где је и
приступ са саобраћајнице нижег ранга и
директно наводи на паркинг простор одакле се
даље наставља плато и прилази воденом парку и
рекреативном центру “Актив”. Све просторне
целине у комплексу имају обезбеђен довољан и
прописан број паркинг места.
На почетку пешачке алеје, као тампон
простор између саобраћајнице и забавно
рекреационих садржаја, предвиђен је продајни
простор који је у првом реду намењен продаји
спортске опреме, сувенира, али има могућности
да прими по потреби и друге врсте намена. Са ове
алеје се пружа приступни плато преко кога се
отвара поглед ка главним улазима у водени парк
и
затворени
објекат
спортско-забавнорекреативног центра. Визуру допуњују фонтаневодоскоци у истој равни као и самог платоа, који
уз комбинацију зелених површина и различитог

поплочања наводе на улазе као и главне тачке за
окупљање на платоу. Због своје велике површине
овај плато може бити коришћен и у друге сврхе:
манифестације за већи број људи, концерте и сл.
Затворени спортско-забавно-рекреациони објекат,
као доминантна маса, простире се од западног
дела ка центру комплекса. На тај начин затворени
базени добили су повољну јужну оријентацију и
могућност повезивања са отвореним платоима за
сунчање и групацијом отворених водених
садржаја, а спортска дворана најповољнијусеверну оријентацију и везу са отвореним
спортским
теренима.
Композиција
објекта
наглашава у фасади форму масивног таласа који
се уздиже у правцу воденог парка. У тој визури
запад-исток, даље се настављају силуете највиших
тобогана (9-12м) који су постављени у крајњем
источном делу, као и наглашени контролисани
улаз који се наставља у стилу форме таласа
затвореног спортског центра. Тим распоредом је
постигнута добра видљивост атрактивних делова
воденог парка погледима са магистрале НишМрамор. Крајњи положај групације отворених
базена такође је био условљен потребом да се тај
део, из хигијенских разлога, издвоји од осталих
целина. С друге стране, овакав положај затвореног
објекта омогућио је груписање терена на
отвореном и голф терена у крајњем западном
делу комплекса, где су окружени зеленилом
тампон зоне, а притом имају обезбеђен директан
приступ са магистрале. Сви отворени терени и
тениска дворана, која је дата у склопу затвореног
објекта,
добили
су
такође
најповољнију
оријентацију север-југ. Простор иза затвореног
дела
спортско-забавно-рекреативног
центра
решен је као економско двориште коме се
првобитно приступа комуникацијом дуж западне
границе парцеле. Тај прилаз се такође користи за
санитетска и ватрогасна возила која се по потреби
могу унутрашњим комуникацијама и подземном
гаражом увести у сам објекат. У склопу
урбанистичке диспозиције дат је и основни
концепт хортикултурног решења комплекса. На
целом комплексу, травнате површине, цветне
алеје, озелењене перголе и фасадна платна,
групације ниског и високог зеленила, прате све
садржаје као неопходна противтежа поплочаним
површинама.
Водени парк
Аква (водени) парк „АКТИВ“ свим својим
елементима спада у садржаје комплекса који су
намењени коришћењу у свим сезонама, пуним
или делимичним капацитетом, и он својом
наменом и начином коришћења, условио је
физичко одвајање од осталих садржаја у
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комплексу (ограда, контролисан улаз, продаја
улазница). Прилаз овом воденом парку је са
главне пешачке авеније која преко улаза у овај део
комплекса прераста у пространи комуникациони
плато. У оквиру групације отворених водених
површина пројектовани су: олимпијски базен
(25x50м, дубине 2м), базен са таласима (25x60м,
дубине од 0 до 2м), базен за скокове (16.6x25м,
дубина 4,50м), базен за децу (вишеугаона форма
површине, дубине од 0,60м до 1,20м), базен за
одрасле (слободна форма, дубине од 0,50м до
1,50м), базени уз тобогане (слободна форма,
дубине 0,50м), „лења река“ која пролази кроз све
делове воденог парка (ширина 3,60м, дубина
0,70м).
Све димензије нових базена одређене су
према постојећим стандардима. Дрвени платои за
сунчање груписани су уз водене површине.
Тушеви, санитарни чвор и кабине за пресвлачење
смештени су у 3 различита дела парка, а поред
тога предвиђени су и тушеви на отвореном уз
веће водене површине. Уз олимпијски базен
пројектоване су трибине са око 900 седишта. Код
овог базена је предвиђено подводно озвучење
(музика) и осветљење. Простор испод трибине
предвиђен је за одлагање и складиштење справа и
опреме. Базен са таласима има уз шкољку
предвиђен простор за смештај уређаја и прављење
таласа. Базен за скокове је пројектован са
скакаоницама
које
обезбеђују
све
врсте
стандардних
висина
скокова.
Платформенееластична одскочна места дата су на 1,3,5,7 и
10м, а одскочне даске-еластична одскочна места
на висинама 1 и 3м. Дечији базен, променљиве
дубине, намењен је у првом реду деци и
непливачима, а садржи више типа тобогана и
сложену конструкцију за игру деце у форми
острва у средишту базена. Базен за одрасле,
такође променљиве дубине и слободне форме,
садржи разнолике елементе за забаву одраслих
(ходање по мрежи изнад воде, савладавање разних
препрека), затим карактеристичну форму стенепећине у средини базена испод које се такође
може пливати и ронити, као и делове за масажу
водом, смештене у крајевима базена. У парку су
смештена 3 типа тобогана: 1. екстремни тобоганидве различите конструкције, висине 12м,
првенствено намењене одраслима због физичких
и менталних предиспозиција; 2. тобогани средњег
пада - један је спиралног облика, висине 7м, са
степенишном конструкцијом и платформом на
врху, док је други такође спиралног облика,
висине 7м, али са конструкцијом спиралне рампе
која води до врха за спуст; оба ова тобогана
користе један базен дубине 0,5м. Трећи базен
средњег пада је праволинијски и таласасте форме,

висине 9м, са својом засебном базенском шкољком
дубине 0,50м; 3. благи тобогани – спиралних и
праволинијских форми, распоређени у дечијем
базену, намењени узрасту до 12 година. „Лења
река“ се на десет места премошћује дрвенометално-стакленом
конструкцијом
пешачког
моста, ширине 2,10м. Поред базена са вештачким
таласима налази се плато са водоскоцима и
уређаји са прскалицама. Сви базени као и прва
помоћ у комплексу контролишу се са надзорног
пункта који је смештен код главног улазног дела у
аква- парк. Пречишћавање воде за све нове базене
је централизовано, уређаји су смештени у
подрумском делу затвореног објекта. Контејнери
за смештај и сортирање отпада налазе се у самом
крајњем западном делу аква - парка, који је
обезбеђен
колским
приступом
за
даље
транспортовање.
Да укратко закључимо, детаљна израда
овог дипломског рада нам је предочила да
комплекс овог типа треба велику површину да би
добио на квалитету. Та површина треба бити
испуњена воденим површинама са аутентичним
детаљима и креативним иновацијама које служе
како одмору тако и доживљавању нових забавних
искустава. Такође, поред водених површина
подједнаку улогу игра и слободан простор који
треба да омогући алтернативну забаву за
окупљања и разне активности. Читав простор је
потребно везати добро разрађеним детаљима
мобилијара, поплочања, употребом безбедних и
квалитетних материјала и одређеном динамиком
вегетације. И напослетку, не заборавимо да
локација мора бити одговарајућа за успешан
спортско-рекреативно-забавни центар, као што је
то у овом случају, где је могуће проширење и
промена садржаја како би се остало у кораку са
потребама корисника.

Сл. 3 Детаљи унутар Аква - парка
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Сл. 4. Поглед на Аква- парк из птичије перспективе

Сл. 5 Поглед на затворени спортско-забавно-рекреативни објекат

Сл. 6. Поглед на Аква - парк из птичије перспективе
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Арх. Миланка Васић*

ДРУГА ЛЕТЊА ШКОЛА
ТРАДИЦИОНАЛНЕ
АРХИТЕКТУРЕ
ГОРЊИ КРИВОДОЛ 2016.
Настављајући добру енергију и црпећи
снагу из великог ентузијазма иницијатора
прошлогодишње Прве летње школе, и ове године
је одржана Летња школа архитектуре ГОРЊИ
КРИВОДОЛ 2016. Успех је сама чињеница да је
опет остварена идеја да се у непосредном
контакту
са
објектима
традиционалне
архитектуре о њој и учи и промишља. Учионица
„под отвореним небом“, како рече један од
учесника из Софије, има своје непоновљиве
квалитете и чини сваку нову лекцију из
архитектуре незаборавном.
Ове године Летња школа је отишла једну
степеницу више, организовањем међународног
састава учесника, и тако донела нов квалитет
самом раду. Резултат размене искустава и начина
рада, у директном контакту свих, и организатора
и учесника Школе, била је потврда да је језик
архитектуре универзалан
Учесници из Софије и Ниша, тог првог
дана, сусрели су се у Димитровграду, и заједно
наставили до села Горњи Криводол, овогодишње
локације на којој се одржава Летња школа. Први
дан је, осим упознавања учесника, обележило ви-

шеслојно, по много чему јединствено и надахнуто
предавање на тему инспирације савремене српске
архитектуре објектима народног градитељства,
архитекте др Игора Марића, заменика директора
ИАУС-а и председника УАС-а. На свечаном
отварању Школе, након обраћања председнице
Удружења „БалканАРХитрав“, Гордане Ранчев,
дипл.инг.арх, учесницима се обратио и др
Димитар Калојанов. Он је присутне поздравио у
име Општине Мирково, чији је Главни архитекта,
а и у име Софијског УАСГ, где је професор. Као
представник
Грађевинско-архитектонског
факултета
из
Ниша,
присутнима
је
добродошлицу и успешан рад пожелео проф. др
Миомир Васов, на посебно емотиван начин, јер
његови преци потичу баш из овог места. Перник
и Европски универзитет на свечаности отварања
представљао је енергични проф. др Иван
Величков, који је подсетио да је прошлогодишња
Летња школа била значајна као први корак, али
да Друга школа оправдава и једну и другу, као и
основну идеју за сарадњу двају народа. Школу је
отвореном прогласио почасни гост првог дана, др
Игор Марић.

Сл. 1 Кућа у Горњем Криводолу
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Оно
што
треба
напоменути
је
правовремено обавештавање о току и раду на
Летњој школи архитектуре преко већег броја
електронских и писаних медија. Поменућемо
РТС-информативну редакцију, затим локалну
телевизију Цариброд, «Блиц» и др. У трајању од
15.8. до 22.8.2016. године, на обронцима Старе
планине, у најисточнијем насељу Србије, селу
Горњи Криводол, група од 12 студената и 5
ментора (2 професора и 3 асистента) радила је
идејна решења за реновирање и оживљавање
објеката у самом центру села. Реч је о објектима
некадашње млекаре („Мандра“) који доминира по
свом габариту и диспозицији на овој локацији, и
објекту старе поште и продавнице. Ти објекти су
већ дуго напуштени, полако посустају под зубом
времена, али су својом величином, диспозицијом
и задовољавајућом стабилношћу конструкције,
као и потенцијалом који поседују, постали
инспиративна тема и задатак за наше студенте.

затим идејно решење за Етно-центар и идејно
решење које је овај простор третирало као
Едукативни центар и вишенаменски објекат, као
комплементарну
функцију
постојећем
смештајном капацитету у интернату, у коме смо
били смештени.

Сл. 2 Стари објекат поште и продавнице

Сл. 4 «Мандра» и објекат поште и продавнице

Екипе су оформљене већ на крају првог
дана, и то од укупно 12 пристиглих студената. Са
Софијског универзитета УАСГ, Република
Бугарска, дошло је 6 студената (Ралица Тимева,
Марио Радев, Дијана Тодорова, Михаил Дјанков,
Цветелина Неделкова и Николај Николов). Са
ГАФ-а, Универзитета у Нишу, Република Србија,
било је такође 6 студената (Миљана Топић,
Милош Стојановић, Анђелина Панчић, Вуксан
Мировић, Андрија Чоловић и Борис Ранчев).
Колеге су на самом почетку изразили своју
креативност кроз називе својих екипа. Тако смо
добили прву екипу ТАМАН, другу екипу под
називом ФУТУРА и трећу екипу која се звала ЕТО
ТАКО. Да би се напори усмерили и студентима
учинили рад што ефикаснијим, предложена су
три пројектна задатка, који су се искристалисали
у непосредној дискусији, поведеној након
снимања, анализе и упознавања предметних
објеката.
У заједничком раду три мешовите екипе,
настала су у кратком периоду и три идејна
решења. Идејно решење за Центар старих заната,

Сви учесници су се невероватном брзином
интегрисали у оформљене групе. Постојеће
разлике у језику и методама рада су само чиниле
цео процес занимљивијим, па је тако у
непрестаном
сазнавању
нових
ствари
и
савладавању постављеног задатка свака разлика
полако бледела. На крају се дошло до позитивне
радне атмосфере и синергије, која је исијавала!
Сами полазници су потврдили да је један
од основних циљева ове Летње школе постигнут
већ првог дана након упознавања. Спремност на
сарадњу и жеља за истраживањем на пољу
архитектуре, као и заједничка љубав коју деле
према
архитектури
и
традиционалном
градитељству, ове младе људе је водила
непогрешиво ка усаглашеној креативности, која је
брзо поништила све баријере, ако их је уопште и
било. Спремно могу да потврдим, као неко ко је са
студентима радио на овој Летњој школи, да се ова
група од 12 студената поделила само једном за све
време трајања школе, и то онда када је требало
поделу извршити у 3 екипе. Свака активност у
наставку била је заједничка: мерење и снимање
постојећег стања, анализа локације, идеје и затим

Сл. 3 Стара млекара, локално названа «Мандра»
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пројектовање. Дебате које су спонтано покретане
у време пауза за кафу оштриле су њихове ставове
о савременој архитектури, размењујући мишљења
и искуства.
Допринос перманентној едукацији биле
су и елоквентне презентације идејних решења,
које су ове три радне екипе свакодневно имале. Те
презентације и разговори о идејама су посебно
драгоцене биле за све учеснике, како за студенте
тако и за присутне професоре и асистенте, који су
својим сугестијама дали допринос идејним
решењима.
Софијски
Универзитет
архитектуре,
грађевине и геодезије, на овој Летњој школи био је
представљен са своја два професора. Са
студентима су из Софије дошли: др Вихран
Бакарџијев, са катедре за историју архитектуре,
уметности и ревитализације и др Димитар
Калојанов,
са
катедре
за
урбанистичко
планирање.
Наш Грађевинско-архитектонски факултет
Универзитета у Нишу био је представљен такође
са два професора. Студентима су подршку дали:
др Миомир Васов, доцент, на предмету
Архитектонске конструкције и биоклиматско
пројектовање, као и др Бранко А.Ј. Турншек,
ванредни професор, на предметима Пројектовање
привредних зграда, ревитализација и конверзија у
архитектури и Рурална архитектура. Свој
допринос су дале и три асистенткиње са катедре
за Јавне зграде: Миланка
Васић, диа, Марина
Јордановић, диа и Љиљана Јевремовић, диа.

Главни
организатор
је
удружење
„БалканАРХитрав“, на челу са секретаром
удружења Горданом Ранчев, диа, која је заједно са
чланом удружења Гораном Ранчевим, диа, главни
иницијатор, покретач и реализатор идеје о
оснивању овакве манифестације. Они су успели
да одрже пламен вере у овај значајан пројекат,
какав Летња школа несумњиво јесте. То је од ове
године
постала
и
међународна
школа
архитектуре.
Спонзор овогодишње школе била је
Општина Мирково, на челу са Кметицом
(председницом Скупштине Општине), г-ђом
Цветанком Јотином, из Републике Бугарске. Идеја
је свесрдно подржана и од стране УАСГ из Софије
и њиховог декана Факултета архитектуре, проф.
др Асена Писарског, шефа катедре за
Индустријске и пољопривредне зграде.
Реализација манифестације не би била
могућа без генералног покровитеља и главног
спонзора - Инжењерске коморе Србије, која је
препознала
значај
пројекта
и
важност
континуитета овакве манифестације. Подршку је
са наше стране дао и ГАФ Универзитета у Нишу,
на челу са деканом др Петром Митковићем.
Смештај учесника је решен захваљујући
гостопримству Факултета ветеринарске медицине
Универзитета у
Београду, који су љубазно
уступили простор свог интерната у селу Горњи
Криводол. Посебну захвалност дугујемо проф. др
Драгиши Траиловићу са овог факултета, на
изузетном разумевању за наш пројекат.

Сл. 5 Учесници друге Летње школе
Горњи Криводол 2016. након
свечаног затварања школе
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Захваљујући великом ентузијазму и
напорима на свим нивоима, и ова Летња школа је
спроведена до краја на најбољи могући начин.
Манифестујући позитивне вибрације и снагу
заједништва, цела Летња школа је протицала у
знаку активне креативности. Посебан знак који ће
и у самом селу подсећати на ову Летњу школу, а
као плод активне креативности, на иницијативу
професора из Софије, на делу платоа на објекту
интерната у коме се одржавала Летња школа,
направљена је ограда. То је био заједнички рад
свих присутних студената, професора
и
асистената
из
Софије
и
Ниша,
уз
инфраструктурну, организациону и физичку
помоћ представника Удружења БалканАРХитрав,
Горана Ранчева. Од материјала пронађеног на
терену, алатом који је обезбедио Ранчев, у току
једног поподнева ограда је урађена.
Студенти су непосредно учествовали, и на
конкретном примеру у пракси видели како се
снагом воље, знања и удружених руку ствара
нови квалитет. Лабораторија рада и „workshop “
(радионица) после које су сви могли да
„додирну“ резултат било је непроцењиво
искуство. Најважније је дати прилику младим
људима да се осете корисним делом заједнице.
Сл. 7 Идејно решење тима ТАМАН

Сл. 6 Идејно решење тима ЕТО ТАКО

Сл. 8 Идејно решење тима ФУТУРА
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Колико је овај рад уморио учеснике, толико их је
резултат усрећио. Може се закључити да их је
комплетан осећај оплеменио трајно и остао свима
као неизбрисива лекција у сећању.
У раду на Летњој школи свако је дао свој
максимални допринос. Имали смо прилике да
видимо и презентације студентских радова
студената из Софије и наших студената из Ниша.
Много успеха је имало и дружење које се
настављало и у шетњи по прелепој природи, која
је окруживала место боравка. Питоме и непреглед
не ливаде, падине и заталасани хоризонт Старе
планине биле су изазов за заједничке шетње,
скупљање лековитог биља и уживање у
природним лепотама краја. Неке од посебних
активности, које прате оваква дружења јесу и
логорска ватра, чији је пламен осветлио нова
пријатељства и заједничке тренутке уз песме на
свим језицима, које смо већ знали или тек учили.
Да би нам било што разноврсније и
„шарено“ и слободно време, једне вечери је на
импровизованом биоскопском платну приказиван
концерт групе „Мјуз“, на свеопште задовољство.
Под ведрим небом над Криводолом, осветљени
сјајем пуног месеца присуствовали смо сви лепом
и незаборавном догађају.
Док је посао око идејних решења и
финализације презентације улазио у сам финиш,
у суботу увече, наши главни организатори су се
потрудили да се енергија надокнади и појача у
великој мери. Горан и Гордана Ранчев, као
представници „БалканАРХитрав“-а, али пре свега
као наши добри домаћини, организовали су
роштиљ уз логорску ватру. Спектакуларно
завршавање паноа и свечано затварање Летње
школе 2016. уследило је само двадесетак сати
након роштиља.
На свечаном затварању, када су радови
студената били представљени кроз три паноа са
идејним решењима, свака екипа је презентирала
своје решење. Ако је отварање било у знаку
гостију са стране, затварање је било намењено
мештанима и њиховим гостима, који су нам се
придружили на самој изложби. После језгровитих
презентација сви су били задовољни. И на крају,
ако се резултат и посебна достигнућа ове летње
школе, осим кроз радове и идеје студената и
направљену ограду, могу сублимирати кроз један
гест, рекло би се да је обраћање асистенткиње из
Ниша на бугарском, а професора из Софије на
српском, на најбољи начин показало да су сви
нешто ново научили и понели са собом из Горњег
Криводола.
Наравно, ово је био завршетак Друге
летње школе архитектуре, али свакако није крај. У
наставку нам предстоји публиковање резултата у
виду брошуре, објављивање извештаја о раду и

току Летње школе Горњи Криводол 2016, али и
неколико изложби које ће широј јавности
представити постигнуте резултате.
Прва је најављена за другу половину
септембра у Димитровграду, затим следи изложба
у Нишу, под покровитељством Друштва
архитеката Ниша, у простору Галерије ДАН-а.
Тада се очекује и присуство дела екипе из
Бугарске, као и приказивање документарног
филма о бугарском архитекти Николи Фичеву
(Кољо Фичето). Он је био најпознатији градитељ
у Бугарској, који је живео и радио током XIX века,
и у многим градовима пројектовао барокне цркве,
стамбене и јавне објекте. Постоји такође и позив
УАСГ из Софије да ГАФ из Ниша гостује са презентацијом радова својих студената. Сарадња се
наставља и траје до наредне Летње школе
архитектуре, и даље.

Сл. 9 Уместо поздрава, на самом затварању
школе, јер су сви на неки начин постали ближи,
„селфи“, у духу савремених трендова!

______________________________________________
*Миланка Васић, дипл.инж.арх.
асистент
ГАФ-а,
Универзитета
у
Нишу,
Република Србија
Аутори фотографија:
Проф. др Димитар Калојанов, Софија, (Сл. 1-8)
Студент Николај Николов, Софија (Сл. 9)
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У јуну 2013. године, жири за доделу
Прицкерове награде одбио је петицију две студенткиње
Харварда да се Прицкерова награда додељена Роберту
Вентурију ретроактивно додели и његовој сарадници и
партнерки Дениз Скот Браун, са којом је у тренутку
доделе награде 1991. професионално сарађивао преко
20 година. Петицију је потписало преко 20.000 људи
укључујући и угледне архитекте попут Захе Хадид, па и
сам Вентури. Одбијање жирија да на било који начин
призна удео Дениз Скот Браун у добијеној награди
покренуло је бурну расправу у лето 2013. о улози и
положају жена у архитектури.
Дискусија није прошла без одјека на домаћој
архитектонској сцени. Центар за архитектуру Београд
(ЦАБ) у јесен 2013. покреће пројекат Жене у
архитектури, са намером да се осветли и представи
опус жена архитеката у Србији од почетка 20. века до
данас. На блогу ЦАБ-а приказивани су прикупљени
материјали а крајем 2014. њихова истраживања
осванула су и у писаној форми у књизи „Жене у
архитектури – савремена архитектура у Србији после
1900“. Поред прикупљања и објављивања грађе, одржан
је и низ пратећих активности (од трибина и дискусија
до дечијих радионица) за чије се резултате такође
нашло место у књизи.
Будући да су је правиле „архитекте о
архитектама и архитектури“, сама књига је
конципирана као архитектонски пројекат. Тако ћемо
књизи и њеним поглављима приступити
пројектантски: почети од Намере или пројектног
задатка – кратке формулације постављених циљева и
задатака, анализирати Контекст у коме је публикација
настала и сагледати Процес којим је она саздана. Срж
сваког изведеног пројекта је ипак сама Архитектура –
главно и најобимније поглавље књиге у коме се налази
материјал прикупљен током рада на пројекту у виду
текстова, чланака, интервјуа, илустрација и запажања.
У њему се налази осам интервјуа са женама
архитектама које делују на домаћој архитектонској
сцени са запаженим успехом, као и текстови о пет
архитекткиња од Јелисавете Начић до Љиљане Бакић
којима се осветљава и признаје њихов допринос српској
архитектури. На самом крају се налазе биографије
ауторки текстова и учесница у интервјуима са кратким
текстом о издавачу и покретачу пројекта – Центру за
архитектуру Београд.
Пројекат „Жене у архитектури“ и резултујућа
публикација су пионирски подухват који нас суочава са
позицијом жена у српској архитектури некада и сада.
Њен невелик обим може и мора послужити као
одскочна даска за нова и детаљнија истраживања.
Похвалан је широки опсег пројекта којим је осветљен
рад архитеката о којима се до сад мало знало и писало,
попут Милице Штерић.

ЖЕНЕ У АРХИТЕКТУРИ
САВРЕМЕНА
ПОСЛЕ 1900.

АРХИТЕКТУРА
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Аутор/уредница: Милена Зиндовић
Сарадници:
Бојана Ибрајтер Газибара, Јелица Јовановић,
Марија Павловић
Издавач: Центар за архитектуру, Београд
Београд, 2015.
(Признање у категорији “Публикације” на
Салону архитектуре у Новом Саду 2016.г.)
Милена Зиндовић је ауторка иницијативе
«Жене у архитектури» и уредница књиге “Жене у
архитектури | Савремена архитектура у Србији
после 1900.” Ко-ауторка је радионице Градитељке
Београда. Бави се архитектонским пројектовањем,
пројектовањем ентеријера и истраживањима
везаним за примену различитих медија, пре свега
дигиталних, у архитектури. Ауторка је неколико
ентеријера станова и угоститељских објеката у
Београду. Основне студије завршила је на
Архитектонском факултету у Београду 2007.
године. Својим најдрагоценијим искуством сматра
магистарске студије на Cornell University у
Њујорку, где се фокусирала на однос архитектуре
и медија презентације. Током студија радила је
као асистенткиња у настави и сарађивала на
реализацији неколико ваннаставних пројеката са
професорима архитектонског департмана. Као
предавач учествује на стручним скуповима и
конференцијама у земљи и иностранству.
Стручно искуство стицала је у Београду и
Љубљани. У архитектонском бироу Архи.про
радила је у пројектовању и пројект менаџменту и
учестововала на више великих пројеката. У
Словенији се придружује бироу Садар+Вуга где је
ангажована на изради пројекте документације,
надзору и координацији у завршним фазама
реализације спортског центра Стожице у
Љубљани.
У
оквиру
бироа
Садар+Вуга
учествовала је у низу међународних отворених и
позивних конкурса. Чланица је ИКС.

Матија Златановић
(Преузето са портала

(Преузето са портала
http://www.zua.rs/sr/about/redakcija)

http://www.superprostor.com/zene-uarhitekturi/14632 )
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СТУДИЈА ЗАШТИТЕ СЕЛА ГОСТУША
Гостуша, позната и као "камено село" налази се на
југо-истоку Србије у природном парку Стара
планина и представља јединствено старопланинско село. Већина грађевина саграђена је у другој
половини XIX века и током XX века. Јединствена
веза између природе и архитектуре која је успела
да опстане у својој оригиналној форми више од
сто година. Село је скоро у потпуности напуштена
током 1970-тих година. Главни истраживачки циљ
био је прикупљање и припрема потребне
документације у циљу законског проглашења за
непокретно културно добро, јединствено
природно и нематеријално наслеђе. Укупни
резултати су: припремљена документација која
осигурава будуће постојање аутентичности кућа и
помоћних објеката, урбане матрице села, али и
јединствене повезаности између природних и
изграђених структура, у оквиру нове модерне
употребе села. Документација је сакупљена и
публикована у оквиру Студије која представља
основу за веће планове - рехабилитацију села.
Издавач: Завод за заштиту споменика кутуре Ниш
/ Фондација архитекта Александар Радовић, 2016.
Аутор и уредник: Елена Васић Петровић

__________________________________________________________

__________________________________________________________

МАРИО ЈОБСТ
Аутор: др Зоран Маневић
Издавач: МАСА
Музеј Асоцијације српских архитеката
Београд, 2016.

12 маја 2016.г. у 19 h, у Римској дворани
Библиотеке града Београда, одржана је свечана
промоција монографије посвећене архитекти
Марију Јобсту, прва у низу монографија
посвећених најзначајнијим српским архитектима
новијег доба.
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ȽɅȺɋɇɂɄ ɂɄɋ
ɂɡɞɚɜɚɱ: ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɚ ɤɨɦɨɪɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ʉɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ 9, 11000 Ȼɟɨɝɪɚɞ. www.ingkomora.rs
ȽɅȺɋɇɂɄ ɂɄɋ ɛɪ. 38, ʁɭɧ 2016., (64 ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɛɨʁɢ)
ɊȿɑɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄȺȼɪɟɦɟɜɟɥɢɤɨɝɩɪɢɡɧɚʃɚɡɚɄɨɦɨɪɭ ɩɪɨɮȾɪɆɢɥɢɫɚɜȾɚɦʃɚɧɨɜɢʄɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɂɄɋ •ɈɋɄɍɉɒɌɂɇɂ
Ɉɞɪɠɚɧɚ ɞɟɫɟɬɚ ɪɟɞɨɜɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ ɋɪɛɢʁɟ Ⱥɧɚ ɀɞɟɪɨ  • ɍɉɊȺȼɇɂ ɈȾȻɈɊ Ɉ ɪɚɞɭ ɍɩɪɚɜɧɨɝ
ɨɞɛɨɪɚ ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɂɜɚɧɚ Ɇɚɝɞɟɥɢɧɢʄ  • ȻȺɁȺ ɉɈȾȺɌȺɄȺ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ʉɨɦɨɪɟ ɧɚ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɱɥɚɧɨɜɚ ɂɜɚɧɚ Ɇɚɝɞɟɥɢɧɢʄ  • ɋɌɊɍɑɇɈ ɍɋȺȼɊɒȺȼȺȵȿ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ Ɇɪ Ɇɢɥɚɧɚ
Ɇɢɥɨɜɢʄ ȿɜɪɨɩɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦɨɛɭɤɟ Ȼɪɚɧɤɨ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ •ɉɈɋɅɈȼɇɂɉɊɈɋɌɈɊɂɄɋ ɋɜɟɱɚɧɨɨɬɜɨɪɟɧɧɨɜ ɩɨɫɥɨɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɪɚɞɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɭ ɑɚɱɤɭ Ɇɢɥɨɪɚɞ Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ ȼɟɪɚ Ȼɭɛɨʃɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧɤɚ ɋɢɦɢʄ  • ɂɁȻɈɊɂ ɍ
ɂɇɀȿȵȿɊɋɄɈȳ ɄɈɆɈɊɂ ɋɊȻɂȳȿ ɂɡɛɨɪɢ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɨɞɛɨɪɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧɤɚ ɋɢɦɢʄ  • ɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɚ ɤɨɦɨɪɚ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɢɧɠɟʃɟɪɫɤɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɡɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɂɜɚɧɚ Ɇɚɝɞɟɥɢɧɢʄ  •
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ Ɉ ɩɪɢɦɟɧɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ Ɇɢɥɚɧɚ Ɇɢɥɨɜɢʄ  • ɋɍȾ ɑȺɋɌɂ ɍɫɜɨʁɟɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɋɭɞɚ ɱɚɫɬɢ ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ ɋɪɛɢʁɟ ɇɚɬɚɥɢʁɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ  • ɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇȿ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ Ɂɧɚɱɚʁɧɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɱɟɲʄɟɄɨɦɨɪɟɭɪɚɞɭȿɜɪɨɩɫɤɨɝɫɚɜɟɬɚɢɧɠɟʃɟɪɫɤɢɯɤɨɦɨɪɚ (&(& ±ȻɪɢɫɟɥȻɟɥɝɢʁɚ±ɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟ Ⱥɧɚɀɞɟɪɨ •
ȺɄɌɍȿɅɇȿɌȿɆȿȼɪɟɞɧɨɜɚʃɟɢɧɠɟʃɟɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ Ⱥɧɚɀɞɟɪɨ •ɅɂɐȿɇɐȿɂɇɀȿȵȿɊɋɄȿɄɈɆɈɊȿɋɊȻɂȳȿɇɨɜɟɥɢɰɟɧɰɟ
ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɠɟʃɟɪɟ Ƚɨɪɞɚɧɚ Ȼɚɲɬɨɜɚɧɨɜɢʄ  • ɊȺɁȽɈȼɈɊɂ Ʉɚɤɨ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɫɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ɇɢɲɭ ɜɢɞɟ ɭɥɨɝɭ ɢ
ɡɧɚɱɚʁɄɨɦɨɪɟɭɪɚɡɜɨʁɭɫɬɪɭɤɟ ȾɪɚɝɚɧɚɋɢɧɨɛɚɞɉɟɬɪɨɜɢʄȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɉɚɧɱɢʄ •ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɂɐȿɇɌɊɂɂɡɪɚɞɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚ ȼɟɪɚ Ȼɭɛɨʃɚ  • ȺɊɏɂȿɇȺɅȿ ȼɊȺȵȿ   Ⱥɪɯɢɟɧɚɥɟ ȼɪɚʃɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɉɚɧɱɢʄ   ȻɂɇȺ Ȼɭɞɭʄɧɨɫɬ ʁɟ ɫɚɞɚ ±
ȻɂɇȺ  ȳɟɥɟɧɚ ɂɜɚɧɨɜɢʄ ȼɨʁɜɨɞɢʄ Ⱦɚɧɢɰɚ ȳɨɜɨɜɢʄ ɉɪɨɞɚɧɨɜɢʄ Ɋɭɠɢɰɚ ɋɚɪɢʄ  • ɋȺȳȺɆ Ʉɨɦɨɪɚ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɚʁɧɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɚ ɆɪɆɢɥɚɧɚɆɢɥɨɜɢʄȼɟɪɚȻɭɛɨʃɚ ɄɨɦɨɪɚɢɭɝɨɞɢɧɢɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚɧɚɆɚɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɫɚʁɦɭɬɟɯɧɢɤɟɢ
ɬɟɯɧɢɢɱɤɢɯ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ Ɇɪ Ɇɢɥɚɧɚ Ɇɢɥɨɜɢʄ ȼɟɪɚ Ȼɭɛɨʃɚ   Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɫɚʁɚɦ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ȴɢʂɚ
Ƚɪɭʁɢʄ   ɋɌɊɍɑɇɂ ɉɊɂɅɈɁɂ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ʁɚɤɢɯ ɤɢɲɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɥɟ ɩɨɩɥɚɜɟ ɭ Ɂɚɩɚɞɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɦɚɪɬɭ 
ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɮ Ⱦɪ ɋɬɟɜɚɧ ɉɪɨɯɚɫɤɚ ɇɟɞɟʂɤɨ Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ Ⱦɪɚɝɚɧ ȭɭɤɢʄ  Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɛɪɚɧɟ
ÄɄɥɚɞɧɢɰɚ³ɩɨɫɥɟɜɟɥɢɤɢɯɩɨɩɥɚɜɚɢɩɪɨɥɨɦɚɛɪɚɧɟɭɦɚʁɭɝɨɞɢɧɟ ȾɚɧɢʁɟɥɚȻɨɠɢʄ ɈɞɥɚɡɚɤɁɚɯɟɏɚɞɢɞ  ɩɪɜɟ
ɢ ʁɟɞɢɧɟ ɠɟɧɟ ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɉɪɢɰɤɟɪɨɜɟ ɧɚɝɪɚɞɟ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɞɪ ɚɪɯ Ɇɢɪʁɚɧɚ Ʌɭɤɢʄ   ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂȳȿ Ɍɪɟʄɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚÄɈɱɭɜɚʃɟɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɝɪɚɞɨɜɚ³ ɂɜɚɧɚɅɚɡɢɧ 
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Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɍɪɛɚɧɢɡɚɦ ɛɪ. 42, ʁɭɧ 2016. ɝ. (88 ɫɬɪɚɧɚ, ɭ ɛɨʁɢ):
ɍȼɈȾɇɂɄ Ɇɢɥɚ ɉɭɰɚɪ  ɇȺɍɑɇɂ ɊȺȾɈȼɂ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄ ɉɪʂɚɜɢ ɪɟɚɥɢɡɚɦ ɢ ȿɜɪɨɩɚ ɧɚ ɢɜɢɰɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɟ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɢ ɪɚɞ  ȭɨɪɻɟ Ⱥɥɮɢɪɟɜɢʄ ɋɚʃɚ ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ Ⱥɥɮɢɪɨɜɢʄ ɉɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɨɬɜɨɪɟɧɨɝɩɥɚɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɢɪɚɞ ɆɚɪɬɚɆɢɧɢʄȺɧɚɉɟɪɢʄɊɟɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɛɪɚɭɧɮɢɥɞɥɨɤɚɰɢʁɚɄɚʁɚɱɚʃɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɤɨɯɟɡɢʁɟ" ɩɪɟɝɥɟɞɧɢ ɪɚɞ  Ɇɢɥɟɧɚ Ɇɢɥɢɧɤɨɜɢʄ ɉɪɢɤɚɡ ɚɪɯɢɜɫɤɟ ɝɪɚɻɟ ɂɧɫɬɢɫɭɬɚ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɋɪɛɢʁɟ ɇɚɭɱɧɨ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɪɚɞɨɜɢɇɂɊ±ɇɂɊ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧɧɚɭɱɧɢɪɚɞ ɋɌɊɍɑɇɂɊȺȾɈȼɂȭɨɪɻɟȺɥɮɢɪɟɜɢʄɊɚɡɝɨɜɨɪɨɛɪɭɬɚɥɢɡɦɭ
ɢɧɬɟɪɜʁɭ ɫɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɦ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɨɦ ȳɨɜɢɧɨɦ  ȺɄɌɍȿɅɇɈɋɌɂ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚɨ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɧɚɝɪɚɻɟɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ  Ȼɨɝɞɚɧ Ʌɭɤɢʄ Ɂɨɧɢɪɚʃɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɉɚɥɚɧɤɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚɝɪɚɻɟɧɢɦɚɫɬɟɪɪɚɞ ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɌɉɟɬɪɨɜɢʄɇɚɝɪɚɞɚɊɚɧɤɨɊɚɞɨɜɢʄɚɇɈȼȿɄȵɂȽȿɋɚɲɚ
Ɇɢɥɢʁɢʄ Ɉɞɪɠɢɜɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɥɚɧɢɧɫɤɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɪɛɢʁɟ ɩɪɢɤɚɡ ɤʃɢɝɟ Ɇɢɥɚ ɉɭɰɚɪ  ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɥɟɧɤɨɜɢʄ Ɏɨɪɦɚ ɩɪɚɬɢ ɬɟɦɭ
ɩɪɢɤɚɡɤʃɢɝɟɂɝɨɪɆɚɪɢʄ ɂɝɨɪɆɚɪɢʄɊɟɝɢɨɧɚɥɢɡɚɦɭɫɪɩɫɤɨʁɦɨɞɟɪɧɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɩɪɢɤɚɡɤʃɢɝɟȼɥɚɞɢɦɢɪɆɢɥɟɧɤɨɜɢʄ 

ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȺ
ɂɡɞɚɜɚɱ: Ʉɥɭɛ ɚɪɯɢɬɟɤɚɬɚ, ɇɟɯɪɭɨɜɚ 214, 11070 ɇɨɜɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ, E-mail: asa@sbb.rs
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɛɪ. 193, ʁɚɧɭɚɪ-ɮɟɛɪɭɚɪ 2016.ɝ. (28 ɫɬɪɚɧɚ, ɰɪɧɨ-ɛɟɥɨ, ɱɟɬɢɪɢ ɫɬɪɚɧɟ /ɤɨɪɢɰɟ/ ɭ ɛɨʁɢ)


 ȺɋȺ ± ɎɈɊɍɆ Ⱥ Ɇɚɪɤɭɲ ɉɭɧɨʂɟɬɫɬɜɨ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ   ɋɌȺȼ ɉɟɬɚɪ Ⱥɪɫɢʄ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ± ɥɢɱɧɢ ɫɬɚɜ ɉɟɬɚɪ Ⱥɪɫɢʄ ɩɪɨɫɬɨɪ
ɝɪɚɞ ɬɟɯɧɢɤɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɦɢɫɢʁɚ   ɑɍȾȺ  Ⱥɧɞɪɢʁɚ Ɇɚɪɤɭɲ ɉɪɟɫɭɞɚ ɤɨʁɚ Äɫɤɪɚʄɭʁɟ³ ɠɢɜɨɬ Ʌɟɝɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɨɬɢɦɚʃɟ
ɚɭɬɨɪɫɤɨɝɞɟɥɚ ɄȵɂȽȿɁɨɪɚɧ Ɇɚɧɟɜɢʄȳɨɛɫɬ ɩɪɜɚɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɭɢɡɞɚʃɭ ɆɭɡɟʁɚȺɋȺɆɍɁȿȳɂ ɆɢɪʁɚɧɚɅɭɤɢʄ Ɇɭɡɟʁɢɤɚɨ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɚɞɟɥɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟȾȿɅȺɋɬɚɦɛɟɧɨɩɨɫɥɨɜɧɚɡɝɪɚɞɚɭȽɪɢɦɲɢʁɟɜɨʁɭɥɢɰɢɭɇɨɜɨɦȻɟɨɝɪɚɞɭ ɚɭɬɨɪɢȼɥɚɞɚɧȭɨɤɢʄ
Ɂɨɪɚɧ Ʌɚɡɨɜɢʄ ɢ Ⱦɟʁɚɧ Ɇɢɥɚɧɨɜɢʄ  Ɂ Ɇ Ʉɪɢɩɬɚ ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɨɝ ɯɪɚɦɚ  3$5.,7(.785$ Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɋɨɦɢʄ  ȿɋȿȳ Ⱦɚɪɤɨ
ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ 3DULV 5XH 0DOOHW 6WHYHQV ȭɨɪɻɟ ɇɢɤɨɥɢʄ ɉɭɧɨɥɟɬɫɬɜɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ± ɢɥɢɬɢ ʃɟɧ ɬɟɫɬ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɞɪɭɲɬɜɭ  ɌȿɈɊɂȳȺ Ⱥɧɬɨɧɢʁɟ Ⱥɧɬɢʄ ɋɬɚɦɛɟɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ  ȿɋȿȳ Ɇɢɥɢɰɚ ȼɭʁɨɲɟɜɢʄ Ʉɚɥɚɬɪɚɜɢɧ ɚɬɪɢʁɭɦ Ⱥɬɪɢʁɭɦɫɤɢ ɬɢɩ ɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ    ɉɈȾɋȿȶȺȵȺ Ɂɨɪɚɧ ɑɟɦɟɪɢɤɢʄ ɂɆɋ ɢ ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɨɜɚɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɋȼȿȾɈɑȿȵȺ
Ɇɢɯɚɢɥɨ ɑɚɧɚɤ Ⱥɭɬɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ  ȾɈɄɍɆȿɇɌɂ ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɨɛɪɨɜɢʄ Ɂɚɜɪɲɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɢɫɦɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢ ɋɬɪɚɯɢʃɢ Ȼɚɧɨɜɢʄɭ ±
 

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɛɪ. 194, ɦɚɪɬ-ɚɩɪɢɥ 2016.ɝ. (28 ɫɬɪɚɧɚ, ɰɪɧɨ-ɛɟɥɨ, ɱɟɬɢɪɢ ɫɬɪɚɧɟ /ɤɨɪɢɰɟ/ ɭ ɛɨʁɢ)


Ⱥ Ɇɚɪɤɭɲȼɚɫɤɪɫɟʃɟ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ  ɂɜɚɧ ɆɪɤɨɜɫɤɢɄɭʄɚɧɚȼɨɞɧɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɚɪɯɢɬɟɤɬɢ ɧɚ ɢɡɥɨɠɛɢ Äɍɦɟɬɧɨɫɬɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ³ 
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɠɢɪɢ ɞɨɞɟɥɢɨ ɧɚɝɪɚɞɭ ÄɆɢɥɚɧ Ɂɥɨɤɨɜɢʄ³ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɋɟɪɝɟʁɭ ɇɢɤɨʂɫɤɨɦ ɂɜɚɧɭ Ɇɢɪɤɨɜɫɤɨɦ ɢ ɋɢɦɨɧɢ
ɋɟɪɚɮɢɦɨɫɤɢ ȭɭɪɟɫɤɨʁ   ɋɪɻɚɧ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ   ɢɡɥɨɠɛɚ ɪɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄɚ ɭ $UW  &HQWUX  Ɇɥɚɞɟɧ
Ȼɨɝɢʄɟɜɢʄ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɧɚ ɧɚɫɥɟɻɭ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ ɧɚ ɜɨɞɢ  ȭɨɪɻɟ ɇɢɤɨɥɢʄ Ɍɚɱɤɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ  Ⱥɧɬɨɧɢʁɟ Ⱥɧɬɢʄ ɇɨɜɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ ʁɟ
ɫɜɟɬɆɚɪɢɨȳɨɛɫɬ ɩɜɚɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɭɢɡɞɚʃɭȺɋȺ 3$5.,7(.785$ɩɟʁɡɚɠɧɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɫɜɪɬȾɪɚɝɚɧɚɊɨɦɢʄȽɨɞɫɛɟʁɧ
ɨɛɥɚɫɬ  ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ƚɚɲɚ Ȼɨɝɭɧɨɜɢʄ ɇɟɨɛɪɭɬɚɥɢɡɚɦ  Ɇɢɥɢɰɚ Ɋɚɞɨɫɚɜʂɟɜɢʄ ɇɚ ɲɬɚ ɦɢ ɛɚɰɚɦɨ ɫɜɨʁ ɧɨɜɚɰ ɢ ɫɜɨʁɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟ  Ɇɢɪʁɚɧɚ Ɍɪɨɲɢʄ ɂɫɤɨɧɫɤɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ   ɄȵɂȽȿ ± Ɇɢɪʁɚɧɚ Ʌɭɤɢʄ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɩɨɞɡɟɦʂɚ  Ɇɢɥɢɰɚ ȼɭʁɨɲɟɜɢʄ Ɂɚɯɚ
Ⱥɬɪɢʁɭɦɫɤɢ ɬɢɩ ɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ    ɉɈɋɅȿȾȵɂ ɂɇɌȿɊȼȳɍ  ɎȿȻɊɍȺɊȺ  ± Ɂɚɯɚ ɏɚɞɢɞ ɩɪɢɦɚ
ɤɪɚʂɢɱɢɧɭ ɦɟɞɚʂɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢɨ Ⱦɨɛɪɢɜɨʁɟ ȼɥɚʁɱɢʄ   Ƚɨɪɚɧ ɉɨɥɨɜɢɧɚ Ⱥɪɬ ɞɟɤɨ  6WUHDPOLQH PRGHUQH  Ɇɢɯɚɢɥɨ ɑɚɧɚɤ
ȺɭɬɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚȾɨɤɭɦɟɧɬɢ±ɩɢɫɦɨȻɨɝɞɚɧɚȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚɢɡȺɦɟɪɢɤɟ

58

,10(025,$0ȺɊɏɂɌȿɄɌ

ɈɄɌɈȻȺɊ


Није више међу нама песник, сликар и
архитекта Стојанка Митић

Проф. СТОЈАНКА МИТИЋ, арх.
(1924. Сурдулица – 2016. Београд)
Била сам ђак основне школе, музичке и
балетске школе, па математичке гимназије, па
студент архитектуре. Била сам и професор у
школама у Нишу . Као ђак, везивала сам се за
професоре, поштовала их и волела, а неке
утиснула у душу. Неки су одрадили посао
равнодушно и тако смо их ми сместили у сећање.
Неки су били свесни печата којим нас обликују у
људе, као моја драга разредна Катица Божовић,
чувена по строгости, као моја професорка музике
Огњанка Миловановић Ћосић, као и моја
обожавана Стојанка Митић, на Архитектонском
факултету у Нишу. Она и супруг су нас некако
нежно, готово ненаметљиво, усмерили да волимо
и негујемо своје занимање и струку, без обзира на
реалне животне ветрометине: она ка лепоти
обликовања животног простора по људској мери,
а он ка чисто инжењерском реалном
размишљању. Ако се осећа туга, пијетет и бол,
онда и јесте то. Отишла је дивна особа, врхунски
педагог, архитекта, велемајстор сликарства и
песникиња Стојанка Митић. Генерација смо
златних индекса, али сећања не бледе.
Пошто сам их се увек сећала, сопствено
понашање сам мерила верујући у своју процену
како би они реаговали у екстремним
ситуацијама, и код великих радости и код
великих стресова. Дакако, кад је неко такве
харизме и телента, он има благост великих људи.
Радост стварања потире актуелна ометања,
злурадост и крађе идеја.
Написах ово у првобитном стресу, јер је
моја поштована Стојанка била репер у мом
животу и колико је она у пројектовању била
либерална, толико је професор Милорад био
строг, учећи нас како да бауљамо па проходамо,
ка реализацији осмишљеног. Иако у деведесет и
некој години, она је мене повезала са неким
групама Facebook пријатеља, значи чак и до сада
ме је учила! За незаборав, са дубоким
поштовањем, полажем овде душом даровани
сузни венац.

Између песме и слике:
• „У плавој соби на штафелају слика стоји, у
другој соби на столу оловка и папир. Нестрпљиви
празни очекују додир“
• „Када се сликати више не може, песма је тада
одмор“
• „Између слике и песме, споне су јаке“
Видео сам њене слике које је назвала
• „Вода заљубљена у себе“ (акварел 2008. год)
• „Венчање пролећа“ (акварел 2009. год)
И то ми даје за право да кажем, да је била
песник међу сликарима и сликар међ песницима.
Ево сада поново читам њену књигу
песама издату у Нишу 2015. године, па не знам да
ли ме више узбуђује наслов књиге „На заласку
сунца“ или слика на корицама. Ову слику (уље на
платну) видео сам у њеном стану и тада ме је
одушевила, јер ме је њен поглед са слике пратио
како сам се кретао лево или десно.
У овој књизи песама архитекта Стојанка
нам даје махом пејзаж натопљен филозофијом
растајања. „Пролази лишће ношено ветром,
одлазе птице селице и звезде западају за гору“.
Као песник архитекта Стојанка је језички
акробата, како то сликовито рече један сарајевски
књижевник.
Ја сам имао ту част да као тек
дипломирани архитекта радим са њом у
пројектном бироу „Грађевинар“ у Нишу и ту сам
од ње много научио о пројектовању. Пажљиво
сам пратио док је пројектовала прве две куле у
Нишу, затим Стоматолошки факултет и идејни
пројекат Електронског факултета у Нишу, а
учествовао сам на конкурсу за идејно решење
стамбеног насеља „Киселе воде“ у Скопљу.
Наши путеви се разилазе 1969. године, када
архитекта Стојанка одлази на новоформирани
факултет у Нишу, а ја одлазим у Београд где
настављам да радим у разним пројектним
бироима.
Арх. Братислав Ристић
У Београду, јула 2006.

Арх. Светлана Литовски
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Доц. арх. СТОЈАНКА МИТИЋ
„ЦАНА“
Архитектонска
струка,
сликарство,
поезија... су 2. јуна 2016. године остали без једне
изузетне, непоновљиве и незаборавне личности –
архитекте Стојанке Митић – „Цане“, доцента
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.
Рођена је у Сурдулици, 23. марта 1924.
године, као осмо, најмлађе дете продице Пешић.
Основну школу и четири разреда гимназије је
завршила у Сурдулици, а учитељску школу у
Скопљу, где је, пред почетак Другог светског рата,
открила свој сликарски таленат. После рата, уз
полагање допунских испита, завршила је у Врању,
осми разред гимназије, што јој је омогућило да се
упише на Архитектонски факултет у Београду,
где
је
дипломирала
1952.
године.
По
дипломирању се запослила у хидрограђевинском
предузећу „Власина“ у Сурдулици (1952-54.).
Касније прелази у Ниш у пројектни биро ГП
„Грађевинар“ (1957-63.), а затим ради на
Техничком факултету (Архитектонски одсек) у
Нишу на предметима Основи пројектовања и
Пројектовање друштвених зграда, прво као
асистент, а касније као доцент, до пензионисања
(1963-75.).
У звање доцента изабрана је по одбрани
хабилитације
„Метода
пројектовања
варијабилних станова и примена система ћелија“.
После студијског боравка у Шведској поднела је
стручни извештај „Процењивање савремене
изградње архитектонских објеката у Шведској“
(1965.). Чланак „Ћелија у пројектовању стамбених
зграда“ је објавила у стручном часопису студената
Универзитета у Нишу, Научни подмладак бр. 2.
Највећи део њеног радног века обухвата
архитектонско
пројектовање.
Добитник
је
награда: идејни пројекти стамбених зграда типа
„А“ П+7, (јавни конкурс, прва награда) и типа „Б“
П+4 (исти конкурс, друга награда) за насеље
„Киселе Воде“ у Скопљу.
Пројекти стамбених објеката (све у Нишу):
стамбене куле (са 44 и 48 станова) у ул. ХајдукВељковој и насељу Криве Ливаде (првоизграђени
солитери у Нишу); велики број реализованих
пројеката колективних стамбених зграда (од П+3
до П+12) у улицама: Пријездина, Светозара
Марковића, Филипа Вишњића, Војводе Мишића,
Косте Стаменковића, Октобарске револуције,
Девете бригаде, Божидара Аџије, Браће Тасковић
итд. (многи пројекти су понављани у другим
улицама, најчешће као објекти ламелног типа);

експериментални
објекат
П+3,
од
префабрикованих блокова, у ул. Војводе Гојка,
реализован и поновљен још два пута; стамбени
објекат П+3, изведен по пројeкту расписаног
конкурса Дирекције за стамбену изградњу Ниша,
у ул. Хајдук-Вељковој, одабран је као пример
економичне изградње станова. Велики број вила и
викендица
реализован
је
у
Сурдулици,
Аранђеловцу, Београду и околини.
Пројекти друштвених зграда: Општа
болница у Сурдулици (пројекат); Стоматолошки
факултет са Поликлиником
и Средњом
зуботехничком школом и Оториноларинголошка
клиника Медицинског факултета са Студентском
поликлиником и Одсеком максилофацијалне
хирургије у ул. Браће Тасковић у Нишу (сада Бул.
др Зорана Ђинђића) – реализовано 1958-60;
Лабораторијски блок Електронске индустрије и
атеље Машинске индустрије у Нишу (пројекат);
Електронски факултет са 4 одсека (идејни
пројекат, сарадник арх. Зоран Радовић);
дијагностички центар „Ауто-мото клуба Србије“,
„Ауто-школа“, гараже (200 аутомобила, две
подземне етаже), „Административни центар“ и
„Туристички ресторан“ на локацији „Макиш“ у
Београду (пројекат).
Њен сликарски таленат, откривен још у
средњој школи, потиснула је архитектура која је
заузела кључно место у њеном животу. Тек по
пензионисању посветила се свом хобију –
сликању. Портрете слика уљем а пејзаже и мртву
природу акварелом. Прву самосталну изложбу, са
темом
„Еманциповање
либијске
жене“,
приредила је у Либији (1977.). За последњих 20
година одржала је 10 самосталних и више
колективних изложби у Аранђеловцу, 4 у Нишу,
једну у Београду и једну у Сурдулици. Од 1980.
године је члан Удружења ликовних уметника
Аранђеловца.
Паралелно са сликањем гајила је, у
позадини, још један хоби – писање песама. Јавност
о томе није ништа знала. Када је септембра 2015.
године објавила збирку песама „На заласку
сунца“, показало се да њен песнички таленат
нимало не заостаје за сликарским.
Са
супругом
Милорадом
(такође
архитектом) имала је сина и ћерку, седморо унука
и петоро праунука. Преминула је 2.6.2016. године
у Београду, а сахрањена на Новом гробљу у
Нишу.
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Пријатељство породице Митић (Стојанке
и Милорада) и породице Анђелковић (Мирјане и
Хранислава) је настало крајем шездесетих година
на Техничком факултету у Нишу, да се коначно
учврсти заједничким одласком на дочек Нове
године у Будимпешти (1971). По пензионисању
Стојанка је ретко боравила у Нишу. Боравила је у
Београду, иностранству (пратећи супруга на
радним задацима) и Аранђеловцу (где су
саградили кућу), а тек задњих година у дужим
периодима у Нишу. Због тога су наши сусрети
били ретки, али жељно очекивани и незаборавни.
Стојанкин оптимизам и ентузијазам није
посустајао ни у најпознијим годинама. Служила
нам је као пример како треба посматрати живот и
превазилазити тешкоће. Остаће нам трајно у
сећању њен благи осмех и животни оптимизам
који је преносила на нас.
Aрх. Хранислав Анђелковић

Стоматолошки факултет са Поликлиником и
Средњом
зуботехничком
школом
и
Оториноларинголошка клиника Медицинског
факултета са Студентском поликлиником у ул.
Браће Тасковића (сада Бул. Зорана Ђинђића) у
Нишу, 1966.




Стоматолошки факултет, основа приземља
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Вода заљубљена у себе, акварел

Јужна фасада

Стамбена кула у ул. Хајдук Вељковој у Нишу (са
Д.Марковићем), 1961.

Основа типског спрата

Насловна страна збирке песама
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ГАБРИЈЕЛА ЧЕХ, дипл. инж. арх.
(1973. Смедеревска Паланка – 2016. Ниш)
Има особа које се труде да кроз живот
прођу незапажене. И Габријела Чех је по свом
односу према околини била таква. Тиха, уздржана
и ненаметљива, одавала је утисак особе широких
видика и високе образованости.
Рођена је 24. маја 1973. године у
Смедеревској Паланци, као прво дете Мирјане
Љубисављевић и Атиле Чех. Основну и средњу
школу је завршила у Ријеци. Ношена вихором
рата, новембра месеца 1991. године, са породицом
се досељава у Ниш.
Дипломирала
је
на
Грађевинскоархитектонском факултету Универзитета у Нишу
2001. године. Као архитекта најпре је радила у
предузећу „Инвестпројект“ у Нишу, а крајем лета
2004. године долази у Завод за заштиту природе
Србије, Одељење у Нишу, где је била виши
стручни сарадник за послове урбанизма и
просторног планирања.
Промена посла и нова средина, иако није
имала старије колеге архитекте, подстакли су је да
открива положај архитекте и урбанисте у заштити
природе и животне средине. У тој улози снашла
се одлично. Педантна, прецизна и марљива,
успевала је да на најбољи начин заштити
интересе природе и животне средине при
анализи просторно - планске документације, од
сложених
инфраструктурних
система
до
стихијске викенд – градње, која све више угрожава
и најочуваније и заштићене пределе у Србији. А
то није било лако, јер инвеститори често не
схватају аргументе природе, простора и наслеђа.
Посебно је волела да на терену истражује
народну архитектуру, традиционалне елементе
економског дворишта и споменичко наслеђе.
Њени текстуални прилози за Суву планину, Ртањ,
Таткову земуницу, Озренске ливаде и Гружанско
језеро допринели су да те студије заштите покажу

сложеност система заштите природе и њене
интерактивности са људима. Учествовала је и у
запаженој монографији „Мониторинг стања
животне средине Сићевачке и Јелашничке
клисуре“. Осим тог пројекта, учествовала је и у
Пројекту прекограничне сарадње „Еко-стаза у
долини реке Јерме“.
Заљубљеник у народну архитектуру
Балкана, естета и сензибилна особа, Габи се
трудила да превазиђе своје проблеме и
потешкоће. Упркос болести, носила је жеља за
послом,
новим
задацима
и
теренима.
Пожртвованост коју је исказивала према
породици, носила је у себи нечујно и само по
занетости послом, понеко је препознавао
сложеност животног пута по којем се кретала и
ненадано отишла.
Са неверицом и тугом опет у лето,
опростили смо се од Габријеле Чех, архитекте и
заштитара, које ћемо се сећати са пијететом.
Нека јој је вечна слава.
Др Душан Мијовић
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Тема следећег броја „Архитекта“ су 17. Дани
архитектуре Ниша 2016. који су одржани од
1. октобра до 1. новембра ове године.

Изложба радова са
Друге летње школе традиционалне архитектуре

Гостујућа изложба
„Инжењер Франц Винтер...“ Музеј Врњачка Бања

Изложба и промоција
„Нишка Јагодин-Мала, историја и архитектура“

Плакат Дана архитектуре Ниша 2016.

Гостујућа изложба
Пројекти ентеријера арх. Сање Дрвенице, Београд
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