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УВОДНИК | EDITORIAL
Мила Пуцар

Услов без коga се не може – conditio sine qua non – свих
научних и образовних институција, без обзира да ли су
у питању друштвене, природне или технолошке науке је
неговање и изучавање писане речи, која се пре свега огледа
кроз издавачку делатност и публиковање радова.

Cultivating and studying the written word, which is primarily
reflected through the publishing activity and publishing of
papers, is an indispensable condition – conditio sine qua non –
of all scientific and educational insitutions regardless of whether
it comes to the social, natural or technological sciencies.

Издавачка делатност била је на врху приоритета Института
за архитектуру и урбанизам Србије од његовог оснивања
1954. год. до данас. У овом броју часописа приказан је
део издавачке делатности која се одвијала у периоду
1961-1975 године, у виду часописа Зборник радова, првој
серијској публикацији Института. У часопису су пре свега
представљане архитектонске и урбанистичке реализације
на простору тадашње Југославије. Дата је детаљна анализа
овог часописа са библиографијом. Аутори овог рада истичу
да је циљ њиховог истраживања упознавање научне
и стручне јавности, а нарочито младих истраживача
са значајем и садржајем овог часописа. Изучавање
прошлости која се односи на архитектуру, урбанизам и
просторно планирање, као основних делатности Института,
подједнако је важно и када је у питању издавачка делатност
и богата библиографска грађа коју Институт поседује.

The publishing activity has been a high priority of the Institute
of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia since
its foundation in 1954 until today. This journal issue presents
a part of the publishing activity in the period 1961–1975 in
the form of the journal Zbornik radova (Collection of Papers),
the first serial publication of the Institute. The journal primarily
presents the architectural and urban realizations in the territory
of the then Yugoslavia. A detailed analysis of this journal is given
with resulting bibliography. The authors of this article point out
that the aim of their research is to familiarize the scientific and
professional community, and particularly the young researchers,
with the significance and contents of this journal. Studying the
past of architecture and urban and spatial planning as a basis of
the Institute’s activity is equally important also when it comes
to the publishing activity and rich bibliographic material owned
by the Institute.

Повезаност ових истраживања са другом значајном
темом којом се овај број часописа бави је дигитализација
документације којој је посвећен рад Методологија
интегрисаног истраживања у процесу дигиталне
документације
архитектонског
наслеђа.
Значај
дигитализације такође има за циљ чување од заборава
документационе грађе која се односи на целокупно
градитељско наслеђе. Коришћењем савремених, доступних
и једноставних технологија истраживачима широм света
омогућено је идентификовање и повезивање различитих
техничких, технолошких, географских, хронолошких и
историјских података, али и овладавање новим сазнањима
и информацијама. Кроз интеграцију различитих метода
истраживања откривају се нове могућности које нуде
дигиталне технологије, а које тек треба истражити.
АУ 48-2019

This journal issue deals with the relationship between this
reserach and other important theme, the document digitization,
to which the paper entitled Integrated Research Methodology in
the Process of Digitalization of Documents of Architectural Heritage
is dedicated. The importance of digitalization lies in its aim to
save from forgetfulness the documentation material relating to
the overall architectural heritage. By using the contemporary,
available and simple technologies, the reserachers all over
the world are enabled to identify and link different technical,
technological, geographical, chronological and historical data,
but also to master new knowledge and information. New
possibilities offered by the digital technologies, which are yet
to be explored, are discovered through an integration of new
methods.
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ЧАСОПИС ЗБОРНИК РАДОВА (1961–1975): АНАЛИЗА И БИБЛИОГРАФИЈА
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Милена Милинковић*, Ана Никовић**, Јасна Петрић***

APSTRAKT
У раду се приказује део издавачке делатности Института
која се одвијала у периоду 1961–1975. године, у виду
часописа Зборник радова у коме су поглавито представљане
архитектонске и урбанистичке реализације на простору
тадашње Југославије. Циљ је упознавање научне и стручне
јавности, а нарочито младих истраживача, са значајем и
садржајем овог часописа, те се у раду врши његова анализа,
што је резултирало израдом његове библиографије.
Посебан допринос овог рада чине пет пратећих регистара
(регистар наслова, именски, предметни, географски и
хронолошки), који заједно са библиографијом представљају
исцрпан извор информација. Додатно, потенцира се значај
објављивања текстова о савременим архитектонским
и урбанистичким реализацијама које омогућава
информисаност, едукацију и документовање промена у
изграђеном окружењу.
Кључне речи: часопис Зборник радова, издаваштво,
архитеконскe и урбанистичкe реализацијe, анализа,
библиографија, Институт за архитектуру и урбанизам
Србије.
APSTRAKT
The paper presents a part of the publishing activity of the
Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning of
Serbia that took place in the period 1961–1975, in the form of
a journal Zbornik radova, which mainly presents architectural
and urban realizations in the area of former Yugoslavia. The
aim is to get acquainted with the scientific and professional
public, especially young researchers with the significance and
content of this journal. With that aim, the five accompanying
registers (register of titles, names, topics, geographical and
chronological) are given which, together with bibliography,
*
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represent a full source of information. It is important to establish
the continuity in presenting the contemporary architectural
and urban realizations in Serbia – which contributes to
informing, educating and documenting the changes in the built
environment.
Key words: journal Zbornik radova, publishing, architectural
and urban realizations, analysis, bibliography, Institute of
Architecture and Urban&Spatial Planning of Serbia.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА ЗА АРХИТЕКТУРУ И
УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
Институт за архитектуру и урбанизам Србије примарно је
основан као научно-истраживачка институција, те је важно
поље његовог деловања истраживачки рад и са њим
повезана издавачка делатност.1 Издвајају се два часописа
Архитектура и урбанизам и Spatium, које издаје Институт,
а који представљају место за објављивање научноистраживачких и стручних резултата експерата различитих
профила који учествују у креирању простора – архитеката,
урбаниста и просторних планера (Milinković, 2016, 2018).
Поред часописа, Институт објављује и монографска
издања, која су у највећем броју настала као резултати
научно-истраживачких пројеката у којима су учествовали
истраживачи запослени у Институту и зборнике радова са
конференција које организује.
Ове публикације, различитошћу тема и стручних профила
аутора, на најбољи начин одсликавају мултидисциплинарни
приступ пословима – научним пројектима, као и просторним
и урбанистичким плановима, те архитектонским и
урбанистичким пројектима. Мултидисциплинарни приступ
је постао једно од обележја рада Института у претходним
деценијама, а кроз публикације се афирмише веза између
науке и струке, те верификаторна и хеуристичка улога
истраживања у пракси (Mihailović, 1999).
1

Више о Институту у: Marić, I. (ur.) (2014) Jubilej 60 godina Instituta za arhitekturu
i urbanizam Srbije 1954–2014, Beograd: IAUS.
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Часопис Архитектура и урбанизам покренут је као покушај
спајања две серијске публикације које су му претходиле:
Архитектура урбанизам2 и Саопштења (Perišić, 1994).
Може се рећи да је часопис Архитектура и урбанизам
успео да обједини различитост профила ова два часописа,
а временом и да прошири свој тематски оквир.
Важно је напоменути да данас часописи немају само
информативну и едукативну улогу, већ се објављивање у
њима посебно вреднује у поступцима за стицање научних
и истраживачких звања.3 Иако објављивање у научно
категорисаном часопису представља често доминантни
критеријум истраживача при избору часописа у коме
ће приказати свој рад, важно је неговати комуникацију
научне и стручне јавности која не мора бити нужно
квантификована, те јачати свест о потреби сталне размене
знања и искуства међу стручњацима.
С обзиром на физичку димензију архитектонске и
урбанистичке струке, важно је пратити промене у
изграђеном окружењу и документовати их записима
који се редовно објављују у часопису. То је свакако била
пракса серијске публикације Архитектура урбанизам.4
Међутим, мало је познато да је у периоду 1961–1975. год.
Институт објављивао часопис Зборник радова који се бавио
првенствено приказима архитектонских и урбанистичких
пројеката.
У наставку рада дате су библиометријска анализа и
библиографија овог часописа, у циљу упознавања научне
и стручне јавности, а посебно младих истраживача, са
његовим значајем и садржајем.
То је истовремено и подсећање и подстицај да се успостави
континуитет праћења савремене архитектонске и
урбанистичке праксе кроз приказивање реализованих
дела. Са овим циљем, у часопису Архитектура и урбанизам
успостављена је рубрика Архитектура, у којој се приказују
реализације из Србије, али и иностранства.5 Поред тога,
важно је истаћи да је приказ реализованих ауторских дела
вреднован и као научно-истраживачки резултат, у складу
са важећом регулативом.6
2

Часопис за архитектуру, урбанизам, примењену уметност и индустријско
обликовање, Издавач: орган Савеза друштав архитеката и Савеза друштава
урбаниста Југославије

3

На пример, часопис Архитектура и урбанизам налази се у категорији
врхунског националног часописа (М51), часопис Spatium у категорији
међународног часописа (М24). У складу са важећим Правилником о поступку,
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача, ове категорије се бодују при избору у научна и
истраживачка звања.

4

У последњим бројевима часописа Архитектура и урбанизам, укључујући и
овај, постоји тенденција да се оживи ова традиција и успостави континуитет
у праћењу архитектонске и урбанистичке праксе објављивањем радова
који приказују реализована дела.

5

Видети нпр.: Griff, N. B. et al., 2018.

6

Видети нпр.: Ђурић, М. (2017) фуснота 1 у којој је наведено: „У складу са
Правилником ... овај пројекат представља технички резултат у категорији
М108 – изведено (ауторско) дело/реализован јавни простор објављен у
водећем националном часопису са критичким освртом независног аутора.
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ЧАСОПИС ЗБОРНИК РАДОВА
Зборник радова је прва серијска публикација Института. То
је часопис са приказима, како награђених, тако и других
значајних пројеката из области архитектуре и урбанизма.
Аутори приказаних пројеката у Зборнику чији се први број
појавио 1961. год., биле су, у највећем броју, архитекте из
Института, као и сарадници са Архитектонског факултета.
Последњи, седми, број Зборника штампан је 1975. године.
Часопис је почео да излази са циљем да се научној и стручној
јавности презентују резултати студијског, истраживачког
и стручног ангажовања из области архитектуре и
урбанизма кроз сажете приказе реализованих пројеката у
архитектонској пракси као и урбанистичких решења широм
тадашње државе.
До средине шездесетих година прошлог века значајни
резутати су постигнути у стручном раду, а прва свеска
Зборника радова даје сажету слику 12 задатака реализованих
у првим годинама постојања ове институције. У наредних
шест бројева приказано је још 66 различитих пројеката и
урбанистичких решења.
Сви прикази пројеката обилују илустрацијама, како
фотографијама изграђених објеката, тако и урбанистичким
и архитектонским решењима конкретних зграда и ширих и
ужих локација.
Важан је и податак да је двадесет и пет приказа и описа свих
илустрација у бројевима 2, 3 и 4, дато, поред српског, и на
француском, руском и енглеском језику, док наслови постоје
само на српском језику. Прикази у првом броју садрже
наслове текстова и апстракте на по једном страном језику
(француском, немачком или енглеском), а у преостала три
броја само су наслови испод илустрација дати упоредо на
српском, енглеском и руском језику.
Мада је неоспоран значај и допринос свих аутора чији су
пројекти приказани у седам свезака обухваћених овом
библиографијом, свакако се својим радом истичу великани
српске архитектуре и архитектонске едукације: Петар
Анагности, Александар Дероко, Никола Добровић, Милан
Злоковић, Иво Куртовић, Урош Мартиновић и Милорад
Мацура. Наравно, треба поменути и оне ауторе који су
својим ангажовањем дали допринос током реализације
већег броја различитих пројеката представљених овом
периодичном публикацијом. Само неки од њих, чије име
је везано уз више радова, јесу: Зоран Петровић, који се
појављује осам пута, Бранислав Миленковић и Дејан Настић
шест пута и Војислав Дамјановћ пет пута. Како је већ
истакнут значај радова преведених у целости на три страна
језика, чиме су они постали доступни и за заинтересоване
читаоце ван земље, важно је споменути и ангажоване
преводиоце : Евгенија Боснића, Миливоја Исаиловића, Алу
Манжелеј, Даринку Мародић и Бошка Чолак-Антића.
48-2019 АУ

Периодичност излажења
Таб. 1. Периодичност излажења / Тab. 1. The periodicity

Од 1961. до 1975. год., у неједнаким временским размацима,
штампано је седам бројева овог часописа. (Табела 1)
Неуједначеност излажења и мали број објављених свезака
никако не умањују значај Зборника у ком су описани и
приказани пројекти изузетних и репрезентативних објеката
модерне архитектуре Србије.

Година

Уредници
Одговорност за објављивање првог броја часописа на себе
је преузео Редакциони одбор, у чијем саставу су били:
редовни професори Милан Злоковић и Бранислав Којић,
ванредни професор Ратомир Богојевић и асистент Милан
Ђокић. Од 1966. до 1972. год., од броја два до броја шест,
уредник часописа је био Александар Радојевић, док је
уредник броја седам, последње свеске објављене 1975.
год., била Надежда Пејовић. (Табела 2)

број

1961

1

1966

2

1966

3

1966

4

1970

5

1972

6

1975

7

Таб. 2. Уредници часописа / Tab. 2. The journal editors

Главни и одговорни уредници

Број радова по свескама
Током 15 година укупно је објављено 78 приказа. Број
објављених приказа по часопису се креће од 5 до 15, и
мада их је појединачно најмање у свескама 2, 3 и 4 из 1966.
год., ипак укупан број штампаних приказа у тој години (25)
далеко превазилази број приказа из 1961, 1970, 1972. и 1975.
године. (Табела 3)

Година

бр.

Редакциони одбор:
Милан Злоковић
Бранислав Којић
Ратомир Богојевић
Милан Ђокић

1961

1

Александар Радојевић, уредник

1966

2

1966

3

1966

4

1970

5

Надежда Пејовић, уредник

1972

6

1975

7

Таб. 3. Број радова по свескама / Tab. 3. The number of articles per volume

Година

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА ЗБОРНИК РАДОВА

1961

Обавеза библиографије је да заинтересованим читаоцима
на свеобухватан, прецизан, поуздан и тачан начин пружи
информацију о публикованим делима како монографским
тако и серијским публикацијама и њиховим саставним
деловима. Код израде библиографије императив
представља објективност, темељност и прецизност
истраживачког приступа, тачност, поузданост и потпуност
описивања, као и доследност у спровођењу унапред
утврђених критеријума. (Gordić, 2015)

1966

Број часописа

Број радова

1

12

2

10

3

10

4

5

1970

5

11

1972

6

15

1975

7

15

Укупно

78

Библиографијом часописа Зборник радова обухваћени су
сви прилози објављени у часопису, а настала је креирањем
записа у електронском каталогу библиотеке Института
за архитектуру и урбанизам Србије у оквиру узајамне
базе COBIS.SR. Библиографија је израђена с циљем да се
на једном месту обједине и стручној читалачкој публици
учине доступним сви пројекти реализовани током прве две
деценије постојања Института.

овог стандарда и садрже податак о одговорности, наслову
прилога, години издавања, броју свеске и пагинацији као
и COBISS ID8 броjу али су, да би се избегло беспотребно
понављање, изостављени називи серијске публикације, ISSN
број и ознаке Универзалне децималне класификације (УДК).

Како би се обезбедила веродостојност наведених података,
библиографија је рађена непосредним увидом у сваки
објављени прилог уз поштовање Међународног стандарда
за библиографки опис саставних делова ISBD(CP).7
Библиографске јединице су дате према скраћеној верзији

8

7

International Standard Bibliographic Description of Component Parts
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Седамдесет и осам (78) библиографских јединица
нумерисано је арапским бројевима. Библиографске
Електронски каталог Виртуелне библиотеке Србије садржи библиографске
записе са метаподацима о извору који је у њему описан (о монографији,
серијској публикацији, саставном делу публикације или некњижној
грађи). Сваком оваквом запису похрањеном у узајамну базу се
аутоматски додељује јединствен идентификациони број записа (COBISS.
SR-ID). У оквиру електронског каталога „предвиђена је претрага преко
различитих метаподатака и критеријума који су у оквиру формата за унос
библиографских података индексирани за претрагу” (Trtovac, 2017). Један
од начина постављања упита омогућен је командним претраживањем
и коришћењем префикса за идентификациони број записа (ID=), који
корисника директно води до података о жељеном извору и информацији
у којим библиотекама је доступан.
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јединице под бројем 4, 14, 62 и 67 воде се на наслов, а
осталих седамдесет и четири (74) на аутора. Разлог је тај што
је, према правилима за каталогизацију, у запису у ком има
више од 3 аутора одредница наслов дела, а код радова са три
и мање аутора одредница записа је презиме првог аутора.
Све библиографске јединице написане су латиницом, јер су
и сви прилози у часопису штампани латиничним писмом.
Као додатак библиографској грађи урађени су: регистар
наслова, именски, предметни, географски и хронолошки
регистар. Библиографске јединице и наведени регистри
(сем хронолошког) дати су у абецедном низу.
Ова библиографија је индикативна јер пружа само основну
информацију о часопису и његовим саставним деловима,
без додатних напомена, дескрипција и критичког осврта
уз сваку библиографску јединицу. Настала са идејом да се
очува видљивост сваког појединачног објављеног прилога,
она је према врсти извора примарна, а њена веродостојност
се огледа у чињеници да је сваки библиографски опис
израђен према виђеном материјалу (de visu). По предмету
обраде, она је стручна пошто пружа релевантне податке
о одређеној области људског знања из архитектонске и
урбанистичке праксе. Чињеница да се информације које
даје односе на издавачку продукцију из ранијег периода
квалификује ову библиографију као ретроспективну,
чувајући од заборава оно што је у Институту рађено у
најранијем периоду његовог постојања. По обухвату грађе
која је представљена корисницима, она је исцрпна јер
су заступљени сви објављени чланци и индексирани сви
аутори објављених радова (Vraneš, 2010).
Пратећи регистри
Како библиографске јединице побројане и нумерисане не би
биле само попис радова поређаних абецедним редоследом,
библиографија је опремељена и пратећим регистирима у
циљу лакшег претраживања и једноставнијег сналажења.
Овакви регистри су значајни зато што из саставних делова
сваког библиографског описа издвајају одређене елементе
према унапред утврђеним критеријумима, формирају
нове низове одредница и на тај начин граде помоћне
индексе прилагођене намени и потребама библиографије
(Vraneš, 2010). Аутори су се овом приликом определили
за већ наведених пет регистара. Први од њих је Регистар
наслова, који садржи наслове само на српском језику зато
што су наслови на другим језицима, сем у првом броју,
изостављени, па чак и тамо где су прикази упоредо дати
на четири различита језика. Следећи по реду је Именски
регистар. У оквиру њега су, према презимену, наведени
сви аутори и коаутори пројеката и преводиоци. На тај начин
је омогућена квантитативна анализа учесталости њиховог
појављивања. Потом следи Предметни регистар. Пошто је
предметно претраживање штампане библиографије могу
ће извршити искључиво на основу пратећег предметног
регистра, одреднице и пододреднице овог индекса, сем
стандардних облика, допуњене су и кључним речима из
наслова и текста приказа како би се омогућило и разноликој
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структури корисника ове библиографије да дођу до
жељених информација. За ову библиографију је Географски
регистар значајан зато што пружа увид у разноликост
локација на којима су били ангажовани аутори објављених
прилога. У овом регистару су дата имена градова, у Србији
и окружењу, у којима су пројекти реализовани. За градове
ван Србије, уз име града, у загради, дати су и називи држава
у којима се налазе. Одреднице, у сва четири индекса, прати
и одговарајући редни број библиографске јединице, и све
оне су дате у абецедном низу. Последњи, али не и најмање
важан, јесте Хронолошки регистар, односно нумерички
попис записа распоређених у оквиру године публиковања
и броја свеске у ком је рад штампан, на основу ког се виде
ритам и учесталост излажења часописа.
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АПСТРАКТ
Алмашки крај је дио града Новог Сада, наслоњен на
централно градско подручје и као такав има дугу
историју и веома карактеристичне природно-географске
и друштвено-географске карактеристике које су утицале
на његов настанак и развој. Стога је Алмашки крај, са
специфичном уличном структуром, као и унутрашњом
и спољашњом физиономијом, предмет овог рада. План
детаљне регулације даје јасне смјернице за развој овог
простора, са освртом на план организације и уређења
простора, план саобраћаја, план уређења слободних и
зелених површина, те културно-историјски значај, чија је
анализа један од задатака овог рада, баш као и анализа
стања на терену и давање визије могућег уређења
Алмашког краја. Циљ рада је да се укаже на значај овог
дијела Новог Сада за развој туризма и на његово могуће
укључивање у туристичке токове, кроз постојећа и нека
будућа планска рјешења.
Кључне ријечи: стање, планирање, уређење, план детаљне
регулације, Алмашки крај, Нови Сад
ABSTRACT
The Almaški district is part of Novi Sad, leaning on the
central city area with a long history and very special naturalgeographic and socio-geographical factors that influenced its
development. Therefore, the Almaški district with a specific
street structure, as well as internal and external physiognomy is
the subject of this paper. The Detailed Regulation Plan provides
clear guidelines for the development of this area, with a view to
the plan of organization and spatial planning, the traffic plan,
the plan for the regulation of free and green areas, and the
cultural and historical significance. Its analysis on-site research,
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as well as giving a vision for the possible design of the Almaški
district. The aim of the paper is to point out the importance
of this area of Novi Sad for the development of tourism and
possibility of its inclusion in tourist traffic through existing and
future planning solutions.
Key words: Condition, Planning, Regulation, Detailed Regulation
Plan, Almaški District, Novi Sad
УВОД
Алмашки крај има посебно мјесто у историји и урбаном
развоју Новог Сада, јер одише прошлошћу и посебним
градитељским узорима, који и данас свједоче о околностима
и условима живљења и рада у овом јединственом
градском насељу. Осим што је најстарије насеље настало
послије оснивања Новог Сада, на његовој периферији, то је
био и центар индустријског развоја у градским оквирима.
Чувајући старе урбане вриједности уских, кривудавих
и калдрмисаних улица, малих пијачних тргова, дућана,
бакалница, кафана и занатских радњи, те сјећања на многе
важне јавне личности, Алмашки крај подсјећа на вриједну и
крхку народну умјетност и инспирацију, уткану у топониме,
називе улица, легенде, али и истините приче из прошлости,
које у народу добијају нову димензију и конотацију.
Бранећи границу на Дунаву, Алмашани су чували и хранили
своју духовност, радиност и културу, као дјелиће свога
унутрашњег бића, личног и колективног идентитета и
бијега од сурове реалности, која уништава све лијепо у
човјеку. Ипак, они су успјели у намјери да до данашњих
дана сачувају дио своје прошлости, која по много чему
заслужује да се нађе на туристичкој мапи Новог Сада, као
Сент Андреја покрај Будимпеште, Скадарлија у Београду
или Башчаршија у Сарајеву. На сличан начин Миловановић
(2018) анализира „Трећи Београд”, Кузовић (2018) Трг
Партизана у Ужицу, Гарача и сарадници (2012) Јодну Бању
у Новом Саду или Петроварадинску тврђаву (2010), док
Алаџић (2010) описује унутрашњи дио града у Суботици.
Предмет рада је сагледавање постојећег стања и давање
приједлога за уређење Алмашког краја у функцији развоја
туризма. Циљ је да се покажу урбанистичке и културолошке
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Карта бр. 1.
Дио Алмашког краја обухваћен
Планом детаљне регулације
Map 1.
Part of the Almaški district covered by
the Detailed Regulation Plan

специфичности тог простора, а као најзначајнији задаци
издвајају се анализа просторно-планских докумената,
историјског контекста настанка и развоја простора, као
и његових специфичних физиономских карактеристика.
При томе су кориштени методолошки поступци анализе
постојеће литературе, просторно-планских докумената,
постојећег стања, те синтезе приликом доношења
одговарајућих рјешења, идеја и размишљања о могућим
правцима развоја. Теренски рад током 2018. и 2019. год.
омогућио је увид у постојеће стање и његову успоредбу са
ПДР-ом.
ПРОСТОРНИ ОБУХВАТ
Алмашки крај се налази у сјевероисточном дијелу Новог
Сада, повезујући на тај начин најуже градско језгро и његове
рубне дијелове. Простор омеђен улицама Гундулићевом,
Ђорђа Рајковића, Земљане ћуприје, Косте Хаџи, Матице
српске, Стеријином, Хаџић Светића и Темеринском захвата
17,17 ha. Овако добар положај на микроплану, као и
изванредна повезаност у систему Градског саобраћајног
предузећа, дају предуслове за развој Алмашког краја у
смислу градске туристичке локације.
ИСТОРИЈА
У Великој сеоби Срба 1690. год., један дио становништва
са Косова и Метохије насељен је у селу Алмаш, које се
налазило на мочварном и неплодном земљишту, између
данашњег Темерина, Надаља, Сирига и Србобрана. Високи
порези, ниски приноси и честе епидемије маларије учинили
су да се Алмашани 1717. год. трајно населе на територији
Петроварадинског Шанца (Рожић, 2007).
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Алмашки крај је у почетку био сиромашан дио града,
а његови становници су живјели у скромним кућама,
направљеним од прућа и блата, покривеним трском. Прву
цркву, од истог материјала, као и прве куће, Алмашани
су саградили у периоду 1718-1720. године. Нова црква
је саграђена 1733. год., на мјесту старе, на темељима од
печене цигле, са зидовима од черпића и дашчаним кровом
(Продановић, 1997). Током читавог 18. вијека Алмашани су
били у сталном успону. То доказује чињеница да су трећу
цркву, која и данас постоји, саградили 1797. год., а она слови
за највећу православну цркву у граду (Петровић, 1987). (Сл.
1. и 2)
Током 19. вијека Алмашки крај се развијао у духу новог
времена, када цијели град доживљава својеврсни напредак
у многим сферама живота. Након револуционарних
дешавања 1848/49. год. и потпуног разарања, Алмашки
крај је обновљен (Ердујхељи, 1894). На прелазу два вијека
била је покренута снажна индустријализација. У то вријеме,
у ширем рејону Алмашког краја налазиле су се многобројне
фабрике (Томић, 1990). Међу најзначајнијим су „Плинара”,
која се налазила на мјесту данашње топлане „Исток”,
„Кулпин”, која је вршила прераду и конзервирање воћа
и поврћа, фабрика за траке и пантљике, као и фабрика за
производњу украса за баште (Томић, Ромелић, Јовановић,
2004). Проширена је прва новосадска фабрика, чувена
„Свилара”, погонима за бојење, сортирање, паковање
и складиштење свиле (Томић, 1990). (Сл. 3. и 4). У овом
дијелу града отворене су и: Фабрика „Електропорцелан”,
кланица, бродоградилиште, фабрика газе, вате и завоја
„Нива” у Шумадијској улици, ливница, те „Аутокаросерија”
(Јовановић, 1994).
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Сл. 1. и 2.
Алмашка црква и крст
Fig. 1. аnd. 2.
Almaška church and the cross

Сл. 3. и 4.
Свилара прије и
послије обнове
Fig. 3. and 4.
Svilara (Silk factory) before
and after renew

Сл. 5. и 6.
Физиономија Алмашког
краја
Fig. 5. and 6.
Physiognomy of Almaški
district

Сл. 7. и 8.
Карактеристични уски
и кривудави сокаци
Алмашког краја
Fig. 7. and 8.
Characteristic narrow and
twisted streets of Almaška
district
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ФИЗИОНОМСКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ АЛМАШКОГ КРАЈА
Посебну вриједност Алмашког краја чине његове
морфолошке карактеристике, прије свега структура
насеља, која је овдје неправилна и потпуно различита
од било којег другог дијела Новог Сада. Алмашке улице
су кривудаве, уске и неправилне и не сијеку се увијек под
правим углом (Ћурчић, 1990). (Сл. 7. и 8)
Разлог овом преседану може се тражити у поријеклу
Алмашана, који су се доселили са Косова и Метохије и који
су одатле донијели културу и старе обичаје градње кућа,
формирајући тако насеље уских и кривудавих улица, што
је балканско-оријентални начин градње насеља (Ћурчић,
1992). То може бити истина, али само дјелимично, јер
друга рационалистичка теорија говори у прилог томе да су
рељефне и климатске прилике, у значајној мјери, утицале
на такав урбанистички склоп. Наиме, познато је то да је
Нови Сад настао на релативно ниском и плавном простору,
као и значајан дио Алмашког краја, који се развио око
велике баре Четири крајцара (Ћурчић, 1999). Да куће не
би биле плављене, грађене су на алувијалним гредицама,
као највишем и најоцједитијем земљишту (Петровић, 1987;
Петровић, Миљковић, 1987).
Како су поменуте гредице биле уске и кривудаве, тако
су и улице, које су пратиле њихову линију простирања,
попримиле идентичну форму. Осим тога, брзина и јачина
доминантног вјетра, кошаве, значајно су ослабљени
закривљавањем улица (Бугарски, 1987; Давидовић,
Ахметовић, 1994).
Овакве морфолошке карактеристике Алмашког краја су
јединствене и, надасве занимљиве, и као стварност на
терену и као духовност у причи њених становника. Поред
специфичне морфологије изражене у облику улица, треба
напоменути да Алмашки крај посједује карактеристична
„трговска” проширења на укрштањима појединих улица.
На угловима таквих раскрсница се налазе тзв. куће „на
лакат”, чији су углови, готово по правилу, били зарубљени.
Некада су на таквим мјестима била врата, која су у највећем
броју случајева сада зазидана, а кроз која се улазило у
мале занатске радње, бакалнице или кафане. Најбољи
примјер за то јесте кућа и дућан из 1931. год., на углу улица
Саве Вуковића и Петра Кочића, у којој се некада налазила
месара, касније продајни објекат Индустрије „Борац”, а
данас је ван функције, док је наспрам ње била прва кафана
у овом дијелу града (Теренски рад - Гарача, 2019). (Сл. 9,10)
ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА АКТА
План детаљне регулације Алмашког краја, наслањајући
се на важећи Генерални урбанистички план Новог Сада до
2021. год., као кључни плански документ, између осталог
регулише и намјену простора, просторну организацију,
мрежу инфраструктуре, уређење слободних и зелених
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површина и наводи која се културна баштина налази на
посматраном простору. План детаљне регулације дела
Алмашког краја у Новом Саду израђен је на основу Одлуке
о изради плана детаљне регулације дела Алмашког краја у
Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада, бр. 15/2009)
донијете на XIII сједници Скупштине Града Новог Сада
од 24. априла 2009. год., а сам ПДР је ступио на снагу по
објављивању у Службеном листу Града Новог Сада, 24.
децембра 2010. године (бр. 58/2010).
План организације и уређења простора
У том смислу, план организације и уређења простора заснива
се на: стимулисању процеса трансформације у дијеловима
гдје су промјене вида становања и начина изградње већ
започете; дефинисању мјере развоја у оквиру намјена и
режима са циљем да се умањи хетерогеност простора;
поштовању наслијеђене урбане матрице и регулационе
линије улица; очувању амбијенталних вриједности и
Алмашке цркве, као просторног репера градског значаја;
уређењу јавних површина и преиспитивању могућности
уклапања нелегално изграђених објеката. Ослањајући
се на постављене принципе, а у циљу завршавања
започетих цјелина и подстицања развоја ванстамбене
намјене простора у рубним дијеловима Алмашког
краја, уз Темеринску и Гундулићеву улицу, планира се
изградња вишепородичних објеката са пословањем или
пословних објеката, веће спратности (П+3+Пк и П+4+Пк).
Према унутрашњости простора спратност је мања,
П+2+Пк, а централни дио је још нижи, са спратношћу
од П+Пк до П+1+Пк. Планирано је да приземне куће, са
коришћењем поткровља, породично становање у режиму
реконструкције и нове изградње, чине фронт улица
Саве Вуковића, Лађарске, Барањске, дијела Светосавске,
Матице српске, Милана Ракића, дијела Алмашке и
Марка Нешића. У зони гјде је спратност ограничена на
приземну, уз могућност коришћења поткровља, у највећој
мјери се обезбјеђује очување амбијента, уз чување
наслијеђених волуметријских односа, као важног елемента
урбане матрице. Пословање је могуће реализовати на
цијелом простору у комбинацији са становањем према
дефинисаним условима. Организација је прилагођена
стању, потребама корисника и оптималном искоришћењу
простора. Развојност овог рјешења се базира на чињеници
о вриједности мјеста, непосредној близини центра града и
задржаној могућности изградње приземних објеката. За
потребе паркирања користиће се простори на парцелама, у
оквиру расположивих капацитета унутар регулације улица,
а на подручју највеће концентрације, у зони Темеринске
улице, планира се и изградња гараже са око 200 мјеста. (Сл.
11. и 12)
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Сл. 9. и 10.
Трговскo проширењe са
кућама на углoвима улица
Саве Вуковића и Петра
Кочића
Fig. 9. and 10.
Intersection with houses on
the corners of Sava Vuković
Street and Petar Kočić Street

Сл. 11. и 12.
Јавни паркинзи на
слободним парцелама и
проширењима у Алмашком
крају
Fig. 11. and 12.
Public parking on free plots
and extensions in the Almaški
district

Сл. 13. и 14.
Мирујући саобраћај у
улицама Алмашког краја
Fig. 13. and 14.
Parked vehicles on the streets
of Almaška district

Сл. 15. и 16.
Постојећи зелени фонд на
улицама Алмашког краја
Fig. 15. and 16.
Existing greenery on the
streets of Almaški district

Сл. 17. и 18.
Неадекватне зграде
колективног становања
(П+2+Пк) у Алмашком крају
Fig. 17. and 18.
Inadequate collective housing
units (P + 2 + Ma) in Almaški
district
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План саобраћаја
Када је ријеч о инфраструктури, у дијелу који се односи на
саобраћај, у циљу побољшања моторизованог саобраћаја
предвиђено је формирање спољњег прстена око центра
града повезивањем Доситејеве и Алмашке са Улицом
Павла Стаматовића, умјесто Улице Милана Ракића, што
је посљедица измјена Генералног плана, а чиме ће се
омогућити повезивање Београдског кеја са Булеваром
краља Петра I. Осим тога, планиране су мање интервенције
на постојећим коловозима у смислу побољшања
геометријских елемената на њима, што ће допринијети да
саобраћајнице и раскрснице буду комфорније и безбједније.
Раскрсница улица: Милана Ракића, Земљане ћуприје, Ђорђа
Рајковића и Марка Миљанова планира се као модерна
кружна раскрсница. Рјешење проблема неповољног
капацитета мирујућег саобраћаја огледа се у изградњи
нових блоковских и уличних паркинга, а паркирање возила
за сопствене потребе власника вишепородичних стамбених
објеката, свих врста изградње, потребно је да се обезбиједи
на грађевинској парцели изван површине јавног пута (ПДР,
2010). (Сл. 13-16 и 20-24)
Tакође, треба размишљати о томе да се неке улице
(нпр. Саве Вуковића, Косте Хаџи, Барањска и Старијина)
затворе за колски саобраћај и постану пјешачке зоне
за социјализацију, које би биле директно повезане
са системом пјешачких улица у центру града, што би
подстакло отварање угоститељских и занатских радњи, а
то привукло туристе у овај дио града.
План уређења слободних и зелених површина
ПДР (2010) Алмашког краја констатује да постојећа
вегетација представља изузетну биолошку и амбијенталну
вриједност и да је треба сачувати, обновити и проширити,
гдје год је то могуће (Сл. 13. и 15-18.). Евиденцијом постојеће
вегетације утврђено је да је на овом простору велики број
старих и средње старих стабала добре виталности, а да је
мањи број стабала лошег квалитета, те да су заступљене
врсте: јавор, липа, бреза, храст, орах, дафина, софора,
багрем, платан, руј, кисело дрво, брусонеција, тиса, туја,
смрека и јела. Постојеће квалитетно дрвеће, а посебно
стара вриједна стабла, потребно је сачувати и обезбиједити
их техничко-технолошким мјерама заштите oд нове
изградње. Алмашка црква са својим постојећим зеленилом
представља врло значајан амбијентални и вегетацијски
простор, који је потребно допунити квалитетном
вегетацијом праћеном елементима партерног уређења.
(Сл. 1. и 2) ПДР (2010) такође увиђа да су саобраћајнице
оскудно озелењене, дрвореди проријеђени и неуједначени
по квалитету и врсти дрвећа, као и да се поједине улице
истичу квалитетним зеленилом старијих стабала добре
виталности (Светосавска, Гундулићева, део Алмашке, Коче
Коларова и Ђорђа Рајковића). У том смислу ПДР (2010)
предвиђа да озелењавање саобраћајница треба ријешити
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према садржају њихових попречних профила, тако да се
постојећи дрвореди допуне садницама исте врсте, цијелом
дужином саобраћајнице, гдје то просторне могућности
допуштају. Озелењавање слободних површина унутар
стамбених блокова треба да буде спроведено посебно за
сваку парцелу, које ће на тај начин чинити мале уређене
вртове, а њихов скуп укупни зелени фонд на овом простору.
Када је ријеч о уређењу слободних површина, ПДР
(2010) констатује да улична проширења, иначе веома
карактеристична за Алмашки крај, представљају посебну
вриједност, коју треба пажљиво уређивати и обликовати,
те да је ове просторе потребно допунити декоративним
листопадним дрвећем, озелењеним жардинијерама и
потребним урбаним мобилијаром. Овако формирани
простори омогућиће одмор и окупљање станара и
пролазника.
Културно-историјски значај
Од свих појединости везаних за културно-историјски
значај непокретног наслијеђа на простору Алмашког
краја, ПДР (2010) највше пажње поклања Алмашкој
цркви Три Јерарха, њеној историји и архитектонским, те
умјетничким карактеристикама. Међутим, важнија од
свега је констатација да је, с обзиром на близину познатих
археолошких налазишта, цијели простор потенцијално
археолошко налазиште, те план утврђује обавезу извођача
радова да приликом извођења радова, као мјеру
заштите, изврши претходно археолошко истраживање
терена. Урбанистичко рјешење у највећој мјери уважава
добијене услове уз мјеру развојности која ће, дугорочно,
ублажити хетерогеност простора. С обзиром на то да је
претходна заштита истекла, појединачни објекти на списку
евидентираних непокретности не наводе се појединачно,
већ се на њих односе дефинисани режими.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Алмашки крај је, у посљедњих двадесетак година, постао
мјесто градње објеката колективног становања, што у
знатној мјери умањује његове амбијенталне вриједности и
изузетан потенцијал за развој туризма. (Сл. 17. и 18) Приватне
стамбене куће на овом простору се налазе у релативно
лошем стању, што је дјелимично условила и чињеница да
многи грађани очекују измјену урбанистичког плана, који
би дозволио градњу вишеспратних објеката (П+3+Пк), што
постојећим планским актом није предвиђено. Многобројни
елементи урбаног мобилијара, који су некада красили
улице Алмашког краја, више не постоје, нити служе својој
намјени (чесме, бунари, крстови, канделабри), а мјеста на
којима су се налазили, остала су празна и без историјски
вриједних артефаката. (Сл. 2. Крст у порти Алмашке цркве,
који се некада налазио на трговском проширењу испред
цркве).
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Од дијела који је наслоњен на Центар, преко улица Саве
Вуковића, Светосавске, Барањске, које воде према
Алмашкој цркви, као средишњој зони овог дијела града,
објекти, осим Алмашке цркве, нису под било каквим
видом заштите, те постоји велика могућност да се изгуби
урбана веза између цркве, као појединачно најважнијег
архитектонског објекта на простору Алмашког краја и
амбијенталних цјелина, које су већ заштићене (Златних
греда, Скерлићева улица и уже градско језгро). Стање на
терену је, по питању изградње вишеспратница, релативно
задовољавајуће, јер је у зони ПДР-а (2010) градња
таквих објеката уведене у планске оквире. Но, у периоду
прије доношења овог планског документа, дошло је до
нарушавања амбијенталних вриједности. Тако су у Пећкој
улици изграђена два (П+2+Пк) објекта, а у улицама Петра
Кочића, Стеријиној и Матице српске неколико једноспратних
објеката са фасадама које не испуњавају услов уклапања
у постојећу амбијенталну цјелину, подражавањем
елемената фасадних платана у окружењу, те су на тај начин

видно нарушене физиономија и естетика ширег простора,
чиме није испуњена тзв. интерполацији нових објеката
у постојећу просторну и архитектонску цјелину, на чему
инсистира ПДР (2010) (Алфиревић, Симоновић Алфиревић,
2015). (Сл. 19. и 20) Такође, у Улици Саве Вуковића, на два
мјеста, на раскрсници са Алмашком и Земљаних ћуприја,
порушен је приземни стамбени објекат, чији се плац дуже
вријеме користи као паркинг простор, што нарушава
свеукупне амбијенталне вриједности овог дијела Алмашког
краја (Тренски рад – Гарача, 2019). (Сл. 11, 12)
ТУРИСТИЧКО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
Проблем разматрања туристичког уређења Алмашког
краја треба започети одређивањем по питању просторног
обухвата, који је према својим садашњим амбијенталним
карактеристикама најпогоднији за развој туризма, а у
односу на цјелину обухваћену ПДР-ом (2010). Границе
такве просторне цјелине ишле би осама улица: Алмашке,

Сл. 19. и 20.
Неадекватне зграде
колективног становања
(П+2+Пк) у Алмашком крају
Fig 19. and 20.
Inadequate collective housing
units (P + 2 + Ma) in Almaški
district

Сл. 21. и 22.
Трговска проширења на
укрштању улица Саве
Вуковића и Земљане
ћуприје
Fig. 21. and 22.
Intersection with houses on
the corners of Sava Vuković
and Zemljane Ćuprije Street

Сл. 23. и 24.
Проширење на укрштању
улица Стеријине, Барањске и
Хаџић Светића
Fig. 23. and 24.
Intersection with houses
on the corners of Sterijina,
Baranjska and Hadžić Svetića
Street
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Карта бр. 2.
Туристички атрактиван дио Алмашког
краја са бројевима слика приказаних
у раду
Map 2.
Tourist attractive part of the Almaški
district with the numbers of pictures
shown in the paper

Саве Вуковића, Матице српске, Стеријином, Петра Кочића
и коначно Светосавском. Као што је претходно поменуто,
у дијелу рада посвећеном историји Алмашког краја, ово је
дио Новог Сада са значајним морфолошким одступањима
у односу на друге дијелове града, што га је учинило
јединственим и препознатљивим. Управо је потребно
искористити те разлике и специфичности и претворити их
у доминантан туристички мотив овог дијела Новог Сада,
приликом његовог туристичког уређења. На примјер,
треба вратити старе називе улица, који су сами по себи
били занимљиви. Потребно је поставити двојне називе
улица, тако да стари називи буду израђени као ликовни
прикази животиње, биљке, заната или појава које су
означавале назив поједине улице. У том смислу постоје,
или су постојале: Лончарска, Лађарска, Ћушчијска, као
представнице еснафских улица, гдје су били груписани
мајстори истог заната, затим: Јежева, Јазавчева, Црног
петла, Мишија, као улице које носе назив по животињама,
Липина или Орахова, назване по врстама дрвећа, те
Месечев, Барин или Фабрички сокак, по одређеним
природним или друштвеним појавама. Алмашки крај је
познат и по карактеристичним „трговским” проширењима
на укрштањима појединих улица. (Сл. 9, 10. и 21-24)
На угловима се налазе куће које су готово по правилу
имале малу занатску радњу, бакалницу или кафану. То
је данас права ријеткост, а туристичким уређењем би
било предвиђено оживљавање ових простора, што би
подразумијевало отварање различитих врста пословних
простора, али у складу са историјским и културним
карактером мјеста. У том смислу долазе у обзир занатске
радње, кафане и ресторани националне кухиње, пекаре,
сувенирнице и сл. Карактеристика оваквих трговских
проширења били су споменици, јавни часовници, чесме
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или бунари, чиме је амбијентална цјелина била естетски
заокружена, па се стога препоручује обнова оваквих
јавних објеката, на истим или сличним мјестима, тако да
не ремете промет саобраћаја. На тим проширењима могле
би бити постављене и расклопне тезге, гдје би локално
становништво продавало производе домаће радиности.
Свако трговско проширење би било одређено за посебну
групу производа, па би тако постојале „Зелена”, „Цвјетна”,
„Млјечна”, „Бостан”, „Лончарска” и неке друге пијаце.
Алмашки крај би могао бити предвиђен и за отварање
ресторана и националних кућа свих етничких група које
живе или су живјеле на простору Новог Сада. Националне
куће су замишљене као специфичне поставке у којима,
осим што гледа, посјетилац може и да дотакне и испроба
експонате, те да проба специјалитете (слана и слатка
пецива, колаче и пића) појединих етничких заједница.
Као најинтересантније могле би бити отворене српска,
мађарска, немачка, словачка, ромска, јеврејска или
цинцарска кућа.
Требало би подстицати отварање мануфактура за
израду сапуна, предмета од коже и крзна, свијећа,
предмета од дуваног стакла, различитих инструмената
од дрвета, као и чоколада, бомбона и шећерлема, а све
то на традиционалан начин. Оно што би у овом примјеру
било корисно и занимљиво јесте подстицање локалног
становништва да стамбени простор, који не користе,
опреме као собу или апартман за издавање, чиме би се
упослили локални капацитети и радна снага, а туристима
понудио јефтинији и алтернативни смјештај. Због будуће
окупираности наведеним садржајима, била би неопходна
посебна регулација саобраћаја у појединим дијеловима или
пак у цијелој зони, нарочито нерадним данима, а пожељно
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би било скинути слој постојећег асфалта и тако доћи до
оригиналне калдрме, која је некада покривала улице овог
дијела града и на тај начин вратити потребну аутентичност.
ЗАКЉУЧАК
Нема сумње да Алмашки крај као цјелина има потенцијала
за укључивање у туристичку понуду Новог Сада, како због
доброг положаја у односу на најужи центар града, тако и због
архитектонског, урбанистичког, културног и историјског
наслијеђа које баштини. Планска документа, а прије свега
План детаљне регулације овог дијела града, недвосмислено
имају за циљ очување затеченог наслијеђа, прије свега
уличне матрице, која је другачија у удносу на остатак града
и генерално одступа од уличне структуре панонског типа
насеља, као и карактеристичних проширења на мјестима
укрштања више улица. Осим тога, ПДР (2010) води рачуна
о одржавању и додатном озелењавању улица и трговских
проширења, гдје је год то могуће, чиме ће овај дио
града додатно добити на амбијенталним вриједностима.
Изградња вишеспратница је строго ограничена, тако да
П+3+Пк и П+4+Пк се подижу искључиво у спољашњем
дијелу у зони Темеринске и Гундулићеве улице, док су
за централни дио посматраног простора резервисани
искључиво П+Пк до П+1+Пк, а само понегдје П+2+Пк.
Ипак, на терену је ситуација нешто другачија, а што потиче
из периода прије доношења ПДР-а (2010), због чега се
размишља о уклањању или преправљању неких нелегално
изграђених или неадекватних објеката. Ту би извршна
власт морала да буде оштрија и сасвим јасно санкционише
нелегалну градњу и свако непоштовање просторнопланских
докумената, без обзира на то да ли је ријеч о спратности или
о неадекватној фасади новоизграђених објеката. Веома је
добро уочена потреба рјешавања проблема тзв. мирујућег
саобраћаја, чиме би се добио простор за додатне садржаје и
активности, а грађевинско и архитектонско наслијеђе више
дошло до изражаја. Ипак, требало би преиспитати одлуку
о пренамјени слободних парцела у паркинг површине,
насталих рушењем старих стамбених објеката, јер се и
на тај начин умањује амбијентална вриједност простора.
Осим тога, треба размишљати и о томе да се неке улице
затворе за колски саобраћај и постану пјешачке зоне
за социјализацију, које би биле директно повезане са
системом пјешачких улица у центру града. Дате су идеје
и приједлози који се тичу уређења, опремања и давања
специфичне намјене јавним и приватним просторима,
а у функцији и у смислу развоја туристичке дјелатности,
чиме се ПДР (2010) не бави у појединостима. Осим тога,
анализа постојећег стања посматраног простора показала
је да постоје извјесна одступања у односу на просторнопланска документа, са нагласком да је таква ситуација
настала прије доношења ПДР-а (2010), чиме је просторна
цјелина наружена у односу на првобитни архитектонски и
урбанистички контекст, којем управо тежи важећи план.
АУ 48-2019
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АПСТРАКТ

ABSTRACT

Рад представља приказ резултата заснованог
на интеграцији традиционалних (аналогних) и
инструменталних (дигиталних) метода снимања наслеђа.
Тематски оквир рада је подстакнут учешћем на стручној
радионици у Лизорију (Lizori), у Италији, одржаној у јуну
2018. године. Овај специфични методолошки оквир
интегрисаног истраживања користи различите алате, у
функцији морфолошких спецификација различитих делова
историјске грађевине. Сама природа архитектонског
наслеђа налаже интеграцију различитих метода у
циљу постизања адекватног нивоа тачности. Пројекат
дигитализације засеока Лизори има за циљ да, са једне
стране, представи готово непознато историјско наслеђе
кроз мултимедијалну презентацију, а са друге стране,
постави алат за информисање за рестаурацију, одржавање
и валоризацију.

The paper presents an overview of the results based on the
integration of traditional (analogue) and instrumental (digital)
methods of heritage surveying. The thematic framework was
stimulated by participation at the professional workshop in
Lizori, in Italy, held in June 2018.. This specific methodological
framework of integrated research, uses different tools, in the
function of morphological specifications of different parts of
a historical building. The very nature of architectural heritage
requires the integration of different methods in order to achieve
an adequate level of accuracy. The project of digitization of
the Lizori village aims to present, on the one hand, an almost
unknown historical heritage through multimedia presentation,
and on the other hand, set up an information tool for restoration,
maintenance and valorization.

Kључне речи: интегрисано истраживање, архитектонско
наслеђе, дигитална документација, фотограметријa,
ласерско скенирање

Key words: integrated research, architectural heritage, digital
documentation, photogrammetry, laser scanning

УВОД
Градитељи су се од искона везивали за цртеж, интуитивно
стварајући каноне за предстaвљање осмишљеног
простора или стваралачке идеје (Petrović, 1972). Сам
цртеж представља једну од најстаријих изражајних
вештина човека, а вероватно и најстарији комуникацијски
алат човечанства. Методолошки напредак технике 3Д
моделовања (енгл. 3D modeling), у циљу што једноставније
визуелизације и графичке транскрипције на 2Д план (енгл.
2D plan), данас представља нове начине презентовања
архитектонског наслеђа. У процесу визуелне транскрипције,
засноване на употреби дигиталних алата, цртеж се
измешта из свог традиционалног положаја, дефинисаног
графиком израза и свести о знаку; 3Д моделинг алати
*
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превазилазе графику, и цртеж постаје вишеструко
скаларан модел који садржи све могуће погледе и
начине презентовања историјске грађевине (Amoruso,
Manti, 2016). Међународне повеље наглашавају значај
документације у процесу индентификације, очувања и
управљања културном баштином. УНЕСКО (UNESCO- United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
у Препорукама за историјске урбане пејзаже (енгл.
Recommendations on the historic urban landscape), донетим
2011. год., наводи да: „Алати знања и планирања треба
да помогну у заштити интегритета и аутентичности свих
атрибута урбаног наслеђа. Они, такође, треба да препознају
и укажу на културни значај и различитости, и омогуће
праћење промена у циљу побољшања квалитета живота
и урбаног простора. Ови алати би требало да укључе сву
документацију, као и да изразе културне и природне
карактеристике наслеђа. Наслеђе, друштвена и животна
средина, треба да подрже и олакшају процесе у оквиру
одрживог развоја.’’ Децембарски број водећег светског
Архитектура и урбанизам, 48, јун 2019, стр. 28-36

научног часописа из области заштите наслеђа, JSAH (енгл.
Journal of the Society of Architectural Historians), посвећен је
управо теми дигитализације културног наслеђа (2017).
„Историчари архитектуре, радујте се (ево добре вести)!
Ушли смо у доба у коме наша дисциплина може имати
велику помоћ, бити обогаћена, чак и трансформисана
појављивањем доступних, јефтиних и лаких за коришћење
технологија. Ови алати нам омогућавају да идентификујемо
доказе који раније нису били видљиви или доступни,
да повежемо и мапирамо географски и хронолошки
референтне тачке података, прецизно, да спојимо базе
података тако да комбинују информације из секундарних
извора који заузврат генеришу нову врсту података, и да
тестирамо претпоставке кроз 3Д моделе и анимације.’’
(Bruzelius, 2017)
Наведени цитат указује на важност дигиталног
документовања архитектонског наслеђа, као и
свих појединачних метода које се користе, а чијом
се интеграцијом постиже већи ниво тачности.
Дигитализацијом архитектонског цртежа, проширило се
и поље његовог деловања, а тиме и експерименталне
могућности различитих облика визуелних истраживања
(Kovač, 2017). У дигиталном амбијенту, цртеж постаје
отворен ка прихватању одлика виртуелног простора (Kovač,
2017). Дигитална документација архитектонског наслеђа
даје простора за изражајну квалитативност и аутентичност
приказане грађевине, чиме се указују, деле и чувају атрибути
архитектонског наслеђа. Генерисање 3Д модела, неопходан
је услов дигиталне документације културне баштине,
као платформе за реконструкцију, рестаурацију, анализу
и визуелизацију (El-Hakim, Beraldin, 2002). Дефинисање
адекватног нивоа тачности тродимензионалног приказа,
резултат је четири главна параметра (Ortiz, Sánchez, Pires,
Pérez, 2006):

•

Циљ – дефинисани циљ процеса дигитализације
одређује потребан квалитет модела. Процес
дигитализације може бити урађен за потребе
конструктивне анализе, деформацијске анализе,
стварања виртуелне стварности, валоризације
наслеђа...;
• Визуелни квалитет – свака метода омогућава
постизање одређеног нивоа тачности и детаљности
приказа. Овај параметар је директно везан за
дефинисани циљ дигитализације. У зависности од
тога шта је циљ, дефинишу се адекватне методе за
постизање одговарајућег визуелног квалитета;
• Морфолошке карактеристике објекта – величина
објекта, његове морфолошке карактеристике, али
и приступачност (у односу на простор око њега),
утичу на одабир одговарајућих метода у процесу
дигитализације;
• Доступан буџет.
Методологија интегрисаног истраживања у процесу
дигиталне документације архитектонског наслеђа,
развија моделе презентације његовог материјалног
и нематеријалног значења управо кроз интеграцију
различитих коришћених метода, у циљу свеобухватне
презентације. Предност методологије интегрисаног
истраживања заснива се на могућности прилагођавања
различитим морфолошким карактеристикама елемената
који чине историјску грађевину. Намера овог рада је да се
кроз студију случаја објасни методологија интегрисаног
истраживања, полазећи од претпоставке да примена
наведене методологије у студији случаја може бити значај
на и упутна у даљем истраживању архитектонског наслеђа.
Примарни циљ истраживања јесте да се дефинисана
методологија идентификује, објасни и рашчлани, као
интегрални део процеса дигиталне документације
архитектонског наслеђа, кроз систематизацију и тумачење
примењених метода. У складу са изнетом намером и
циљевима истраживања, дефинисана је полазна хипотеза:

Сл. 1: Лизори
Fig. 1: Lizori
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Сл. 2: Лизори, унутар зидина
Fig. 2: Lizori, inside the walls

•

Методологија интегрисаног истраживања, кроз
интердисциплинарну
платформу
изучавања
архитектонског наслеђа, с обзиром на његову
специфичност, омогућава свеобухватно и продубљено
документовање просторних, конструкцијских и
обликовних карактеристика историјских грађевина,
као и прилагођавање различитим морфолошким
карактеристикама њихових појединих елемената,
кроз комбиновање и прожимање традиционалних и
дигиталних поступака.

СТУДИЈА СЛУЧАЈА
Лизори1 је засеок у општини Кампело сул Клитуно (итал.
Campello sul Clituno), Перуђа. Данашњи Лизори је кроз
историју био уточиште и одмориште многих јединица
царског Рима; служио је као одмориште царева и папа;
као војно упориште између градова Сполето (Spoleto),
Треви (Trevi), Фолињо (Foligno). У средњем веку, улога
резиденцијалног комплекса односи превагу над војностратешком улогом, што је билa честа пракса у Италији
(Поповић, 2006). Тада настаје структура Лизорија коју
данас познајемо – насеље омеђано зидовима, троугаоно
утврђење терасасте структуре, са резиденцијалним
здањима у паралелним улицама и главном, донжон
кулом, на највишој тачки утврђења (Контић, ЈадрешинМилић, Мрљеш, 2018). Италијански уметник, Антонио
Менегети (Antonio Meneghetti), седамдесетих година XX
века, започео је процес реконструкције Лизорија, са циљем
враћања његове историјске и архитектонске вредности.
Данас, Лизори предстваља уметничку и образовну
лабораторију. Године 2018. организована је међународна
летња школа архитектуре, са практичним и теоријским
модулима. Пројекат је осмислила и организовала ИНТБАУ
1
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Италија (INTBAU Italia), огранак ИНТБАУ платформе, која
промовише очување наслеђа, традиционалне архитектуре
и идентитета места у циљу подизања квалитета живота.2
Међународни програм организован у Лизорију, подржан
од стране италијанског Министарства културе и туризма
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo),
окупио је студенте са Новог Зеланда, из Холандије, Италије
и Србије. Резултати рада ће наредне године бити објављени
у књизи Код Лизори (енгл. Lizori Pattern Book), са циљем
да у будућности служи као модел за идентификацију и
евидентирање просторних културно-историјских целина,
уз формирање базе података о архитектонском и урбаном
наслеђу (Сл 1,2,3).
2

Више на: https://www.intbau.org/,
https://www.intbauitalia.org/

Сл. 3: Лизори, унутар зидина
Fig. 3: Lizori, inside the walls

Лизори је кованица, настала пре око 40 година, додељена засеоку у општини
Кампело сул Клитуно (Campello sul Clituno), у округу Перуђа. Данашњи
Лизори је кроз историју био уточиште и одмориште многих јединица
царског Рима. Група инжењера, архитеката, занатлија, у координацији
Антонија Менегетија, опоравила је Лизори, враћајући му историјску
и архитектонску драгоценост и он је временом постао уметничка,
културна и образовна лабораторија. Данас простор Лизорија припада
појединцима или фондацијама који деле исту идеју о значају Лизорија за
културну разноликост Италије и Умбрије. Пројекат А за Лизори (Аn A for
Lizori) је пројекат који је подстакнут од стране Фондације за научнике и
хуманистичка истраживања Антонио Менегети. Фондација пружа подршку
културним, забавним, научним, уметничким догађајима који би довели до
поновног активирања овог простора.
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Сл. 4: Студио
Fig. 4: Studio
Сл. 5: Студио
Fig. 5: Studio

Прикупљање података: методе
Специфичност Лизорија, геометријских карактеристика
грађевина које га чине, начин градње, употребљен
материјал, диспозиција грађевина, указују на сву
комплексност задатка дигиталног документовања. У циљу
одговарајућег представљања карактеристика и идентитета
Лизорија, први корак је био тумачење просторно обликоване
и изграђене структуре, као основа за интерпретацију
објеката тродимензионалним приказом. Како би се на
одговарајући начин одговорило на постављени проблем,
неопходно је било јасно уочити елементе склопа, разумети
његове специфичности и у контексту тако постављених
ствари дефинисати групе елемената и одговарајуће методе
за прикупљање података. У раду ће бити приказан процес
дигитализације једне од грађевина у ком су аутори активно
учествовали.

4, 5) На спрату се налази конференцијска сала за пријем
око 30 људи. Објекат заузима површину од око 40m².
Опсервацијом су дефинисани циљеви, као и кораци које
треба предузети како би се постављени циљеви остварили.
Снимање се одвијало у четири групе.

Први корак јесте била опсервација задате грађевине.
Реч је о грађевини спратности П+1, у чијем се приземљу
налази радни простор, студио, у којем је била организована
теоријска и практична настава током трајања школе. (Сл.

•

•

У првој групи снимало се ручним ласером и узете су
мере оба нивоа. Уз мерење је било потребно имати и
скицу нивоа, где се уписују измерени подаци. Највећи
недостатак ове методе био је у томе што је била погодна
само за ентеријер. Односно, слојеви каменог зида (лице
+ трпанац + лице) су имали различите дебљине, што је
условило да унутрашња и спољашња ивица зида нису
паралелне, те само ласерским снимањем унутра није
било могуће прецизно одредити димензије објекта (Сл.
6).
У другу групу снимљених елемената спадају планови
и елевације добијене ласерским скенирањем. Због
вертикалних скраћења, адекватан начин узимања
спољних мера елевација јесте ласерско скенирање

Сл. 6: Скице са лица места
Fig. 6: Field sketches
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Сл. 7: Мерење ласерским скенером
Fig. 7: Laser scanning measurement
Сл. 8: Преклапање резултата
Fig. 8: Overlapping results

којим се дефинишу највише тачке геометрије, које
имају своје координате, на основу којих се добијају
информације о тачним висинама. Такође, употребом
дрона добијају се информације о плану и свим
просторним димензијама у основи, које је немогуће
добити непосредним мерењем. На Сл. 7 приказани
су резултати ласерског скенера, добијени уз помоћ
дрона, на којима се види основа крова. Међутим, када
ове резултате преклопимо са претходно добијеним
подацима из ласерске методе (Сл. 8), уочава се да
се једни и други подаци не поклапају. Ово је приказ
суштинске предности интегрисаног истраживања.

•

Управо преклапањем резултата добијених различитим
методама, узимајући у обзир могућност грешака сваке
од метода, добија се виши степен тачности.
У трећој групи снимале су се површине које карактеришу
боје, текстуре и облици. Ту је примењена метода
фотограметрије којом се бележе подаци о облику и
структури. Фотограметрија функционише на принципу
тачака – формирају се фотографије које програм
препознаје као сет тачака. (Сл. 9) Обрадом се заједничке
тачке, тачке забележене на више фотографија,
препознају, спајају и формирају модел (Centofanti,
Brusaporci, 2016). Зато је важно да фотографије које се

Сл. 9: Фотограметрија
Fig. 9: Photogrammetry
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Сл. 10:
Фотограметријски
принцип тачака
Fig. 10:
Photogrammetric points

•

користе у методи фотограметрије буду преклопљене
једна у односу на следећу 40%. Тачније, да бар 40%
информација са једне фотографије мора да се нађе на
следећој, како би се одговарајуће спојиле у процесу
формирања модела. (Сл. 10).
Четврту групу елемената чине декоративни елементи,
специфични по својим карактеристикама, где је
најтачнија метода традиционално мерење. Ова метода
је коришћена за моделовање ограде, при чему је најпре
вршена опсервација елемента, а потом скицирање
и узимање мера, са уписивањем директно на скици.
Након тога, моделовање се ради у Ревиту (енгл. Revit) и
придружује осталим деловима модела.

Коришћене методе: вредновање
,,Ако човеку кажемо да опише објекат, он ће тај проблем
решити тако што ће описати све једноставне елементе
објекта са свим њиховим атрибутима и карактером и
њиховим релацијама” (Siza, 2006). Цитат Алвара Сизе (Alvaro
Siza) описује почетак процеса креирања тродимензионалног
модела, где се опсервацијом уочавају елементи објекта,
њихове везе, и осмишљава сет корака које треба предузети
у циљу дигиталне документације историјске грађевине. 3Д
моделовање је креирање тродимензионалног модела који
репрезентује стварну или замишљену просторну структуру.
Методологија интегрисаног истраживања подразумева
коришћење, а потом и интеграцију различитих метода

Сл. 11: HBIM
Fig. 11: HBIM
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прикупљања података. На студији случаја се јасно могу
одредити ток прикупљања података и потреба да се
једна метода надомести другом, и обрнуто. Комплексност
примењене методологије управо и јесте у интеграцији
различитих предузетих акција, у циљу што веће тачности и
свеобухватне презентације историјске грађевине. Употреба
дигиталних технологија омогућава да се идентификују,
синтетишу и мапирају референтни подаци кроз 3Д модел.
Ова активност имплицира истраживање, испитивање,
анализу сваког погодног метода, пажљиво организовање

истраживања, сходно могућностима и недостацима сваке
примењене методологије. (Табела 1) Један од важних
корака јесте управо дефинисање могућности и недостатака
сваке коришћене методе, и у том контексту, одређивање
одговарајуће шеме, плана истраживања. Крајњи резултат
је формирање BIM (енгл. Building Information Model)
модела, односно, у конкретном контексту, формирање
HBIM (енгл. Heritage Building Information Model), модела који
садржи свеобухватан сет података о конкретној историјској
грађевини (Сл. 11).

Табела 1: Табеларни приказ коришћених метода

Table 1: Tabular overview of the methods used

метода

могућности

недостаци

традиционално
мерење

Омогућава непосредно прикупљање података. Не
зависи од морфолошких карактеристика елемента.
Могућност грешке зависи искључиво од онога ко
прикупља податке.

Захтева доста време, уз припремање скице на коју се уписују
подаци. Често захтева додатног члана у циљу смањења времена
прикупљања података. Могућност грешке зависи од онога ко
прикупља податке.

ласерско
мерење

Скраћује време прикупљања података, у односу
на традиционално мерење. Погодно за ентеријере.
Могућ је самосталан рад.

Могућност грешке је иста на 20cm и 200m. Захтева припремање
скице, јер не постоји могућност меморисања података. Као једина
метода, није погодна, већ као метода почетног прикупљања
података.

ласерски
скенер3

Погодна метода за снимање архитектонског
наслеђа. Не зависи од комплексности објекта.
Меморише податке, који су дефинисани са три
координате. Погодно за мерење елевација.

Јака светлост и сенка могу да сметају приликом снимања, тачније
прeпознавања геометрије. Финансијски аспект није занемарљив.

фотограметрија4

Једини алат је фотоапарат. Верно приказује боје,
и могућност геометријске грешке је сведена
на минимун. Метода која не захтева велика
финансијска улагања.

Начин прављења фотографија је специфичан. Потребно је правити
фотографије у одређено време, најбоље до 9 сати ујутру. Јаке сенке
сметају, као и вегетација. Све фотографије морају бити направљене
истим апаратом и у истој серији.

3
4
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Више на: https://historicengland.org.uk/images-books/publications/3d-laserscanning-heritage/
Више на: https://historicengland.org.uk/images-books/publications/
photogrammetric-applications-for-cultural-heritage/

Сл. 12: Коришћене методе
Fig. 12: Methods used
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Сл. 13: Схема процеса
Fig. 13: Scheme of the process

На Слици 12 дат је приказ додатних коришћених метода, у
циљу свеобухватне презентације наслеђа Лизорија. Читав
процес дигитализације шематски је приказан на Слици 13.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Дигитална документација захтева и подстиче сарадњу
између дисциплина и због тога дијалог и размена знања
могу обогатити и подстаћи истраживачка питања.
Визуелизација је пример сарадње историчара, архитектата,
инжењера, и као таква отвара различита поља и аспекте
истраживања и испитивања, у циљу унапређења сазнања
о важности и квалитету архитектонског наслеђа.
АУ 48-2019

Кроз пример Лизорија, вишеслојног и богатог историјског
и архитектонског дела, увиђа се сва комплексност и широк
дијапазон примењених метода у циљу дигитализације
наслеђа. Истовремено, увиђамо и значај таквог
комплексног истраживања, као јединог правог начина за
испитивање квалитета историјске грађевине. Посматрано
као специфична методологија истраживања, дигитална
документација је резултат комбиновања метода, од којих
свака антиципира одређена сазнања. Овај пројекат је за
аутора значио увод у тему интегрисаног истраживања, дао
је основне смернице и основне вештине, али најважније,
указао је на важност сарадње различитих дисциплина и
комбиновања знања и различитих аспеката посматрања
историјских грађевина.
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АПСТРАКТ

ABSTRACT

Постизање просторности је једна од есенцијалних тема
када је у питању пројектовање стамбеног простора у коме
се жели остварити виши ниво просторног комфора. Методе
којима се то постиже могу бити различите: од неутралисања
физичких баријера у ентеријеру, чиме се простор отвара
изнутра; повременог (флексибилног) проширења неке од
граница простора; делимичног, усмереног или потпуног
отварања простора према окружењу; формирања система
циркуларних комуникација; па све до примене неке
од оптичких илузија којима се редефинише доживљај
ограничености простора. У зависности од примењеног
метода, границе простора могу бити јасно одређене и мање
или више очигледне, или се може формирати простор који
не открива све квалитете приликом статичног посматрања,
већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У
одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних
приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора
виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија.
Циљ рада је да се размотре и систематизују основни
пројектантски принципи којима се у организацији,
обликовању или материјализацији стамбеног простора
може постићи виши ниво просторности.

Achieving spatiality is one of the essential topics in designing
living space meant to offer a higher level of space comfort.
There are various methods to reach this objective: from
neutralising physical barriers in the interior, which would
open the space from within; occasional (flexible) extension of
certain space boundaries; partial, directed or total opening of
the space towards the environment: forming systems of circular
communications, and even application of some optical illusions
that redefine the perception of space boundaries. Depending on
the applied methods, space boundaries can be clearly marked
or more or less obviously marked, or the space can be formed
without revealing all its qualities to static observation, so the
viewer has to go through it to obtain full perception of it. If there
is a lack of physical possibilities or if improvement of previously
mentioned approaches is required, it is possible to change the
perceptive image of the space by virtual improvement through
optical illusions. The aim of this paper is to consider and
systematise basic design principles that can help organisation,
shaping or materialisation of living space to achieve a higher
level of spatiality.

Кључне речи: архитектура, простор, просторност,
становање, перцепција

Key words: architecture, space, spatiality, housing, perception

УВОД

INTRODUCTION

Примена термина простор и просторност је распрострањена
у готово свим областима људског стваралаштва. За разлику
од општег тумачења термина простор, којим се означава
бескрајан, димензијама одређен континуум (непрекинута
величина) у коме објекти и догађаји имају релативну

The use of terms space and spatiality is widely present in all
spheres of human creativity. Unlike the general meaning of the
term space, denoting endless, dimensionally limited continuum
(a continuous sequence) where objects and events have relative
positions and direction, this term in architecture stands for a
part of absolute space, functionally and aesthetically defined
(Jammer, 1954:125; Rasmussen, 1964:48; Gould, 1962:104;
Asplund, 2000:159). On the other hand, the term spatiality is
used for characteristics which, when looked at from a certain
aspect, define the quality of the space. In comparison to
the term spaciousness, which includes formal, dimensional
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позицију и правац, у архитектури се под простором
подразумева део апсолутног простора који је функционално
и естетски одређен (Jammer, 1954:125; Rasmussen, 1964:48;
Gould, 1962:104; Asplund, 2000:159). Са друге стране, термин
просторност (spatiality) означава скуп карактеристика
које, посматрано из одређеног аспекта, одређују квалитет
простора. У односу на термин пространост (spaciousness)
који подразумева формално, димензионално одређење
простора, његову величину - дубину, ширину или висину,
просторност је термин вишег реда, јер обухвата не
само формалне, већ и друге квалитете простора, попут
одређености, отворености, сагледивости, изражајности и
др. (Ching, 2007:170). У ликовним уметностима, доживљај
просторности се постиже првенствено помоћу неког од
видова перспективе (семантичка, вертикална, обрнута,
линеарна, ваздушна, колористичка или полиперспектива)
(Braić, Trombetta Burić, Sablić, 2015:224), док се у архитектури
примењују различити концепти организације простора,
обликовања или материјализације површина.
Аспектима просторности су се у науци до сада бавили бројни
истраживачи (филозофи, географи, социолози, архитекте,
психолози и др.), који су из различитих позиција тражили
одговоре на питања: шта је просторност, како се постиже и
који су ефекти њеног доживљаја (Acre, 2017; Erkelens, 2017;
Farrell, 2014; Čanak, 2013; Merriman, Jones, Olsson, Sheppard,
Thrift, Tuan, 2012; Wang, 2009; Hertzberger, 2000; Van de Ven,
1987; Ie Lie, 1984; Rapoport, 1970; Laird, 1921 и др.). За даљи ток
рада биће приоритетна становишта и тумачења у областима
филозофије, психологије и архитектуре, у којима се концепт
просторности истражује у домену постојања, деловања
или кретања. По филозофу Мартину Хајдегеру (Martin
Heidegger), просторност (Räumlichkeit) је карактеристика
постојања у свету (being-in-the-world) и значајно се
разликује од простора, јер из субјективне позиције одређује
домен неке ствари (Heidegger, 2011:24). Ослањајући се на
Хајдегерове ставове, филозоф Морис Мерло Понти (Maurice
Merleau-Ponty) сматра да се егзистенцијална структура
„постојања у свету” остварује путем перцептивног искуства
просторности, те о просторности не треба говорити као
о „просторној сензацији” или о „просторности позиције”,
већ о „просторности ситуације” или догађаја (MerleauPonty, 2002:115). Посматрајући просторност на релацији
између простора и догађаја, архитекта Бернар Чуми
(Bernard Tschumi) сматра да „тела генеришу простор својим
кретањем кроз тај простор, који није тродимензионална
пројекција менталне слике, већ чулна перцепција”, чиме
истиче значај субјективног доживљаја у спознавању
просторности (Tschumi, 1996:111). Социолог Жорж Перек
(Geores Perec) сматра да је простор одређен нашим чулима,
која стварају привид његове дубине и ограђености (Perec,
2005:132), што је веома блиско становишту психолога
Мартина Фарела (Martin Farrell) по коме просторност
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determination of the space, its size-depth, width or height,
spatiality is a higher category term, including not only formal,
but also other qualities of space, such as definition, openness,
visibility, expressivity, etc. (Ching, 2007:170). In painting, the
sense of spatiality is primarily achieved through some of the
aspects of perspective (semantic, vertical, reverse, linear, aerial,
coloristic or poli-perspective) (Braić, Trombetta Burić, Sablić,
2015:224), while architecture uses various concepts of space
organisation, shaping or materialisation of surfaces.
The spatiality aspects in science were studied by numerous
researchers (philosophers, geographers, sociologists, architects,
psychologists, etc.) who, from various positions looked for
answers to what spatiality is, how to achieve it and what the
effects of its perception were (Acre, 2017; Erkelens, 2017; Farrell,
2014; Čanak, 2013; Merriman, Jones, Olsson, Sheppard, Thrift,
Tuan, 2012; Wang, 2009; Hertzberger, 2000; Van de Ven, 1987;
Ie Lie, 1984; Rapoport, 1970; Laird, 1921 etc.). Our paper aims
to focus on viewpoints and interpretations from philosophy,
psychology and architecture, all of which examine the concept
of spatiality in the domain of being, acting or moving. According
to the philosopher Martin Heidegger, spatiality (Räumlichkeit)
is the characteristic of being-in-the-world and is significantly
different from space, because the domain of a certain thing
is decided from a subjective position (Heidegger, 2011:24).
Relying on the Heidegger’s attitude, philosopher Maurice
Merleau-Ponty finds that existential structure of “being-in-theworld” is achieved through perceptive experience in spatiality,
so spatiality should not be discussed as “space sensation” or
“spatial position”, but as “spatiality of a situation” or event.
Bernard Tschumi thinks that “bodies generate space by moving
through it, the space not being a three-dimensional projection
of the mental picture, but the perception of the senses”, which
stressed the subjective experience in perceiving spatiality
(Tschumi, 1996:111). Sociologist Geores Perec is of the opinion
that the space is defined by our senses creating the illusion of
its depth and limits Perec, 2005:132, which is quite close to the
viewpoint of psychologist Martin Farell, who is of the opinion
that spatiality does not exist outside our experience (Farrell,
2014:330). What can be concluded is that the viewpoints taken
to interpret the term spatiality are quite different, but that they
agree, to a certain degree, that the phenomenon of spatiality is
relative and directly defined by perceptive experience.
In the context of this paper, spatiality will be assessed as one
of the essential topics in organisation of living space. From
that starting point, the analysis will examine characteristic
examples that applied at least one of the design principles
to achieve a higher level of spatiality in architecture: а) open
plan, b) space flexibility, c) enfilade or d) circular connection.
(Fig. 1) After presenting the most significant design principles
to achieve spatiality in architecture and comparative analysis
of representative examples, we will consider the use of these
principles in living space design.
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не постоји изван нашег искуства (Farrell, 2014:330). Из
наведеног се може констатовати да су гледишта са
којих се тумачи појам просторности веома различита,
али да се у извесној мери поклапају у становишту да је
феномен просторности релативан и директно одређен
перцептивним доживљајем.
У контексту овог истраживања просторност ће бити
посматрана као једна од есенцијалних тема у организацији
стамбеног простора. С тим полазиштем, у анализи ће
бити размотрени карактеристични примери, код којих је
примењен бар један од пројектантских принципа којима
се постиже виши ниво просторности у архитектури: а)
отворени план, б) флексибилност простора, в) анфилада
или г) кружна веза. (Сл. 1) Након приказа најзначајнијих
пројектантских принципа којима се постиже просторност
у архитектури и компаративне анализе репрезентативних
примера, биће размотрене могућности примене ових
принципа у области пројектовања стамбених простора.
Циљ рада је да се преиспита хипотеза по којој се просторност
у стамбеном простору постиже на три основна начина, која
уједно одређују и њен карактер: а) изразитим повећањем
бар једне од физичких димензија простора (дубине, ширине
или висине), б) пружањем могућности да се кретањем
кроз простор, који није сагледив из појединачних визура,
формира претпоставка о његовим стварним границама
и в) применом неке од оптичких илузија просторности у
материјализацији површина.
ПРОЈЕКТАНТСКИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ
ПРОСТОРНОСТИ
Просторност у архитектури се може постићи на више начина,
применом неког од пројектантских принципа. У општем
смислу, принципи се могу поделити на оне: а) који путем
организације простора одређују или редефинишу његове
границе и б) оне који кроз визуелни третман омогућавају
перцептивни доживљај његовог проширења. У физичком
смислу, принципи могу да се односе: а) на волумен простора
(отворен план, флексибилност, амфилада, кружна веза), б)
на његове површине (преклапање и градација планова) и в)
на материјализацију елемената или површина.

Сл. 1 Основни пројектантски принципи којима се
постиже виши ниво просторности: 1) отворени план, 2)
флексибилност простора, 3) анфилада и 4) кружна веза
(Извор: скица аутора)
Fig. 1 Basic design principles for achieving a higher level of
spatiality: 1) open plan, 2) flexibility of space, 3) enfilade and 4)
circular connection (Source: author’s sketch)

The aim of the paper is to examine the hypothesis that spatiality
in living space can be achieved in three main ways, which at
the same time define its character: a) by extreme extension
of at least one physical space dimension (depth, width or
height), b) by enabling movement through space, which cannot
be perceived from individual angles, so that the movement
forms the supposition of the real boundaries of the space and
c) by means of using one of the optical illusions of spatiality in
materialisation of the surfaces.
DESIGN PRINCIPLES IN ACHIEVING THE SPATIALITY

Отворени план
Један од најчешћих видова просторности у организацији
простора се постиже концептом отвореног плана (open
plan), који у архитектури, у ужем смислу речи, подразумева
обједињавање простора у већу целину, чиме се у мањој
или већој мери неутралишу границе између самосталних
просторно-функционалних целина (Alfirević, Simonović
Alfirević, 2016a:49). (Сл. 2) Примена отвореног плана
је нешто што се у великој мери већ подразумева код
савременог стамбеног простора, јер доприноси квалитету
АУ 48-2019

Spatiality in architecture can be achieved in different ways,
by using one of the design principles. In general sense, the
principles can be classified into: a) those which use space
organisation to determine or redefine its boundaries and b)
those which use the visual treatment to enable perceptive
experience of its extension. In the physical sense, the principles
can refer to: a) space volume (open plan, flexibility, enfilade, and
circular connection), b) space surface (overlapping and gradation
of planes) and c) materialisation of elements or surfaces.
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Open plan

Сл. 2 Стаклена кућа, Њу Кејнан, Конектикат, Филип Џонсон, 1949
(Извор: www.hulmanphotography.com, фото Ричард Шулман)
Fig. 2 Glass House, New Canaan, Connecticut, Philip Johnson, 1949
(Source: www.schulmanphotography.com, photo Richard Schulman)

One of the most frequent forms of spatiality in space
organisation is achieved through open plan concept, which in
architecture, in a more precise meaning, stands for unification
of space into a larger unit, which more or less neutralises the
borders between independent spatial and functional units
(Alfirević, Simonović Alfirević, 2016a:49). (Fig. 2) The use of open
plan is, to a large extent, taken for granted in modern living
spaces, as it contributes to the quality of comfort and helps
achieve more extensive spatiality. Mihailo Canak in his essay
Open or Closed Apartment states that there are two main forms
of plan openness: a) internal openness, when the inclination is
to integrate smaller rooms and functions into multi-purpose
space of larger dimensions and b) external openness which is
found in situations of physical and visual connection of interior
rooms with their surroundings (Čanak, 2013:67). An extreme
case of internal openness of plan is present in the concept of
all-in-one space, which mainly means the concentration of
space around one housing function as a constitutive motive, as
opposed to flowing space, where the space units are linked to
one another, thus establishing continuous sequence which in
some cases can be present in the form of circular connection
(Alfirević, Simonović Alfirević, 2016a:49). In the concept of allin-one space, there are no fixed or movable partitions inside
the same space frame, which enables the space to be visible
in its entirety from any viewing position (Alfirević, Simonović
Alfirević, 2016a:49). This is why the open space plan can be said
to enable the impression of “obvious” spatiality, i.e. the space
that can be completely perceived and does not motivate the
viewer to explore it further.
The most significant examples where spatiality was achieved
by utilising the open plan concept are: the Glass House (Glass
House, New Canaan, Connecticut, Philip Johnson, 1949) and
Farnsworth House (Farnsworth House, Illinois, Ludwig Mies
van der Rohe, 1951). Both examples show spatiality achieved
on the horizontal plane, through formation of open space and
panoramic opening of the interior towards its surrounding.
A similar principle was employed in Nine Square Grid House
(Nine Square Grids House, Kanagawa, Shigeru Ban, 1997) (Fig.
3), Wall-less House (Wall-less House, Nagano, Shigeru Ban,
1997) and the Abstract House (Abstract House, Hiroshima,
Shinichi Ogawa, 2002). In all of the examples, unlike previously
mentioned cases, the feeling of spatiality was achieved through
partial opening of the interior into two or three clearly defined
horizontal directions. An extreme example of achieving
spatiality was used in Kame House (Kame House, Niigata, Kochi
Architect’s Studio, 2013), where the “removal” of polyhedron
body from the centre of the house volume, achieved a rare
form of “absolute” interior plan openness and the connection of
rooms in different directions. (Fig. 4)

Сл. 3 Кућа са мрежом од девет квадрата, Канагава, Шигеру Бан, 1997
(Извор: www.archdaily.com, фото Хиројуки Хираи)
Fig. 3 Nine Square Grids House, Kanagawa, Shigeru Ban, 1997
(Source: www.archdaily.com, photo Hiroyuki Hirai)

40

48-2019 АУ

комфора и постизању веће просторности. Михаило Чанак
у свом есеју Отворен или затворен стан наводи да
постоје два основна вида отворености плана: а) интерна
отвореност, када се тежи интегрисању мањих просторија
и функција у вишенаменски простор већих димензија
и б) екстерна отвореност, која се јавља у ситуацијама
физичког и визуелног повезивања унутрашњих просторија
са окружењем (Čanak, 2013:67). Eкстремни случај интерене
отворености плана је присутан код концепта једнопростора
(all-in-one space), који првенствено подразумева
концентрисање простора око неке стамбене функције као
конститутивног мотива, за разлику од текућег простора, код
кога се простори надовезују један на други успостављајући
континуални низ, који у извесним ситуацијама може да
се јави и у виду кружне везе (circular connection) (Alfirević,
Simonović Alfirević, 2016a:49). Код концепта једнопростора,
унутар просторног оквира су изостављене фиксне или
помичне преграде, услед чега се простор може сагледати у
целости из било које тачке посматрања (Alfirević, Simonović
Alfirević, 2016a:49). Због тога се за концепт отвореног плана
може рећи да пружа утисак „очигледне” просторности, тј.
простора који се може перципирати у целости и који не
мотивише посматрача на његово даље истраживање.

Сл. 4 Кућа Каме, Нигата, Архитектонски студио Коши, 2013
(Извор: www.archdaily.com, фото Такуми Ота)
Fig. 4 Kame House, Niigata, Kochi Architect’s Studio, 2013
(Source: www.archdaily.com, photo Takumi Ota)

У најзначајније примере код којих је просторност постигнута
применом отвореног плана, могу се сврстати „Стаклена
кућа” у Њу Кејнану (Glass House, New Canaan, Connecticut,
Philip Johnson, 1949) и „Кућа Фарнсворт” у Илинојсу
(Farnsworth House, Illinois, Ludwig Mies van der Rohe, 1951).
У оба случаја просторност је постигнута у хоризонталној
равни, формирањем отвореног плана и панорамским
отварањем ентеријера према окружењу. Сличан принцип
је спроведен код „Куће са мрежом од девет квадрата” у
Канагави (Nine Square Grids House, Kanagawa, Shigeru Ban,
1997) (Сл. 3), „Куће без зидова” у Нагану (Wall-less House,
Nagano, Shigeru Ban, 1997) и „Апстрактне куће” у Хирошими
(Abstract House, Hiroshima, Shinichi Ogawa, 2002), код којих
је, за разлику од претходно поменутих примера, доживљај
просторности постигнут делимичним отварањем
ентеријера у два или три јасно одређена хоризонтална
правца. Екстреман пример постизања просторности је
примењен код „Куће Каме” у Нигати (Kame House, Niigata,
Kochi Architect’s Studio, 2013), код које су, „уклањањем”
полиедарског тела из тежишта волумена куће, постигнути
веома редак облик „апсолутне” интерне отворености плана
и повезивање просторија у различитим правцима (Сл. 4).

Сл. 5 Кућа Шредер, Утрехт, Герит Ритвелд, 1924
(Извор: www.dezeen.com, фото Стијн Поелстра)
Fig. 5 Schröder House, Utrecht, Gerrit Rietveld, 1924
(Source: www.dezeen.com, photo Stijn Poelstra)
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Флексибилност простора

Space flexibility

За разлику од концепта отвореног плана, код кога је
доживљај просторности стално присутан, принцип
флексибилности (flexibility) пружа могућност повременог
проширења или повећања дубине простора (ређе висине),
у зависности од степена његове отворености, тј. позиције, и
броја покретних преграда, што простору даје известан ниво
неодређености, јер се не може увек сагледати у целости.
Под појмом флексибилости простора у архитектури се
најчешће подразумева могућност повремене промене
простора, тј. принцип суперпозиције функција, при чему
се у ситуацијама када се помичне преграде уклоне може
успоставити једнопростор или текући простор (Alfirević,
Simonović Alfirević, 2016a:47). (Сл. 5)

Unlike the open plan concept, where the feeling of spatiality
is constantly present, the principle of flexibility enables
occasional extension or enlargement of space depth (and rarely
height), depending on the degree of space openness, i.e. the
position and the number of sliding partitions, which gives the
space a certain level of vagueness, as it cannot be viewed in its
entirety. In architecture the term space flexibility most often
stands for the possibility of occasional conversion of space, i.e.
the principle of super-position of functions, in situations when
sliding partitions are removed and one-in-all space or flowing
space can be created (Alfirević, Simonović Alfirević, 2016a:47).
(Fig. 5)

За Љерку Биондић, флексибилан стан је прилагодљив
животном стилу својих корисника или промени структуре
станара (Biondić, 1999:70), док Владимир Кубет, Олга
Царић и Ксенија Хиел сматрају да је флексибилна она
стамбена јединица која прати животни ритам корисника

For Ljerka Biondic, a flexible apartment is adaptable to the
life style of its occupants or to the change in the structure of
occupants (Biondić, 1999:70), while Vladimir Kubet, Olga Caric
and Ksenija Hiel find that the flexible housing unit is the one
following the life rhythm of its occupants and changes in
accordance with their needs (Kubet, Carić, Hiel, 2010:145).
Most researchers, interested in the phenomenon of flexibility
in life spaces, kept the focus of their interest primarily on the
domain of function, construction or installation systems (Raviz,
Eteghad, Guardiola, Aira, 2015; Gjakun, 2015, etc.). There are
very few research studies directed at the direction of analysing
the potentials of space flexibility. A certain step forward was
taken in research by Alaraji and Mohd Jusan, which examined
the part of perceived flexibility in house design by application
of conjoint analysis and characteristics of flexible house as
perceived by her occupants (Alaraji, Mohd Jusan, 2014, 2015). If
we analyse characteristic examples of living space organisation
where the principle of flexibility had the primary role in forming
the concept, it can be concluded that most of them had, as the

Сл. 6 Истегнута кућа, Лион, Барс
и Кокет, 2011 (www.archdaily.com,
фото Студио Ерик Саиле)
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Fig. 6 La Maison Etirée, Lyon, Barres &
Coquet, 2011 (Source: www.archdaily.
com, photo Studio Erick Saillet)
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и мења се у складу са његовим потребама (Kubet V., Carić
O., Hiel K., 2010:145). Код већине истраживача који су се
интересовали за феномен флексибилности код становања,
аспект њиховог разматрања је остао првенствено у домену
функције, конструкције или инсталационих система
(Raviz, Eteghad, Guardiola, Aira, 2015; Gjakun, 2015 и др.).
Веома су ретка истраживања која су усмерена у правцу
анализе потенцијала перцепције флексибилног простора.
Известан искорак чине истраживања Аларађија (Alaraji)
и Мохд Јусана (Mohd Jusan), у којима је разматрано
учешће доживљене флексибилности у пројектовању
куће применом обједињене анализе (conjoint analysis) и
карактеристике флексибилне куће доживљене од стране
корисника (Alaraji, Mohd Jusan, 2014, 2015). Уколико се
анализирају карактеристични примери организације
стамбеног простора код којих је принцип флексибилности
имао примарну улогу у формирању концепта, може се
констатовати да је код већине доминантан мотив био
задовољење основних људских потреба у релативно
скромним просторним могућностима. Такође, постоји
значајан број примера код којих је принцип флексибилности,
поред поменутих мотива, примењен и као медиј за
постизање веће просторности.

Сл. 7 Огољена кућа, Саитама, Шигеру
Бан, 2000 (Извор: www.archdaily.com,
фото Хиројуки Хираи)
Fig. 7 Naked House, Saitama, Shigeru Ban,
2000 (Source: www.archdaily.com, photo
Hiroyuki Hirai)

Код концепта становања под називом „Систем АБЦ” групе
Актар (Sistema ABC, concept, ACTAR Team, 1996), простори у
стану су диференцирани на затворене и отворене између
којих су распоређене флексибилне преграде. Сви затворени
простори (санитарне и помоћне просторије) формирани
су у виду издужених кубуса, местимично распоређених у
простору отвореног плана. У ситуацијама када се помичне
преграде уклоне, простор стана постаје проточан и могуће је
сагледати његову пуну дубину. Сличан приступ је примењен
код „Истегнуте куће” у Лиону (La Maison Etirée, Lyon, Barres &
Coquet, 2011), код које је просторност постигнута отварањем
ентеријера куће према наспрамним странама дворишта.
Померањем флексибилних преграда, унутрашњи простор
се у потпуности отвара према окружењу, док поглед
неометано „клизи” између затворених волумена. (Сл.
6). Код апартмана „Домаћи трансформер” у Хонг Конгу
(Domestic Transformer Apartment, Hong Kong, Gary Chang,
2007), флексибилност простора омогућава различите
начине коришћења, при чему клизне преграде, попут
„позоришних кулиса”, секвенцијално преграђују простор.
Померањем преграда, простор се отвара према светлу са
једне стране, што га чини физички и визуелно издуженијим.
Принцип помичних „кулиса” које деле и одређују различите
дубине простора примењен је и код „Куће Шредер” у
Утрехту (Schröder House, Utrecht, Gerrit Rietveld, 1924) и
„Куће Вртешке” у Мианјангу (Pinwheel House, Mianyang,
Ying chee Chui, 2010). Ротирањем и уклањањем склопивих
паравана постигнути су различити сценарији коришћења и
ширење простора у хоризонталној равни. „Огољена кућа” у
Саитами (Naked House, Saitama, Shigeru Ban, 2000) пример
је експериментисања са изражајним потенцијалима дубине
простора. Померањем кубичних модула (соба) унутар куће
мења се конфигурација ентеријера и формирају различите
дубине простора и визуре према окружењу. (Сл. 7).
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dominant motive, the aim to satisfy basic human needs within
relatively modest spatial options. Furthermore, there is a
significant number of examples where the principle of flexibility
was, along with previously mentioned motives, applied also as
the medium for achieving extended spatiality.

Сл. 8 Кућа Гуна, Консепсион, Пезо вон Елрихшаузен, 2014
(Извор: www.archdaily.com, фото Пезо вон Елрихшаузен)
Fig. 8 Guna House, Concepcion, Pezo von Ellrichshausen, 2014
(Source: www.archdaily.com, photo Pezo von Ellrichshausen)

In the concept of housing known as “Sistema ABC” by ACTAR
team, (Sistema ABC, concept, ACTAR Team, 1996), the space
in the apartment is differentiated into closed and open, with
in-between flexible partitions. All closed spaces (sanitary and
auxiliary rooms) are in the form of elongated cubes, partially
distributed in the open space apartment. In situations when
flexible partitions are removed, the space of the apartment
becomes free-flowing and it is possible to perceive its full depth.
A similar approach was used in La Maison Etirée (La Maison Etirée,
Lyon, Barres & Coquet, 2011), where the spatiality was achieved
through opening the interior of the house towards opposite
sides of the yard. By removing flexible partitions, interior space
opens fully towards the surroundings, while the view can slide
undisturbedly between the closed volumes. (Fig. 6) In Domestic
Transformer Apartment (Domestic Transformer Apartment,
Hong Kong, Gary Chang, 2007), flexibility of space lends itself
to various ways of usage, while the sliding partitions, similar to
“theatre backdrop” sequentially divide the space. By shifting
the partitions, the space opens to light on one side, which
makes it physically and visually extended. The principle of
sliding “backdrops” dividing and determining different space
depth was used in the Schröder House (Schröder House, Utrecht,
Gerrit Rietveld, 1924) and the Pinwheel House (Pinwheel House,
Mianyang, Ying chee Chui, 2010). By rotating and removing
folding screens, different scenarios emerged, enabling the
use of space and its extension on the horizontal plane. The
Naked House (Naked House, Saitama, Shigeru Ban, 2000) is an
example of experimenting with expressive potentials of space
depth. By moving cubical modules (rooms) inside the house, the
configuration of the interior changes and different space depth
and views of the surroundings areas are formed. (Fig. 7)

Анфилада

Enfilade

У односу на концепт отвореног плана код кога се простори
и функције углавном групишу у гроздове, чинећи тиме
већи вишенаменски простор, „класичан” облик анфиладе
(фр. enfilade) подразумева повезивање просторија у
линеарне низове, чиме се постиже утисак велике дубине и
репрезентативности простора (Etlin, 1996:131). Интензиван
доживљај просторности се постиже применом анфиладе,
код које су визуре према исходиштима са обе стране
продужене кроз фасадне отворе према окружењу. (Сл. 8).

In comparison with the open-plan concept, where the space
and functions are mainly grouped in clusters, making the multipurpose space larger, the “classic” shape enfilade (Fr. enfilade)
denotes the connection of rooms in linear sequences, which
creates the feeling of larger depth and representativeness of
the space (Etlin, 1996:131). Intensive sensation of spatiality
is achieved by means of enfilade, where the views towards
the focal point on both sides are lengthened through façade
openings facing the exterior. (Fig. 8)

Надовезивање просторија у анфилади је углавном
аксијално, са централном осом комуникације, при
чему постоје и други типови анфилада са смакнутим
просторима који тангирају осу кретања. Да би анфилада
била формирана, неопходно је да простори буду директно
надовезани и са конкретним границама, најчешће у виду

The alignment of the rooms in enfilade is mainly axial, with
central axis of communication, although there are other types
of enfilade with shear space touching the moving axis. In order
for the enfilade to be formed, it is necessary that the rooms are
directly adjacent to each other, with concrete boundaries, most
often in the form of backdrop, which makes the perspective
effect more powerful. If the inclination is to achieve excessive
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Сл. 9 Кућа Рифа Г’09, Сјудад де ла Коста, Марија Инес Гарсија и Максимилијано
Гарсија, 2016 (Извор: www.archdaily.com, фото Маркос Гуипони)
Fig. 9 House Architecture Rifa G’09, Ciudad de la Costa, Maria Ines Garcia &
Maximiliano Garcia, 2016 (Source: www.archdaily.com, photo Marcos Guiponi)

кулиса, услед чега је перспективни ефекат израженији.
Уколико се преко извесне границе тежи неправилној
конфигурацији простора, анфилада се претвара у неки други
концепт просторности (нпр. кружну везу, текући простор и
др.). Иако концепт анфиладе има извесних сличности са
отвореним планом, јер се повезивањем мањих простора
тежи њиховом визуелном обједињавању, код анфиладе
није могуће сагледати простор у целости, већ је неопходно
проћи кроз њега како би се доживела целина (Janson,
Tigges, 2014:100). Без проласка кроз све секвенце анфиладе,
границе простора је могуће само претпоставити. Ова
карактеристика анфиладама даје извесну неодређеност,
што са аспекта просторности концепт чини посебно
интересантним.
Један од савремених примера код кога је примењен
„класичан” облик анфиладе је „Кућа Гуна” у Консепсиону
(Guna House, Concepcion, Pezo von Ellrichshausen, 2014).
По ободу куће је формиран систем линеарних анфилада
које се под правим углом надовезују једна на другу. На
исходиштима визура су постављени прозори, због чега
се стиче утисак велике отворености и дубине простора.
Последњих деценија у пракси све је присутнији динамичан
облик анфиладе, код кога је правац кретања кроз
просторије ексцентричан, док простори са обе стране
тангирају осу кретања. (Сл. 9, 10) Оваквим приступом је
теже доживети границе простора, због несагледивости
целине и различитости у пропорцијама које су последица
тежње ка динамичном решењу. За разлику од „класичног”
облика анфиладе, код кога су кулисе постављене
под правим углом у односу на правац кретања, код
савремених концепата је често присутно и формирање
анфиладе са преградама које су постављене паралелно
са осом кретања, што наглашава перспективни ефекат
у ентеријеру и дубину простора. Нестандардан облик
анфиладе је примењен код „Полифоник резиденције” у
Токоро-Гуну (Polyphonic Residence, Tokoro-gun, Jun Igarashi
Architects, 2012), где је структура централносиметричне
анфиладе разбијена, а просторност постигнута применом
вишеструких „мембрана”, у виду дематеријализованих
зидова, који слојевито наговештавају карактеристичне
дубине у издуженом простору.
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irregular configuration of the space, the enfilade will turn
into a different spatiality concept (e.g. circular connection,
flowing space, etc.). Although the enfilade concept has certain
similarities with the open plan concept, as the connection of
smaller rooms makes them visually united, the enfilade concept
does not enable the perception of the entire space, as the viewer
is required to walk through it in order to experience the entire
space (Janson, Tigges, 2014:100). Without passing through all
the sequences of the enfilade the boundaries of the space can
only be supposed. This characteristics give a certain uncertainty
to enfilade, which makes the spatiality aspect of this concept
particularly interesting.
One of the modern examples with applied “classical” form of
enfilade is the Guna House (Guna House, Concepcion, Pezo
von Ellrichshausen, 2014). On the periphery of the house the
enfilades form the right angle in a sequence. The focal point
views have windows, creating the feeling of great openness
and space depth. The dynamic form of enfilade has been
increasingly present in practice in recent decades, making the
direction of movements through rooms eccentric, while the
space on both sides touches the moving axis (Fig. 9, 10). This
approach makes it more difficult to experience the boundaries
of space, due to inability to view the whole space and the
differences in proportions as a consequence of attempts to
achieve a dynamic solution. Unlike the “classical” shape of
enfilade, where the backdrop is placed under the right angle
with respect to the movement direction, modern concepts very
45

Сл. 10 Кућа у Сакури, Сакура, Yamazaki Kentaro Design Workshop, 2014 (Извор:
www.archdaily.com, фото Naomi Kurozumi Architectural Photographic Office)
Fig. 10 House in Sakura, Sakura, Yamazaki Kentaro Design Workshop, 2014 (Source:
www.archdaily.com, photo Naomi Kurozumi Architectural Photographic Office)

Кружна веза
Kонцепт кружне везе се примењује у организацији
различитих архитектонских садржаја, док је у области
становања најчешће присутан код станова малих
квадратура и стамбених јединица са великим бројем
просторија. Код мањих станова, кружна веза се првенствено
јавља као последица тежње ка успостављању психолошког
доживљаја веће просторности (Alfirević, Simonović Alfirević,
2018:27), док се код већих простора користи и са циљем
продубљивања визура унутар стана, као и остваривања
репрезентативних визуелних ефеката (Wook Seo, Sung Kim,
2013:79). На кружну везу се често надовезују огранци других
комуникација у стану, што у екстремним случајевима
доводи до појаве веома сложених и тешко памтљивих
комуникацијских система, посебно ако структура простора
није ортогонална. (Сл. 11)
Кружна веза се у стамбеном простору у бројним
случајевима формира око централног санитарног блока,
мада су доста честе и ситуације када се јавља око неке од
помоћних просторија, попут гардеробе, оставе, степеништа
и др. (Bajlon, 1979:39-42; Alfirević, Simonović Alfirević,
Сл. 11 Кућа будућности, Лондон, Алисон и Питер Смитсон, 1956
(Извор: Zeinstra, 2008:204)
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frequently have enfilades with partitions, placed parallelly to
the movement axis, which emphasises the perspective effect in
the interior and the space depth. Non-standard form of enfilade
was used in Polyphonic Residence (Polyphonic Residence,
Tokoro-gun, Jun Igarashi Architects, 2012), where the structure
of centrally symmetrical enfilade is broken, and spatiality was
achieved by means of multiple “membranes” in the shape of
dematerialised walls, which in layers suggest the characteristic
depth within an extended space.
Circular connection
The concept of circular connection is used in organisation
of various architectural contents, while in the housing area
it is most often present in smaller apartments and housing
units with a larger number of rooms. In smaller apartments,
circular connection is most often the consequence of the aim to
achieve psychological imporession of larger spatiality (Alfirević,
Simonović Alfirević, 2018:27), while in larger places it is used in
order to deepen the view of the inner space of the apartment,
Fig. 11 House of the Future, London, Alison & Peter Smithson, 1956
(Source: Zeinstra, 2008:204)
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Сл. 12 Кућа са светлим зидовима, Тојокава, mA-style архитекти, 2013
(Извор: www.archdaily.com, фото Каи Накамура)
Fig. 12 Light Walls House, Toyokawa, mA-style Architects, 2013
(Source: www.archdaily.com, photo Kai Nakamura)

2016b:38). Ређи су примери код којих су просторије повезане
у континуални систем око неке од главних стамбених
просторија, попут дневног боравка, трпезарије, библиотеке,
кабинета и др. Доживљај просторности код кружне везе је
првенствено последица континуалног кретања, чиме се
због честих промена правца ремети осећај оријентације у
простору и постиже ефекат његове флуидности (Ebrahimi,
2013:74). Кружна веза наводи корисника на кретање унутар
простора, како би се његов стваран облик непосредно
доживео. У том смислу доживљај простора није константан,
јер се непрекидно мења услед релативног позиционирања
посматрача у односу на границе и облике у простору.
Од великог броја примера код којих је евидентирана кружна
веза, неколико се посебно истиче по неконвенционалној
примени овог принципа. Код „Куће са белим зидовима” у
Тојокави (Light Walls House, mA-style Architects, Toyokawa,
2013) (Сл. 12), концепта „Једнопородичне куће” у Риму
(Casa Unifamiliare, Roma, Celoria Architects, concept) и „Куће
будућности” у Лондону (House of the Future, London, Alison &
Peter Smithson, 1956), унутар отвореног плана су неправилно
распоређени затворени простори, у виду кубуса око којих
је омогућено слободно кретање. Границе простора ни
из једне позиције није могуће сагледати у целости, већ
се доживљај просторности постиже претпостављањем
целине на основу спорадичних визура које се сагледавају
приликом кретања, што је посебно изражено код другог
и трећег примера. Надградња овог концепта је присутна
код пројеката Су Фуџимотоа „Спиралне куће” (Spiral House
Project, Sou Fujimoto, 2007) и „Куће Н” у Оити (House N, Oita,
Sou Fujimoto, 2008). (Сл. 13). Фуџимото често комбинује
концепт кружне везе и „слојевитост” простора, чиме код
својих експеримената постиже висок ниво атрактивности
простора. Код оба примера су преграде између просторија
АУ 48-2019

Сл. 13 Кућа Н, Оита, Јапан,
Су Фуџимото, 2008
(Извор: www.archdaily.com,
фото Иван Бан)
Fig. 13 House N, Oita, Japan,
Sou Fujimoto, 2008
(Source: www.archdaily.com,
photo Iwan Baan)
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as well as in order to create representative visual effects (Wook
Seo, Sung Kim, 2013:79). Circular connection is most often
linked to parts of other communications inside the apartment,
which in extreme cases leads to creation of communication
systems which are very complex and can be hard to remember,
especially if the structure of the space is not orthogonal (Fig. 11)

Сл. 14 Утицај боје на перцепцију дубине простора
(Извор: Tai, Inanici, 2009:4)
Fig. 14 The influence of colour on the perception of spatial depth
(Source: Tai, Inanici, 2009:4)

Сл. 15 Утицај светла на перцепцију дубине простора
(Кућа Кошино, Ашија-ши, Тадао Андо, 1984)
Fig. 15 The influence of light on the perception of spatial depth
(Koshino house, Ashiya-shi, Tadao Ando, 1984)

In housing spaces, the circular connection is in numerous
cases formed around the central sanitary block, although it
can quite often be found around some of the auxiliary rooms,
such as the cloakroom, pantry, staircase, etc. (Bajlon, 1979:3942; Alfirević, Simonović Alfirević, 2016b:38). Not so frequent
are examples of rooms connected into a continuous system
around one of the main living spaces, such as the living room,
dining room, library, cabinet, etc. The feeling of spatiality in
circular connection is mainly the consequence of continuous
movement, with frequent changes in direction, which hampers
the feeling of spatial orientation and creates the effect of space
fluidity (Ebrahimi, 2013:74). Circular connection leads the user
to move inside the space, so that he can directly experience its
real shape. In this sense, the experience of space is not constant,
as it is consistently changing due to relative positioning of the
viewer in relation to the boundaries and shapes in space.
Out of numerous examples which show circular connection, a
few are particularly striking, as they showcase unconventional
application of this principle. The Light Walls House (Light
Walls House, mA-style Architects, Toyokawa, 2013) (Fig. 12),
Casa Unifamiliare concept (Casa Unifamiliare, Roma, Celoria
Architects, concept) and House of the Future (House of the
Future, London, Alison & Peter Smithson, 1956), are examples
of open plan with irregularly positioned closed spaces, in the
form of cubes allowing free movement. The boundaries of space
are not completely visible from any position, so the experience
of spatiality is gained by envisioning the whole unit based
on sporadic views visible when moving, which is particularly
noticeable in the second and third example. A reference to this
concept is present in Spiral House, By Sou Fujimoto (Spiral House
Project, Sou Fujimoto, 2007) and House N (House N, Oita, Sou
Fujimoto, 2008). (Fig. 13) Fujimoto quite frequently combines
the concept of circular connection and “layers” of space, which
helps him to obtain high level of space attractiveness in his
experiments. Both examples use perforated partitions between
rooms, which help the viewer to suppose where the boundaries
of space are, but the picture of the whole space is still not visible
from a single position.
Illusions of spatiality
Along with designing principles, which in a physical sense
configure the boundaries of space and create the feeling of
larger spatiality, there are also different approaches that can
influence visual perception of the viewer and the creation of
virtual1 image of the space boundaries, such as: the use of colour,
1
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The term virtual is used to denote the outcome of the illusion, something unreal
and with no physical shape (Vujaklija, 1980:152).
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перфориране, због чега се могу претпоставити границе
простора, али целину простора ни из једне позиције није
могуће сагледати.
Илузије просторности
Поред пројектантских принципа, којима се у физичком
смислу конфигуришу границе простора и ствара осећај
веће просторности, постоје и различити приступи којима
се може утицати на визуелну перцепцију посматрача и
формирање виртуелне1 представе о границама простора,
као што су: примена боје, светла или огледала у ентеријеру
(Jaglarz, 2011, 2012; Rasmussen, 1964:208). Истраживања
илузија просторности су углавном присутна у областима
психологије и дизајна ентеријера, у којима су разматрани
различити утицаји природног и вештачког осветљења
или боје на визуелну перцепцију и доживљај простора
(Al-Zamil, 2017; Tai, Inanici, 2009; Jaglarz, 2011, 2012). Иако се
већина оптичких илузија просторности постиже одређеном
материјализацијом површина, поједине принципе је
могуће применити и на архитектонску организацију
простора. Применом светлих и хладних тонова ствара се
утисак веће просторности у ентеријеру, док тамни и топли
тонови „затварају” и умањују простор (Jaglarz, 2011:362;
Franz, 2006). (Сл. 14) Фронталним сагледавањем природне
светлости, у уској просторији се постиже интензивнији
доживљај просторности од ситуације са бочним
осветљењем, јер се на тај начин, не само продужава визура
од фасадног отвора према окружењу, већ се стиче и утисак
издужења унутрашњег простора до фасадног отвора услед
његовог интензивног просветљавања. (Сл. 15)
Преклапање (overlap) или интерпозиција (interposition)
елемената је метод постизања просторности код кога се
делимичним или потпуним заклањањем погледа на један
објекат другим објектом стиче утисак њихове различите
просторне удаљености. Доживљај просторности постаје
израженији увођењем транспарентних преграда, чиме
се наговештава дубина и постиже утисак слојевитости
простора. (Сл. 16) Применом принципа интерпозиције,
због умрежавања информација које проистичу из
транспарентности планова, умањује се могућност процене
стварне дубине простора, док се и даље може констатовати
који је елемент или план ближи, а који даљи у простору.
Овај принцип је на доследан начин примењен код
„Слојевите куће” на Хокаиду (Layered House, Hokkaido, Jun
Igarashi Architects, 2008), код које су полутранспарентним
помичним завесама диференциране дубине простора и
различити нивои отварања према окружењу.
Градација просторних планова (удаљења) је метод код кога
се облици и површине, што су ближи позицији посматрања,
1

Сл. 16 Слојевита кућа, Хокаидо (Јун Игараши архитекти, 2008)
Fig. 16 Layered House, Hokkaido (Jun Igarashi Architects, 2008)

light or mirrors in the interior (Jaglarz, 2011, 2012; Rasmussen,
1964:208). Research into space illusions were mainly the focus
of psychology and interior design, which discussed different
influences of natural or artificial light or colour to visual
perception and the experience of space (Al-Zamil, 2017; Tai,
Inanici, 2009; Jaglarz, 2011, 2012). Although majority of optical
spatiality illusions can be achieved by certain materialisation
of surfaces, some principles can be used even in architectural
organisation of the space. The use of bright and cold shades
can create the impression of larger spatiality of the interior,
while darker and warmer shades “close” the space and make
it smaller. (Jaglarz, 2011:362; Franz, 2006). (Fig. 14) Front view
of the natural light, in a narrow room creates a more intensive
experience of spatiality than in the case of side lighting, as it not
only lengthens the view from the façade opening towards the
surrounding, but also helps create the impression of elongation
of the inner space up to the façade opening, as a result of its
intensive exposure to light. (Fig. 15)
Overlap or interposition of elements is a method of spatiality
creation when partial or complete blocking of the view on one
object by another object creates the impression of the difference
in their spatial distance. The feeling of spatiality is more
stressed by introduction of transparent partitions, indicating
the depth and achieving the impression of space layering (Fig.
16). By using the principle of interposition, in order to connect
information created from the transparency of the plan, the
option of assessing the real space depth is reduced, while at the
same time it is still possible to conclude which element or plan
is closer or more distant in space. This principle was consistently
utilized in the Layered House (Layered House, Hokkaido, Jun
Igarashi Architects, 2008), where semi-transparent movable
curtains are used to differentiate the space depth and different
levels of opening towards the surroundings.

Појам виртуелно се користи да означи оно што произилази из привида, што
је нестварно и што нема свој физички облик (Vujaklija, 1980:152).
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Сл. 17 Пентхаус, Берлин, Lecarolimited, 2010
(Извор: www.lecarolimited.de, фото Герит Енгел)

Сл. 18 Апартман EM-10, Букурешт, AAStudio
(Извор: www.aastudio.ro)

Fig. 17 Penthouse, Berlin, Lecarolimited, 2010
(Source: www.lecarolimited.de, photo Gerrit Engel)

Fig. 18 EM-10 Apartment, Bucharest, AAStudio
(Source: www.aastudio.ro)

све више диференцирају, чиме се постиже утисак њихове
различите просторне удаљености. Елементи у простору
се могу градирати према: нивоу детаљности (оно што је
ближе делује детаљније и храпавије, а оно што је даље,
апстрактније и глаткије), нивоу контраста, тј. истицања
у односу на окружење (оно што је светлије делује ближе
у односу на тамније окружење и обрнуто, оно што је
тамније делује ближе у односу на светлије окружење) итд.
(Wänström Lindh, 2012:41).

Gradation of space plans (distance) is a method where the closer
the shapes or surfaces are to the viewing position, the more
differentiated they are, which creates the impression of their
different spatial remoteness. Elements in space can be graded
according to: their detail level (a closer object seems more
detailed and ragged, a more distant object appears to be more
abstract and smoother), level of contrast i.e. distinctiveness with
relation to the surrounding (a lighter object seems closer against
darker surroundings and vice versa, a darker object seems closer
against lighter surrounding) etc. (Wänström Lindh, 2012:41).

Примена рефлективних површина (првенствено огледала)
је најзначајнија метода постизања илузије просторности.
Могућности су различите, од дематеријализације елемената
и површина у простору, до стварања надреалистичких
ефеката, и зависе од конфигурације простора, позиције
извора светла и огледала у њему. (Сл. 17) Ефекат изражене
просторности се постиже позиционирањем великих
огледалских површина на ужој страни простора, и по
могућству на супротној страни од извора природног светла,
што утиче, не само на осветљеност простора, већ и на
визуелни ефекат који је сличан анфилади. Комбиновањем
два огледала под правим углом ствара се илузија четири
пута већег простора (Сл. 18), док наспрамна позиција два
огледала ствара илузију „бескрајног тунела рефлексија”
(Jaglarz, 2011:363).

The utilization of reflective surfaces (mainly mirrors) is the
most obvious method to create the spatial illusion. The options
are wide, from dematerialisation of elements and surfaces
in space, to creation of surrealist effects, and they depend on
space configuration, position of the light source and the mirrors
in it (Fig. 17) The effect of emphasised spatiality is achieved
by positioning large mirror surfaces on the narrow side of the
space, and, if possible, on the opposite end of the natural source
of light, which affects, not only the lighting of the space, but
also the visual effect similar to enfilade. By combining two
mirrors under the right angle, an illusion of space which is four
times bigger is created (Fig.18), while the position of the two
mirrors on opposite sides creates the illusion of “infinite tunnel
of reflexion” (Jaglarz, 2011:363).

ДИСКУСИЈА

DISCUSSION

Имајући у виду претходно речено, може се приметити да је
код већине примера, посматрано из аспекта организације
простора, комбиновано два или више принципа како би био
постигнут жељени ниво просторности.2 Анализом бројних
примера који су реализовани, а код којих су примењени
анализирани принципи, може се констатовати да су у
употреби најчешће следеће комбинације: а) отворени
план - кружна веза, б) отворени план - флексибилност и в)
кружна веза - флексибилност. Чини се да је основни разлог
за овакав тренд доминација ова три концепта у савременој
стамбеној архитектури, посебно када су у питању простори

Taking into consideration everything we discussed above, we
can notice that most examples, from the spatial organisation
aspect, combine two or more principles, in order to achieve the
desired level of spatiality.2 By analysing numerous completed
examples that used the analysed principles, it can be concluded
that the following combinations are most frequently used: a)
open plan - circular connection, b) open plan – flexibility and c)
circular connection – flexibility. It seems that the main reason
for such a trend of domination of three concepts in modern
housing architecture, particularly in smaller surface apartments

2
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Иако у раду, због обима истраживања, нису разматране све комбинације, у
теоријском смислу је могуће успоставити релације између свих принципа.

2

Although, due to extensiveness of research, this paper did not examine all
possible combinations, in theoretical sense it is possible to establish relations
between all principles.

48-2019 АУ

са малим квадратурама (Alfirević, Simonović Alfirević,
2016а). Са друге стране, принцип анфиладе је највише био у
примени код резиденцијалних простора током претходних
векова, све до средине XVI века и појаве коридора (Evans,
1997:70). Од тада су анфиладе мање присутне у пракси, јер је
функционална потреба за интимношћу и диференцијацијом
простора превладала њихову естетску улогу.

(Alfirević, Simonović Alfirević, 2016а). On the other hand, the
principle of enfilade was most often used in residential spaces
in the previous centuries, up to the middle of XVI century and
the emergence of corridor (Evans, 1997:70). Since then, enfilade
was used less often in practice, as the functional need for
intimacy and differentiation of space prevailed in comparison
to their aesthetic role.

Приликом истраживања питања којим од наведених
принципа се постиже максимални ефекат физичке
просторности, јасно су се раздвојиле три целине: а) отворени
план, којим се, у зависности од конфигурације простора,
може постићи висок ниво „очиледне” просторности,
уколико се бар једна од димензија простора пренагласи
(најчешће је у примени ширење простора у хоризонталној
равни, у једном или два правца); б) флексибилност и
анфилада, којима се постиже висок ниво „очигледне”
просторности, али које због извесне неодређености или
променљивости граница стварају утисак да је простор
већих димензија него што се може сагледати и в) кружна
веза, којом се углавном не постиже висок ниво „очигледне”
просторности, јер се њеном прекомерном применом
ремете сложене функционалне релације и интимност у
стамбеном простору. Са друге стране, применом кружне
везе је могуће постићи највиши ниво „антиципиране”
просторности, јер се цикличним кретањем константно
мења аспект посматрања граница простора, због чега се
стиче утисак да је он много већи од онога што се види, што
је посебно изражено код концепата са више цикличних
комуникација.

When we examined the question which of the stated principles
achieved the maximum effect of physical spatiality, three
distinct concepts emerged: a) open plan, which can, depending
on the configuration of space, achieve high level of “obvious”
spatiality, if at least one of the dimensions of space was
overly emphasised (most frequently, extension of the space
on horizontal plane in one or two directions is utilized for
this purpose); b) flexibility and enfilade, which enable a high
level of “obvious” spatiality, but also create the feeling that
the space has bigger dimensions, due to certain vagueness or
changeability of boundaries and c) circular connection, which
mainly doesn’t achieve a high level of “obvious” spatiality,
as its excessive use disturbs complex functional relations
and intimacy in the living space. On the other hand, circular
connection enables a highest level of “anticipated” spatiality,
as cyclical movement constantly changes the viewing point of
the space boundaries, creating the effect that the space is larger
than perceived, which is particularly stressed in concepts with
more cyclical communications.

У домену примене илузија просторности од великог значаја
је да ли се употребом одређеног принципа постижу интерна
или екстерна отвореност и повећање простора, од чега ће
зависити и постигнути ниво просторности. Највиши ниво
„виртуелне” просторности се постиже отварањем простора
према окружењу, чиме се исходиште визуре не ограничава
на физичке границе простора, већ се граница очекује и
претпоставља далеко иза њих. Ово је могуће постићи
комбиновањем различитих принципа, али првенствено
применом огледала као најмоћнијег медија за стварање
илузије просторности.

In the domain of use of spatiality illusions it is of great
importance whether the use of a certain principle achieves
internal or external openness and extension of the space that
the achieved level of spatiality depends on. The highest level
of “virtual” spatiality is created by opening the space towards
its surroundings, which does not limit the focal point to the
physical boundaries of space, but rather leaves them to be
imagined far behind the real physical boundaries. This can
be achieved by combining different principles, but mainly by
means of mirrors as the most powerful medium to create the
spatial illusion.

ЗАКЉУЧАК

CONCLUSION

Уколико се направи осврт на полазну претпоставку, по
којој су у пројектовању стамбених простора присутна три
основна карактера просторности и да се њихова појава
јавља као последица примене бар једног од поменутих
принципа, може се констатовати да је она потврђена, уз
следећи коментар:

Looking back at the starting hypothesis, which indicated that
there are three main spatiality characters in design of the living
space and that they emerge as a consequence of application of
at least one the mentioned principles, it can be concluded that
the hypothesis has been proven, as the following comments
might explain:

1. „ Перципирана” или сагледива просторност се јавља
као последица изразитог повећања бар једне од
примарних димензија простора (дубине, ширине или
висине) и постиже се првенствено применом концепата
отвореног плана и/или флексибилности простора;

1. “ Perceptible or visible spatiality is the consequence of
extreme extension of at least one of the primary dimensions
of space (depth, width or height) and is achieved primarily
by use of open plan concept and/or the concept of space
flexibility.
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2. „ Антиципирана” или наговештена просторност се
јавља у ситуацијама када простор није сагледив из
једне визуре, због чега је неопходно да се истраже
границе његовог оквира како би се стекао утисак праве
величине. Најчешће се постиже применом концепата
анфиладе и/или кружне везе;
3. „Вирутелна” или привидна просторност се јавља као
последица примене неке од оптичких илузија.

2. “ Anticipated” or presumed spatiality appears in situations
when the space is not visible from a single viewpoint, thus
initiating further examination of the space boundaries in
order to get the real space size impression. Most often this
is achieved by way of using the concepts of enfilade and/or
circular connection.
3. “Virtual” or illusory spatiality emerges as the result of an
optical illusion.

Значај овог становишта је у томе што у даљим
истраживањима може да послужи као полазиште за
анализу феномена просторности и у другим областима
архитектонског стваралаштва, чиме би се подстакао
континуитет разматрања ове есенцијалне естетске
категорије.

The importance of these findings lies in the fact that they can
serve as the starting point in further research aiming to analyse
the phenomenon of spatiality or it can be examined in other
areas of architectural studies, which would encourage the
continuity of exploring this essential aesthetic category.

ИЛУСТРАЦИЈЕ

FIGURES

Сл. 1 Основни пројектантски принципи којима се постиже виши ниво
просторности: 1) отворени план, 2) флексибилност простора, 3) анфилада
и 4) кружна веза (Извор: скица аутора)
Сл. 2 Стаклена кућа, Њу Кејнан, Конектикат, Филип Џонсон, 1949 (Извор: www.
schulmanphotography.com, фото Ричард Шулман)
Сл. 3 Кућа са мрежом од девет квадрата, Канагава, Шигеру Бан, 1997 (Извор:
www.archdaily.com, фото Хиројуки Хираи)
Сл. 4 Кућа Каме, Нигата, Архитектонски студио Коши, 2013 (Извор: www.
archdaily.com, фото Такуми Ота)
Сл. 5 Кућа Шредер, Утрехт, Герит Ритвелд, 1924 (Извор: www.dezeen.com, фото
Стијн Поелстра)
Сл. 6 Истегнута кућа, Лион, Барс и Кокет, 2011 (www.archdaily.com, фото
Студио Ерик Саиле)
Сл. 7 Огољена кућа, Саитама, Шигеру Бан, 2000 (Извор: www.archdaily.com,
фото Хиројуки Хираи)
Сл. 8 Кућа Гуна, Консепсион, Пезо вон Елрихшаузен, 2014 (Извор: www.
archdaily.com, фото Пезо вон Елрихшаузен)
Сл. 9 Кућа Рифа Г’09, Сјудад де ла Коста, Марија Инес Гарсија и Максимилијано
Гарсија, 2016 (Извор: www.archdaily.com, фото Маркос Гуипони)
Сл. 10 Кућа у Сакури, Сакура, Yamazaki Kentaro Design Workshop, 2014 (Извор:
www.archdaily.com, фото Naomi Kurozumi Architectural Photographic
Office)
Сл. 11 Кућа будућности, Лондон, Алисон и Питер Смитсон, 1956 (Извор: Zeinstra,
2008:204)
Сл. 12 Кућа са светлим зидовима, Тојокава, mA-style архитекти, 2013 (Извор:
www.archdaily.com, фото Каи Накамура)
Сл. 13 Кућа Н, Оита, Јапан, Су Фуџимото, 2008 (Извор: www.archdaily.com, фото
Иван Бан)
Сл. 14 Утицај боје на перцепцију дубине простора (Tai, Inanici, 2009:4)
Сл. 15 Утицај светла на перцепцију дубине простора (Кућа Кошино, Ашија-ши,
Тадао Андо, 1984)
Сл. 16 Слојевита кућа, Хокаидо (Јун Игараши архитекти, 2008)
Сл. 17 Пентхаус, Берлин, Lecarolimited, 2010 (Извор: www.lecarolimited.de, фото
Герит Енгел)
Сл. 18 Апартман EM-10, Букурешт, AAStudio (Извор: www.aastudio.ro)

Fig. 1 Basic design principles for achieving a higher level of spatiality: 1) open plan,
2) flexibility of space, 3) enfilade and 4) circular connection (Source: author’s
sketch)
Fig. 2 Glass House, New Canaan, Connecticut, Philip Johnson, 1949 (Source: www.
schulmanphotography.com, photo Richard Schulman)
Fig. 3 Nine Square Grids House, Kanagawa, Shigeru Ban, 1997 (Source: www.
archdaily.com, photo Hiroyuki Hirai)
Fig. 4 Kame House, Niigata (Kochi Architect’s Studio, 2013 (Source: www.archdaily.
com, photo Takumi Ota)
Fig. 5 Schröder House, Utrecht, Gerrit Rietveld, 1924 (Source: www.dezeen.com,
photo Stijn Poelstra)
Fig. 6 La Maison Etirée, Lyon, Barres & Coquet, 2011 (Source: www.archdaily.com,
photo Studio Erick Saillet)
Fig. 7 Naked House, Saitama, Shigeru Ban, 2000 (Source: www.archdaily.com,
photo Hiroyuki Hirai)
Fig. 8 Guna House, Concepcion, Pezo von Ellrichshausen, 2014 (Source: www.
archdaily.com, photo Pezo von Ellrichshausen)
Fig. 9 House Architecture Rifa G’09, Ciudad de la Costa, Maria Ines Garcia &
Maximiliano Garcia, 2016 (Source: www.archdaily.com, photo Marcos
Guiponi)
Fig. 10 House in Sakura, Sakura, Yamazaki Kentaro Design Workshop, 2014 (Source:
www.archdaily.com, photo Naomi Kurozumi Architectural Photographic
Office)
Fig. 11 House of the Future, London, Alison & Peter Smithson, 1956 (Source: Zeinstra,
2008:204)
Fig. 12 Light Walls House, Toyokawa, mA-style Architects, 2013 (Source: www.
archdaily.com, photo Kai Nakamura)
Fig. 13 House N, Oita, Japan, Sou Fujimoto, 2008 (Source: www.archdaily.com, photo
Iwan Baan)
Fig. 14 The influence of color on the perception of spatial depth (Tai, Inanici, 2009:4)
Fig. 15 The influence of light on the perception of spatial depth (Koshino house,
Ashiya-shi, Tadao Ando, 1984)
Fig. 16 Layered House, Hokkaido (Jun Igarashi Architects, 2008)
Fig. 17 Penthouse, Berlin, Lecarolimited, 2010 (Source: www.lecarolimited.de,
photo Gerrit Engel)
Fig. 18 EM-10 Apartment, Bucharest, AAStudio (Source: www.aastudio.ro)
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АПСТРАКТ

ABSTRACT

Рад приказује реконструкцију и екстензију постојећег
објекта ОШ „Светозар Марковић“ у Београду, ауторског
тима „а2архитектура“, Дијане Аџемовић-Анђелковић и
Владимира Анђелковића са сарадницима. Пројекат је
започет 2007. год. реконструкцијом и адаптацијом школске
ложионице у вишенаменску свечану салу, за коју је ауторски
тим. 2010. год. добио награду у категорији ентеријер, 32.
Салона архитектуре у Београду, након чега су уследиле
реконструкција и екстензија постојећег објекта школе у
оквиру Програма модернизација школа, у циљу побољшања
услова рада, односно проширења постојећих капацитета,
током 2014. године. Архитектонско-урабинистички
концепт доградње карактерише пажљиво суперпонирање
функције и форме постојећег објекта и новопројектованог
дела, а да се при томе сачува његов идентитет и оствари
нова архитектонска вредност. Посебна пажња аутора била
је усмерена ка усклађивању новопројектованог волумена
са постојећим естеско - конструктивним карактеристикама
објекта у циљу постизања јединства функције и форме, при
чему се водило рачуна да новопројектовани део објекта
јасно указује на савремени архитектонски израз.

The paper shows the reconstruction and extension of the
existing building of the „Svetozar Marković“ Elementary
School in Belgrade, designed by the „a2arhitektura“ team of
authors Dijana Adžemović-Anđelković and Vladimir Anđelković
with their collaborators . The project began in 2007 with the
reconstruction and adaptation of the school boiler room into
a multi-purpose hall, for which the team of authors won the
award in the category Interior at the 32nd Salon of Architecture
in Belgrade in 2010, after which the reconstruction and
extension of the existing school building followed within
the Program of modernisation of schools with the aim to
improve the work conditions, namely with the aim to extend
the existing capacities, in 2014. The architectural and urban
planning concept of the extension is characterized by a careful
superposition of the functions and forms of the existing and
the newly designed part, while at the same time preserving its
identity and achieving a new architectural value. The authors
dedicated a special attention to the adjustment of the newly
designed volume with the existing aesthetic and structural
characteristics of the building aiming at achieving the unity
of the function and form taking into account that the newly
designed part of the building clearly indicates the contemporary
architectural expression.

Кључне речи: реконструкција, доградња, основна школа,
модернизација

Key words: reconstruction, extension, elementary school,
modernisation
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Адаптација и реконструкција
унутрашњег простора школске
ложионице и њена пренамена
у вишенаменску салу

На Неимарској падини, уз Парк мира Јелена Шантић,
познатији као Неимарски парк, налази се објекат Основне
школе „Светозар Марковић“, у Улици Хаџи Милентијевој
бр. 62, у централном језгру Београдске општине Врачар.
Пројекат реконструкције и доградње - надзиђивања,
израђен је 2012-2014. год. на позив представника општине
Врачар и ОШ „Светозар Марковић“, у оквиру Програма
модернизације школа,1 након што су аутори пројекта
2010. године добили признање 32. Салона архитектуре
у категорији ентеријер,2 за адаптацију и реконструкцију
унутрашњег простора школске ложионице и њену
пренамену у вишенаменску салу која се налази у подруму
објекта школе.
1

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Јединица за
управљање пројектима у јавном сектору, Програм модернизације школа,
веб адреса: http://www.piu.rs/projects.php?id=34

2

Miletić Abramović, Lj. ur. (2010) Katalog izložbe 32. salon arhitekture, Beograd:
Muzej primenjene umetnosti, str. 91.
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Школа је пројектована 1953. год. према плановима
архитекте В. Милића, аутора значајног броја школских
објеката на територији града Београда. Када се имају у виду
просторно-функционални квалитети изграђеног објекта
и његов значај за локалну заједницу, о чему сведочи
константан пораст броја ђака, за пројектанте реконструкције
и доградње објекта, проширење капацитета и вертикалног
габарита објекта, био је посебан изазов.3 Постојећи објекат
школе својом поједностављеном формом, диспозицијом
просторија, вертикалном и хоризонталном регулацијом,
поседује све елементе функционалистичког концепта,
омогућавајући оптималну оријентацију и диспозицију свих
наставних просторија, па је било изузетно важно поставити
нови концепт надоградње тако, да се задрже постигнути
просторно - функционални квалитети објекта и успоставе
3

Conić, I. (2018) Rekonstrukcija i dogradnja Оsnovne škole „Svetozar Marković” na
Vračaru; https://www.gradnja.rs/rekonstrukcija-i-dogradnja-osnovne-skolesvetozar-markovic-na-vracaru/
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нови; да се не умањује слободна површина на парцели
а да се уједно одговори на основни захтев за повећањем
капацитета.4
Постојећи објекат је претрпео обимну и свебухватну
реконструкцију, посебно у конструктивном смислу. Због
лошег стања темеља, били су неопходни непланирана
санација фундамената јужног крила школе и извођење 22
мега шипа, како би се објекат стабилизовао. Санација темеља
је знатно умањила укупни буџет за надоградњу објекта и
определила пројектанте на изразито рационалан приступ
у градњи и материјализацији. Управо је интервенција
на конструкцији постојећег објекта искоришћена за
унапређење услова и просторних карактеристика, па је тако
на пресеку два крила објекта, јужног и западног, формиран
вертикални продор који се пружа од приземља постојећег
до крова новопројектованог дела. На тај начин добијен је
атријумски простор са ослобођеним лифтовским окном,
које омогућава вертикалну комуникацију кроз целокупну
структуру објекта (подрум, приземље, први и други
спрат), додатни просветљај примарних хоризонталних
комуникација у објекту и повезивање старог и новог дела.5

утврђеним условима за предузимање мера техничке
заштите Завода за заштиту споменика културе града
Београда. Посебна пажња аутора била је усмерена ка
усклађивању новопројектованог волумена са постојећим
естеско-конструктивним карактеристикама објекта у циљу
постизања јединства функције и форме, при чему се водило
рачуна да новопројектовани део објекта јасно указује на
савремени архитектонски израз. У обликовном смислу, циљ

Целокупан утисак, од уласка у хол школе, преко степенишног
простора, новопројектованог атријума са великим
фасадним отворима оријентисаним према Неимарском
парку и југу, промењен је. Унутрашњост школе је добила
значајне упливе дневне светлости, усмерене комуникације
у јужном и западном крилу, могућност вертикалног
повезивања свих етажа у објекту лифтом, оптимистичнији
и стимулативнији простор за рад и боравак деце и
наставника.
Новопројектовани део објекта обликован је савремено,
уз максимално уважавање функције, форме и
материјализације постојећег објекта, у складу са
4

Школа је изворно пројектована за 700 (седам стотина) ученика за рад у
две смене. Данас, после 60 (шездесет) година рада, школа и даље има 24
(двадесет четири) одељења и 700 (седам стотина) ученика са радом у две
смене, са тенденцијом пораста броја ђака.

5

Designed, Living, Arhitektura; https://www.designed.rs/living/arhitektura/
projekat_nadogradnje_os_svetozar_markovic
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Новопројектована етажа

планирани мурал
на постојећем зиду објекта

формирање новог вертикалног продора
кроз постојећу структуру објекта

Иницијална структура објекта

аутора је био да се новопројектована структура складно
разликује од постојећег волумена школе јер су аутори
имали у виду да грађевине, као лично и колективо искуство
и наслеђе, представљају поуздане чуваре памћења.
Како би се додатно нагласио, новопројектовани део објекта
је одвојен од постојећег хоризонталном дистанцом дуж
читавог обода, пажљивим димензионисањем елемената
који раздвајају два волумена, приказујући тако јасан став
аутора према првобитном архитектонском изразу. Са друге
стране, једина интервенција на постојећем делу објекта
школе вршена је на завршној обради опеке, с обзиром
да је она временом више пута бојена, последњи пут у
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тамнобраон,6 па није било могуће вратити оригиналнан
тон и текстуру. Имајући то у виду, као и намену објекта и
близину Неимарског парка, пројектанти су се одлучили
за увођење новог, светло зеленог тона „утапајући“ на тај
начин објекат у непосредно природно окружење и чинећи
га ведријим и пријатнијим за боравак деце.
6

Постојећа материјализација објекта била је изведена у комбинацији
малтерисане фасаде, у доњим деловима, и вештачког камена, у зонама
око прозорских отвора. Оригинални тонови су били светли - прљавобела и
светлији земљани тонови вештачког камена. Делови објекта су обрађени
пуном фасадном опеком, посебно јужна фасада, која је окренута према
Неимарском парку, а затечено стање 2014. год. показује немар према
изворним тоновима, када је и пребојена у браон, што је додатно нагласило
девастирано стање објекта, који није био адекватно одржаван и саниран
готово шездесет година.
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Карактеристичан елемент обликовања западне, дворишне
фасаде, на којој се налазе новопројектована библиотека и
зборница, представља графизам сачињен од иницијала
школе Светозар Марковић и године настанка изворног
објекта. Графизам је израђен од метала, што га чини
посебно видљивим са стране Неимарског парка, под
западним светлом које га наглашава у тоновима залазећег
Сунца. Најдоминантнији сегмент новог дела објекта
карактерише изразито поједностављена кубична форма,
отворена према дворишту ради постизања оптималног
просветљаја наставних просторија, са једне, и готово
затворена према приступној улици Хаџи Милентијевој,
са друге стране. На њеном крају налази се стаклени део
фасаде који је пројектован у функцији отварања визуре
према Неимарском парку.
Волумен којем припадају простор библиотеке и партерне
сале разликује се у третману обраде од осталог дела
објекта, постављањем двоструке фасаде, а на тај начин се
омогућава максималан уплив дневне светлости, и ствара се
прозрачан и стимулативан простор за боравак и рад ђака.
Прва фасада, у рационалној обради, и друга, сачињена од
перфорираних панела, омогућавају делимично засенчење
унутрашњег простора.
Уз задржавање постојећих вертикалних комуникација
формирани су нови коридори оријентисани ка северу и
западу док су све новопројектоване наставне просторије
југоисточне и источне оријентације. Тако су постојећим
наставним просторијама, овом екстензијом, придодате:
специјализована наставна просторија за информатику
са кабинетом, 2 (две) посебне фоно-лабораторије за
похађање страних језика са припадајућим кабинетима и
специјализована наставна просторија за физику и хемију.
Поред ових просторија, у циљу правилног функционисања
школе и унапређења постојећих услова, предвиђени су
простори за наставну зборницу, читаоницу са боравком на
отвореном и свечану/партерну салу.
Побољшање услова рада и планирано проширење
капацитета ОШ “Светозар Марковић” остварено је са
додатних 1200 m2 површине, уз реализацију основне идеје
да се методом пажљивог суперпонирања маса изврши
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измена пропорције објекта а да се при томе сачува његов
идентитет и оствари нова архитектонска вредност.7
Поред поменутог признања на 32. Салону архитектуре,
реализовани пројекат доградње је одликован трећом
наградом на Балканском архитектонском бијеналу (Balkan
Architectural Biennale BAB 2017)8 2017. године, наградом
из фонда Александар Шалетић, за најбоље решење из
области пројектовања ентеријера на 50. Мајској изложби
УЛУПУДС-а 2018. године, као и наградом у категорији јавних
и комерцијалних објеката у оквиру BIG see architecture award
2019.9
РЕФЕРЕНЦЕ:
ArchDaily, веб адреса: https://www.archdaily.com/893729/reconstruction-andextension-for-primary-school-svetozar-markovic-a2arhitektura (приступљено
09.06.2019)
Balkan Architectural Biennale BAB 2017; https://www.bab.rs/architectural-andurban-exhibition-2017/ (приступљено 30.05.2019.) и https://www.bab.rs
(приступљено 30.05.2019)
Conić, I. (2018) Rekonstrukcija i dogradnja Оsnovne škole „Svetozar Marković” na
Vračaru; https://www.gradnja.rs/rekonstrukcija-i-dogradnja-osnovne-skolesvetozar-markovic-na-vracaru/ (приступљено 30.05.2019)
Designed, Living, Arhitektura; https://www.designed.rs/living/arhitektura/
projekat_nadogradnje_os_svetozar_markovic (приступљено 30.05.2019)
Gregorič, U. (2019) Reconstruction and Extension for Primary School Svetozar
Marković by a2arhitektura; Serbia (http://bigsee.eu/reconstruction-andextension-for-primary-school-svetozar-markovic-by-a2arhitektura-serbia/)
(приступљено 30.05.2019)
Miletić Abramović, Lj. ur. (2010) Katalog izložbe 32. Salon arhitekture, Beograd:
Muzej primenjene umetnosti
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Јединица за управљање
пројектима у јавном сектору, Програм модернизације школа; http://www.
piu.rs/projects.php?id=34 (приступљено 30.05.2019)

Аутор фотографија: Реља Иванић
7

Пројекат реконструкције и екстензије ОШ „Светозар Марковић” је
квалификован од стране архитектонске дигиталне платформе „ArchDaily”,
за номинацију „10th edition of its Building of the Year Awards `19”.
https://www.archdaily.com/893729/reconstruction-and-extension-forprimary-school-svetozar-markovic-a2arhitektura

8

Balkan Architectural Biennale BAB 2017; https://www.bab.rs/architecturaland-urban-exhibition-2017/ и https://www.bab.rs

9

Gregorič, U. (2019) Reconstruction and Extension for Primary School Svetozar
Marković by a2arhitektura; Serbia (http://bigsee.eu/reconstruction-andextension-for-primary-school-svetozar-markovic-by-a2arhitektura-serbia/)
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Милан Ђурић*

АПСТРАКТ
Пројекат хотела „ХИЛТОН“ у Београду, током деценијске
реализације, прошао је све професионалне и инвестиционе
процедуре бурног српског архитектонског поља. Сваки од
догађаја у поступку његовог стварања, донео је додатни
слој и интерпретацију, али постао је и јавни чин. Управо
то чини суштински квалитет ове реализације: видљивост
променљивости објекта, и као процеса, и као његове
просторности. Објекат дефинише чврстину градског блока и
истовремено доноси нову интерпретацију улице кроз ново/
традиционално учитавање у урбану матрицу. Измичући
константама постојећег контекста, да би га деликатно
редефинисао, овај објекат, попут кретања у међупростору, и
јесте и није угаони објекат и масивна репетиција уједначених
отвора и простора. Анвелопом се интегрише улица у
*
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унутрашњи простор да би се повезали јавни садржаји,
остварујући нову слојевитост и дубину јавног простора,
али и пројектује чист простор за репетитивни програм
хотела са акцентовањем структуралних елемената који
измичу типолошким обрасцима. Вертикална разградња
коју карактерише стаблолика потпора од уобичајеног,
постаје меморија објекта. Са њом су у дијалогу иновативне
технолошке концепције софистицирано сублимирајући
све карактеристике објекта у његовој архитектоничној
варијабилности: између (ре)дефиниције контекста и
технолошке интервенције.
Кључне речи: Kонтекст, иновација, интервенција,
технологија, урбано ткиво, процес, просторност.

ванр.проф. Милан Ђурић, дипл.инж.арх., Архитектонски факултет,
Универзитет у Београду, milan.djuric@dvastudio.rs

Архитектура и урбанизам, 48, јун 2019, стр. 60-65

ABSTRACT
During its decade-long realization, the design of the „HILTON“
Hotel in Belgrade has undergone all professional and investment
procedures of the turbulent Serbian architectural field. Each of
the events in the process of its creation has brought an additional
layer and interpretation, but more importantly, it has become a
public act. This is exactly what essentially makes a quality of this
realization: visibility of the building’s changeability, both as a
process and as its spatiality. The building defines the strength of
the city block and at the same time brings a new interpretation
of the street through a new/traditional loading into the urban
matrix. Moving away from the constants of the existing
context, in order to delicately redefine it, this building, like a
movement in an interspace, both is and is not: a corner building,
a massive repetition of the uniform openings and space. The
street is integrated by the envelop into the inner space in order
to connect the public contents, thus achieving a new layerness
and depth of the public space, but also creating a clean space
for the repetitive programme of the hotel accentuating the
structural elements which move away from the typological
patterns. The vertical degradation characterized by the tree-like
support of the usual, becomes a memory of the building. The
innovative technological concepts are in a dialogue with it by
sophisticatedly sublimating all characteristics of the building
in its architectural variability: between the (re)definition of the
context and the technological intervention.
Key words: Context, innovation, intervention, technology,
urban fabric, process, spatiality.

Фасада у Улици краља Милана

Објекат хотела „Хилтон“ представља иновативну како
просторну тако и технолошку интервенцију у урбаном
ткиву Београда.
Пројекат овог објекта је кроз деценијску реализацију
прошао све професионалне и инвестиционе процедуре
бурног српског архитектонског поља: од Прве награде
на Јавном пројектном архитектонском конкурсу, 2006.
године додељене Игору Марићу и Божидару Манићу,
преко проширења пројектатског тима и измена програма
до коначне реализације 2018. Сваки од ових догађаја
у поступку његовог стварања, донео је додатни слој и
интерпретацију, и тиме постајао јавни чин, што је видљиво
у посебности и променљивости објекта и као процеса и као
просторности.
Објектом се постиже посебна чврстина градског блока
и нова интерпретација улице кроз ново/традиционално
учитавање у урбану матрицу. Као такав, контекстуализован
је и карактеристичан како у типолошком смислу тако
и на обликовном нивоу и просторности. Остварено у
размеравању и контекстуализацији масивног (17.000
м2 подземно и 17.000 м2 надземно) и репетитивног
програма (хотел) са једне стране те акцентовање делова
и структурална карактеризација не потпадају под извесне
типолошке обрасце. Објекат пре подсећа али не постаје
карактеристична урбана или програмска типологија. Није
константан већ се креће у међупростору, и јесте и није
угаони објекат, масивна репетиција уједначених отвора и
простора.
Објекат је вертикално и дубински јасно просторно и
програмски слојевит. Анвелопом се интегрише улица
у унутрашњи простор а са друге стране отварају јавни
садржаји преко њене слојевитости и дубине. Квалитету
целокупне просторности и комфору доприносе и напредна
технолошка решења инсталационих система.
Управо су односи појединих простора према окружењу,
према улици отворени хол у приземљу и ресторан,
унутрашње двориште и кровна тераса (карактеристични
елементи за градски хотел) па чак и гаража – искоришћени
потенцијал за постајање овог објекта јавним местом града.
Главни улазни простор у хотел је типичан - са угла.
Вертикалном разградњом коју карактерише стаблолика
Година пројектовања / извођења: 2006-2015 / 2016-2018
Инвеститор: Belaga Management Company doo Beograd
Пројектна организација: ZAP doo Beograd;
Кооперант: Институт за архитектуру и урбанизам Србије
(уличне фасаде објекта); D.A.-Dizajn arhitektura doo Beograd
Укупна БРГП: ~34.000 m2 (подземно ~17.000 m2;
надземно ~17.000 m2)
Спратност: 4Πο + П + 8
Садржаји: 242 собе, 19 апартмана, балска дворана,
конференцијске сале, ресторани. СПА, локали, гаража
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потпора од уобичајеног постаје меморија објекта. Управо
су кроз овај улазни мотив и ознаку објекта на неки начин
сублимиране све карактеристике како самог објекта у
његовој варијабилности тако и слојева и промена које
карактеришу његов настанак.
* ванр.проф. Милан Ђурић, дипл.инж.арх.
ХРОНОЛОГИЈА
•

•

•

•
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Прва награда на архитектонско-урбанистичком
конкурсу за блок између улица краља Милутина, краља
Милана, Његошеве и Светозара Марковића. Аутори:
Игор Марић, Божидар Манић (2006. год.)
Урађени Идејни и Главни пројекат и добијено одобрење
за изградњу и потврда о пријему документације за
изградњу пословног комплекса. Аутори: Игор Марић,
Божидар Манић. Пројекти урађени у Институту за
архитектуру и урбанизам Србије (2007. год.). Одговорни
пројектант: Игор Марић.
Израда новог идејног решења и пројекта за грађевинску
дозволу - ZAP doo (2014 – 2015. год.), у кооперацији
са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије
(уличне фасаде објекта). Аутори: Игор Марић, Божидар
Манић, Александар Суџуковић, Бојан Забуковец, Зоран
Мрваљевић. Главни и одговорни пројектант: Зоран
Мрваљевић.
Израда пројекта за извођење – D.A.-Dizajn arhitektura
doo (2016 – 2017. год.). Водећи пројектант: Александар
Суџуковић

КОНЦЕПТ ОБЛИКОВАЊА ПОЈАВНОСТИ
Локација хотела „Хилтон“ је 2006. била предмет
архитектонско-урбанистичког конкурса на којем је
додељена прва награда.
Објекат је од конкурсног решења претрпео измене у
функционалнм смислу пошто је из пословног објекта
препројектован у хотел. У унутрашњем дворишту је дошло
до измена с обзиром на нову функцију.1
Задржана је основна поставка зграде на регулацији са
оштрим углом на сусрету две улице Краља Милана и
Краља Милутина. Најбитније је што је на изгледима
према улицама задржана динамична фасада која је
начелно моделована из сегмената, како је и конципирано у
конкурсном првонаграђеном раду.2
Тако према улици Краља Милана има четири сегмента,
приближно по двадесет метара, а према улици Краља
Милутина су три, исто оквирно по двадесет метара. Подела
није стриктна већ се истим или сличним архитектонским
сегментима та подела координира, спаја и раздваја, тако да
поред назнаке о поделама, фасада је јединствено тело.
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У основи идеје је тежња да зграда, и поред своје величине,
одговара урбаном миљеу улица у којима се налази те из тог
разлога интенција да буде и јединствена и рашчлањена,
да следи ритам улице која има претежно фасаде дужине
од 15–20 метара али и веће објекте тако да је „Хилтон“
сублимација ова два урбана растера.
Ради назнаке њеног урбанитета је и надстрешница која
прати линију раздвајања приземља и спратова тако да се уз
неколико каскада подиже и приближава углу који је наглашен.
Својом оштрином, и разгранатим стубом који га подупире,
чини препознатљив, улазни мотив. Унутрашња фасада је
смирена компонована од истих уједначених модула.

Фасада у Улици краља Милутина

Материјали су пажљиво бирани. У приземљу је сиви камен
док су сви елементи на спратовима од штампане металне
облоге како би били лакши а одају утисак племенитог
материјала. Ови елементи су бели са нијансама светло сиве
тако да у коначном изгледу фасада одаје утисак белине што
је и био један до циљева аутора. Секундарна пластика је
пажљиво структуирана са елементима који су дефинисани
и „статични“ и онима који су „мобилни“ и спонтани. Већ код
„статичних“ елемената мобилност се зачиње као мотив
осим код великих екрана и угаоног мотива који су просторне
константе и са свом осталом секундарном пластиком дају
ликовност објекту. Цела композиција је у начелу тежила
меморији простора шире градске целине, вези са њом,
реминисценцијама на нови савремени идентитет.
(из образложења аутора конкурсног рада)

Детаљи фасаде

САДРЖАЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА
Унутрашња организација и енетеријер хотела је по
стандардима за „Хилтон“ рађени под њиховим строгим
надзором. У подруму (4 етажа) су јавна и хотелска гаража те
помоћне и техничке просторије. Системом топлотних пумпи
остварена је велика уштеда енергије за грејање и хлађење.
Приземље чини улазни хол са рецепцијом баром и
рестораном са главном кухињом те једним великим
локалом. Део приземља је под колонадама а остатак има
надстрешницу.
На првој етажи је велика сала и низ мањих; приручнa
кухиња, те СПА. На спратовима су собе и апартмани. На
задњој етажи је ресторан – видиковац. Функционалне
целине су јасне и лако доступне за посетиоца.
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Пројектовани изглед из улице Краља Милутина

Пројектовани изглед из улице Краља Милана
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БИНА 2019 : ПОЗИТИВНО / АКТИВНО
BINA 2019 : POSITIVE / ACTIVE
Даница Јововић Продановић*

БИНА, фестивал архитектуре, основан 2006. године
има за превасходни циљ едукацију најшире јавности са
намером да допринесе разумевању, чувању, стварању и
унапређењу квалитетнијег урбаног простора посредством
низа разноврсних стручних, али и популарних програма из
области архитектуре и уметности.

BINA, Festival of Architecture, has been established in 2006
primarily with aim to educate general public with intention
of contributing to understanding, preserving, creating and
upgrading higher quality urban space through means of various
professional and popular programs in the field of architecture
and art.

Тема 14.Београдске Интернационалне недеље архитектуре
- БИНА 2019 ПОЗИТИВНО / АКТИВНО скреће пажњу
на актуелне и ванвременске примере деловања у
урбанистичко-архитектонској пракси које карактерише
позитиван и проактиван приступ разумевању и решавању
просторних проблема. Посебност овогодишњег издања
БИНА је свакако и то што су у највећем броју аутори
програма представници „Y“ генерације (миленијалци).

Theme of the 14th Belgrade International Architecture Week
- BINA 2019 POSITIVE / ACTIVE draws attention to current and
timeless examples of acting in urban and architectural practice
characterized by the positive and pro-active approach to
understanding and solving of the issues in space. Uniqueness
of this year’s edition of BINA is certainly the fact that most of
the program authors are representatives of Generation “Y”
(Millennials).

На трагу опредељења да се сваке године значајан део
програма посвети једном од наших најреномиранијих
архитеката, после Николе Добровића и Ивана Антића у
фокусу БИНА 2019 је било дело професора Александра
Стјепановића.

In order to follow the commitment of dedicating a significant
part of the program to one of our most renowned architects,
after Nikola Dobrović and Ivan Antić the BINA 2019 focus is on
the work of Professor Aleksandar Stjepanović.

Током месец дана трајања фестивала организован је низ
програма са темама из области савремене архитектонске
праксе и заштите градитељског наслеђа, као и низ
едуктивних и креативних радионица.
*

During the one month festival, series of programs related
to contemporary architecture practice and preservation of
building heritage, as well as series of educative and creative
workshops were organized.

Даница Јововић Продановић,
Програмски директор БИНА

Архитекти пројектанти
практичари - семинар
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БИНА, фестивал архитектуре1 основан 2006. год., има
за превасходни циљ едукацију најшире јавности са
намером да допринесе разумевању, чувању, стварању и
унапређењу квалитетнијег урбаног простора посредством
низа разноврсних стручних, али и популарних програма
из области архитектуре и уметности. Током месец дана
трајања фестивала БИНА конципира и реализује нове
програме из области архитектуре у најширем смислу и
домаћин је бројним међународним програмима. У периоду
између два фестивала БИНА програми гостују по републици
и региону, трудећи се да своју мисију остварују и ван
граница главног града. Међународна сарадња представља
важан сегмент програмске делатности. Ширење мреже
сарадника и партнерских институција у великој мери је
резултат низа пројеката који се реализују као билатерални
или као део рада у ширим платформама и кроз ЕУ програме
Креативне Европе.
1
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Оснивачи фестивала: Тања Дамљановић Конли (Conley), Јелена Ивановић
Војводић, Даница Јововић Продановић, Иван Куцина, Дарко Марушић,
Ружица Сарић

Тема 14. Београдске интернационалне недеље архитектуре
- БИНА 2019 ПОЗИТИВНО/АКТИВНО скреће пажњу на актуелне
и ванвременске примере деловања у урбанистичкоархитектонској пракси које карактерише позитиван и
проактиван приступ разумевању и решавању просторних
проблема. Посебност овогодишњег издања БИНА је
свакако и то што су у највећем броју аутори програма
били представници „Y“ генерације (миленијалци). Они су,
из перспективе оних који су на почетку професионалне
каријере, кроз серију изложби и пратећих програма дали
своје виђење и тумачење архитектонске баштине, начина
њеног коришћења, заштите и обнове, док су, са друге
стране, представници исте генерације представили своје
пројекте и изведене објекте, од којих су многи већ стекли
највиша струковна признања.
У овом приказу осврнућемо се на неке од програма БИНА
2019.

Александар Стјепановић - Блок 23, Нови Београд
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БИНА Излет - Панчево

На трагу опредељења да се сваке године значајан део
програма посвети једном од наших најреномиранијих
архитеката, после Николе Добровића и Ивана Антића у
фокусу БИНА 2019 је било дело професора Александра
Стјепановића, архитекте који је своје најзначајније објекте
реализовао током осме и девете деценије 20.века. Период
непосредно после другог светског рата, у Југославији,
као и у читавој Европи, био је обележен изразитим
мањком стамбених капацитета и великим приливом
људи у градове. Управо та потреба, у првим послератним
годинама, усмеравала је пројектанте ка најједноставнијим
решењима и искуствима из предратног периода. Међутим,
врло брзо се почиње са усвајањем страних искустава,
школовањем архитектонског кадра у иностранству, али и
са мултидисциплинарним истраживањима у земљи, која
су објединила технологију градње и културу становања,
те резултирала убрзаном еволуцијом квалитета и
комплексности пројектантске методологије. Може се
слободно рећи да је наша архитектура тог времена, а пре
свега она у којој се проф. Стјепановић највише остварио,
стамбена архитектура са пратећим функцијама, била
у великој мери базирана на усвојеним пројектантским
стандардима, који нису били само квантитативни већ
и квалитативни, те прописивали минималне захтеве у
распореду и опреми, стајући тако на крај раније устаљеним
решењима, као што су пролазне спаваће собе и лоше
организоване кухиње.2 И управо на овом месту сусрета
пажљиво дефинисаних пројектантских стандарда,
насталих као плод посвећеног истраживања и креативних
просторних решења, можемо говорити о позитивној и
активној, а пре свега професионално одговорној улози
архитекте.

Уводни сегмент на изложби у Галерији Артгет, Културног
центра Београда, чинио је преглед личне и професионалне
биографије проф. Стјепановића са списком пројеката,
конкурса, реализованих и награђених објеката. Посебна
пажња посвећена је стамбеном комплексу са пратећим
садржајима (центар месне заједнице, дечји вртићи и
школа) у блоковима 22 и 23 и објектима високошколских
установа – Факултет драмских уметности на Новом
Београду и Филозофски факултет у Новом Саду. Неку врсту
закључка изложбе представља кратки филм посвећен раду
проф. Стјепановића, снимљен за потребе ове изложбе,
у коме, пролазећи кроз амбијенте своје архитектуре,
он даје осврт на време у којем је радио и говори о свом
пројектантском креду. Аутори изложбе и низа пратећих
програма (разговора, вођења, радионица и тематских
шетњи) су: Јелица Јовановић, Реља Иванић и Марко Кажић.
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У Галерији Факултета ликовних уметности, чланови
групе и аутори пројеката Модерни у Београду (Ива Бекић,
Ирена Гајић, Далиа Дуканац, Стефан Ђорђевић, Снежана
Златковић, Мирјана Јешић, Христина Стојановић, Петар
Цигић) на иновативан начин представили су одабрана
архитектонска дела настала у периоду друге половине
20. века, на територији нашег града, као што су: Музеј
ваздухопловства, Палата федерације – СИВ, Музеј
револуције, Сава центар, Генералштаб и други.
Изложба сумира досадашње резултате дугорочног
истраживања у домену визуелне репрезентације
послератног модернистичког наслеђа београдске
архитектуре. Циљ изложбе је допринос разумевању
канонских пројеката и објеката и њихових улога у ширем
друштвено-политичком, економском и културном
контексту, као критичког инструмента за промишљање и
продукцију простора.3
Из предговора Модерни у Београду (Београд, Факултет ликовних уметности,
2019)
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БИНА 2019 традиционално представља међународну
архитектуру. Ове године посредством изложбе на
отвореном у Кнез Михаиловој улици Београђани су се
могли упознати са савременом архитектуром Данске, чије
су главне карактеристике: фукционалност, одрживост и
естетичност. Изложбу се пратила изузетно занимљива
предавања која су додатно појаснила како се посредством
мултидисциплинарних истраживања која подстичу
иновативна решења и поштовања и примењивања
УН глобалних циљева одрживог развоја промишља и
обликује једна од данас свакако најцењенијих европских
архитектонских пракси.
У Ликовној галерији Културног центра Београда представила
се својом најновијом продукцијом архитектонска и
уметничка сцена покрајине Јужни Тирол, на граници
Италије и Аустрије. Кустоси изложбе Нова традиција Лиза
Трокнер и Давид Калас направили су избор рецентних
архитектонских и уметничких радова представника
различитих генерација који се реферирају на природу,
традицију, али и реинтерпретацију познатих појмова и
појава типичних за ову вишејезичну и мултикултурну
пограничну област.
Пресек архитектонске сцене Средње Европе (Аустрија,
Италија, Чешка, Хрватска, Словачка, Словенија, Србија и
Грчка) приказан је кроз изложбу Награда Пиранези 2018 у
Галерији Колектив. Ова престижна међународна награда се
доделјује за најбоље архитектонско дело у Средњој Европи
сваке године од 1989. у оквиру манифестације Пирански
дани архитектуре.

Сваке године БИНА представља најмлађу генерацију
домаћих архитекта који су већ изборили своје место
на нашој, али и међународној сцени. У Скандинавском
павиљону, своје радове су изложила два изузетно
успешна архитектонска студија: УРЕД (Никола Милановић,
Христина Стојановић и Ивана Ловринчевић) и АКВС (Анђела
Карабашевић и Владислав Суџум), који поред награђиваних
и реализованих пројеката у своје биографије уписују и
истраживачки и рад у настави.
Тема овогодишњег фестивал указује на друштвеноактивни однос пројектанта, како према властитом раду
тако и према окружењу. Архитекти се све више укључују у
јавне и стручне дебате о планирању градских простора.
Интервенције реализоване посредством ЕУ пројеката
у којима БИНА учествује (Future Architecture Platform i
Shared Cities: Creative Momentum) кроз креирање урбаних
чворишта – локалног карактера и иницираних од стране
заинтересованих група грађана, а уз подршку и консултацију
архитеката и других стручњака, представљају примере
активистичке праксе. Ове интервенције могу да стимулишу
промене и буду зачетак самоизградње и конкретне
изградње непосредног окружења, које се овим путем
прилагођава савременим потребама грађана и које утиче
и на мењање простора града. Међутим да парафразирамо
Џастина Мекгуирка (Justin McGuirik), једна интервенција у
неком суседству може да представља значајан допринос
локалној заједници, али је потребна читава мрежа таквих
интервенција да би се унапредио квалитет живота у граду.
Неопходна је озбиљна политичка воља да би се деловало
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на исправљање урбаних неједнакости. Иако немоћни да
суштински мењају систем архитекти-активисти имају
веома важну улогу да кроз акције и примере указују
доносиоцима одлука на то да су потребне промене које
воде ка унапређењу могуће и на дохват руке.4 О искуствима
и дилемама са којим се сусрећемо при реализацијама
оваквих пројеката, њиховом могућем домету дискутовало
се у оквиру програма СЦЦМ - Простори продуктивности.
Поред горе наведених главних целина, кроз друге
програмске формате: предавања, перформанс, семинар,
филмове и тематске шетње, БИНА 2019 је у свом последњем
4

издању покушала још једном да најширој публици
представи актуелну архитектонску праксу која настаје у
различитим друштвеним, политичким и технолошким
контекстима, а чије су карактеристике: брзина, диктат
капитала, флексибилност и трансдисциплинарност.
др Даница Јововић Продановић,
програмски директор БИНА
БИБЛИОГРАФИЈА:
1. Kulić, V., M. Mrduljaš, W. Thaller (2012) Modernism in-between, Berlin, Jovis, p. 177.
2. Модерни у Београду (2019) Fakultet likovnih umetnosti

Justin McGuirik, Architects activists (Al Jazeera, 2014)
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ДИСОЦИЈАТИВНИ ПРОСТОР МОДЕРНОСТИ: ДИСКУРС ПРАЗНИНЕ У АРХИТЕКТУРИ И ВИЗУЕЛНИМ
УМЕТНОСТИМА ХХ И ПОЧЕТКА ХХI ВЕКА
Награђена докторска дисертација
Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, Универзитет у Новом Саду
Кандидат: др Слађана Милићевић
Ментор: проф. др Радивоје Динуловић

РЕАЛНОСТ ПРАЗНИНЕ: О ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
СЛАЂАНЕ МИЛИЋЕВИЋ
Основна тема коју је др Слађана Милићевић истраживала у
својој докторској дисертацији односи се на културолошке,
филозофске, психолошке, естетичке, идеолошке и друге
консеквенце које је идеја модерног простора имала током
ХХ века, као и на њихов значај за разумевање простора
почетком ХХI века. Овде је ауторка поставила и кључну
проблемску раван свог рада: да ли и на који начин су идеје
о бесконачном, празном простору утицале на модерног
човека, његову перцепцију света и сопственог положаја
у том свету; на који начин је модерна представа простора
утицала на модерну субјективност; како се тај утицај
одражавао на естетику, уметност и архитектуру и, коначно,
како модерни простор обликује савремено схватање
простора.
Као основни предмет своје докторске дисертације у целини
Милићевићева је поставила дисоцијативни простор, који,
како је утврдила током истраживања, настаје у искуству
празнине, у искуству празног спољашњег, физичког, и/
или унутрашњег, психичког, простора. Она је установила
да је у предмодерном времену однос између човека и
света био органски, директан, тј. директно посредован
неким општеважећим наративом. У модерној епохи,
међутим, тврди и аргументује ауторка, будући да таквог
наратива нема, човекова позиција спрам света је осуђена
на празнину, односно одређена дисоцијативним рефлексом
који за последицу има континуирану егзистенцијалну
деложираност. Дисоцијативни простор модерности је,
стога, просторна ситуација човекове судбинске отворености
ка спољашњости, другости, празном и страном. С друге
стране, крајем XIX и почетком XX века, откривањем
несвесног, дискурс празнине поред спољашњег обухватио
је и унутрашњи, психички, простор, што је за последицу
имало појаву мањег или већег степена дисоцираности и у
односу на сопствену субјективност, а не само спољашње
окружење.
Слађана Милићевић је утврдила да модерну субјективност
карактерише континуирана дијалектика преноса
унутрашњег осећања испражњености на спољашњи
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простор, и обрнуто, спољашњег празног простора на
унутрашњу егзистенцијалну празнину. У том контексту,
она је на изузетно уверљив и узбудљив начин реализовала
главне циљеве свог истраживања: кроз дефинисање
улоге коју дискурс празнине има у разумевању простора;
дефинисање коекстензивног карактера простора (преко
дискурса празнине) и субјективности; утврђивање јасне и
прецизне дефиниције и теоријске поставке дисоцијативног
простора модерности; мапирање различитих облика и
степена просторне дисоцијације; одређивање услова под
којима се овај тип простора јавља; утврђивање улоге коју
је дисоцијативно искуство имало у доживљају и продукцији
архитектонског простора, као и простора у визуелним
уметностима од XVIII века до данас; најзад, утврђивање
значаја дисоцијативног простора у ширем теоријском пољу.
Ауторка детаљно анализира, тумачи и приказује
референтна дела савремене уметности и архитектуре, која
посматра у релацији са седам категорија простора које
је утврдила у свом истраживању. То су дела Лорете Лукс
(за просторе дисоцијације), Уга Рондинонеа (за просторе
депресије), Синди Шерман (за просторе анксиозности),
Алда Росија (за просторе меланхолије), Ендија Ворхола
(за циничне просторе), Марине Абрамовић и Улаја (за
експанзивне просторе), као и Барнет Њуман и Ле Корбизијеа
(за екстатичне просторе). Ове анализе и критичка
тумачења представљају посебно вредан део дисертације,
будући да Слађана Милићевић успева да стваралачки
повеже теоријска проблемска питања којима се бавила
проучавајући изворе, као и у самосталном теоријскоистраживачком раду, са уметничким делима која за њу
саму представљају инспиративно и изазовно исраживачко
поље. Овде није реч о разврставању уметничких дела,
нити о успостављању типолошке класификације, већ
о установљавању и именовању појава које је могуће
препознати истовремено у литератури, у савременом
уметничком стваралаштву, као и у креативном дискурсу
саме ауторке.
У складу са тим, резултати овог, у сваком погледу
аутентичног и специфичног истраживања односе се, у
првом реду, на продубљеније и свеобухватније разумевање
дискурса празнине у теорији простора, изградњи
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модерног облика субјективности, а потом и креирању и
продукцији савременог архитектонског простора, као и
простора у уметностима. Милићевићева је установила да
нови материјализам, као савремени правац теоријског
промишљања односа човека и света, представља нови
епистемолошки и филозофски оквир мишљења, који
објављује крај до сада познатог облика хуманизма и
најављује неки нови облик људскости, базиране на све
већој киборгизацији.

модернистички рез, дистанца са које је човек посматрао
свет, све више нестаје или се трансформише у нову врсту
софтверског алгоритма. У таквој ситуацији, Слађана
Милићевић види управо преиспитивање те дистанце, тог
празног простора који је одувек, а посебно у модерно доба,
суштински одређивао однос човека и света, као један од
најважнијих задатака у разумевању времена које долази,
као и комплексног наслеђа модернизма.

Овај поглед ауторка темељи на све већој улози нових
технологија, нових материјала, нових медија, који
посредују између човека и света. Она сматра, и то своје
уверење несумњиво аргументује, да традиционални

проф. др Радивоје Динуловић
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КОНТРАПУНКТ: МУЗИЧКА AКАДЕМИЈА, ПАРК УШЋЕ, НОВИ БЕОГРАД. POSSIBILIUM HARMONIAE
Награђени мастер рад
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Кандидат: Милица Груичић
Ментор: проф. др Драгана Васиљевић Томић

Тема превазилази чисту појавност архитектуре, истичући у
први план пројектовање архитектонске ситуације начелне
репетитивности у чијем језгру се налази реализација идеје
о актуелном и виртуелном унутар реалности савременог
објекта архитектуре.
Циљ овог мастер пројекта садржан је у намери да се
архитектонска форма концепцијски истражи. Приступ
овом пројекту заснива се на преиспитивању потенцијала
архитектонске форме у односу на оквир њених просторних
и програмских нужности, али и сасвим реалне слободе.
Знање које је стечено радом на пројекту доприноси
укупној компетенцији истраживања кроз пројекат,
теоријској поставци програма пројекта и пројектног
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задатка, архитектонско-урбанистичком пројектовању,
координацији пројекта са аспектима архитектонских
технологија и компетенцији у презентацији и визуализацији
пројекта.
У пројекту се аналитички приказује, коментарише и
евалуира уметнички приступ раду, увођењем иновативне
методологије истраживања кроз архитектонскоурбанистички пројекат, при чему се пружа значајан
допринос делу у томе што оно на релевантан начин
истражује и успоставља однос између едукативног процеса
и научно-истаживачког рада. Очекује се да ће уметнички
и научни резултати кандидата имати примену у даљем
развоју курикулума за мастер студије архитектуре у пољу
уметности и науке.
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Извод из текста мастер рада:
“αρμονία” (harmonía) / harmos; harmonia; harmonie /
јединство, сагласност/

добијања различитих звучних група које се даље могу
експериментално користити.

Рад на тези своди се на експеримент, покушај схватања
и усвајања установљених елемената који карактеришу
хармонију и њен значај у филозофији и уметности, као и
имплементирање истих кроз тему звука.

Посматрајући територију Ушћа, Новог Београда као
простора једињења Земуна и Старог града, као места
које представља простор за звучно мапирање Београда
- поставља се нови вид музике, онај који замењује
претпоставку да она мора бити у конвенционалном
облику. Обала постаје место сазвучја, не нарушавајући
своју појавност, а имплементирањем се ствара контекст
унутар контекста - оног који се може перцептивно мењати
звуком.

Тумачи се као решавање питања да ли постоји могућност
интерпретирања хармоније, и која је њена “possibilia” …
… У пренесеном значењу на концепт поставља се звучна
кутија која представља систем апарата за прикупљање,
записивање и спровођење истих ради једињења и
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АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛА И МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА БИОМАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ НА ПРОСТОРУ
АП ВОЈВОДИНЕ
Награђени мастер рад
Географски факултет, Универзитет у Београду
Кандидат: Милан Веселиновић
Ментор: проф. др Дејан Филиповић

Аутономна покрајина (у даљем тексту: АП) Војводина је
претежно равничарска регија, са високим процентима
најквалитетнијег плодног земљишта, у којој је
пољопривреда најдоминантнија привредна делатност.
Велике површине под ратарским културама, најчешће
кукурузом и пшеницом, представљају капиталне
потенцијале за производњу биомасе. Стога, предмет
истраживања мастер рада је анализа потенцијала и
утврђивање могућности коришћења биомасе, као једног од
вида обновљиве енергије, у енергетске сврхе, на простору
АП Војводине. Основни задатак овог рада је да се на основу
релевантне теоријско-методолошке поставке докажу
могућности применљивости биомасе у производњи
електричне и топлотне енергије у АП Војводини. Због тога
је било неопходно:
•
•
•
•
•

•
•

Идентификовати техничке и енергетске потенцијале
биомасе у покрајини;
Истражити степен заступљености биомасе у планској и
законодавној регулативи Републике Србије;
Дати предлог макролокација за складиштење аграрне
биомасе у АП Војводини;
Анализирати предвиђене локације за изградњу
електрана и топлана на биомасу на покрајинској
територији;
Проучити
микроклиматске
и
орографске
карактеристике Војводине, не би ли се утврдили
потенцијали за гајење енергетских засада на њеном
подручју;
Оценити степен економске исплативости коришћења
енергије биомасе у Војводини;
Испитати еколошке ефекте примене енергије биомасе
на животну средину у покрајини.

Приликом писања мастер рада коришћена су два
метода: метод анализе и метод синтезе. Аналитичким
методолошким поступком посматрани су расположиви
капацитети за добијање енергије биомасе из ратарске,
воћарско-виноградарске, сточарске и шумарске
делатности, као и могућности добијања енергије из
комуналног отпада. За урађену анализу коришћени су
подаци из публикација Попис пољопривреде из 2012, и
Општине и региони у Републици Србији 2012. Такође, за
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неопходну анализу потенцијала и њихово мапирање
коришћен је ГИС софтвер – GeoMedia Professional 2003.
Аутор је у раду дао критички осврт на Студију о просторном
размештају наменских јавних складишта аграрне биомасе
на територији АП Војводине применом аналитичкохијерархијског метода (АХП). У мастер раду анализирани
су и микроклиматски услови Војводине, не би ли се
утврдиле могућности за подизање енергетских засада на
покрајинској територији. За израду те тачке послужиоје
ГИС софтвер ArcMap 10.3.1. Преко Google алата за прављење
анкета аутор је спровео истраживање о информисаности
грађана о значају коришћења ОИЕ, а самим тим и биомасе.
Према урађеној анализи у мастер раду, око 6 милиона
тона на годишњем нивоу износи потенцијална биомаса из
ратарства, а то је 60% од укупне количине аграрне биомасе
у Војводини. После ратарства, највећу продукцију биомасе
даје стајњак из сточарске делатности, око 3,5 милиона
t/год. С обзиром да је удео обрадивог земљишта под
воћњацима и виноградима занемарљив, јасно је да се из
ових пољопривредних делатности добијају мале количине
биомасе по години. Регион Војводине је слабо пошумљен.
Свега 7% територије покрајине је под шумама. Због тога је
и продукција шумске биомасе мала, али је већа у односу на
воћарство и виноградарство.
АП Војводина има огромне потенцијале за коришћење
биомасе, али на њеном простору не постоји адекватна
инфраструктурна опремљеност и развијена технологија
која ће на одговарајући начин третирати овај обновљиви
извор енергије. Њено складиштење представља веома
важан корак у ланцу снабдевања одређених постројења
која раде на биомасу. Аутор је након прецизне анализе
утврдио да су погодне локације за складиштење аграрне
биомасе територије следећих градова: Сомбор, Зрењанин
и Панчево, док су условно погодне локације на подручју
општина Апатин и Бачка Паланка. Исто тако, АХП методом
у условно погодне макролокације сврстане су територије
градова Суботице, Кикинде и Сремске Митровице. Овим
предлогом биће успостављена одговарајућа просторна
дисперзија складиштења аграрне биомасе на нивоу области
у Војводини, што значи да ће свака од седам области у
покрајини бити покривена бар једним складиштем.
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Научни циљеви мастер рада одређени су полазним
хипотезама као основама овог истраживања. Аутор је
након свеобухватне теоријско-методолошке анализе извео
следеће хипотезе:
•
•
•

Биомаса је у потпуности обновљиви звор енергије;
Законским регулативама и планским мерама могуће је
утицати на промоцију ОИЕ, а самим тим и на промоцију
биомасе у АП Војводини;
Аграрна биомаса представља убедљиво највећи
потенцијал у укупним количинама биомасе на простору
покрајине;

•
•
•
•
•

Кукуруз је ратарска култура која има највећу продукцију
биомасе;
Постоје сви микроклиматски услови у Војводини за
подизање енергетских плантажа;
Ефекти производње енергије из биомасе немају
негативне последице по животну средину;
Економски гледано, улагање у биомасу је скупа
инвестиција, али исплатива у дугорочном периоду;
Свест грађана о значају коришћења ОИЕ није на
задовољавајућем нивоу.
проф. др Дејан Филиповић

Синтезна карта потенцијалних
макролокација за складиштење аграрне
биомасе
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НАГРАДА РАНКО РАДОВИЋ 2018.

Удружење ликовних уметника примењених уметности и
дизајнера Србије - УЛУПУДС као оснивач, Архитектонски
факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом
Саду - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за
архитектуру и урбанизам Србије - ИАУС, Задужбина Илије
Милосављевића Коларца, као суоснивачи, установили су
2006. год. Међународну награду Ранко Радовић. Од 2008.
год. у статус суоснивача награде ушли су Урбанистички
завод Београда и Потисје Кањижа АД - члан групе
WIENERBERGER, од 2009. год. статус суоснивача награде
добила је Инжењерска комора Србије, а од 2014. год.
статус суоснивача награде добила је Радио-телевизија
Србије. Покровитељ Награде je Министарство културе и
информисања Републике Србије.
Награда се додељује за: 1. критичко-теоријске текстове
о архитектури објављене у претходној календарској
години као и у текућој години до датума доделе награде,
и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч
уопште, 2. реализовано архитектонско дело довршено
у истом периоду, 3. телевизијске емисије, изложбе или
мултимедијалне презентације реализоване у истом
периоду.
Награда која носи име архитекте Ранка Радовића основана
је са циљем да подстиче, развија и афирмише критичкотеоријску мисао у области архитектуре и архитектонско
стваралаштво и самим тим установљава критеријуме
за њихово вредновање у Србији и на међународном
нивоу, што подразумева укључивање Република бивше
Југославије и земаља из света са којима је Ранко Радовић
сарађивао или у којима је радио.

архитектонско дело пријавило се 5 кандидата, у категорији
телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне
презентације пријавило се 4 кандидата.
Свечана додела Награде Ранко Радовић одржана је у петак,
21. децембра 2018. год. у 13.00 сати у Малој сали Задужбине
Илије М. Коларца, Студентски трг 5, Београд.
На дан доделе Награде у холу Задужбине Илије М. Коларца
отворена је изложба на којој су презентовани радови свих
учесника конкурса. Изложба је трајала до 28. децембра
2018. год., а на Факултету техничких наука у Новом Саду
изложба је одржана током априла и маја 2019. године.
НАГРАЂЕНИ РАДОВИ И ИЗВОДИ ИЗ ОБРАЗЛОЖЕЊА
ЖИРИЈА
1. Жири за доделу Награде Ранко Радовић у категорији 1
(критичко-теоријски текстови о архитектури урбанизму
и граду) донео је Одлуку да награду за критичкотеоријске текстове о архитектури урбанизму и граду
додели: др сц. Златку Карачу, мp. инж. арх. и др
сц. Алену Жунићу, дипл. инж. арх. за монографију
Исламска архитектура и умјетност у Хрватској и
Османско сувремено наслијеђе, издавачи: Архитектонски
факултет Загреб, UPI2M Books, 2018.

Конкурс за доделу Награде Ранко Радовић је трајао од 03.
септембра до 15. октобра 2018. године.

„... У исцрпном приручнику аутори темељито осветљавају
османску ликовну баштину у Хрватској, укључујући и
њене реинтерпретације у модерној и савременој верској
архитектури. Бавећи се, уз друге историографске теме,
исламским наслеђем своје земље у дужем временском
периоду, успешно су заокружили предузета истраживања.
Приређена на 415 страница расправног текста, обогаћена
обиљем црно-белих фотографија (постојећих и некадашњих
објеката и урбанистичких целина), картографским и
техничким цртежима, ведутама, макетама, фрагментима
и топографским мапама, књига представља егземпларну
научну синтезу о исламском наслеђу Хрватске од почетка
XVI века до данас…”

На конкурс за доделу Награде Ранко Радовић у категорији
критичко-теоријски текстови о архитектури пријавило се 14
кандидата (конкурсних радова), у категорији реализовано

2. Жири за доделу Награде Ранко Радовић у категорији
2 (реализовано архитектонско дело) донео је Одлуку
да награду за реализовано архитектонско дело

Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе,
удружења, струковне организације као и сва заинтересована
лица која су остварила резултате у једној од три категорије,
са територије Србије, као и из других земаља.

78

Архитектура и урбанизам, 48, јун 2019, стр. 78-81

додели: Бојани Марковић, дипл. инж. арх. и Давиду
Билобрку, дипл. инж. арх. за штанд 4 земље 1 језик, 62.
Међународни сајам књига, Београд, 2017.
„... награђено архитектонско дело поседује и испуњава
архитектонске квалитете, који су установљени као
критеријуми за валоризацију, а то су: функција, обликовање,
и можда још важније, померање граница у приступу
архитектонском задатку... обликовно решење веома
спретно и са много сензибилитета материјализовано је кроз
суптилно одабране материјале, као и на одговарајући начин
пажљиво пројектоване микроамбијенте и архитектонске
детаље који подржавају сложену реализовану
форму... динамично обликован и структуиран простор,
издиференциран на јавни и интимнији део, остварујући
тако и алузију на урбану структуру, коју у доброј мери
дефинишу функције градског ткива. Вреднован је и напор
да се оствари модуларност концепта која даје могућност да
се ова ефемерна структура постави и на другом месту, па
можда и на другачији начин, што је свакако подразумевало
додатно промишљање и ангажовање аутора…”
3. Жири за доделу Награде Ранко Радовић у категорији
3 (телевизијске емисије, изложбе, мултимедијалне
презентације) донео је Одлуку да награду за
телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне
презентације додели Урбанистичком заводу
Београда, Одговорно лице мр Весна Тахов, за
изложбу 70 година планирања Београда, Савско
шеталиште, Калемегданска тврђава, 2018.
„... Од почетних, послератних година па до данас,
плановима, цртежима, фотографијама и текстовима може
се сагледати комплексност и важност ове институције,
колики и какав је утицај имала на наш свакодневни урбани
живот и колико су тадашње владајуће политичке структуре
уважавале мишљење струке. Види се, такође, њен успон као
и како се све урушавало променом друштвено-политичких
околности. Постављена на јавном месту, на шеталишту
на Калемегдану, изложба је била доступна најширој
публици, а не само стручњацима. Њоме се урбанизам
и урбано планирање приближило обичном човеку, на
њој је популарно а не популистички, једноставно а не
поједностављено објашњена улога и сврха урбанистичког
планирања у свакодневном животу града. Баш у духу
предавања и телевизијских емисија Ранка Радовића...”

Награда у 1. категорији: књига Исламска архитектура и умјетност у Хрватској
и Османско сувремено наслијеђе, издавачи: Архитектонски факултет Загреб,
UPI2M Books, 2018.

Награда у 2. категорији: штанд 4 земље 1 језик, 62. Међународни сајам књига,
Београд, 2017., аутори: Бојана Марковић, дипл. инж. арх. и Давид Билобрк,
дипл. инж. арх
Награда у 3. категорији: изложба 70 година планирања Београда, Савско
шеталиште, Калемегданска тврђава, 2018., Урбанистички завод Београда,
Одговорно лице мр Весна Тахов

Жири Награде
Категорија (1)
проф. др Милица Костреш, дипл. инж. арх. (председница
жирија)
проф. др Александар Кадијевић, историчар уметности
проф. др Милан Ракочевић, дипл. инж. арх.
др Александар Станичић, дипл. инж. арх.
Љиљана Ћинкул, историчар уметности
АУ 48-2019
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Категорија (2)
Мустафа Мусић, дипл. инж. арх. (председник жирија)
проф. др Петар Арсић, дипл. инж. арх.
доц. др Марко Тодоров, дипл. инж. арх.
Јован Митровић, дипл. инж. арх.
Милан Димитријевић, дипл. инж. арх.
Категорија(3)
Снежана Ристић, дипл. инж. арх., уредница редакције за
културу Радио Београда 2 (председница жирија)
проф. др Оливер Томић, историчар уметности
др Милан Попадић, ванредни професор, историчар
уметности
доц. др Ивана Мишкељин, дипл. инж. арх.
Бојана Андрић, драматург, историчар ТВ Србије, публицист
Одбор за доделу Награде Ранко Радовић 2018
Одбор чине представници оснивача и по један представник
суоснивача:
•

Бранислав Митровић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
(председник)
• Драгана Палавестра, дипл. ист. ум. – УЛУПУДС
• др Зоран Булајић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
• др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
• др Александра Ступар, дипл. инж. арх., ванредни
професор – Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет
• проф. др. Милена Кркљеш, дипл. инж. арх. Факултет техничких наука у Новом Саду, Департман за
архитектуру и урбанизам
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проф. др Марија Максин, дипл. инж. арх. – ИАУС,
Београд
• Ксенија Шпадијер Туфегџић, дипл. социолог –
Задужбина Илије Милосављевића Коларца
• Ана Граовац, дипл. инж. арх. – Урбанистички завод
Београда
• др Жаклина Глигоријевић, дипл. инж. арх. –
Инжењерска комора Србије
• Данијела Пурешевић, дипл. ист. ум. – Радиотелевизија Србије
• др Мирјана Поповић Радовић – представник
породице, супруга проф. др Ранка Радовића
Секретар Награде Ранко Радовић:
Константин Т. Петровић, ист. ум. - УЛУПУДС
•

УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА:
Категорија (1) критичко-теоријски текстови о
архитектури
•
•

•

др Марина Павловић, монографија Никола
Несторовић, издавач ОрионАрт, 2017.
Александар Бобић, пејзажни архитекта (Александар
Бобић - уредник монографије, аутори есеја - Љубица
Јелисавац-Катић, Милан Лојаница, Владимир
Мако), монографија, Спасоје Крунић. Просторне
метафоре, издавач Архитектонски факултет
универзитета у Београду, 2017, суиздавач ОрионАрт,
2017.
др Владимир Стевановић, дипл. инж. арх.,
монографија, Дејан Ећимовић: Документа, издавач
ОрионАрт, Београд, 2017.
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Уредници и аутори: проф. Борислав Петровић, дипл.
инж.арх., проф. Иван Рашковић, дипл. инж. арх.,
аутори: Душан Стојановић, дипл. инж. арх., доц. Павле
Стаменовић, дипл. инж. арх., асист. Далиа Дуканац,
маст. инж. арх., монографија и зборник, БУДУЋНОСТ
СТАНОВАЊА аспекти одрживости будућег становања у
Србији, издавач Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет, Београд, 2017.

др сц. Златко Карач, маг. инж. арх., др сц. Ален Жунић,
дипл. инж. арх., монографија Исламска архитектура и
умјетност у Хрватској и Османско сувремено наслијеђе,
издавачи: Архитектонски факултет Загреб, UPI2M
Books, 2018.
• др Славица Стаматовић Вучковић, доктор наука
архитектуре и урбанизма, монографија Архитектонска
комуникација: објекти културе у Црној Гори 1945-2000,
издавач Универзитет Црне Горе, 2018.
• др Ален Жунић, дипл. инж. арх., књига Борис Магаш
– Мисли о архитектури, издавачи: Хрватска академија
науке и уметности - Хрватски музеј архитектуре,
Архитектонски факултет Загреб, UPI2M Books, 2018.
• Марија Марић, есеј Real Estate Fiction. An Outline for a
New Literary Genre, Thresholds, The MIT Press, no. 46, 2018.
• др Ана Џокић, дипл. инж. арх., Marc Neelen, MscArch.
(STEALTH. Unlimited), књига UPSCALING, TRAINING,
COMMONING: Constructing a future that is yet to be, издавач:
Jovis, Берлин, 2018.
• др Ана Никезић, дипл. инж. арх., књига Формати за
урбани живот – Породична кућа у савременом граду,
издавач Универзитет у Београду – Архитектонски
факултет, 2017.
• др Александар Виденовић, дипл. инж. арх., књига
Обнова центара у руралним подручјима, издавач
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
2017.
• Музеј
града
Београда,
Одговорно
лице:
Татјана
Корићанац,
директор,
монографија Мере града. Карте и планови из Збирке
за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда,
аутори др Злата Вуксановић-Мацура и Ангелина
Банковић, издавач Музеј града Београда, 2018.
• Сара Девић, дипл. инж. урб., истраживачки текстови о
архитектури и урбанизму Београда, интернет магазин
Before After, 2017, 2018.
• др сц. Ален Жунић, дипл. инж. арх., монографија
Архитектонски опус академика Велимира Неидхардта,
издавачи: Архитектонски факултет Загреб, UPI2M
Books, 2018.
Рад Ђорђа Петковића, критичко теоријски текст ПРОСТОР
- САДРЖАЈ - ФОРМА Компаративна анализа објеката
основних школа Фран Крсто Франкопан и ВЕЛИ ВРХ, аутора
Идиса Турата и Саше Рандића, као примери савремене
архитектонске праксе није разматран јер се према
Правилнику Награде Ранко Радовић на конкурс за доделу
награде не може конкурисати са студентским радовима
•
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Категорија (2) реализовано архитектонско дело
•
•
•
•
•

проф. др Рифат Алихоџић, дипл. инж. арх., Породични
стамбени објекат: Вила Метко, Бијело Поље, Црна Гора,
2017.
STAR Architecture, одговорно лице: Александра
Савић-Ракочевић, дипл. инж. арх., Elwood House,
Melbourne, Australia, Мелбурн, Аустралија, 2018.
Горан Војводић, дипл. инж. арх., Јелена Ивановић
Војводић, дипл. инж. арх., Реконструкција и доградња
пословног објекта Roaming group, Beograd, 2018.
мр Зоран Абадић, дипл. инж. арх., Јелена
Богосављевић, маст. инж. арх., Прекршајни суд,
Панчево, 2018.
Бојана Марковић, дипл. инж. арх., Давид Билобрк,
дипл. инж. арх., Штанд 4 земље 1 језик, 62. Међународни
сајам књига, Београд, 2017

Категорија (3) телевизијске емисије, изложбе или
мултимедијалне презентације
•

Тихомир Дичић, маст. инж. арх., изложба Колажирање
барокног Београда, Музеј примењене уметности, 2018.
• Урбанистички завод Београда, Одговорно лице: мр
Весна Тахов, изложба 70 година планирања Београда,
Савско шеталиште, Калемегданска тврђава, 2018.
• мр Тања Манојловић, дипл. инж. арх., мр Тијана
Секулић, дипл. инж. арх., Бранко Ђукановић, дипл.
инж. арх., Мирјана Милакић, маст. диз., дизајн
изложбене поставке Изложба косовски и шаркоски вез –
културне паралеле, Етнографски музеј, Београд, 2018.
• Радио-телевизија Србије, одговорно лице:
Добривоје Илић, емисија Урбанистичко планирање
Београда у 19. веку, Редакција школског програма РТС-а
(коаутори: редитељ Ивана Стивенс, дипл. филмски
и тв редитељ, директор фотографије Хаџи Владан
Мијаиловић, дипл. филмски и тв сниматељ, наратор и
сценариста ван. проф. др Урош Радосављевић, дипл.
инж. арх.), 2017.
ЗА УЛУПУДС
Константин Т. Петровић, ист. ум.
admin@ulupuds.org.rs
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СПАСОЈЕ КРУНИЋ, ПРОСТОРНЕ МЕТАФОРЕ
Аутори: Љубица Јелисавац - Катић, Милан Лојаница и Владимир Мако
Издавач: Орион Арт, Београд, 2017.

Монографија Спасоје Крунић, просторне метафоре,
резултат је тимског рада референтних стручњака, који
су слојевит опус овог делатника приказали, анализирали
и поставили у контекст времена. У нашој средини, где
је шире интересовање за проблематику савремене
српске архитектуре слабије изражено и где недостаје
континуална стручна критика, монографије о архитектима
савременицима права су реткост. Тим више је ова
монографија, урађена према промишљеним стручним
и професионалним нормама, како у садржинском, тако и
обликовном смислу, установила висок стандард који није
лако досећи.
Концепција монографије упућује на јасно стручно уредничко
промишљање. Замишљена да прикаже активност
градитеља и професора београдског архитектонског
факултета Спасоја Крунића у његовој целовитости (живот,
дело, професионална активност), књига је компонована
од низа сегмената сложених провереном и прегледном
хронолошком методом. Након две рецензије у форми
надахнутих кратких есеја, које су написали Крунићеви
некадашњи студенти, а сада професори, М. Ђурић и А.
Вуја, следи студијски историографски текст историчара
уметности Љубице Јелисавац-Катић, подељен на низ делова
који следе нит развоја и идеје комплексног стваралаштва
С. Крунића. Нижу се целине: Ка просторним метафорама,
где се ауторка бави богатом биографијом Крунића, потом
је фокус усмерен на стручну валоризацију архитектонског
опуса у оквиру српске архитектонске критике, затим се
издвајају теме и развојне фазе рада, карактеристике и
константе његовог укупног дела, преко веза и парарлела са
претходницима, да би, на крају, опус Крунића био постављен
у контекст, како светске, тако и домаће теоријске мисли. У
закључним запажањима ауторка Јелисавац уочава базичне
нити Крунићеве поетике које су утемељене на интеракцији:
поднебље - материјали-структура или контекст - структура
-форма, а такође истиче и важност односа између
локално-традиционалног и општег, као и неопходност
поштовања етичности у архитектури, што су све елементи
препознатљивости и утемељености Крунићевог опуса.
Убедљивост текста о делу архитекте Спасоја Крунића из пера
ауторке Љубице Јелисавац-Катић извире из методолошки
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коректно утемељене аналитике и поступне градације идеје,
и, за читаоца важне, динамичне структуре текста, коју
чине сегменти различитих визура посматрања његовог
дела као и тема којима се бавио, чиме се расветљавају све
дубљи слојеви генезе једне аутентичне градитељске идеје.
Ауторка препознаје основу његове градитељске мисли која
извире из филозофског става о целовитости у архитектури
као резултату синтезе чије је полазиште у органском, у
знаковитости, текстури употребљеног материјала, као и
зналачкој употреби модуларне структуре, математици,
конструкцији, архитектури, чије упориште може да се
нађе у теорији и делатности архитеката Френк Лоид Рајта,
Николе Добровића или Милана Злоковића. Све поменуто,
уз личну Крунићеву фасцинираност суштином уметничког
и лепоте која извире из пропорције где се целина према
појединим деловима односи као део према целини и где
природа материјала, природа самог циља, природа целог
призора постаје јасна као неопходност, заокружује поглед
на аутентично и вредно архитектонско дело. То потврђују
бројна Крунићева дела, поменимо Пословни центар,
Београд (1990), Палату Зора у Београду (1994),
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Меморијални центар на Равној гори (1998), Мотел Корал,
Ариље (2003), бројне ликовно-скулпторално обликоване
меморијалне споменике подигнуте широм Србије, или
иновације у конструктивним системима. Следи преглед
дела, хронолошки груписан по декадама од 1960. до 2017.
год., уз богат илустративни материјал, цртеже, скице,
основе, кратак текстуалан приказ, којим су обухваћени
сви сачувани пројекти, како они реализовани, тако и
нереализовани, како мали, тако и велики, све третирано
са подједнаком пажњом. Импресивна је презентована
документација која указује на архитекту С. Крунића као
ствараоца систематичног, темељног, концентрисаног и,
надасве, у потпуности одговорног спрам сопственог дела.
Након исцрпних приказа опуса архитекте Спасоја Крунића
следи текст академика Милана Лојанице: Похвала руци и
трагању за духом облика, преузет из каталога самосталне
изложбе С. Крунића из 2011. год., посвећен архитектонском
цртежу, омаж оној руци преко које се у тројству око рука-дух све збива и све прелама, и трећи есеј Нова
поетика форме, професора Владимира Мака, преузет из
каталога самосталне изложбе из 2007. год., у коме се
говори о естетици и карактеру Крунићеве архитектонске
структуре, као резултату промишљања оних аспеката
српске градитељске традиције (народне и модернистичке)
који одређују њено место у европским токовима. Потребно
је поменути и поговор О метафорама Спасоја Крунића,
уредника монографије, архитекте Александра Бобића,
који у општем контексту, нимало завидног места и улоге
архитектуре и архитеката у данашњем свету, архитекту
Спасоја Крунића, његову делатност и прегнућа, препознаје
као једину преосталу личност која је опстала на оданости и
верности идејама универзалног и сингуларног, и то на један
борбен и доследан начин.
Монографија Спасоје Крунић, просторне метафоре,
представља значајан допринос историографији српске
модерне архитектуре, како са позиције расветљавања улоге
и делатности архитекте, борбеног учесника друштвених и
стручних активности, тако и сагледавања његовог опуса
у контексту српских и европских архитектонских мена,
афирмишући, на стручан и комплексан начин, вредности
тражења и налажења архитектонског креда утемељеног на
сопственом културном наслеђу.
проф. др Дијана Милашиновић Марић

Капела родољуба,
Гробље стрељаних 1941.
Краљево, Србија, стр. 282-283.
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ГРАЂЕЊЕ БАЛИРАНОМ СЛАМОМ
Аутори: др Слободан Крњетин и Горан Миленковић
Издавач: Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука, Нови Сад, 2019.

У издаваштву Факултета техничких наука Универзитета
у Новом Саду објављена је књига Грађење балираном
сламом, аутора Горана Миленковића и проф. др Слободана
Крњетина, која ће се користити као уџбеник за студенте
основних академских студија различитих студијских
програма на три департмана Факултета техничких наука:
Департману за архитектуру и урбанизам, Департману
за инжењерство заштите животне средине и заштите на
раду и Департману за грађевинарство и геодезију. Поред
коришћења на факултетима, намера аутора је да се кроз ову
публикацију тема грађења балираном сламом промовише
за ширу употребу у Србији и окружењу.
Књига промовише енергетску ефикасност и одрживи развој
у грађевинарству кроз ову технологију која је код нас нова
и у савременом облику није заступљена, а у иностранству у
последњих 15 година све више јесте. Крајњи циљ је да се тај
материјал сертификује у Србији као грађевински производ,
као што је то учињено, након вишегодишњих испитивања,
у Великој Британији, Француској, Аустрији, Немачкој, САД-у
и другим државама, где је изграђено више стотина таквих
објеката, стамбене, образовне, пословне, угоститељске и
сваке друге намене.
С обзиром на чињеницу да област грађења балираном
сламом није у довољној мери покривена публикацијама
на српском језику, овако конципирано и структурирано
дело може да се посматра као полазиште, како за
даље изучавање теме, тако и за практично бављење
проблематиком. Уџбеник Грађење балираном сламом
може се сматрати пионирским подухватом аутора и
представља неизоставно штиво за свакога ко се залаже за
одрживо градитељство и заштиту животне средине.

попис литературе. При изради публикације коришћена су
33 штампана извора и 26 интернет извора. Публикација
је богато илустрована и садржи 101 илустрацију и девет
посебних графичких прилога.

Поред теоријског дела публикације, у којем је тема
употребе балиране сламе обрађена из различитих аспеката,
од принципа народног градитељства до савремене
регулативе и интерпретација, саставни део публикације
представља и идејно архитектонско решење куће од
балиране сламе, као пример савремене интерпретације
примене традиционалног материјала и технике градње.
Публикација се састоји од 201 странице подељене у 13
целина, укључујући уводна и закључна разматрања и

У трећем поглављу аутори се осврћу на питања
одрживости и енергетске ефикасности конвенционалних
и алтернативних система градње, те се, поред предности
који произилазе из употребе сламе и других природних
материјала за изградњу, осврћу и на употребу сламе као
алтернативног извора енергије. Постојеће стамбене и
јавне зграде у Србији, изграђене углавном од педесетих до
седамдесетих година прошлог века, немају задовољавајућу
термоизолацију, па се на грејање и хлађење троше
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Након уводних разматрања, у другом поглављу
Народно градитељство аутори нуде преглед природних
и друштвених утицаја који су довели до формирања
традиционалних типова куће, као и приказ структуре,
обликовања и материјализације кућа од сламе.
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•
•
•

•
прекомерне количине енергије. Како грађевински објекти
учествују у укупној глобалној потрошњи енергије са 40%,
што је више и од транспорта и од индустрије, постаје јасно
да се значајнијем унапређењу енергетске ефикасности у
грађевинским објектима мора посветити нарочита пажња.
То је разлог што одрживост у свету никада није била
актуелнија него што је данас, како у индустрији, тако и код
потрошача, који је сматрају трендом и преовлађујућим
правцем. Уместо редуковања емисије угљен-диоксида,
ради се на његовом елиминисању, те је намера аутора ове
књиге да се укаже на ту чињеницу.
У четвртом поглављу дат је преглед међународне и
националне регулативе у области градње сламом, као и
преглед подстицаја и директива Европске уније по том
питању.
У наредном, петом поглављу, аутори обрађују различите
аспекте употребе сламе, од свакодневне, преко ритуалне,
до архитектонске. Слама је пољопривредни нуспроизвод,
локални је материјал и има је у великим количинама у
Србији, нарочито на северу. Она је енергетски и еколошки
одржив и обновљиви материјал, биоразградива је и
локално доступна, па се за њену производњу и транспорт
троши далеко мање енергије него што је случај с осталим
грађевинским материјалима. Када се балира и свеже у
правоугаони облик добија се балирана слама, грађевински
материјал одличних еколошких и грађевинских својстава.
Уједно, у овом делу публикације аутори износе позитивне
аспекте употребе балиране сламе као архитектонског
материјала, а то су:
•

•
•
•
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Одлична термоизолациона својства. Потрошња
енергије за загревање простора је од 70 до 90% мања у
односу на класично грађене објекте. Топлотни конфор и
енергетска ефикасност кућа од бала сламе испуњавају
стандарде 3 пута више од прописаних;
цена објекта по m² је 20-30% мања у односу на класичну
градњу;
слама је одличан звучни изолатор;
зид балиране сламе прекривен завршним слојем од
кречног малтера, изложен температури од 1000°C
може обезбедити отпорност према пожару у дужини
трајања од 90 до 120 минута, те је класификован као
Ф90;

•
•

слама се у земљи распада за 6 месеци, али у
оптималним условима, на сувом, она се не распада, тј.
траје и до 3.000 година;
у оваквим објектима се поправља квалитет ваздуха,
јер нема емитовања штетних гасова из зидова;
мали је утрошак енергије у процесу производње
материјала, јер се за производњу балиране сламе
троши 14 МЈ/m³, а за производњу минералне вуне 1077
МЈ/m³, па је слама енергетски исплатива;
глодари се не хране сламом, а тврдо пресоване бале
са густином од 90 kg/m³ и више су него довољне да се
одупру нападу глодара;
слама не садржи хранљиве материје, за разлику од
сена, те не привлачи инсекте;
због својстава високе еластичности, при земљотресима
се овај материјал понаша као „пригушивач”.

Ипак, велики део заблуда о традиционалним градитељским
материјалима потиче из процеса нагле индустријализације
у којем су се фаворизовали вештачки и индустријски
произведени материјали. Рађена су бројна истраживања на
кућама од бала сламе широм света, која показују да таква
градња није ништа ризичнија од било ког другог облика
градње. Такође, таква врста градње треба да се посматра
као савремен метод, јер се тек у последње две деценије
масовно примењују савремене технологије грађења
балираном сламом.
У овом поглављу је описана кратка историја градње
балираном сламом, па се може сазнати да је прва
забележена грађевина од бала сламе изграђена у Небраски,
САД, 1886. године. Била је то школа с једном учионицом.
Школа је саграђена искључиво од бала сламе, без икаквог
другог конструктивног елемента.
Шесто поглавље носи назив Градња сламом и у њему
аутори пружају преглед 6 различитих технологија и
метода употребе сламе као основног материјала за
градњу. Савремене методе грађења балираном сламом
представљају систем лаког носећег оквира и испуне од
балиране сламе. Скелетни систем оваквих објеката се
формира од носивих дрвених, челичних или бетонских
елемената, а бале представљају изолациони материјал
постављен између елемената скелета. У земљама на
западу, у комерцијалне сврхе, највише се користе савремене
технике, односно градња објеката монтажним панелима.
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Ови монтажни панели се производе од дрвених оквира
који се испуњавају сламом. Спољашње површине панела
се затварају дрвеном облогом или кречним малтером,
што омогућава објекту да дише. Овај иновативни, зидни и
кровни систем се брзо и ефикасно уграђује, а при монтажи
нема отпада. Овај систем има PassivHaus сертификат и
задовољава критеријуме одрживе градње, што се огледа у
коришћењу обновљивих материјала, смањеној потрошњи
енергије, смањеним трошковима изградње, рециклажи, те
унапређењу животне средине.

Процес градње балираном сламом наслов је осмог
поглавља и у њему су детаљно приказане и објашњене
све фазе изградње савременог објекта од балиране сламе,
од припремних до завршних, укључујући и напомене о
специфичним захтевима и техничким ограничењима које
градња овом врстом материјала подразумева.
У деветом поглављу аутори пружају преглед међународних
удружења градитеља балираном сламом и њихових
активности, а најзначајније је Европско удружење

градитеља сламом (ESBA), са седиштем у Бриселу,
које је основано у циљу остваривања сарадње, размене

знања и комуницирања градитеља из Европе на тему
изградње објеката од балиране сламе. Циљ Удружења је
промовисање и развој коришћења сламе у грађевинарству,
као одрживог начина градње у сваком смислу одрживости,
као обновљивог, еколошког, здравог, енергетски и
климатски ефикасног, социјално и економски прихватљивог
материјала.

У истом поглављу разматрају се и објашњавају битна
својства сламе, као што су питања акустичке изолације,
отпорности на влагу и паропропусност, као и понашање
материјала у случајевима земљотреса и пожара. У овом,
кључном, поглављу публикације објашњени су и економски
аспекти овог начина градње, као и питање разградње
материјала и могућности рециклаже.
Термоизолациона својства, најважнији атрибут овог
материјала у градитељству, објашњена су поређењем
– зид, који се састоји од 5 cm кречног малтера са спољне
и унутрашње стране и бала дебљине 50 cm има исти
коефицијент проласка топлоте као и зид од шупље блок
опеке дебљине 29 cm и 25-30 cm камене вуне, обострано
омалтерисан класичним кречним малтером (U = 0,11 W/
m2K). Топлотни губици кроз такав зид мањи су од 15 kWh/m2
годишње, што зид од балиране сламе сврстава у пасивни
стандард градње.

Десето поглавље отвара другу целину публикације,
а то је приказ пројекта савремено интерпретиране
традиционалне војвођанске куће од сламе. Пројекат је
приказан систематично, кроз опис шире и уже локације,
затим кроз технички опис који садржи: објашњење
основне архитектонске концепције, опис конструкције,
употребљених материјала и објашњења просторне
организације. Као прилог овом поглављу дати су графички
прилози којима се комплетира приказ идејног решења
предложеног објекта.
Коришћење овог обновљивог и потпуно природног
материјала – стабљике житарица или других индустријских
биљака, који има одличне механичке и изолационе
карактеристике, брзина и једноставност градње, као и
дуготрајност овако изведених објеката, обезбеђују кућама
од сламе сигурну будућност.
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић
Департман за архитектуру и урбанизам
Факултет техничких наука у Новом Саду
Универзитет у Новом Саду

Према важећим прописима у Србији топлотна заштита
зграда може се постићи с минимум 10 cm камене вуне
или стиропора на спољашњем зиду. То је стандардна
термоизолација за све новоградње данас и годишња
потрошња топлотне енергије у таквој кући је од 80 до 100
kWh/m2. Већина постојећих старих зграда у Србији без
термоизолације има годишњу потрошњу топлотне енергије
200 kWh/m2 или више, што је скоро петнаест пута више од
пасивних зграда.
У седмом поглављу аутори представљају девет одабраних
примера из Србије и света у којима је као основни
грађевински материјал коришћена слама и који су
анализирани из различитих аспеката, у зависности од
специфичности контекста и самог архитектонског решења.
АУ 48-2019

87

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Радови се предају на начин и у формату који је доле прописан. Дужина
текста је максимално до два ауторска табака (или до 57600 знаковаCharacters with spаces), укључујући наслове, апстракте, фусноте,
наслове слика, напомене и литературу.
Радови се достављају преко сервиса ASEESTANT. Техничком упутству
за коришћење система електронског уређивања часописа ASEESTANT
можете приступити преко веб адресе часописа Архитектура и
урбанизам http://iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=111 или директно на
веб адреси сервиса ASEESTANT која се односи на часопис Архитектура и
урбанизам http://aseestant.ceon.rs/index.php/a-u/.
Радови подлежу анонимној рецензији. Након обављене рецензије,
ауторима се шаље мишљење рецензента, по коме треба да поступе,
уколико има примедби. Рад потом враћају редакцији. Уколико
аутори не прихвате све сугестије рецензента, потребно је да пошаљу
образложења која ће размотрити (по могућству) исти рецензенти и
редакција. Уз рад треба потписати Уговор о преносу ауторских права,
који се налази на сајту ИАУС-а http://iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=111
или га аутор може добити путем e-mailа.
Радови се предају на српском или енглеском језику и морају бити
оригинални, необјављивани текстови аутора који нису у процедури
објављивања за друге часописе. Аутори преузимају одговорност за
мишљења и ставове изнете у радовима као и за ауторска права над
коришћеним материјалом (илустрације, прилози, цитати итд.)
Начин писања и формат:
Језик: српски или енглески
Фонт: Times New Roman, 11 pt.
Писмо: ћирилица за све прилоге који садрже српски текст.
Наслов рада, апстракт са кључним речима и наслове испод слика дати
на српском и на енглеском језику.
Рад достављен преко сервиса АSEESТANT не треба да садржи име и
презиме/имена и презимена аутора, ни афилијацију. Те податке аутор
ће унети након позитивне рецензије. Уз име и презиме и афилијацију,
треба унети и е‑mail адресу. Када има више аутора и више институција,
користити суперскрипт *, ** и *** након имена и презимена.
Уколико је рад резултат неког пројекта, после апстракта и кључних
речи, написати назив и број пројекта и навести институцију која
финансира пројекат.
Апстракт на српском и енглеском језику:
Апстракт долази одмах после главног наслова и имена аутора. Апстракт
не сме бити краћи од 200, ни дужи од 250 речи. Апстракт треба да буде
кратак резиме рада који објашњава сажету идеју и методе које су
коришћене у раду. У апстракту се не дају цитати и референце. Апстракт
не треба да садржи делове из увода. Уз апстракт додати до пет кључних
речи.
Резиме на српском и енглеском за остале прилоге:
За све прилоге који не спадају у категорију научних и стручних радова
као што су рубрике: Актуелности, Нове књиге, Прикази пројеката,
Прикази Техничких решења и сл. потребно је дати кратак резиме до 100
речи са највише три до пет кључних речи.
Текст:
Текст треба да следи логичан и јасан план. Треба изложити мотиве
истраживања и њихов однос према претходним радовима на дату тему.
Методе и технике истраживања описати на јасан начин. Уколико у раду
постоје резултати и дискусија резултата, као и препоруке, пожељно је
да се прикажу као посебан део рада (поглавље или део поглавља).
Текст треба да је подељен у поглавља и сваки део треба да има наслов.
Први ниво наслова пише се великим словима, болд. За други ниво
наслова користи се иста величина слова с тим што је прво слово велико,
остала мала, болд. За трећи ниво наслова користити италик.
Када се страна имена преводе на српски језик, код прве појаве у тексту,
треба (у загради) да буду написана у оригиналу.
Када се у ћириличном тексту нађе нека реч из страног језика на
латиници треба је написати италиком.
Званична и потпуна имена публикација, закона, часописа, књига и
докумената писати италиком, без знака навода.
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Илустрације и табеле:
Илустрације и табеле треба да буду нумерисане, информативне, са што
краћим текстом. Све илустрације и табеле треба да имају упутнице у
тексту. Позив на слике или табеле у тексту се означава: (Сл. 1) или (Таб.
1). Наслове испод слика означити са Сл. и превести на енглески језик са
ознаком Fig.
Илустрације и табеле пријављују се као додатне датотеке преко сервиса
ASEESTANT у кораку 4: Пријава прилога – Допунске датотеке. Изворе
илустрација навести на самом крају рада, након Литературе.
Захвалница:
Уколико аутор има потребу да се појединцу или установи захвали за
допринос у раду, тај текст се ставља у курзиву, мањим словима у односу
на основни текст, после основног текста, а пре литературе.
Литература:
Литературу треба дати по азбучном реду латинично . Презиме и
иницијали имена аутора; иницијали имена и пуно презиме осталих
аутора; година публиковања (у загради); наслов рада, назив часописа
(тип слова – italic), број часописа (bold), број страна (од - до). (За књигу:
место публиковања и име издавача).
Примери:
- за часопис: Радосављевић, Р. (1995). Основи заштите градитељског
наслеђа језгра Новог Сада, Архитектура и урбанизам 2, стр. 23 - 32.;
- за књиге: Бркић, А. (1992). Знакови у камену, Београд, Савез
архитеката Србије.;
- за рад у тематском зборнику / монографији: Маруна, М., Лазаревић
Бајец, Н. и Михајлов, В. (2011). Анализа прилагођености образаца
урбане струцтуре климатским променама: пример нацрта плана
детаљне регулације “Ада Циганлија”. У: Златановић-Томашевић,
В., Гајић, Р. и Каић, Ф. (ур.) Будућност развоја насеља у светлу
климатских промена (227-246). Београд, Друштво урбаниста
Београда.
- за рад у зборнику са конференције: Ђуровић, И. и Мирковић Н.
(2017). Примена анализе стабла отказа у процени ризика техничких
система – студија случаја. У: Зборник радова. 10. Научно – стручна
конференција студенти у сусрет науци 27 – 30. новембар, 2017 (1629). Бања Лука, Република Српска: Универзитет у Бањој Луци.
- Реферисање (упућвање), у оквиру текста, на научне изворе врши се
навођењем презимена аутора и године издања дела: (Brkić, 1992);
- Када се цитира део текста, поред презимена и године издања
неопходно је навести и тачан број стране са које је текст преузет.
(Brkić, 1992:112)
Позиви на литературу треба да се нађу на крају реченице, испред тачке.
Напомене:
Након рецензије и прихватања рада за штампу, све горе наведене
напомене важе. Текст и илустрације предати у једном од следећих
формата:
- текстуални прилог и табеле: Microsoft Word (*.doc) или (*.docx);
- дијаграми, шеме, графикони, фотографије, цртежи и сл.: (*.jpg) или
(*.tiff) формат: у резолуцији 300 pixels/inch, CMYK. Неквалитетне
фотографије се неће прихватати;
- код свих илустрација обавезно ставити извор, име аутора
илустрације и сл;
- коначна верзија текста подлеже лекторисању;
- објављивање радова се не плаћа;
- радови се не враћају ауторима;
- аутори чији радови буду објављени добијају један примерак
часописа.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Papers are submitted in the manner and format described below. The length
of the text is a maximum of 57,600 characters with spaces, including titles,
abstracts, footnotes, image titles, notes and references.
Papers are submitted via the ASEESTANT service. You can access the technical
manual for using the ASEESTANT electronic editing system for journals via
the web site of the Architecture and Urbanism journal http://iaus.ac.rs/
code/navigate.aspx?Id=221 or directly via the web address of ASEESTANT
that relates to the Architecture and Urbanism journal http://aseestant.ceon.
rs/index.php/a-u/.
All papers are subject to anonymous review. After the review, the reviewers’
opinion is sent to the authors, and the authors should respond to any
remarks. The paper is then returned to the editor. If the authors do not accept
all the reviewers’ suggestions, they need to submit an explanation that will
be considered (if possible) by the same reviewers and the editor. A copyright
transfer agreement needs to be signed with the paper, which can be found
on the IAUS web site http://iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=221 or the
author can receive one via email.
Papers are written in Serbian or English and must be original, unpublished
texts by the authors that are not in the publication procedure for any other
journals. The authors take responsibility for the opinions and positions
expressed in the papers as well as copyright in connection with the material
used (illustrations, appendices, quotations, etc.)
Style and format:
Language: Serbian or English
Font: Times New Roman, 11 pt.
Letters: Cyrillic for all attachments that contain Serbian text.
The title of the paper, the abstract with keywords and the titles below the
pictures are given in Serbian and in English.
Papers submitted via the АSEESТANT service should not contain the name/
surname of the author(s), or their affiliation. This data will be entered by
the author after a positive review. In addition to the name, surname and
affiliation, an email address should be included. When there are multiple
authors and institutions, use superscript *, ** and *** after the names and
surnames.
If the paper is the result of a project, after the abstracts and keywords, write
the title and number of the project, and specify the institution that finances
the project.
Abstract in Serbian and English:
The abstract comes immediately after the title and authors’ names. The
abstract should be no shorter than 200, or longer than 250 words. The
abstract should be a short summary of the paper that explains the concise
ideas and methods used in it. Quotes and references are not used in the
abstract. The abstract should not contain parts from the introduction. Add
up to five keywords with the abstract.
A summary in Serbian and in English for all other attachments
For all attachments that fall into the category of scientific and professional
papers such as sections of: news, new books, project presentations,
presentations of technical solutions and similar, it is necessary to give a short
summary of up to 100 words with a maximum of three to five key words.
Text:
The text should follow a logical and clear plan. Research motives and their
relation to previous works on a given subject should be presented. Describe
the research methods and techniques in a clear way. If there are results and
a discussion of the results, as well as recommendations, it is desirable to
present them as a separate part of the paper (section or part of a section).
The text should be divided into sections, each of which has its own title. The
first level of titles is written in capital letters, in bold. For the second level of
titles, the same font size is used, with the first letter being capitalized, and
the remaining letters lower case, bold. Use italics for the third level of titles.
When foreign names that have been translated into Serbian first appear in
the text, they should be written (in brackets) in the original.
When in a Cyrillic text there is a word from a foreign language written in
Latin script, it should be written in italics.
The official and full names of publications, laws, journals, books and
documents should be written in italics without quotes.
АУ 48-2019

Figures and tables:
The figures and tables should be numbered, informative, and have as little
text as possible. All figures and tables should have references in the text.
Captions for the figures and tables in the text are referred to as: (Fig. 1) and
(Tab. 1). The titles under the figures should be identified using Fig. (or Сл. in
Serbian Cyrillic).
Figures and tables are submitted as additional files via the ASEESTANT
service in step 4: Submission of attachments – Supplementary files. Sources
for the figures should be at the very end of the work, after the references.
Acknowledgements:
If the author has the need to thank an individual or an institution for their
contribution to the paper, that text should be in italics in a smaller font than
the main text, after the main text and before the references.
References:
The references should be given in alphabetical order in Latin letters. They
should include the surname and initials of the author’s name; the initials
of the name and full surname of the other authors; the year of publication
(in brackets); title of the paper, name of journal (italics), number of journal
(bold), page numbers (from - to). (For a book: place of publishing and name
of publisher).
Examples:
- for journals: Radosavljević, R. (1995). The fundamentals of protecting
architectural heritage in the core of Novi Sad, Architecture and Urbanism 2,
p. 23 - 32.
- for books: Brkić, A. (1992). Symbols in stone, Belgrade, Association of
Architects of Serbia.
- for papers in a thematic collection/monograph: Maruna, M., Lazarević
Bajec, N. and Mihajlov, V. (2011). Analysis of the adaptation of forms
of urban structure to climate change: an example of the draft plan for
the detailed regulation of “Ada Ciganlija”. In: Zlatanović-Tomašević, V.,
Gajić, R. i Kaić, F. (Eds.) The future of developing settlements in the light
of climate change (227-246). Belgrade, Urban Planning Association of
Belgrade.
- for papers in conference proceedings: Đurović, I. and Mirković N. (2017).
Application of failure analysis in the risk assessment of technical
systems – a case study. In: Proceedings. 10. Scientific and Professional
Conference Students Meet Science 27 - 30 November, 2017 (16-29).
Banja Luka, Republika Srpska: University of Banja Luka.
- Referencing (references) within the text to scientific sources is done
by stating the surname of the author and the year of publication of the
work: (Brkić, 1992);
- When quoting part of a text, in addition to the surnames and year of
publishing, it is necessary to indicate the exact page number from
which the text was taken (Brkić, 1992:112).
References should be at the end of a sentence before the full stop.
Notes:
After review and acceptance of the paper for publication, all of the above
applies. The text and illustrations are submitted in one of the following
formats:
- text attachments and tables: Microsoft Word (*.doc) or (*.docx);
- diagrams, charts, graphs, photographs, drawings and similar: (*.jpg)
or (*.tiff) format: at a resolution of 300 pixels/inch, CMYK. Poor quality
photographs will not be accepted;
- for all illustrations, it is mandatory to state the source, the name of the
author of the illustration, etc.;
- the final version of the text is subject to proofreading;
- publication of a paper is not paid;
- papers are not returned to the authors;
- authors whose papers are published receive a copy of the journal.
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