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Поштовани урбанисти, драги пријатељи и посетиоци Салона урбанизма,

Ове године, 29. Салон урбанизма одржава се у знатно измењеним околностима. Свима нам је познато да је пандемија вируса COVID-
19 променила нашу уобичајену животну рутину. У тренутку припреме штампања каталога ми још увек не знамо под којим ће се 
околностима Салон одржати. Оно што знамо, јесте да су наше колеге из Крагујевца учиниле максималне напоре да се Салон 
припреми и презентује, било у класичној форми излагања, било у виртуалном, електронском облику. С обзиром на пандемију, 
недавно одржане локалне изборе, поновне најаве укидања и трансформације наших појединих институција, имамо довољан број 
радова који ће приказати пресек годишње продукције урбанистичких размишљања о простору у којем живимо. 

У име Удружења урбаниста Србије, захваљујем се свима који су помогли одржавање 29 Салона,

Добро дошли!

др Александар Јевтић                                                                                                                                                                                               
Председник Удружења урбаниста Србије

                                                                                                                                                                                                

Dear urban planners and designers, dear friends and visitors of the International Urban Planner Exhibition,

This year, 29th Urban Planner Exhibition is holding in significantly different circumstances. We all know that the COVID-19 pandemic of has 
changed our everyday life routine. Therefore, at the time of the preparations of the printing of the catalogue, we still do not know under what 
circumstances the Exhibition will be held. What we know is that our colleagues from Kragujevac have made maximum efforts to prepare and 
present the Exhibition, either in the ordinary form of presentation or in a virtual, e-form. Taking in account the ongoing pandemic, the recent local 
elections, the re-announcement of the abolition and transformation of some of our institutions, we have a sufficient number of the works that will 
show the overview of the annual production of urban thoughts about the space in which we live.

On the behalf of the Serbian Town Planner Association, I would like to thank everyone who helped maintain 29th Urban Planner Exhibition. 

Welcome!

Dr Aleksandar Jevtic
Serbian Town Planner Association, President

                            



Драги пријатељи урбанизма и урбаниста, драге колеге,

Све се променило ове године. Приморани смо на животе са маскама, приморани да мењамо своје навике, своје ставове. 

Једна од ретких ствари које нисмо променили је та, да смо поново послали своје радове на Салон. Двадесет девети пут. Да 
пребродимо јаз између онога где морамо бити и онога где желимо бити.

Многи су желели бити у Крагујевцу ове године. Многи и јесу у Крагујевцу овог дана, без обзира на начин на који су присутни.

Салон је и даље место где се срећемо са „родбином“ по струци. Ово је једино место где ћемо од те „родбине“ добити безрезервно 
разумевање. Шта год урадили, шта год постигли, колико год да смо били добри или мање добри, на овом месту, једног дана у години, 
чека нас то жељено разумевање.

Живи, здрави и весели били,
ове чудне године,
двадесет и девети пут!

                                                                                                                                                                                                 Слaвицa Фeрeнц 
� � � � � � � �              Председница Савета салона урбанизма
                                                                                                                                                                                                

Dear friends of urban planning and planners, dear colleagues,

Everything has changed this year. We have been forced into a life of masks; a life of changed habits and attitudes. 

One of the few things which remained as they always were is that we have once again admitted our works to the Exhibition. For the 29th time, 
overcoming the gap between the place we have to be at, and the place we want to be at. 

Many wanted to be in Kragujevac this year. Many are in Kragujevac today, regardless of the way in which they are present. 

The Exhibition is and will remain the place where we meet our professional family. This is where we can get unconditional understanding of that 
family. No matter what we do; no matter what we achieve; no matter how brilliant or successful we've been – at this place, for that one day, the 
understanding of a shared vision awaits us. 

Stay healthy, cheerful and prosperous,
throughout this strange year,
for the 29th time!

                                                                                                                                                                                                Slavica Ferenc
President of the Exhibition Council 

of the Urban Planners’ Exhibition  
                            



Dear urban planners
Dear friends and admirers of urbanism

It is a great honor that 29th Saloon of Urban planning is taking place on the World Day of Urbanism on November 8, in Kragujevac, a city with 
great heritage and the first capital of modern Serbia, the first industrial center, city with the first gymnasium, first theater, Lyceum - the forerunner 
of today's university, first regulatory plan from1890.

The oldest plan of Kragujevac dates from the beginning of the 18th century - "Kragujevac trench plan". The development of modern Serbia was 
accompanied by legislation in the field of construction, so that in parallel with the approval of regulation plans for Belgrade, in 1890, the 
Regulation Plan for the City of Kragujevac was adopted, which was managed by engineer Luka Ivković; then in 1910, engineer D.Ninković 
submitted an official report "For the improvement of Kragujevac". In 1936, the General Regulation Plan was adopted, done by architects 
R.В.Milosavljevic and M.Radovanovic. In the fifties of the 20th century, the General Urban Plan of Kragujevac was completed, which was 
adopted in 1961, followed by establishment of the Institute of Urbanism the next year, today known as Public company ''Urbanizam – 
Kragujevac'' and the revision of the General Urban Plan had began. The next decade of the 20th century is important both for the development of 
the Institute and for urban planning of the city of Kragujevac. In 1973, the Directorate for Urbanism and Construction was established. In the 
seventies of the last century, amendments to the General Urban Plan Kragujevac 1974-77 were adopted, then Regional Spatial Plan of 
Šumadija and Pomoravlje, and other acts related to landmanagement. In the eighties, a new generation of the General Urban Plan Kragujevac 
2005 and the Spatial Plan of the Municipality of Kragujevac wew issued, and followed with a new generation of the General Urban Plan in the 
1990s. The beginning of the new millennium is tied to a new generation of general and spatial plans.

Generations of urban planners have worked on the urban planning not only of the city of Kragujevac, but also throughout Serbia, leaving its mark 
in urban and spatial planning.

Today, Kragujevac is a modern city that strives for further urban and economic development.

With their plans, contemporary urban planners should provide a new development path of cities and approximation of planning to European 
standards, in the same way as Miloš Obrenović did for the establishment of modern Serbia. 

                                                                                                                                                                      Dragan Dunčić, MA,spatial planner 
� � � � � �                          Director of the Public Company ''Urbanizam-Kragujevac'' 



Поштоване колеге урбанисти
Поштовани пријатељи и поштоваоци урбанизма

Велика нам је част што се 29. Салон урбанизма одржава на Светски дан урбанизма 8. новембра у Крагујевцу, граду богате прошлости 
и првој престоници модерне Србије, првом индустријском центру, Граду са првом гимназијом, првим театром, Лицејем - претечом 
данашњег универзитета, првим регулационим планом из 1890. године.

Најстарији план Крагујевца датира из почетка 18. века – „План шанца Крагујевца“. Развој модерне Србије пратило је и законодавство 
везано за грађевинарство, тако да је упоредо са доношењем регулативе и планова за Београд, 1890. године донет је План регулације 
вароши Крагујевца, којим је руководио инжењер Лука Ивковић, затим је 1910. године инжењер Д. Нинковић поднео службени извештај 
„За унапређење Крагујевца“. Године 1936. Донет је Генерални регулациони план на коме су радили архитекте Р. В. Милосављевић и 
М. Радовановић. Педесетих година 20. века  завршен је ГУП Крагујевац, који је донет 1961. године, да би наредне године био основан 
Завод за урбанизам, данас ЈП Урбанизам - Крагујевац и започиње ревизија ГУП-а. Наредна декада 20. века значајна је како за развој 
Завода тако и за урбанистичко планирање града Крагујевца. Године 1973. основана је Дирекција за урбанизам и изградњу, 
седамдесетих година прошлог века су усвојене измене и допуне ГУП-а Крагујевац 1974-77, затим Регионални просторни план 
Шумадије и Поморавља, и друга акта везана за управљање земљиштем. Осамдесетих година следи нова генерација генералног 
урбанистичког плана Крагујевац 2005 и просторног плана општине Крагујевац,  а деведесетих година следи нова генерација ГУП-а. 
Почетак новог миленијума везан је за нову генерацију генералних и просторних планова.

Генерације урбаниста радиле су на урбанистичком уређењу не само града Крагујевца, већ и широм Србије остављајући свој печат у 
урбанистичком и просторном планирању.

Данас је Крагујевац модеран град који тежи даљем урбанистичком и привредном развоју.

Савремени урбанисти својим радовима треба да обезбеде нов развојни пут градова и приближавање планирања европским 
стандардима, онако како је са ових простора Милош обезбедио стварање модерне Србије.

                                                                                                                                                             мр Драган Дунчић, дипл.простор.план. 
� � � � � � � �                     Директор ЈП Урбанизам-Крагујевац





КАТЕГОРИЈА

 01
РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

И ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

REGIONAL SPATIAL PLANS AND
SPATIAL PLANS OF SPECIAL-PURPOSE AREAS



CATEGORY 01

REGIONAL SPATIAL PLANS AND SPATIAL PLANS OF SPECIAL PURPOSE AREAS

Regional Spatial Plans and Spatial Plans of Special Purpose Areas

1.01
SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL PURPOSE AREA OF THE NATURE PARK "ŠARGAN - MOKRA GORA"

1.02
SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL PURPOSE AREA IN THE INFRASTRUCTURE CORRIDOR OF THE E 761 HIGHWAY, 
POJATE - PRELJINA SECTION

1.03
SPATIAL PLANS OF SPECIAL-PURPOSE AREAS OF THE SPECIAL NATURE RESERVE “MILEŠEVKA RIVER GORGE“

1.04
SPATIAL PLAN FOR SPECIAL PURPOSE AREA FOR THE REALIZATION OF EXPLOITATION AND 
PROCESSING OF THE MINERAL JADARIT ''JADAR"

1.05
SPATIAL PLAN FOR THE SPECIAL PURPOSE AREA OF THE INFRASTRUCTURE CORRIDOR BELGRADE-NISH RAILWAY

1.06
SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL PURPOSE AREA FOR THE EXPLOITATION OF MINERAL RESOURCES 
ON THE LOCALITY OF THE “CUKARU PEKI” MINE IN THE  CITY OF BOR

1.07
SPATIAL PLAN OF SPECIAL PURPOSE AREA FOR VRSAC MOUNTAINS LANDSCAPE 



КАТЕГОРИЈА 01

РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ И ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене
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1.04
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И 
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НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА „ЧУКАРУ ПЕКИ“ У ГРАДУ БОРУ

1.07
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ



Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене



01.01. Regional Spatial Plans and Spatial Plans of Special Purpose AreasРегионални просторни планови и ППППН

Парк природе Шарган-Мокра Гора стављен је Уредбом Владе РС под заштиту, ради очувања и унапређења разноврсности и лепоте предела, разноврсности и богатства 
дивљег биљног и животињског света, а посебно очувања угрожених, ретких и ендемичних врста биљака и животиња и њихових заједница, као и очувања и одржавања 
квалитета елемената животне средине. Поред овога, од значаја је и очување „Шарганске осмице“, објеката народног градитељства и примера традиционалног начина 
живота, као и планског уређења простора и одрживог развоја туризма, пољопривреде и шумарства, а посебно у интересу науке, образовања, културе и рекреације. За Парк 
природе Шарган-Мокра Гора ради се ППППН, чији је основни циљ обезбеђење просторних услова за заштиту и одрживо коришћење посебне намене у условима одрживог 
развоја планског подручја, са посебним акцентом на могућности које ово пружа локалном развоју. Временски хоризонт планирања је 2030. година, што обухвата планска 
решења која представљају стратешку оријентацију у оквиру дате временске компоненте (па чак и изван ње, у случају сложености реализације појединих планских решења). 
Приоритетна планска решења, за која постоје аргументи о неопходности реализације и која је могуће остварити тренутним економским и институционалним капацитетима, 
предвиђају се за реализацију до 2025. године.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ШАРГАН – МОКРА ГОРА“

SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL PURPOSE AREA OF THE NATURE PARK "ŠARGAN - MOKRA GORA"

Shargan-Mokra Gora Nature Park was placed under protection by the Decree of the Government of RS, in order to preserve and improve the diversity and beauty of the landscape, 
diversity and richness of wild flora and fauna, and especially the preservation of endangered, rare and endemic species of plants and animals and their communities. preserving and 
maintaining the quality of the elements of the environment. In addition to this, it is important to preserve the "Sharganska osmica", buildings of folk architecture and examples of traditional 
way of life, as well as spatial planning and sustainable development of tourism, agriculture and forestry, especially in the interest of science, education, culture and recreation. For the 
Shargan-Mokra Gora Nature Park, a spatial plan of the special purpose area is being prepared, the main goal of which is to provide spatial conditions for protection and sustainable use of 
special purpose in the conditions of sustainable development of the planning area, with special emphasis on local development. The planning time horizon is 2030, which includes 
planning solutions that represent a strategic orientation within a given time component (and even outside it, in the case of the complexity of the implementation of individual planning 
solutions). Priority planning solutions, for which there are arguments about the necessity of implementation and which can be achieved with the current economic and institutional 
capacities, are envisaged for implementation by 2025.

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2019-2020./у процедури усвајања
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ЈП Урбанизам – Крагујевац, Географски факултет Универзитета у Београду, Југинус д.о.о. Београд



01.02.

Значај деонице аутопутског коридора Е 761 пружајући се дуж Западне Мораве као "Моравски коридор" (Појате-Прељина-Пожега-Ужице-Котроман-
Сарајево) огледа се у повезивању ширег подручја Балкана са коридорима Вц и Х и планираним коридором Е-763 Београд – Јужни Јадран, односно 
Средоземним морем луком Солун и Јадранским приобаљем и луком Бар. Значајан планерски и пројектантски захват уклапања инфраструктурног 
коридора у простор и отклањања колизија између постојећих и планираних система и природних вредности. Регулације Западне Мораве - смањење 
негативних утицаја аутопута на режим вода и стабилност речног корита. Увођења дигиталног коридора побољшава квалитет информација, WI-FI 
конекције на аутопуту са дигиталним порталима обавештења и интернет везама за кориснике аутопута. Садржи детаљну разраду за директно 
спровођење.

Regional Spatial Plans and Spatial Plans of Special Purpose AreasРегионални просторни планови и ППППН

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е 761, 
ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА

SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL PURPOSE AREA IN THE INFRASTRUCTURE CORRIDOR OF THE E 761 HIGHWAY, 
POJATE - PRELJINA SECTION

The significance of the E 761 highway corridor section that runs along the Zapadna Morava River under the name "Morava Corridor" (Pojate - Preljina - Požega - 
Užice - Kotroman - Sarajevo) can be seen in connecting the broad area of the Balkans with corridors Vc and X and planned E-763 Belgrade – South Adriatic 
corridor, that is with Mediterranean Sea, Thessaloniki Port, Adriatic coastal zone and Bar Port. This is important planning and designing process of fitting the 
infrastructure corridor into the area and elimination of collisions between the existing and planned systems and natural values. Regulation of the Zapadna Morava 
River – reduction of negative highway impacts on water regime and riverbed stability. Introduction of digital corridor improves information quality, WI-FI 
connections on the highway to digital information portals and internet connections for highway users. It is elaborated in detail to enable imminent implementation.
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Предмет Просторног плана представљају СРП „Клисурa реке Милешевке” и културне вредности и туристички потенцијали овог подручја и његовог 
ближег просторног окружења, а посебно манастир Милешeва и Споменик природе „Слапови Сопотнице“. План садржи детаљне разраде за манастир 
Милешеву и део СП „Слапови Сопотнице” и представља основ за издавање локацијских услова, урбанистичких пројеката, утврђивање јавног интереса 
и спровођење поступка експропријације, за израду других урбанистичких планова и др.

The main subject of this Spatial plan are Mileševka river gorge SNR, and cultural heritage and tourist potentials of surrounding area, especially Mileševa 
Monastery and Sopotnica waterfalls. This Plan contains detailed elaboration of the Monastery and part of the Sopotnica waterfalls protected area, and represents 
the basis for issuing location conditions, urban projects, determining the public interest and conducting the expropriation procedure, for making other urban plans, 
etc.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КЛИСУРА РЕКЕ МИЛЕШЕВКЕ”

SPATIAL PLANS OF SPECIAL-PURPOSE AREAS OF THE SPECIAL NATURE RESERVE “MILEŠEVKA RIVER GORGE“

Година усвајања:
Аутори:
Институција:
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Просторни план је дефинисао услове уређења и изградње комплекса за експлоатацију и прераду минерала јадарита који садржи руду литијум, на 
подручју града Лознице и општине Крупањ. План садржи детаљну регулациону разраду за комплекс посебне намене - локације за спровођење 
рударских активности, прераду руде, производњу, депоновање материјала, успостављање мера заштите и развој других активности на простору као и 
пратеће коридоре саобраћајних и инфраструктурних система, укупне површине око 2031 ha. Техничка решења измештања пруге разрађена су у 
Саобраћајном институту ЦИП.   

The spatial plan defined the conditions for  the planning and construction of a complex for exploitation and processing of mineral jadarit that contains lithium, in the 
area of the town Loznica and the municipality of Krupan. The plan includes detailed regulations for the special purpose complex - locations for conducting mining 
activities, processing, production, depositing materials, establishing protection and development of other activities in the area as well as the accompanying 
corridors of traffic and infrastructure systems, total area around 2031 ha. Technical solutions for railway reconstruction were designed in Traffic Institute CIP.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И 
ПРЕРАДЕ МИНЕРАЛА ЈАДАРИТА ,,ЈАДАР'' 

SPATIAL PLAN FOR SPECIAL PURPOSE AREA FOR THE REALIZATION OF EXPLOITATION AND 
PROCESSING OF THE MINERAL JADARIT ''JADAR"

Година усвајања:
Аутори:

Институција:
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Просторни план је плански основ за подизање квалитета железничке инфраструктуре Е-70 и Е-85 у Коридору 10, на деоници Велика Плана - Ниш за 
саобраћај брзинама до 160 km/h, што ће повећати квалитет приступачности Републике Србије. Садржи планска решења за модернизацију и 
реконструкцију постојеће пруге Београд - Ниш на три двоколосечне деонице Велика Плана - Гиље, Параћин - Сталаћ и Јунис - Трупале, укупне дужине 
110,00 км. Детаљна разрада за седам планираних девијација омогућава директно спровођење, тј. добијање локацијских услова. 

The spatial plan is a planning basis for raising the quality of railway infrastructure E-70 and E-85 in Corridor 10, on the section Velika Plana - Nis for traffic at speeds 
up to 160 km/h, which will increase the quality of accessibility of the Republic of Serbia. It contains planning solutions for modernization and reconstruction of the 
existing railway Belgrade - Nis on three two-track sections Velika Plana - Gilje, Paracin - Stalac and Junis - Trupale, total length 110.00 km. Detailed elaboration for 
seven breaded deviations enables direct implementation, ie. obtaining a location conditions.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ

SPATIAL PLAN FOR THE SPECIAL PURPOSE AREA OF THE INFRASTRUCTURE CORRIDOR BELGRADE-NISH RAILWAY

Година усвајања:
Аутори:
Институција:
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Рудно лежиште „Чукару Пеки“ сврстава се међу најперспективнија лежишта руде бакра и пратећих минерала у свету. Планским подручјем (4503,52 hа) 
обухваћени су: надземни простор јаме рудника са улазно-излазним тунелима, објекти за прераду руде, одлагалишта рударског отпада, управни блок, 
саобраћајнице, енергетска и друга инфраструктура, пољопривредне и шумске површине. Основне планске пропозиције и планска решења односе се 
на обезбеђење несметаног приступа лежишту, обезбеђење услова за решавање имовинско-правних односа, као и мере за контролу негативних 
утицаја на окружење, ревитализацију и рекултивацију деградираног простора. Пројекат Чукару Пеки део је привредне сарадње Србије са кинеском 
рударском компанијом у оквиру реализације кинеске иницијативе "Појас и пут“ на  Балкану и у Европи (формата 16+1).

The “Cukaru Peki” ore bed is one of the most prospective copper ore and ancillary mineral beds worldwide. Тhe Planning Area (4503,52 hа) includes: the above-
ground zone of the mine pit with entrance and exit tunnels, ore processing facilities, the disposal of mining waste, administrative zone, roads, energy and other 
infrastructure, agricultural and forest areas. Basic planning solutions and planning propositions refer to providing a smooth access to the mineral resource 
deposit, providing spatial conditions for an efficient resolution of property and legal matters, as well as measures for control of negative impacts on the 
surrounding area, revitalization and recultivation of the degraded area. The Cukaru Peki project is part of Serbia's economic cooperation with a Chinese mining 
company in implementation of the Chinese "Belt and Road" initiative in the Balkans and in Europe (16 + 1 format).

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 
НА ЛОКАЛИТЕТУ РУДНИКА „ЧУКАРУ ПЕКИ“ У ГРАДУ БОРУ

SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL PURPOSE AREA FOR THE EXPLOITATION OF MINERAL RESOURCES 
ON THE LOCALITY OF THE “CUKARU PEKI” MINE IN THE  CITY OF BOR

Година усвајања:
Аутори:

Институција:
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Анализом елемената који учествују у формирању карактера подручја и потенцијалима за стварање наратива о „Пределу Вршачких планина“, утврђена 
је граница обухвата Просторног плана и утврђено подручје посебне намене које се дефинише као посебно значајно подручје са аспекта очувања 
вредности карактера предела. Уз увид у процесе развоја идентитета подручја, Просторним планом се, пре свега, идентификује „Предео Вршачких 
планина“ и ствара основ за његову просторну афирмацију. С тога се ово подручје Просторним планом сагледава као интеракција просторних 
елемената који фигуришу у ширем просторном контексту, и чији смисао произилази из интеграције у образац основних типова предела југоисточног 
Баната и специфичне карактеристике „Војвођанско-панонско-подунавског макрорегиона“.

The analysis of the elements that participate in the formation of the landscape character of the area and the potential for creating narratives about the "Vrsac 
Mountains Landscape", determined the boundary of the Spatial Plan and determined the special purpose area which is defined as a particularly important area 
from the aspect of landscape value. With an insight into the processes of development of the identity of the area, the Spatial Plan, primarily identifies the 
"Landscape of the Vršac Mountains" and creates a basis for its spatial affirmation. Therefore, the Spatial Plan sees this area as an interaction of spatial elements 
that appear in a broader spatial context, and whose meaning derives from the integration into the landscape pattern of basic landscape types of southeastern 
Banat and specific characteristics of the "Vojvodina-Pannonian-Danube macroregion".

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ

SPATIAL PLAN OF SPECIAL PURPOSE AREA FOR VRSAC MOUNTAINS LANDSCAPE 
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03.01.Генерални урбанистички планови и планови генералне регулације General Urban Plans and Plans of General Arrangements

Површина Плана износи 1328ha. План је усвојен 2019.године. Методолошки, Пете измене и допуне плана урађене су као измене и допуне основног 
плана, али представљају нови плански документ у границама основног плана. Петим изменама и допунама плана је извршено усаглашавање планских 
решења са катастром непокретности, с обзиром на то да је основни план рађен на подлогама катастра земљишта. Извршено је преиспитивање 
планских решења у складу са новонасталим потребама за уређење и изградњу простора. У обухвату Плана су најзначајнији градски садржаји јавне 
намене: депонија отпада, градско гробље, Спомен - парк ″Бубањ″ (знаменито место од изузетног значаја), Јеврејско гробље (знаменито место), 
железничка станица и део нишког железничког чвора.

The area of the Plan is 1328ha. The plan was adopted in 2019. Methodologically, the fifth amendment to the Plan was made as amendment to the basic plan, but it 
represents the new planning document within the limits of the basic plan. The adjustment of the planning solutions with the Real Estate Cadastre is made with the 
fifth amendment to the Plan, considering that the basic plan was made on the basis of the Land Cadastre. The planning solutions were reviewed in accordance 
with the new needs of arrangement and construction of the area. The scope of the Plan includes the most important city contents of public purpose: landfill, city 
cemetery, Memorial park “Bubanj” (the landmark of exceptional importance), Jewish cemetery (the landmark), the railway station and the part of the Nis railway 
junction.
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ПРВА ФАЗА (У НИШУ)

THE FIFTH AMENDMENT TO THE PLAN OF GENERAL ARRANGEMENTS OF THE PALILULA MUNICIPALITY – 
PHASE ONE (IN NIS)
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Радна зона Крагујевац и зона пословања'' - Петровачка магистрала у Крагујевцу је сегмент  „ПГР  Радна зона Крагујевац и зона пословања“ који је један од 27 
планова генералне регулације којима се обезбеђује спровођење Генералног урбанистичког плана у оквиру грађевинског подручја Крагујевца. ''Измена и допуна 
Плана генералне регулације Радна зона Крагујевац и зона пословања'' - Петровачка магистрала у Крагујевцу има значајни положај у односу на територију и 
планирани развој привреде Града. Јужни део прати Државни пут IБ реда број 15 који повезује Крагујевац са инфраструктурним коридором X (аутопутем Београд-
Ниш). Постојеће стање карактерише претежно успостављена регулациона матрица и и оптималан степен комуналне опремљености..Недостатак слободног и 
адекватног земљишта за формирање нових пословних зона за мала и средња предузећа наметнуло је потребу  за проширењем грађевинског земљишта. Циљ 
израде плана био је aктивирање и изградња значајних простора и објеката од значаја не само за Град, већ и за Регион, односно Републику, успостављање новог и 
провера постојећег система и капацитета саобраћајне и комуналне инфраструктуре, пропорционално са проширењем капацитета изградње.

General regulation plan Work zone Kragujevac and business zone - Petrovac highway in Kragujevac is one of the 27 general regulation plans which ensure the 
implementation of the General Urban Plan within the construction area of Kragujevac. "Amendments to the General Regulation Plan Working Zone Kragujevac and Business 
Zone" - The Petrovac highway in Kragujevac has a significant position in relation to the territory and the planned development of the city's economy. The southern part follows 
the State Road IB No15, which connects Kragujevac with the infrastructure corridor X (highway Belgrade-Niš). The current situation is characterized by a predominantly 
established regulatory matrix and the optimal level of communal equipment. The lack of free and adequate land for the formation of new business zones for small and medium 
enterprises has imposed the need to expand construction land. The aim of the plan was to activate and build significant buildings and facilities of importance not only for the 
City, but also for the Region, and the Republic of Serbia.
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У планском обухвату је централни део Кикинде, најстарији и најсложенији део града, јер је обухваћена и просторно-културно-историјска целина са 
заштићеном околином. Планским решењем обезбеђени су просторни услови за развој централних функција, мешовитих намена, становања, рекреације и 
зеленила, као и широког спектра комерцијалних делатности, примерених зони градског центра. На основу потенцијала, просторне могућности централне 
зоне Кикинде су планиране за дугорочни уравнотежен и одржив развој.

Within the plan's scope there is the central area of Kikinda, the oldest and most complex part of the city, because it contains the spatial and cultural- historical parts 
with the protected environment. The planned solution provides spatial conditions for the development of the central functions, eclectic purposes, residential areas, 
recreational and green areas, as well as for a wide range of commercial activities adequate for the central city zone. Owing to their potentials, spatial possibilities of 
the central zone of Kikinda are planned for the long-term balanced and sustainable development.
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Локалитет – насеље Бангладеш налази се у атару Футога, у залеђу пословања дуж Руменачког пута. Насеље је формирано 1972. године 
интервенцијом Центра за социјални рад града Новог Сада на напуштеној фарми, након пожара у једној ромској колонији у Новом Саду. Око 100 
породица тада је пресељено је реконструисану фарму, чија је првобитна структура до данас знатно измењена бројним бесправним, нестручним и 
неквалитетним интервенцијама. Званични број становника је 256 лица у 55 породица, али је број реално већи. Просечна величина домаћинства је 4,6 
чланова, а доминирају петочлана домаћинства. На постојећој локацији се планира изградња комплекса за социјално становање са моделом типске 
породичне куће, уз пратеће садржаје насеља. 

Banglades is located in the agricultural area of Futog, in the hinterland of business area along Rumenacki road. Banglades was formed on an abandoned farm in 
1972, after a fire in Roma colony in Novi Sad, due to the intervention of the City of Novi Sad's Centre for Social Work. About one hundred families were relocated to 
the reconstructed farm, whose original structure has been significantly changed since then, because of numerous illegal, unprofessional and low-quality 
construction works. Officially, there are 256 people within 55 families, but in reality, the number is much higher. Approximately there are 4.6 members per 
household, and the five-member households dominate. At the site, a social housing complex is planned to be built, using a modular family house model, with the 
accompanying facilities. 
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AMENDMENTS TO THE GENERAL REGULATION PLAN OF FUTOG SETTLEMENT  (SITE BANGLADES)
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План обухвата највећи део Пожаревца (око 900 ha), у коме је урбана матрица највећим делом формирана, те су могуће само ограничене интервенције 
на њеном употпуњавању, а даљи развој усмерен је на трансформацију постојећих физичких структура. Најзначајнији елементи планске концепције су: 
повезивање и довршавање саобраћајне мреже, уз формирање формирање (полу)прстена око града; постепена и уједначена трансформација урбаног 
ткива, афирмација принципа контекстуалне интерполације уместо некритичког попуњавања простора и заустављање деградације градског пејзажа 
посебно изражене у центру; заштита и ревитализација градитељског наслеђа; заштита зелених површина и отворених простора и њихово очување, 
уређење и активирање, уз формирање линијског парка на месту бивше пруге Пожаревац-Дубравица.

The plan covers the largest part of Pozarevac (about 900 ha), in which the urban matrix is ��mostly formed, so only limited interventions are possible, and further 
development is aimed at the transformation of existing physical structures. The most important elements of this plans conception are: connecting and completing 
the street network, and formation of the (semi)ring around the city; gradual and even transformation of the urban fabric, affirmation of the principle of contextual 
interpolation instead of uncritical filling of space and stopping the degradation of the urban landscape; protection and revitalization of architectural heritage; 
protection of green areas and open spaces and their activation, with the formation of a linear park on the site of the former railway Požarevac-Dubravica.

Генерални урбанистички планови и планови генералне регулације General Urban Plans and Plans of General Arrangements

Година усвајања:
Аутори:
Институција:

2020.
др Божидар Манић д.и.а, Катарина Мајхеншек, д.и.а. 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 1“
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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НАСЕЉА ВАШАРИШТЕ“ - СТАДИОН ЧИКА ДАЧА

AMENDMENTS TO THE GENERAL REGULATION PLAN "NASEJA VAŠARIŠTE" - ČIKA DAČA STADIUM
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За обухват Плана предвиђа се активирање и изградња објеката и уређење простора од значаја за Град (и шире), као што су спортски објекти у оквиру Градског спортског центра 
„Велики парк“, али и усмеравање трансформације и обнове постојећих зона породичног становања на важним потезима, уз функционално повезивање са градским центром. 
Даљи развој комплекса подразумева изградњу савременог фудбалског стадиона, са рационалним програмом, капацитетом, спортском и техничком структуром, према 
међународним стандардима (УЕФА, ФИФА), тако да одговара потребама одржавања спортских такмичења. Ово даље подразумева и уређење и опремање зелених и партерних 
површина и фудбалских терена, као и изградњу паркиралишта и саобраћајних приступа комплексу. Очекује се да градски стадион буде комплексан објекат, са савременим 
условима за спортске и пратеће активности, који би трајно и свакодневно грађанима нудио атрактивне програме, уз просторно и функционално повезивање са зоном градских 
паркова и градског спортског центра. Основна намена може бити допуњена компатибилним комерцијалним програмима, чије коришћење и обликовање подиже укупан ниво 
простора. Због позиције објекта у оквиру градског спортског центра и већег обима изградње, архитектонско обликовање и обрада треба да створе нови амбијентални идентитет 
простора, али тако да не конкуришу валоризованим физичким структурама у оквиру Спомен парка (Музеј "21. октобар").

The scope of the Plan envisages activation and construction of facilities and arrangement of spaces of importance for the City (and beyond), such as sports facilities within the City Sports 
Center "Veliki Park", but also directing the transformation and creation of space with functional connection with the city center. The given development of the complex implies the construction of 
a modern football stadium, with a rational program, capacity, sports and technical structure, in accordance with international standards (UEFA, FIFA), and thus a response to the needs of 
holding sports competitions. This provision includes arranging and preparing green and ground areas and football fields, as well as the construction of parking lots and traffic accesses to the 
complex. The city stadium is expected to be a complex facility, with modern conditions for sports and activities, which would be built permanently and daily, offering an attractive program, with a 
simple and functional connection with city parks and the city sports center. The basic purpose can be supplemented by compatible commercial programs, the use and design of which raises the 
overall level of space. Due to the position of the objects within the city sports center and the larger volume of construction, architectural design and finishing should create a new ambient identity 
of the space, but also not compete with the valorized physical structures within the Memorial Park (Museum "October 21).



03.07.Генерални урбанистички планови и планови генералне регулације General Urban Plans and Plans of General Arrangements

Урбано подручје Бијељине представља најзначајнију територију у склопу градског подручја Бијељине и у том смислу је носилац развоја. Бијељина као 
центар градског подручја, некада центар мање развијене општине са доминатном пољопривредном основом, постаје политички, административни, 
културни, образовни и привредни центар са све већим гравитационим подручјем. Јасно се закључује да урбани развој, одређен кроз адекватну израду 
докумената просторног уређења, мора да преузме водећу улогу и да буде заснован на поштовању међународних и државних конвенција и принципа, 
међу којима посебан значај имају принципи одрживог развоја. Обухват Плана има укупну површину од 3110hа. Плански период на који се план доноси 
је до краја 2036. године.

The urban area of Bijeljina is the most important part of the city area Bijeljina and in that sense is the carrier of development. Bijeljina, as the center of the city area, 
once the center of a less developed municipality with a dominant agricultural base, is becoming a political, administrative, cultural, educational and economic 
center with an increasing area of gravity. It is clearly concluded that urban development, determined through adequate production of spatial planning documents, 
must take a leading role and be based on respect of international and national conventions and principles, among which the principles of sustainable development 
are most important. The coverage of the Plan has a total area of 3110ha. The planning period for which the plan is adopted is until the end of 2036.
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URBAN PLAN OF THE CITY OF BIJELJINA
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Планови детаљне регулације



04.01.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Основни циљ израде Плана детаљне регулације комплекса „Ардија“ у Нишу на подручју градске општине Црвени Крст био  је обезбеђивање услова за 
просторно уређење и реализацију свих планираних намена услед новонасталих потреба. Извршена је измена намене северног дела комплекса 
посебне намене - полигона "Ардија" површине 35,01 hа. План обухвата неизграђенео грађевинско земљиште које је предвиђено за ново стамбено 
насеље са пратећим наменама -Нови градски центар .

The main aim of the Detailed Regulation Plan of the "Ardija" complex in Nis in the area of the city municipality of Crveni Krst was to provide conditions for spatial 
development and realization of all planned land use due to new needs. Land use of the northern part of the special purpose complex “Ardija” (35,01 ha) was 
changed. The plan includes undeveloped construction land which is planned for a new residential area with compatible land uses - New City Center.
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „АРДИЈА“ У НИШУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

DETAILED REGULATION PLAN FOR THE "ARDIJA" COMPLEX IN NIS IN THE AREA OF ��THE CITY MUNICIPALITY OF CRVENI KRST

Година усвајања:
Аутори:
Институција:

2019.
Тијана Илић дипл.инж.арх; Јелена Ђорђевић дипл.инж.арх.
ЈП Завод за урбанизам Ниш  



04.02.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА У МЕДОШЕВЦУ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

PLAN FOR DETAILED REGULATION OF THE BUSINESS AND TRADE COMPLEX IN MEDOŠEVAC 
IN THE AREA OF CITY MUNICIPALITY OF CRVENI KRST

План детаљне регулације пословно трговинског комплекса у Медошевцу на подручју Градске општине Црвени Крст се израђују за део подручја уз магистралну 
електрифицирану једноколосечну железничку пругу Трупале – Ниш Ранжирна – Међурово и железничку станицу Ниш Ранжирна, површине од 40.15hа, Град 
Ниш. Обухват се планира за даљу разраду кроз урбанистичке пројекте. Планирана намена је пословно трговински комплекс, а као допунска намена наведена је 
робно-дистрибутивни центри. У оквиру намене робно-дистрибутивни центри постоји могућност изградње интермодалног терминала, где ће се пружати 
комплетне логистичке услуге, односно вршиће се реализација транспортно технолошких процеса. У складу са тим 2020. године потврђен је Урбанистички 
пројекат I фазе комплекса "МИЛШПЕД". 

Plan for detailed regulation of the business and trade complex in Medoševac in the area of city municipality of Crveni Krst is made for a part of the area along the main 
electrified single-track railway Trupale - Niš Ranžirna - Međurovo and railway station Niš Ranžirna, with a total area of 40.15ha, City of Nis. The coverage is planned for 
further elaboration through urban projects. The planned purpose is a business and trade complex, and a commodity distribution centers are listed as a supplementary 
purpose. Within the purpose of commodity-distribution centers, there is a possibility of building an intermodal terminal, where complete logistics services will be provided, 
so the realization of transport technological processes will be carried out. Accordingly, in 2020, it was confirmed Urban project of the first phase of the MILŠPED complex.

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2020.
Руководилац израде плана: дипл.инж.арх. Мирјана Ивановић, стручни тим: дипл.инж.грађ. Слободан Мицић, 
дипл.инж.арх. Милена Петровић, дипл.инж.маш. Милан Милосављевић, дипл.инж.грађ. Весна Стојановић, дипл.инж.ел. 
Ивица Димитријевић, дипл.инж.пејз.арх. Милијана Петковић Костић, маст.пр.планер Мирослав Вучковић, инж.геод. 
Зорица Голубовић, геометар Драгомир Ивановић, геометар Сања Николић, геометар Александар Стојадиновић.
Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш



04.03.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса радне зоне у насељу "Белеш" се израђују за део подручја које се налази у непосредној близини центра 
Димитровграда, уз улицу Георги Димитрова са јужне стране и регулацију реке Нишаве са северне стране, површине од 26.03hа, Општина Димитровград. 
Подручје Измена и допуна Плана планира се за потенцијалне инвеститоре, тако да су планска решења флексибилна у зависности од инвеститора, врсте 
технолошког процеса и потребне површине комплекса, уз максимално поштовање природних и створених предности и ограничења. Такође, у обухвату су и 
катастарске парцеле планиране за проширење подручја Слободне зоне "Пирот" у Пироту.

Changes and amendments to the Plan for detailed regulation of the work zone complex in the settlement of “Beleš” are made for part of the area located near the center of 
Dimitrovgrad, along Georgi Dimitrov Street on the south side and regulation of the Nišava river  on the north side, with a total area of 26.03ha, Municipality of Dimitrovgrad. 
The area of the Plan Amendments is planned for potential investor, therefore planning solutions are flexible depending on the investor, the type of technological process 
and required area of the complex, with maximum respect for natural and created advantages and limitations. Cadastral parcels planned for the expansion of the Free zone 
“Pirot” area, in Pirot, are also included.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ "БЕЛЕШ"

CHANGES AND AMENDMENTS TO THE PLAN FOR DETAILED REGULATION OF THE WORK ZONE COMPLEX 
IN THE SETTLEMENT OF “BELEŠ”

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2020.
Руководилац израде: д.и.арх. Мирјана Ивановић, стручни тим: д.и.грађ. Слободан Мицић, д.и.саоб. Милан Милојевић, 
д.и.арх. Зоран Живић, д.и.арх. Лидија Стефановић-Николић, д.и.маш. Милан Милосављевић, д.и.грађ. Весна 
Стојановић, д.и.ел. Марија Јанковић, маст.пр.план. Мирослав Вучковић, д.и.п.арх. Милијана Петковић Костић, инж.геод. 
Зорица Голубовић, геометар Драгомир Ивановић, геометар Сања Николић, геометар Александар Стојадиновић.
Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш



04.04.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Планско подручје, поседује значајне потенцијале за смештај производних капацитета са циљем што флексибилнијег тржишног наступа и задовољења потреба 
за разноврсне захтеве у погледу врсте технолошких процеса, потребне површине комплекса и степена еколошког оптерећења. Планско подручје планира се за 
непознате инвеститоре тако да је планско решење просторно флексибилно према могућностима изградње пословно-производних-трговинских комплекса 
различите површине и делатности, у складу са савременом производно-програмском структуром, у којој се у складу са потребама тржишта намена 
производних комплекса из претежно производне трансформише у складишну, услужну и сервисну. 

The planning area has significant potentials for the accommodation of production capacities with the aim of the most flexible market performance and meeting the needs for 
various requirements in terms of the type of technological processes, the required area of ��the complex and the degree of environmental load. The planning area is planned 
for unknown investors so that the planning solution is spatially flexible according to the possibilities of building business-production-trade complexes of different area and 
activity, in accordance with the modern production-program structure, in which in accordance with market needs transforms production into warehousing, service and 
service.

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2020.
Руководилац: Мариана Митић, д.и.а., Саобраћај: Славица Стефановић, д.и.г., Вања Богдановић, грађ.тех., Енергетска, 
телекомуникациона и водопривредна инфраструктура: Милан Милосављевић, д.и.маш., Весна Стојановић, д.и.г., 
Марија Јанковић, д.и.ел., Заштита жив. сред.: Мара Рашковић, д.и.п.а., Геодезија: Зорица Голубовић, инж.геод., 
Драгомир Ивановић, геом., Александар Стојадиновић, геом., Сања Николић, геом., Тех. подршка: Зоран  Павловић, 
ел.тех., Синиша Станковић, фигурант, Марко Томовић, мат. гимн., Стручна контрола: Мирјана Ивановић, д.и.а.
ЈП Завод за урбанизам Ниш

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГБОГДАНОВАЦ"

DETAILED WORK ZONE REGULATION PLAN „JUGBOGDANOVAC“



04.05.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Планом се разрађује подручје површине 277,75ха, које обухвата југоисточни део КО Тамњаница и западни део КО Црвени Брег у Општини Бела 
Паланка. Циљ израде плана је развој планског подручја и стварање планског основа за проширење грађевинског подручја. Како би се очувао карактер 
простора и његова примарна намена производње лековитог биља и воћа, развој осталих садржаја планира се контролисано и на малом делу 
простора, уз максимално поштовање захтева заштите природе и животне средине и очувања пејзажа. На основу постојеће изграђености, начина 
коришћења простора, природних карактеристика и позиције главних путних праваца, у оквиру планског обухвата издвојене су три просторне целине.

The plan develops an area of 277,75ha, covering the southeast part of CM (Cadastral Municipality) Tamnjanica and the western part of CM Crveni Breg in the 
Municipality of Bela Palanka. The goal of the plan is to improve the planning area and to create a planning basis for the expansion of the development area. In 
order to preserve the character of the zone and its primary purpose of production of medicinal plants and fruits, the development of other amenities is planned in a 
controlled manner and in the small portion of land, with maximum respect for the protection of nature and environment, and landscape preservation. Based on the 
existing development, the manner of using space, natural characteristics and the position of main road routes, three spatial units have been singled out within the 
planned scope.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПЛАНТАЖЕ ТАМЊАНИЦА“ У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА

PLAN OF DETAILED REGULATION OF “TAMNJANICA PLANTATIONS” IN THE MUNICIPALITY OF BELA PALANKA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
Одговорни урбаниста: д.и.а. Јелена Ђекић; Стручни тим: др Милена Динић Бранковић, др Петар Митковић, 
маст.инж.арх. Милица Игић, д.и.а. Милица Љубеновић, маст.инж.арх. Михаило Митковић
-



04.06.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

ПДР за споменик природе "Парк Буковичке Бање" у целости обухвата Просторну културно-историјску целину (ПКИЦ) "Парк Буковичке Бање у Аранђеловцу" (НКД), као и споменик 
природе "Парк Буковичке Бање" (II категорије заштите/велики значај). Парк представља један од најстаријих и најочуванијих бањских паркова у Србији. Као само језгро Буковичке Бање, 
представља и туристички центар Бање у коме се планира туристичка инфраструктура, са туристичким услугама и смештајним капацитетима, здравственим и рекреативним садржајима у 
функцији Бање, али и градског насеља у целини. Према Плану, уређење и изградња Парка ће се базирати на: уређењу и безбедном коришћењу од стране свих корисника; поштовању и 
спровођењу свих мера заштите, очувања и реконструкције, у складу са условима заштите Парка и објеката у њему; интеграцији простора Парка у туристичку понуду Аранђеловца, уз 
адекватну презентацију свих вредности Парка. Парк је стављен под заштиту као ПКИЦ, ради очувања концепта пејзажно-архитектонског уређења, присуства извора минералних вода, 
богатства флоре и фауне, присуства културно-историјске баштине и вредне збирке скулптура на отвореном. На подручју споменика природе утврђује се режим заштите III степена, т.ј. 
спроводи се проактивна заштита и могу да се врше управљачке интервенције у циљу рестаурације, уређења објеката културно-историјског наслеђа, одржања и унапређења природних 
екосистема и предела, очувања еколошке целовитости и одрживог коришћења природних ресурса и простора, уз потребну инфраструктурну и другу изградњу.

The detailed regulation plan for the nature monument "Bukovicka Banja Park" fully includes the Spatial Cultural-Historical Entity (PKIC) "Bukovicka Banja Park in Arandjelovac" (immovable cultural 
property), as well as the nature monument "Bukovicke Banja Park" II protection category / large importance). The park is one of the oldest and best preserved spa parks in Serbia. As the very core of 
Bukovicka Banja, it is also a tourist center of Banja where tourist infrastructure is planned, with tourist services and accommodation facilities, health and recreational facilities in the function of Banja, 
but also the city settlement as a whole. According to the Plan, the arrangement and construction of the Park will be based on: arrangement and safe use by all users; respect and implementation of all 
measures of protection, preservation and reconstruction, in accordance with the conditions of protection of the Park and facilities in it; integration of the Park space into the tourist offer of Arandjelovac, 
with an adequate presentation of all the values ��of the Park. The park has been placed under protection as PKIC, in order to preserve the concept of landscape-architectural arrangement, the presence 
of mineral water springs, the richness of flora and fauna, the presence of cultural and historical heritage and a valuable collection of outdoor sculptures. In the area of ��natural monuments, the 
protection regime of the III degree is determined, i.e. proactive protection is carried out and management interventions can be performed for the purpose of restoration, arrangement of cultural and 
historical heritage, maintenance and improvement of natural ecosystems and landscapes, preservation of ecological integrity and sustainable use of natural resources and space, with the necessary 
infrastructure and other construction.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“ У АРАНЂЕЛОВЦУ

DETAILED REGULATION PLAN FOR THE MONUMENT OF NATURE "PARK BUKOVIČKE BANJE" IN ARANĐELOVAC

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019-2020./у процедури усвајања
Одговорни урбаниста: д.и.а Весна Јовановић Милошевић, Руководилац радног тима: д.и.а. Иван Радуловић, 
Руководилац израде извештаја о СПУ плана на животну средину маст.инж.зашт.жив.сред. Тијана Марковић
ЈП Урбанизам – Крагујевац
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Основни циљеви израде Плана су дефинисање правила грађења како би се омогућила реализација развојних програма, очување и заштита Меморијалног 
парка „Рисовача пећина“ у складу са функцијом Народног музеја у Аранђеловцу, очување и унапређење затечених природних, археолошких, историјских и 
амбијенталних вредности простора, подизање нивоа атрактивности локације, уз увођење адекватне понуде у оквиру претежно едукативних садржаја, 
побољшање доступности локације, као и активирање постојећих површина које нису адекватно коришћене. У оквиру обухвата Плана, а у складу са постојећим 
стањем, планирано је уређење и изградња пратећих функција за посетиоце пећине: прилазни плато са паркинг површинама, улазна зона са приступним 
стазама и приобалним простором уз реку Кубршницу који je погодан за развој едукативних садржаја. Део североисточне и северозападне пошумљене падине 
планиране су за развој рекреативних садржаја уз очување природног амбијента шуме.

The main goals of the Plan are to define construction rules in order to enable the realization of development programs, preservation and protection of the Memorial Park 
"Risovaca pećina" in accordance with the function of the National Museum in Arandjelovac, preservation and improvement of natural, archaeological, historical and 
environmental values. Raising the level of attractiveness of the location, with the introduction of an adequate offer within the predominantly educational content, improving 
the accessibility of the location, as well as activating the existing areas that are not adequately used. Within the scope of the Plan, and in accordance with the current 
situation, it is planned to arrange and build accompanying functions for visitors: access plateau with parking areas, entrance zone with access paths and area along the 
river Kubršnica which is suitable for educational programs. Part of the northeastern and northwestern forested slopes are planned for the development of recreational 
facilities while preserving the natural environment of the forest.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК “РИСОВАЧА ПЕЋИНА”

DETAILED REGULATION PLAN FOR MEMORIAL PARK „RISOVAČA CAVE“

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2020.
Oдговорни урбаниста: дипл.инж.арх Наташа Ивановић, дипл.инж.гео Бојан Рајић, дипл.инж.саоб Владимир Раковић, 
дипл.инж.грађ. Владислав Миловановић, дипл.инж.ел. Никола Тимотијевић, дипл.инж.маш. Марко Николић, 
дипл.простор.план Милана Анђелковић, маст.инж.заш.жив.сред Тијана Марковић, грађ.техн. Светлана Драгојловић
ЈП Урбанизам – Крагујевац
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Планско решење засновано је на урбаној обнови дела центра насеља на начин који унапређује постојеће вредности, чува амбијенталне и физичке 
структуре и усаглашава се са потенцијалима и ограничењима простора у обухвату и контактном подручју. Планиране интервенције у изградњи, 
регулацији саобраћаја и уређењу јавних површина доприносе целовитости простора, обједињују постојеће и нове склопове и елементе постижући 
вишеслојност, мултифункционалност, континуитет, препознатљивост и атрактивност најзначајнијег дела насеља Лепосавић.

The planning solution is based on the urban renewal of a part of the settlement center in a way that improves the existing values, preserves the ambient and 
physical structures and harmonizes with the potentials and limitations of the space in the scope and contact area. The planned interventions in the construction, 
traffic regulation and arrangement of public areas contribute to the integrity of the space, unite existing and new assemblies and elements, achieving multi-
layered, multifunctionality, continuity, recognizability and attractiveness of the most important part of Leposavic settlement.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРА НАСЕЉА ЛЕПОСАВИЋ

PLAN OF DETAILED REGULATION OF THE PART OF THE CENTER OF THE SETTLEMENT LEPOSAVIC

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
дипл.инж.арх. Весна Савић, дипл.инж.саоб. Владимир Раковић, маст.инж.зашт.жив.сред.Тијана Марковић, 
дипл.инж.геод. Бојан Рајић, дипл.инж.електро Никола Тимотијевић, дипл.инж.маш. Марко Николић, грађ.техн. 
Светлана Драгојловић
ЈП Урбанизам - Крагујевац
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Подручје у граници Плана се налази у небрањеном подручју, између корита за малу воду и  одбрамбених насипа реке Велике Мораве. Повод за израду 
Плана је била потреба да се изврши анализа потенцијала, ограничења и развојних приоритета подручја, да се омогући плански основ за изградњу 
нових садржаја,  као и да се дефинише статус изграђених објеката, јер је у планском подручју идентификован конфликт (супротни интерес) између 
интереса водопривреде и развоја туризма, спорта и рекреације. Планиране су намене које су усаглашене са потребама водопривреде и не ометају 
спровођење одбране од поплава.

The area within the border of the Plan is situated in the unprotected area, between riverbeds for small water and protective embankments of the Velika Morava 
River. The reason for the Plan's development was a need to perform the analysis of potentials, limitations, and developmental priorities of the area, and also to 
enable the planning basis for the construction of new contexts and to define the status of the built facilities, for a conflict has been identified (conflict of interest) 
between the water management and the development of tourism, sport and recreation. The goals that have been planned are in accordance with the water 
management needs and they do not interfere with the implementation of flood defense.

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2020.
дипл.инж.арх. Драгана Бига, дипл.инж.арх. Маја Срећковић, инж.грађ. Александра Миловановић, 
дипл.инж.арх. Јелена Милићевић, и стручни тим “Архиплан”-а
“АрхиПЛАН” д.о.о. за планирање, пројектовање и консалтинг, Аранђеловац

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА  - ЖАБАРСКИ МОСТ” У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

THE DETAILED REGULATION PLAN “THE SPATIAL UNIT-ZABAR'S BRIDGE” IN VELIKA PLANA
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Планом су обухваћене следеће површине: шуме и шумско земљиште, водно земљиште - река Вучјанка и канал МХЕ ''Вучје'' и саобраћајне површине - 
део државног пута и некатегорисани прилазни пут. Археолошко налазиште ''Скобаљић град“ као проглашено непокретно некатегорисано културно 
добро се налази на површинама државне својине са наменом шуме, без прописног прилазног пута. Основни циљ је обезбеђење просторних услова за 
одрживи развој, кроз ублажавање конфликта између различитих намена, који ће се заснивати на заштити споменика културе, oмогућавање 
саобраћајне доступности и минимално комунално опремање за коришћење у туристичке сврхе. Тиме ће се олакшати спровођње активности за 
заштиту, ревитализацију и презентацију културног добра.

The Plan covers these acres: forests and forestry land, river basins- the Vucjanka river and SHP “Vucje” canal and traffic areas – part of the state road and 
uncategorized access road. The archeological site “Skobaljic grad”, declared as immobile uncategorized cultural property is located on the state property without 
access road. The basic aim is granting the spatial conditions for sustainable development which will be based on the protection of cultural monuments allowing 
traffic accessibility and minimum of utility infrastructure for tourism purposes which will thus alleviate conducting activites aimed at its protection, revitalization and 
presentation. 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ''СКОБАЉИЋ ГРАД''

DETAILED REGULATION PLAN FOR THE ARCHEOLOGICAL SITE OF ''SKOBALJIC CITY''

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
Oдговорни урбаниста: Ивана Момић, дипл.инж.пејз.арх, урбаниста-сарадник: Татјана Здравковић, 
дипл.инж.грађ. Стручни тим одељења за просторно и урбанистичко планирање и ГИС и одељења за 
геодезију ЈП Урбанизам и изградњу Лесковац
ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац"
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС АЕРОДРОМА "НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД", 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН, НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН 

PLAN OF DETAILED REGULATION FOR THE AIRPORT "NIKOLA TESLA BELGRADE" COMPOUND

Предметним Планом обезбеђени су плански услови за развој комплекса аеродрома и његовог окружења до 2043. године: даљи развој постојећег комплекса 
аеродрома кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових садржаја, а у циљу ефикаснијег функционисања и подизања нивоа услуге аеродрома; утврђене су 
заштитне зоне аеродрома и са тим у складу, дефинисана правила уређења и грађења у предметном подручју, концептом просторног развоја аеродрома за 
период после 2043. године, резервисан је простор за будући развој аеродрома са две полетно-слетне стазе и свим потребним садржајима, а планирана је и 
одговарајућа путна и железничка мрежа за везу аеродрома са градом и регионом, омогућено је активирање земљишта у контактној зони аеродрома и 
реализација развојног потенцијала привредно-комерцијалне зоне уз аутопут; дефинисано је планско регулисање зона спонтано настале стамбене изградње на 
основу прописа и услова за безбедно одвијање ваздушног саобраћаја; и омогућено је побољшање укупног нивоа квалитета животне средине и живота 
становника у контактном подручју, кроз примену правила уређења и грађења и мера и услова заштите.

The Plan provides planning conditions for the development of the airport complex and its surroundings by 2043. Modernization, improvement and further development of 
the existing airport complex is enabled through reconstruction and construction of new facilities, in order to increase efficiency and raise the level of airport service. Airport 
protection zones in the area are determined, as well as all appropriate planning and construction rules. The concept of spatial airport development for the period after 2043. 
reserved space for the future airport growth, with two runways and all necessary facilities, as well as new road and railway network planned to connect the airport with the 
city and the region. Planning solution provides land activation in the contact airport zones through development of the industrial-commercial potential along the highway. 
Spontaneously created residential zones are reviewed based on safety air traffic regulations. Through application of appropriate rules and protection measures, the Plan 
defined improvement of environmental quality in the area.

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2020.
Урбанистички завод Београда, ЈУП; Руководиоци израде Плана: Маја Јоковић Поткоњак, дипл.инж.арх., 
Драган Михајловић, дипл.инж.грађ., Јелена Ђерић, дипл.инж.арх.
Урбанистички завод Београда, ЈУП 
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Центар Сремске Каменице са непосредним окружењем представља хомогену и јасну урбану целину и обухвата најстарије делове насеља, простор 
горњег платоа и Трга Змај Јове, где су концентрисани углавном сви централни садржаји, као и блокове уз Карађорђеву улицу, све до Дунава, са 
старијим породичним становањем које није претрпело веће измене. Стари центар Сремске Каменице представља највреднији део наслеђа који треба 
да се развија уз поштовање матрице, морфолошких карактеристика и селективних критеријума за избор садржаја.

The centre of Sremska Kamenica with its immediate surroundings is a homogenous and distinct urban whole which includes the oldest parts of the settlement, the 
upper plateau and Zmaj Jova Sguare, where all central facilities are located, as well as blocks along Karađorđeva Street, all the way to the Danube, together with a 
bit older family housing which has not undergone large changes. The old centre of Sremska Kamenica is the most valuable part of the heritage that should be 
developed with respect to the matrix, morphological characteristics and criteria for selection of future facilities. 

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2016.
Милица Зличић, дипл.инж.арх., Марија Маљковић Григоров, дипл.инж.геод., Милан Јовановић, дипл.инж.сао., 
Александар Пањковић, дипл.инж.сао., Миодраг Јовковић, дипл.инж.грађ., Владимир Марковић, дипл.инж.ел., 
Иванка Арадски, дипл.инж.хорт., Дејана Неговановић, маст.инж.зашт.жив. сред., Душко Марковић, дипл. екон., Нада 
Винокић, дипл. правник, Исидора Ивков, дипл. правник, Мирјана Паунић, арх.техн., Божидар Чобановић, грађ.техн., 
Јулијана Болтић, техн. геод., Цеца Димитријевић, геом.
ЈП „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ

DETAILED REGULATION PLAN FOR SREMSKA KAMENICA CENTRE
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Потес Кинеске четврти и Чешког магацина је део старе индустријске зоне Новог Сада између стамбеног насеља Лиман и приобаља Дунава. Зона око 
Чешког магацина, заштићеног културног добра, је уређена изградњом студентских домова у претходном периоду. Кинеска четврт, некадашња 
фабрика метала "Петар Драпшин", је планирана као креативни дистрикт, за јединствени спој уметничких атељеа и занатских радионица, заједничких 
мултифункционалних сала, позоришта, креативног хаба и пратећих делатности.Цео простор је централни културни пројекат Новог Сада, као Европске 
престонице културе 2021. године. Овај пројекат је у поодмаклој фази реализације и биће завршен до краја 2021. године.

The area of Chinese Quarter and Czech Warehouse is a part of the old industrial zone of Novi Sad between the residential neighbourhood Liman and area along 
the left bank of the Danube. The area around the Czech Warehouse, a protected heritage monument, has been successfuly reconstructed. Chinese Quarter, the 
former ''Petar Drapsin'' factory, is planned to be a creative district for a unique combination of art studios and craft workshops,  common multifunctional  halls, 
theatre, creative hub and accompanying activities. The entire area is Novi Sad's central cultural project, since Novi Sad is the European Capital of Culture  2021. 
This project is in an advanced phase of implementation and will be completed by the end of 2021.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КИНЕСКЕ ЧЕТВРТИ СА ЧЕШКИМ МАГАЦИНОМ У НОВОМ САДУ

DETAIL REGULATION PLAN OF CHINESE QUARTER WITH CZECH WAREHOUSE IN NOVI SAD

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2017.
др Дарко Полић, дипл.инж.арх.; Марија Маљковић Григоров, дипл.инж.геод.; мр Александар Јевђенић 
дипл.инж.саоб.; Оља Толмач, дипл.инж.грађ.; Владимир Марковић, дипл.инж.ел., Дејана Неговановић, 
маст.инж.зашт.жив.сред; Душко Марковић, дипл.ек.;Нада Винокић, дипл.прав.
ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад



04.14.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Захваљујући доброј саобраћајној комуникацији и потенцијалима за проширење привредних капацитета, комплекс има значајну улогу у развоју 
привреде општине Фоча. Концепт се заснива на томе да се у комплексу који је у прошлости функционисао као једна просторна цјелина, граде објекти 
који ће дјеловати самостално у складу са савременим технолошким процесима, користећи заједничку инфраструктуру. На неизграђеним површинама 
су планирани производни и производно-пословни објекти који својим габаритима не нарушавају постојећу физичку структуру. Осим главног 
производно-пословног објекта на појединим парцелама су планирани и пратећи садржаји (надстрешнице, складишта...). Посебно се водило рачуна о 
саобраћајним и манипулативним површинама, те креирању квалитетне зелене матрице.

Thanks to good traffic network and potentials for expanding economic capacities, the complex has a significant role in the development of Foča. While in the past 
whole complex functioned as one single unit, the concept of this plan is based on planning of buildings which will functione independently in accordaning with 
modern technological processes, using common infrastructure. Industrial and industrial-administrative facilities are planned on undeveloped areas, which do not 
disturb the existing physical structure with their dimensions. Besides main facility in some plots are planned additional buildings (canopies, warehouses ...) 
Special attention was paid to traffic and manipulative areas, as well as the creation of a quality green areas.

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ "БРОД НА ДРИНИ" ФОЧА

URBAN REGULATORY PLAN OF INDUSTRIAL ZONE „BROD NA DRINI“ FOCA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
Стојан Вујатовић, дипл.инж.арх., Милка Слијепчевић мастер арх., Милева Тошић, дипл.инж.саоб., 
Давид Регода, дипл.инж.саоб. и тим
Пројект АД Бања Лука 



04.15.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Обухват представља простор у којем се планира смјештање стамбених зона, уз друштвене (вјерски објекат – репер у простору, образовање – вртић, 
школа, проширење постојећих капацитета универзитета), пословне и остале садржаје које су неопходни за будуће кориснике простора.  Планирани 
садржаји ће омогућити самостално функционисање насеља уз стварање амбијента високог урбаног карактера. Колективни стамбено-пословни 
блокови опремљени дјечијим игралиштима, паркинг и зеленим површинама, као и објекти ексклузивног типа становања у сјеверном дијелу стварају 
оплемењени простор високог квалитета живота. Обалу ријеке прате спортско-рекреативни садржаји (парк, спортски терени, шеталиште), као и 
угоститељски садржаји који нуде примамљиве визуре према Уни.

The area represents the space with planned residential zones enjoyed with social (religious building - landmark, education - kindergarten, school, upgrade of 
existing capacities of university), administrative and other facilities which are necessary for future users. The planned contents will enable the independent 
functioning of the settlement while creating an ambience of a high urban character. Collective residential and commercial blocks equipped with children's 
playgrounds, parking and green areas, as well as exclusive residential buildings in the northern part create a refined space with high quality of life. The river bank 
is accompanied by sports and recreational facilities (park, sports fields, promenade), as well as hotels and bars that offer tempting views toward Una.

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАСЕЉА РЕПУШИНЕ У БИХАЋУ 

URBAN REGULATORY PLAN OF SETTLEMENT REPUŠINE IN BIHAĆ

Година израде:
Аутори:
Институција:

2020.
Стојан Вујатовић, дипл.инж.арх., Милка Слијепчевић мастер арх., Милева Тошић, дипл.инж.саоб. и тим
Пројект АД Бања Лука 



04.16.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

This work represents an example for Urban Planning in the UNESCO protected area. Process started in 2017 was stopped until beginning of 2020, when the 
Management Plan for World Natural and Cultural Heritage of Ohrid Region (2020-2029) was finaly adopted. Location (18,5Ha) is greenfield land within the 
boundaries of GUP of the City of Stuga, intended mainly for housing. According to the UNESCO regulations, this site is in III-a protection zone where is prohibited 
to construct buildings higher than P+4 floors and with greater percentage of completion of 50%. Exhibited work provides an overview of the process, as well as the 
current draft plan in compliance with UNESCO.

ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНУ ЈЕДИНИЦУ 9 БЛОК 25, OПШТИНА СТРУГА 

DETAILED URBAN PLAN FOR URBAN UNIT 9 BLOCK 25, MUNICIPALITY OF STRUGA

Овај рад представља пример за урбано планирање на подручју заштићеном од УНЕСKО-а. Процес започет у 2017 заустављен је до почетка 2020 
године, када је коначно усвојен План управљања светским природним и културним наслеђем Охридске регије (2020-2029). Простор планског обухвата 
(18,5Ha) је неизграђено земљиште које се налази у границама ГУП-а града Стуге и намењен је претежно становању. Према УНЕСКО-овим прописима, 
ова локација је унутар  III-а заштићене зони, у којој је забрањено градити објекте који су виши од П+4 спрата и са већим процентом изграђености од 
50%. Изложени рад даје преглед процеса израде ДУП-а, као и његово тренутно урбанистичко решење, усклађено са Планом управљања.

Година израде:
Аутор:
Институција:

2017-2020.
дипломирани инжењер архитекта Силвана Вановска 
ЧИП ГРОУП ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија 



04.17.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Три плана детаљне регулације на територији градова Шабца, Лознице и општине Богатић урађени су као разрада трасе државног пута дефинисане 
Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута  I 
реда бр. 19 Шабац – Лозница (нови број 26) из 2011. ПДР за деоницу пута Ваљево - Лозница представља потребу дефинисану у ППППН за реализацију 
пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита ,,Јадар''. Заједно чине мрежу брзих магисталних саобраћајница која  доприносе саобраћајној и 
привредној интеграцији подручја Мачве и Подриња са коридором X и мрежом ауто-путева у Србији. За израду планова коришћена су техничка решења 
саобраћајница (,,Институт за путеве'' и ,,Хидропројект Саобраћај'').  

Three detailed regulation plans on the territory of the towns of Šabac, Loznica and the municipality of Bogatić were made as an elaboration of the state road route 
defined by the Spatial plan for the area of special purpose of the infrastructure corridor of I order state roade no. 21 Novi Sad – Ruma – Šabac and I order state 
roade no. 19 Šabac – Loznica (new number 26) from 2011. PDR for the part of the Valjevo - Loznica represents the need defined in SPASP for the realization of the 
project of exploitation and processing of mineral jadarit "Jadar". Together, they form a network of high-speed highways that contribute to traffic and economic 
integration of the Mačva and Podrinje regions with the X corridor and the network of highways in Serbia. Technical designs of roads were used to develop the plans 
(''Institut za puteve" and "Hidroprojekt Saobraćaj").

ЧЕТИРИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОРИДОРЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА: ПДР ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 26 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, ПДР ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА 
ШАБАЦ - ЛОЗНИЦА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ И ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА СЛЕПЧЕВИЋ - ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ 
БАДОВИНЦИ (ПАВЛОВИЋА МОСТ), ПДР ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ШАБАЦ - ЛОЗНИЦА У ШАПЦУ И ПДР НОВЕ 
ДЕОНИЦЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 27 ВАЉЕВО - ЛОЗНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

FOUR DETAILED REGULATION PLANS FOR STATE ROAD CORRIDORS: DRP FOR INFRASTRUCTURE CORRIDOR OF 
STATE IB ROAD NO. 26 ON THE TERRITORY OF THE CITY OF LOZNICA, DRP FOR STATE IB ROAD ŠABAC - LOZNICA IN 
THE MUNICIPALITY OF BOGATIĆ AND STATE IB ROAD SLEPČEVIĆ - BORDER CROSSING OF BADOVINCI (PAVLOVIĆA 
BRIDGE), DRP STATE IB ROAD ŠABAC - LOZNICA IN ŠABAC AND DRP FOR NEW SECTIONS OF STATE IB ROAD NO. 27 
VALJEVO - LOZNICA ON THE TERRITORY OF THE CITY OF LOZNICA

Година усвајања:
Аутори:

Институција:

2020.
др Небојша Стефановић, д.п.план., др Наташа Даниловић Христић, д.и.арх., Маја Христов, д.и.арх., 
др Јасна Петрић, д.п.план., Драган Михајловић, д.и.грађ., Мирослав Марић, д.п.план.
Институт за архитектуру и урбанизам Србије - ИАУС 



04.18.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Основни циљ израде Плана био je утврђивање правила уређења и грађења на постојећем Чератском гробљу и површинама предвиђеним за његово 
проширење уз поштовање општих и посебних мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног 
културног добра од изузетног значаја, у чијој граници се налази део простора у обухвату Плана. Концепт просторне организације на површини 
предвиђеној за проширење гробља, односно утврђени радијални правци пружања саобраћајних површина – централне алеје и примарних и 
секундарних стаза, као и формирање гробних поља и гробних редова, условљени су конфигурацијом терена – израженом висинском разликом на 
предметном простору.

The main goal of the Plan was to determine the regulation and construction rules for the extension od of the Čerat cemetery in Sremski Karlovci. Spatial 
interventions were done in respect to previously established general measures for protection of the cultural and historical heritage that forms the "Historical City of 
Sremski Karlovci", which is cultural heritage of great importance for Republic of Srebia. The concept of spatial organization on the area planned for the expansion 
of the cemetery determined radial directions of traffic areas - central alley and primary and secondary paths, as well as the formation of grave fields and grave 
rows. The conceptual layout of the cemetery was conditioned by the terrain configuration – the height differences. 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЧЕРАТСКОГ ГРОБЉА СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

DETAILED REGULATION PLAN OF THE ČERAT CEMETERY COMPLEX WITH THE SURROUNDINGS IN SREMSKI KARLOVCI

Година усвајања:
Аутори:
Институција:

2019.
Јелена Јовић дипл.инж.арх. и стручни тим ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
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URBAN PROJECTS AND REALIZATIONS

Urban projects and realizations

5.01
RECONSTRUCTION OF THE SQUARE IN MOKRIN  

5.02
URBAN PROJECT OF THE ARCHEOLOGICAL COMPLEX "MEDIANA" IN NIS

5.03
URBAN PROJECT FOR URBAN-ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF THE COMPLEX JOHNSON ELECTRIC DOO NIŠ

5.04
URBAN PROJECT FOR CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL - BUSINESS BUILDING ON CAD. PARCEL 48078 KO VOŽDOVAC, BELGRADE

5.05
URBAN PROJECT FOR CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL - BUSINESS BUILDING ON CAD.PARCEL 21884 KO ZVEZDARA, BELGRADE

5.06
URBAN PROJECT FOR CONSTRUCTION OF BUSINESS FACILITY ON CADASTRAL PARCELS 8599/1, 8600 AND 8601/1 C.M. KRAGUJEVAC 1

5.07
URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF A SPORTS HALL IN KNIĆ

5.08
URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF A GYM IN THE PRIMARY SCHOOL COMPLEX IN GRUŽА SETTLEMENT 

5.09
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5.10
URBAN PROJECT FOR BUILDING KINDERGARTEN IN GENERAL URBAN PLAN 11 IN LESKOVAC

5.11
REVITALIZATION OF THE OLD NARROW-GAUGE RAILWAY THROUGH HERCEG NOVI IN A UNIQUE PROJECT OF 
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME (CROATIA – BOSNIA AND HERCEGOVINA – MONTENEGRO)

5.12
URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF THE UNIVERSITY CHILDREN'S CLINIC TIRŠOVA 2 WITHIN THE CONSTRUCTION COMPLEX GK 
AND CONSTRUCTION PLOT S FOR TRAFFIC ACCESS TO THE COMPLEX, CITY MUNICIPALITY OF SAVSKI VENAC 

5.13
URBAN PROJECT FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF THE MULTIFUNCTIONAL BUILDING OF CULTURE- SKC KRAGUJEVAC

5.14
URBAN PROJECT FOR BORDER CROSSING „HORGOŠ“ RECONSTRUCTION

5.15
URBAN PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF THE NEIGHBOURHOOD BENSKA BARA

5.16
VINAVER SQUARE IN ŠABAC

5.17
URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF SPORTS AND RECREATION CENTER ON THE CONSTRUCTION PLOT 6 
IN JABUČKO RAVNIŠTE, STARA PLANINA, MUNICIPALITY OF KNJAŽEVAC 

5.18
MULTI-FAMILY SOCIAL HOUSING BUILDING IN 27 APRILA BB STREET IN POŽAREVAC - URBAN PROJECT AND REALIZATION 

5.19
CHINESE CULTURAL CENTER IN TRESNJINOG CVETA STR. ON C.P. 1005/2, C.M. NOVI BEOGRAD
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5.01
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА У МОКРИНУ

5.02
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ АРХЕОЛОШКОГ КОМПЛЕКСА "МЕДИЈАНА" У НИШУ

5.03
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КОМПЛЕКСА JOHNSON ELECTRIC DOO NIŠ

5.04
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 48078 КО ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД

5.05
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5.19
КИНЕСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У УЛ. ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА НА К.П. 1005/2, К.О. НОВИ БЕОГРАД
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Основна урбанистичко-архитектонска концепција реконструкције Трга 9. јануара у Мокрину, селу поред Кикинде у Србији, jeсте модернизацијa и 
одржива урбана регенерација постојећег трга. Интеграција и инкорпорација претходног решења у ново извршена је применом следећих принципа: 
креирање и очување специфичног идентитета места, унапређење пешачких и бициклистичких кретања, повећање функционалности трга, очување 
историјске баштине, побољшање рекреативних и економских активности простора; оживљавање девастираних зелених површина, повећање 
зеленила и задржавање постојећег високог растиња; коришћење еколошких материјала и опреме ради енергетске ефикасности и повећања 
еколошког капацитета простора.

The basic urban and architectural design concept of the reconstruction of the January 9th Square in Mokrin, village near Kikinda Тown in Serbia, refers to 
modernization and sustainable urban regeneration of the existing square. The previous solution integration and incorporation into the new one is achived applying 
the following principles: place specific identity preservation, pedestrian and bicycle movements improvement, square functionality increasing, historical heritage 
conservation, area recreational and economic activities upgrading, devastated green areas revivication and existing tall vegetation retention, use of ecological 
materials and equipment for the purpose of energy efficiency and space ecological capacity increase. 

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА У МОКРИНУ

RECONSTRUCTION OF THE SQUARE IN MOKRIN

Година израде:
Аутори:
Институција:

2019./реализација 2020.
Татјана J. Мрђеновић, Данило С. Фурунџић
Архитектонски факултет у Београду
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Урбанистички пројекат припремљен је након двадесетпетогодишње сарадње од стране Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Археолошког 
института САНУ у Београду, Завода за заштиту споменика културе Ниш и Народног музеја у Нишу. Урбанистички пројекат, обзиром да се ради за 
"непокретно културно добро од изузетног значаја" потврђен је 24.02.2020. од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
након разматрања на Републичкој комисији. Медијана је у касноантичком периоду била луксузно предграђе Наиссуса са царским имањем и луксузним 
вилама. Медијана је као значајна структура настала крајем III века, а највећи просперитет доживљава у IV веку. Урбанистички пројекат сагледава 
археолошка истраживања, конзервацију и савремену туристичку презентацију.

The urban project was prepared after twenty-five years of cooperation by the Public Company Institute for Urbanism Nis, Archaeological Institute SANU in 
Belgrade, Institute for the Protection of Cultural Monuments Nis and the National Museum in Nis. The urban project, considering that it is an "immovable cultural 
property of exceptional importance", was confirmed on February 24, 2020. by the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, after consideration by the 
Republic Commission. Mediana in the late antique period was a luxurious suburb of Naissus with an imperial estate and luxury villas. Mediana emerged as a 
significant structure at the end of the 3rd century, and experienced its greatest prosperity in the 4th century. The urban project looks at archaeological research, 
conservation and modern tourist presentation.

Година израде:
Аутор:
Институција:

2020.
мр Мирољуб Станковић, арх. 
ЈП Завод за урбанизам Ниш

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ АРХЕОЛОШКОГ КОМПЛЕКСА "МЕДИЈАНА" У НИШУ

URBAN PROJECT OF THE ARCHEOLOGICAL COMPLEX "MEDIANA" IN NIS
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Пројекат обухвата локацију компаније Johnson Electric doo Niš, која се бави производњом електро компоненти са применом у великом броју индустрија 
и која успешно послује у Нишу од 2013. године. Након искоришћења првобитних капацитета, уследила је друга фаза изградње комплекса 2016. године. 
У циљу треће, завршне фазе проширења производних капацитета, овај пројекат се бави свеобухватном реконструкцијом и изградњом комплекса.

The project includes the location of the company Johnson Electric doo Niš, which is engaged in the production of electrical components with application in a large 
number of industries, and which has been operating successfully in Niš since 2013. After utilizing the original capacities, the second phase of the construction of 
the complex in 2016 followed. For the purpose of the third, final phase of the expansion of production capacities, this project deals with the comprehensive 
reconstruction and construction of this complex.

Година израде:
Аутори:
Институција:

2020.
Taмара Јовановић, дипл.инж.арх, Александра Цекић, дипл.инж.арх.
ЈП Завод за урбанизам Ниш и АБР д.о.о. Ниш 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КОМПЛЕКСА JOHNSON ELECTRIC DOO NIŠ

URBAN PROJECT 
FOR URBAN-ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF THE COMPLEX JOHNSON ELECTRIC DOO NIŠ
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Циљ израде урбанистичког пројекта - Стварање урбанистичких услова за усмеравање и изградњу нове физичке структуре у циљу формирања 
стамбено - пословног објекта; - Да се изградња усмери у правцу подизања квалитета и у складу са стандардима неопходних за развој стамбене зоне; - 
Уклапање планираног стамбено - пословног објекта и уређење простора са постојећом структуром, као и усклађивање са планом вишег реда.
Технички опис архитектонског решења објекта - На катастарској парцели 48078 КО Вождовац предвиђена је изградња стамбено - пословног објекта, 
спратности 2По+П+4+Пк, бруто површине надземно 4472.88 м2 и бргп објекта 6366.44м2. У објекту је предвиђено укупно 54 станова и 3 пословна 
простора.

The goal of making an urban project - Creating urban conditions for directing and building a new physical structure in order to form a residential - business building; 
- That the construction is directed in the direction of raising the quality and in accordance with the standards necessary for the development of the residential zone; 
- Fitting the planned residential and business building and arranging the space with the existing structure, as well as harmonization with the higher order plan.
Technical description of the architectural solution of the building - On the cadastral parcel 48078 KO Voždovac, the planned construction of a residential and 
business building includes floors 2Po + P + 4 + Pk, the gross area above ground 4472.88 m2, and the gross area of ��the building 6366.44m2. There are 54 
apartments and 3 office spaces in the building

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Година израде:
Аутори:
Институција:

2020.
диа Тања Клишманић, диа Весна Митрески, миа Биљана Божић, диа Наташа Павић, диа Мирјана Трајковић
ПД за пружање услуга из области урбанизма архитектуре и грађевинарства УРБАНИКА ДОО БЕОГРАД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА НА К. П. 48078 КО ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД

URBAN PROJECT FOR CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL - BUSINESS BUILDING ON C.P. 48078 KO VOŽDOVAC, BELGRADE



05.05.Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Технички опис архитектонског решења објекта - У склопу овог идејног решења израђено је идејно архитектонско решење за стамбени објекат, 
озелењавање и проверене су регулационо – нивелационе могућности локације и утврђене трасе и капацитети инфраструктуре. Локација - Објекат је 
лоциран на катастарској парцели бр. 21884 КО Звездара. Површина парцеле је 975 м2. Функција - Пројектовани објекат је спратности 2По+П+5+Пс и 
садржи тридесетишест стамбених јединица и два пословна простора - администрација. У подруму се налази гаража за паркирање возила 42 ПМ, од 
чега су 2 паркинг места предвиђена за инвалиде. Приступ подземној гаражи је обезбеђен рампом са предње стране парцеле, такође са нивоа 1 на ниво 
2 возила у гаражи приступају рампом. Предвиђена је директна комуникација подрума са осталим етажама објекта степеницама и путничким лифтом.

Technical description of the architectural solution of the building - As part of this conceptual design, a conceptual architectural solution for a residential 
building, landscaping was developed and the regulatory - leveling possibility of the location was checked and the routes and capacities of the infrastructure were 
determined. Location - The building is located on the cadastral parcel no. 21884 KO Zvezdara. The plot area is 975 m2. Function - The projected building is 2Po 
+ P + 5 + Ps and contains thirty-six residential units and two business premises - administration. In the basement there is a garage for parking 42 PM vehicles, of 
which 2 parking spaces are provided for the disabled. Access to the underground garage is provided by a ramp from the front of the plot, also from level 1 to level 2 
vehicles in the garage access the ramp. Direct communication of the basement is planned with the other floors of the building by stairs and a passenger elevator.

Година израде:
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Институција:

2020.
диа Тања Клишманић, диа Весна Митрески, миа Биљана Божић, диа Наташа Павић, диа Мирјана Трајковић
ПД за пружање услуга из области урбанизма архитектуре и грађевинарства УРБАНИКА ДОО БЕОГРАД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 21884 КО ЗВЕЗДАРА

URBAN PROJECT FOR CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL - BUSINESS BUILDING ON C.P. 21884 KO ZVEZDARA, BELGRADE
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Пројектом је предивђена изградња пословног објекта са помоћним објектима и инфраструктуром који представља јединствену урбанистичку и функционалну целину која 
ће бити формирана на катастарским парцелама кп бр. 8599/1, 8600 и 8601/1 КО Крагујевац 1. Пословни комплекс ће чинити три просторне зоне: Просторна зона приступа 
Комплексу са помоћним објектом за смештај опреме и инфраструктурних система, просторна зона пословног објекта са паркинг простором и другим помоћним објектом и 
просторна зона пејзажно уређене зелене површине са пешачким стазама и пратећим урбаним мобилијаром. У складу са поделом на функционалне зоне, на предметној 
локацији Комплекса планирана је изградња у три фазе: Фаза I подразумева изградњу помоћних објеката, приступа комплексу са повезивањем на јавну саобраћајну 
површину и изградњу приступне саобраћајнице у оквиру Комплекса, Фаза II обухвата изградњу пословног објекта спратности По+Пр+2, БРГП 1564,04m2 са приступним 
платоом и 25 паркинг места за путничка возила (од којих 2 места за особе са инвалидитетом) и Фаза III подразумева радове на уређењу слободних зелених површина, 
изради пешачких стаза и постављању расвете и парковског мобилијара. 

The project envisages the construction of a business facility with auxiliary facilities and infrastructure that represents a unique urban and functional unit. The business complex will 
consist of three spatial zones: Spatial access zone to the Complex with auxiliary facility for equipment and infrastructure systems, spatial zone of the business facility with parking 
space and other auxiliary facility and spatial zone of landscaped green area with pedestrian paths and urban mobiliar. The construction of the Complex is planned in three phases: 
Phase I includes construction of auxiliary facilities, access to the complex with connection to public traffic and construction of access road within the Complex, Phase II includes 
construction of business building 1564,04m2 with access plateau and 25 parking lots for passenger vehicles (of which 2 parking lots for people with disabilities) and Phase III includes 
works on arranging free green areas, construction of pedestrian paths and installation of lighting and urban mobiliar.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП 8599/1, 8600 И 8601/1 КО КРАГУЈЕВАЦ  1

URBAN PROJECT FOR CONSTRUCTION OF BUSINESS FACILITY ON CADASTRAL PARCELS 8599/1, 8600 AND 8601/1 

CADASTRAL MUNICIPALITY KRAGUJEVAC 1

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
Одговорни урбаниста: д.и.а. Весна Јовановић Милошевић, Радни тим: д.и.геод. Бојан Рајић, д.и.сао. Владимир 
Раковић, д.и.г. Владислав Миловановић, д.и.ел. Никола Тимотијевић, д.и.маш. Заљевски Владимир, д.и.п.а. Ана 
Јошовић, грађ.техн. Светлана Драгојловић, Идејно решењe: маст.инж.арх. Филип Секулић
ЈП Урбанизам – Крагујевац и Архитектонски атеље за пројектовање и дизајн Creative Box
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Спортска дворана је пројектована је као мултифункционални објекат за максимално 705 гледалаца за потребе основне и средње школе у Книћу, за 
одржавање локалних и државних такмичења, такмичење спортских клубова и коришћење од стране рекреативаца становника општине Кнић и ширег 
гравитационог подручја. Комплекс се састоји од више слободностојећих објекта међусобно повезаних пешачким стазама: Спортске дворане и куглане, 
тениског терена са свлачионицама, бине са трибинама за организовање манифестација на отвореном и других пратећих објеката (остава, резервоар 
за воду и постројење за пречишћавање отпадних вода и сл.). Пројектом је предвиђена изградња интерне саобраћајнице, паркинга и уређење 
партерних површина у виду пешачких стаза, рампи, платоа и степеништа.

The sports hall is designed as a multifunctional facility for a maximum of 705 spectators for the needs of primary and secondary schools in Knić, for holding local 
and state competitions, competition of sports clubs and use by residents of the Knić municipality and the wider gravity area. The complex consists of several free-
standing facilities connected by footpaths: Sports halls and bowling alleys, tennis court with locker rooms, stage for organizing outdoor events and other facilities 
(storage, water tank and wastewater treatment plant, etc.). The project envisages internal roads, parking and landscaping in the form of pedestrian paths, ramps, 
plateaus and stairs.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У КНИЋУ

URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF A SPORTS HALL IN KNIĆ

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
Одговорни урбаниста Лазар Мандић, маст.и.а., Радни тим: Наташа Матовић, д.и.а., Бојан Рајић, д.и.гео., Предраг 
Димитријевић, д.и.гео., Владимир Раковић, д.и.сао., Владислав Миловановић, д.и.г., Владимир Заљевски, д.и.м., 
Никола Тимотијевић, д.и.ел., Тијана Марковић, маст.и.з.ж.с., Ивица Јовановић, инж.геод., Светлана Драгојловић, 
грађ.техн. Идејно арх. решење: Инжењерско архитектонски студио АРИС доо, Крагујевац, Петар Симовић, д.и.а.
ЈП Урбанизам – Крагујевац и Инжењерско архитектонски студио АРИС доо, Крагујевац



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У КОМПЛЕКСУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ГРУЖИ

URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF A GYM IN THE PRIMARY SCHOOL COMPLEX IN GRUŽА SETTLEMENT 
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Циљ израде урбанистичког пројекта је изградња фискултурне сале у комплексу основне школе „Рада Шубакић“ површине око 1750 m2 у складу са важећим 
стандардима и условима локације, за потребе ђака основне школе, становника насеља Гружа и становника у ширем гравитациононом подручју. Простор 
школског дворишта се састоји из три целине: Целина 1 – уређено предње двориште са високим зеленилом, Целина 2 – комплекс школе са унутрашњим школским 
двориштем и Целина 3 школско двориште са спортским теренима. Објекат фискултурне сале је подељен у три главна дела: Сала са игралиштем и гледалиштем 
(100 фиксних места + 100 помичних), сервисни део (свлачионице, мокри чворови, лекарска соба и делегација), коридор који повезује постојећи објекат школе са 
новим објектом спортске хале. Пројектом су обезбеђени: приступ на јавну саобраћајну површину, прикључење на телекомуникациону, електроенергетску мрежу 
и систем водовода и канализације, уређење простора са посудама за прикупљање отпада и уређење партера и зеленила

The main goal of the urban project is the construction of a gym in the elementary school complex "Rada Šubakić" of about 1750 m2 in accordance with current standards and 
location conditions, for the needs of elementary school students, residents of Gruža and residents in the wider gravity area. The space of the school yard consists of three 
parts: Part 1 - landscaped front yard with high greenery, Part 2 - school complex with an inner school yard and Part 3 - school yard with sports fields. The gym building is 
divided into three main parts: Hall with playground and auditorium (100 fixed seats + 100 movable), service part (locker rooms, toilets, doctor's room and delegation), corridor 
that connects the existing school building with the new sports hall building. The project provides: access to the public state road, telecommunication connections, electricity 
network, water supply and sewerage system, arrangement of a special area with containers for waste collection and arrangement of floor pavement and greenery.
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2019.
Одговорни урбаниста Лазар Мандић, маст.и.арх., Радни тим: Наташа Матовић, д.и.арх., Бојан Рајић, д.и.гео, Предраг 
Димитријевић, д.и.гео., Владимир Раковић, д.и.сао, Владислав Миловановић, д.и.грађ., Владимир Заљевски, д.и.м., 
Никола Тимотијевић, д.и.ел., Тијана Марковић, маст.и.з.ж.с., Ивица Јовановић, инж.геод., Светлана Драгојловић, 
грађ.техн. Идејно арх. решење: Инжењерско архитектонски студио АРИС доо, Крагујевац, Петар Симовић, д.и.арх.
ЈП Урбанизам – Крагујевац и Инжењерско архитектонски студио АРИС доо, Крагујевац
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Повод за израду овог урбанистичког пројекта је намера инвеститора да на предметном подручју изгради апартманске садржаје у туристичком центру 
Дивчибаре. На предметној парцели, планирана је изградња три слободностојећа објекта – ламеле, са сутереном и пет надземних етажа. Могућа је 
фазна изградња планираних објеката. У оквиру предметне парцеле, планиран је и простор за паркирање путничких аутомобила, као и уређење 
слободних и зелених површина, у складу са планираном организацијом комплекса и трасама подземних, интерних инсталација.

The reason for the development of this urban project is the investors' intention to build apartments in the touristic centre Divcibare, which is the subjected area of 
the plan. On the subjected parcel, the construction of the three independent facilities –blocks of flats with basements and five above-ground floors has been 
planned. The phase construction of the planned facilities is also possible. Within the subjected parcel, a parking space for passenger cars' parking has been 
planned, but also the arrangement of free and green areas, in accordance with the planned organization of the complex and routes of the underground internal 
instillations.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЗА КП.БР.1042 КО ДИВЧИБАРЕ

THE URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF THE CADASTRAL PARCEL NUMBER 1042 CA DIVCIBARE

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019-2020.
дипл.инж.арх. Драгана Бига, дипл.инж.арх. Јелена Милићевић, дипл.инж.арх. Маја Срећковић, 
инж.грађ. Александра Миловановић и стручни тим “Архиплан”-а
“АрхиПЛАН” д.о.о. за планирање, пројектовање и консалтинг, Аранђеловац



05.10.

Основни циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада целине ради остваривања могућности изградње објекта у складу 
са новим Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе, интерполацијом као пратеће 
намене у зону породичног становања. Евидентан је недостатак простора за децу предшколског узраста, али и недостатак средстава за њихову 
реализацију. Архитектонским решењем постигнут је оптимални однос квалитета и цене, чиме је остварен циљ рационалнe употребе материјала и 
средстава приликом изградње објекта. Објекат је предвиђен за смештај 108 детета, узраста преко три године. Састоји се из приземља и спрата и 
садржи просторије за децу, васпитаче и пратећи садржај. 

The basic goal of the Urban Project is urban-architectural elaboration of the whole due to the realization of the possibility of building the facility in accordance with 
the new Rulebook on closer conditions for establishing, starting work and performing activities of a preschool institution, by interpolation as compatible purposes 
in the family housing zone. There is an obvious lack of space for preschool children, but also a lack of funds for their implementation. The architectural solution 
achieved the optimal ratio of quality and price, which achieved the goal of rational use of materials and resources during the construction of the object. The 
building is designed to accommodate 108 children, over the age of three. It consists of ground floor and first floor and contains rooms for children, educators and 
accompanying content.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА У ПГР-У 11 У ЛЕСКОВЦУ, У ЦЕЛИНИ 2, ПОДЦЕЛИНИ 2Б, 
НА КП БР. 9428/4, 9428/5, 9428/6, 9428/7, 9428/11 И 9428/13 КО ЛЕСКОВАЦ 

URBAN PROJECT FOR BUILDING KINDERGARTEN IN GENERAL URBAN PLAN 11 IN LESKOVAC

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019-2020.
Oдговорни урбаниста: Соња Стојановић, дипл.инж.арх.Сарадници: Ивана Ранђеловић, дипл.инж.арх., 
Милан Димитријевић, дипл.инж.арх. Стручни тим одељења за просторно и урбанистичко планирање и ГИС 
и одељења за геодезију ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац"
ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац"



REVITALIZATION OF THE OLD NARROW-GAUGE RAILWAY THROUGH HERCEG NOVI  IN A UNIQUE  PROJECT OF  
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME (CROATIA – BOSNIA AND HERCEGOVINA – MONTENEGRO)

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА УСКОТРАЧНЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ КРОЗ ХЕРЦЕГ НОВИ У ОКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНОГ 
ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ  (ХРВАТСКА – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  - ЦРНА ГОРА)
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Трагом идеје о валоризацији некадашње ускотрачне жељезничке пруге кроз Херцег Нови, у циљу осавремењавања туристичке понуде града са 
растућим трендом бициклизма (cykloitourism), предвиђена је ревитализација старе трасе и стварање континуалне пјешачко-бициклистичке стазе са 
пратећим спортско-рекреативним садржајима адреналинског типа, у оквиру јединственог пројекта прекограничне сарадње – „Ћиро 2“ ( II Interreg IPA 
Cross-border Cooperation Programme CRO - BIH – MNE). Пројектом се врши синергија градског амбијента са полуприродним предјелима, афирмишу 
бројна културна добра и заштићене амбијенталне цјелине окружења, уз промоцију здравих стилова живота. Укључивање трасе у Euro Velo Bike Route 
No.8, валоризује се позиција Херцег Новог кроз регионалну и међудржавну интеграцију.

Following the idea of valorization the old narrow-gauge railway through Herceg Novi, in order to modernize the city's tourism offer with the growing trend of cycling 
(cyclotourism), revitalization of the old route and creation of a continuous pedestrian-bicycle path with accompanying sports-recreational contents of adrenaline 
type has been planned through a cross-border cooperation project - "Ciro II" (II Interreg IPA Cross-border Cooperation Program CRO-BIH-MNE). The project 
creates a synergy of the urban ambience with semi-natural landscapes, affirms numerous cultural goods and protected ambient units, with the promotion of 
healthy lifestyles. The inclusion of the route in the Euro Velo Bike Route No.8 valorizes the position of Herceg Novi through regional and interstate integration.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018-2020.
Пројект менаџер: Мр Боро Лучић, директор. Ауторски тим: дипл.инж.пејз.арх. Милица Берберовић, 
дипл.инж.арх. Јасна Тичић, дипл.инж.арх. Зорица Илић Мрачевић, дипл.инж.арх. Биљана Сргота, 
дипл.инж.арх. Јовица Рашовић, дипл.инж.грађ.Анже Бизјак, са сарадницима  
„Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“ д.о.о.  
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Урбанистичким пројектом за изградњу универзитетске клинике Тиршова 2 извршена је урбанистичко – архитектонска разрада локације, преиспитани и 
дефинисани урбанистички параметри у складу са програмом јавне службе, правним и планским основом за израду предметног пројекта. Локација, на 
којој се планира изградња дечје болнице налази се у Делиградској улици 40а, у контактном подручју Клиничког центра Србије и у непосредном 
окружењу ГАК Вишеградска и постојеће дечје клинике Тиршова 1.Саставни део урбанистичког пројекта је Идејно решење које представља 
функционалну и просторну проверу могућности изградње.Идејним решењем планира се објекат спратности 4По+2Су+П+Те+4, БРГП од 66.171,415 
m2. Капацитет објекта пројектован је за 286 кревета и планираним бројем запослених од 800 до 1000.

The urban project for the construction of the University Children's Clinic Tiršova 2  carried out the urban - architectural elaboration of the location, reviewed and 
defined urban parameters in accordance with the public service program, legal and planning basis for the development of the project. The location where the 
construction of the children's hospital is planned is located in Deligradska Street 40a, in the contact area of ��the Clinical Center of Serbia and in the immediate 
vicinity of GAK Visegradska and the existing children's clinic Tirsova 1. An integral part of the urban project is the Preliminary design The conceptual solution 
envisages the building of floors 4Po + 2Su + P + Te + 4, BRGP of 66,171,415 m2. The capacity of the facility is designed for 286 beds and the planned number of 
employees from 800 to 1000.

URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF THE UNIVERSITY CHILDREN'S CLINIC TIRŠOVA 2 WITHIN THE 
CONSTRUCTION COMPLEX GK AND CONSTRUCTION PLOT S FOR TRAFFIC ACCESS TO THE COMPLEX, CITY 
MUNICIPALITY OF SAVSKI VENAC 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ ТИРШОВА 2 У ОКВИРУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА ГК И ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ С ЗА САОБРАЋАЈНИ ПРИСТУП КОМПЛЕКСУ, 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Година усвајања:
Аутори:
Институција:

2020.
дипл.инж.арх, Јадранка Живковић, маст.инж.арх, Тамара Тахов
Урбанистички завод Београда, ЈУП 
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Циљ израде Урбанистичког пројекта је планирана реконструкција, адаптација и надградња мултифункционалног објекта културе и пословања, којом 
би се повећао капацитет постојећег објекта пројектовањем нових бизнис апартмана. Редефинисање компатибилне намене постигнуто је кроз 
рационално и функционално урбанистичко-архитектонско решење. Испоштована је постојећа структура објекта. Кроз сегрегацију новог 
архитектонског подсклопа дефинисан је нова вредност објекта који се уклапа у планирани контекст и вредност амбијента.

The goal of the Urban Project is the planned reconstruction, adaptation and upgrade of a multifunctional facility of culture and business facility, which would 
increase the capacity of the existing facility by designing new business apartments. Redefining the compatible purpose was achieved through a rational and 
functional urban-architectural solution. The existing structure of the building was respected. Through the segregation of the new architectural subassembly, a new 
value of the building is defined, which fits into the planned context and the value of the ambience.

Година израде:
Аутор:
Институција:

2017-2018.
Проф. др Јелена В. Атанасијевић  
“ANEKS CO” DOO BEOGRAD

URBAN PROJECT FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF THE MULTIFUNCTIONAL BUILDING OF CULTURE- SKC 
KRAGUJEVAC

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ СКЦ 
КРАГУЈЕВАЦ
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРОШИРЕЊЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ", ОПШТИНА КАЊИЖА 

URBAN PROJECT FOR BORDER CROSSING „HORGOŠ“ RECONSTRUCTION

Циљ израде УП је разрада локације за реконструкцију и проширење садржаја потребних за функционисање државног граничног прелаза. Комплекс ГП 
Хоргош се налази на аутопуту Е-75 Суботица–Београд, саобраћајној траси преко које се обавља проток људи и роба између Западне Европе и Блиског 
Истока и одређује га као значајан пункт транзитног међународног друмског саобраћаја, односно као гранични прелаз прве категорије. У циљу 
уклањања возила са саобраћајних трака ауто-пута Е-75 и повећања безбедности свих учесника саобраћаја, као и повећања ефикасности у обављању 
граничне контроле, планирано је повећање капацитета постојећег теретног терминала на улазу у РС, као и формирање излазног теретног терминала 
са паркинг простором. 

The goal of the Urban Project is to develop a location for the reconstruction and expansion of the contents needed for the functioning of the state border crossing. 
The Horgos border crossing complex is located on the E-75 Subotica-Belgrade highway, a traffic route through which the flow of people and goods between 
Western Europe and the Middle East takes place, and defines it as an important transit point for international road traffic. In order to remove vehicles from the 
traffic lanes of the E-75 highway and increase the safety of all traffic participants, as well as increase efficiency in performing border control, it is planned to 
increase the capacity of the existing cargo terminal at the entrance to the Republic of Serbia. 

Година израде: 2019-2020.
Аутори:

Институција:

Одговорни урбаниста: Маријана Радовановић, диа. Одговорни пројектант архитектуре: Мирјана 
Самарџија, диа. Главни пројектант саобраћајног решења: Мирјана Гашић Момчиловић, дги.
Саобраћајни институт "ЦИП", д.о.о. Београд
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА БЕНСКА БАРА

URBAN PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF THE NEIGHBOURHOOD BENSKA BARA

Циљ израде урбанистичког пројекта је побољшање квалитета становања кроз комплетну реконструкцију стамбеног насеља, са подизањем нивоа 
опремљености и развојем инфраструктуре (унапређење елемената урбане структуре), као и стварање атрактивнијих простора за живот. Посебна 
пажња посвећена је реконструкцији и промени режима саобраћаја (побољшање услова пешачког и бициклистичког саобраћаја), и делимично решење 
проблема стационарног саобраћаја у насељу. Кроз систематично преуређење површина јавне намене, решење дефинише начин функционисања и 
коришћења јавних простора, интегрисања јавних зелених површина, урбаног мобилијара и осталих садржаја који треба да задовоље и помире 
основне појединачне намене и потребе, али и да подигну естетски ниво уређења јавних простора у граду.

The aim of the Urban project is to improve the quality of housing through complete reconstruction of residential zone, with raising the level of equipment and 
develpoment od infrastructure (improvement of elements of urban structure), as well as creating more attractive living space. Special attention is paid to the 
reconstruction and change the traffic regime (improving the conditions of pedestrain and bicycle traffic), and the partial solution of the issue of stationary traffic in 
the neighbourhood. Throught systematic reconstruction of public space, the project defines the functioning and the use of public space, integration of green public 
space, urban furniture and other contents that will icnlude needs of peoprle and reconcile basic individual purposes, but also to raise the aesthetic level of public 
spaces in the city.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019-2020.
Израда урбанистичког пројекта: маст.инж.арх. Богдановић Јана и стручни тим Службе за просторно и 
урбанистичко планирање, JП „Инфраструктура Шабац“, Шабац; Главни пројекат: Innovo Consulting; 
Реализација: Град Шабац 
ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац 
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Година израде:
Аутор:
Институција:

2019-2020.
арх. Милена Зиндовић
-

ВИНАВЕРОВ ТРГ У ШАПЦУ

VINAVER SQUARE IN ŠABAC

Реализација Винаверовог трга у Шапцу представља потпуну трансформацију девастираног градског простора на западном крају главне пешачке осе 
града. Раскрсница на којој се укршта чак пет градских саобраћајница, на којој су доминирале коловозне површине, претворена је у озелењени јавни 
простор посвећен знаменитом Шапчанину и великану наше књижевности, Станиславу Винаверу. У пројектовању споменичког трга примењен је 
несвакидашњи приступ интерпретације текста кроз дизајн, те елементи трга отелотворују свет описан у Винаверовом делу „Громобран свемира“. На 
овај начин цео трг постаје постаје споменик писцу и његовом делу, позивајући кориснике да и просторно доживе Винаверов експресионистички свет.  

The realization of Vinaver square in Šabac represents a complete transformation of a devastated urban space on the west end of the city pedestian axis. An 
intersection of five city roads, dominated by asphalt, is transformed into a new green public space, dedicated to the famous citizen of Šabac and a great name of 
our litterature, Stanislav Vinaver. In designing the memorial square, an unusual method of interpretation of text through design was used, so that the elements of 
the square embody the world described in Vinaver's work „The Lightning Rod of the Universe“. In this manner, the whole square becomes a monument to the 
writer and his work,inviting visitors to spacialy experience the expressionist world of Stanislav Vinaver. 



05.17.

Урбанистички пројекат и идејно решење спортско-рекреативног центра израђени су за локацију у туристичком ризорту „Јабучко равниште“ на Старој 
планини, у режиму III степена заштите парка природе. Укупна површина обухвата урбанистичког пројекта износи око 80 а, док је бруто површина 
објекта 4.243 m2. Објекат у форми савремене планинске куће, рашчлањеног, динамичног волумена конципиран је тако да се уклопи у специфичан 
природни амбијент, морфологију терена и услове оријентације, а да се истовремено постигне смањење његовог доминантног габарита и оптимална 
искоришћеност просторно-функционалних капацитета. На парцели су пројектовани отворени спортски терени, каскадно уређене зелене површине, 
дечије игралиште и колско-пешачке површине са паркингом за запослене. 

The urban project and the conceptual design of the sports and recreation center were developed for the location within the tourist resort "Jabučko ravnište" on 
Stara Planina, under the III degree protection regime of the Nature park. The total area covered by the urban project is about 80 a, while the gross area of the 
building is 4.243 m2. The building in the form of a modern "mountain house", with dissected, dynamic volume, was designed to fit into the specific natural 
environment, terrain morphology and orientation conditions while achieving a reduction of its dominant size and optimal use of spatial and functional capacities. 
The open sports fields, cascading green spaces, children's playground and car-pedestrian areas with parking for employees were designed on the plot.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF SPORTS AND RECREATION CENTER ON THE CONSTRUCTION 
PLOT 6 IN JABUČKO RAVNIŠTE, STARA PLANINA, MUNICIPALITY OF KNJAŽEVAC 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ 6 НА ЈАБУЧКОМ РАВНИШТУ, СТАРА ПЛАНИНА, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Година израде: 2020.
Аутори:

Институција:

Урбанистички пројекат: др Божидар Манић, д.и.а, др Тања Бајић, м.и.а. 
Идејно решење: др Игор Марић, д.и.а; др Тања Бајић, м.и.а; Бранислава Симић, м.и.а. 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије / ИАУС 



05.18.Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Израдом урбанистичког пројекта и архитектонском разрадом предметне локације (к.п. 7766/94, КО Пожаревац) створени су услови за изградњу 20 
станова за социјално становање у граду Пожаревцу, у оквиру реализације вишегодишњег Регионалног стамбеног програма (РСП). Концепцијом 
урбанистичко-архитектонског решења дат је свеобухватан одговор на сложене просторне, функционалне и обликовне захтеве стамбене изградње у 
низу, са задатом структуром станова у ограниченом габариту. Додатни квалитет остварен је пажљивим пројектовањем отворених простора на 
парцели – простора за игру деце и окупљање станара, зелених површина и паркинг простора, као и прилагођавањем стамбених садржаја 
специфичним потребама будућих корисника.

The development of an urban project and the architectural elaboration of the subject location (k.p. 7766/94, KO Požarevac) created conditions for the construction 
of 20 social housing apartments in the city of Požarevac, within the implementation of the multi-year Regional Housing Program (RHP). The concept of the urban-
architectural design provides a comprehensive answer to the complex spatial, functional and design requirements of row housing construction, with a given 
structure of apartments and a limited size. Additional quality is achieved by carefully designing open spaces on the plot – a children's playground and a gathering 
space for tenants, green areas and a parking space, as well as by adapting housing facilities to the specific needs of future users.

Година израде:
Аутори:
Институција:

2017./ реализација 2019.
др Игор Марић, д.и.а.; Маја Христов, д.и.а.; др Тања Бајић, м.и.а. 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије / ИАУС 

MULTI-FAMILY SOCIAL HOUSING BUILDING IN 27 APRILA BB STREET IN POŽAREVAC - URBAN PROJECT 
AND REALIZATION 

ВИШЕПОРОДИЧНИ ОБЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У УЛИЦИ 27. АПРИЛА ББ У ПОЖАРЕВЦУ - 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ И РЕАЛИЗАЦИЈА



05.19.

У циљу јачања културне размене и сарадње Републике Кине и Републике Србије Инвеститор “EMPIRET” д.о.о. је реализовао планирану изградњу Кинеског културног 
центра на Новом Београду. Изградња објекта Кинског културног центра спратности 2По+Пр+7+Пс, укупне бруто површине око 35.000м2, планирана је и реализована 
на Новом Београду, на К.П.1005/2, на месту на коме се налазила Амбасада Републике Кине. Објекат је подељен на три функционалне целине - подземну гаражу; 
културни центар који се састоји од галерија, мултифункционалне сале, учионица и сала за учење традиционалног плеса и борилачких вештина; пословни део објекта 
који се састоји од канцеларија, апартмана-станова за дипломате, соба за смештај иностраних посетилаца (делегација и запослених). Обликовање и функција  
објекта су осмишљени тако да промовишу националне, природне и културне вредности кроз пејзаж Републике Кине. Као инспирација користио се кинески пејзаж 
приказан у традиционалној сликарској техници туша. Овај мотив је, уз примену савремених форми и материјала, пренешен на фасаду објекта. 

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

In order to strengthen cultural exchange and cooperation between the Republic of China and the Republic of Serbia, the Investor "EMPIRET" d.o.o. realized the planned 
construction of the Chinese Cultural Center in New Belgrade. The building of Chinese Cultural Centre, consisting of 2 undergorund levels + ground floor + 7 floors + setback floor, 
total GBA cca 35.000m2, is planned for construction in Novi Beograd, on cadastral plot 1005/2, at the former location of the Embassy of the Republic of China. The building is 
divided into three functional units - an underground garage; a cultural center consisting of a gallery, a multifunctional hall, classrooms and a hall for learning traditional dance and 
martial arts; business part of the building which consists of offices, apartments for diplomats, rooms for accommodation of foreign visitors (delegations and employees). The 
design and function of the facility are designed to promote national, natural and cultural values through the landscape of the Republic of China. The Chinese landscape shown in 
the traditional ink painting technique was used as inspiration. This motif, with the application of modern forms and materials, was transferred to the facade of the building.

Година израде: 2016./реализација 2020.
Аутори:

Институција:

Архитекта  Џанг Сиаофанг; Одговорни урбаниста: дипл.инг.арх. Горана Чанковић; Главни и одговорни 
пројектант: дипл.инг.арх. Андреј Дубока и стручни пројектни тим Енергопројекта Урбанизам и архитектура 
Енергопројект Урбанизам и архитектура а.д. 

КИНЕСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У УЛ. ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА НА К.П. 1005/2, К.О. НОВИ БЕОГРАД

CHINESE CULTURAL CENTER IN TRESNJINOG CVETA STR. ON C.P. 1005/2, C.M. NOVI BEOGRAD
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06.01.Конкурси Competitions

Приликом конципирања решења полази се од претпостваке да природни и еколошки услови и процеси не делују одвојено до друштвених, и да су су у 
складу са тим морфологија и идентитет града увек резултат сложене трансформације постојеће конфигурације која је у исто време и природна и 
друштвена. Јавни простори у оквиру зоне интервенције се посматрају као простори интермедијације између поменутих категорија: изграђеног и 
природног, приватног и јавног, историјског и савременог, старог и новог, између различитих категорија корисника, као и између корисника и различитих 
елемента природности и архитектуре. 

МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА 
ЦЕНТРАЛНЕ ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ

INTERNATIONAL GENERAL PUBLIC COMPETITION FOR PRELIMINARY URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE 
CENTRAL PEDESTRIAN ZONE IN BANJA LUKA

When conceiving the idea, we start from the assumption that natural and ecological conditions and processes do not act separately from social ones, and that 
accordingly the morphology and identity of the city are always the result of a complex transformation of the existing configuration which is both natural and social. 
Public spaces within the zone of intervention are seen as spaces of intermediation between these categories: built and natural, public and private, historical and 
modern, old and new, between different categories of users and between users and the various elements of naturalness and architecture. 

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
др Верица Kрстић арх., др Јелена Ристић Трајковић арх., Александра Миловановић арх., Марко Дедић арх., 
Kатарина Димитријевић арх.
-



06.02.Конкурси Competitions

Решење препознаје два основна правца кретања унутар градске матрице и на месту њиховог укрштања предлаже формирање градског трга. Посебна 
пажња посвећује се интегрисању урбаног окружења. Партерно уређење подразумева да вегетација и урбани мобилијар нису стриктно организовани, 
већ да спонтано формирају мање, независне урбане амбијенте интегрисане у целину, па се кретањем стиче утисак константне смене изграђеног и 
природног. Оваква композија омогућила је задржавање вегетације доброг бонитета, али и добар проток, одржавање, употребу и видљивост свих 
битних елемената амбијента и окружења. Нагласком на пешачке токове и паузе, уз разноврстан програм у партеру, поставља се основ за нове 
генераторе урбаног садржаја и коришћења јавног простора.

The idea portrayed in this project is to form an open public space – square, where the two main pedestrian axes intersect. To make the square seem less artificial, 
many green areas are added, which sometimes impose the direction of movement. Тhe goal of this project is to have green spaces that do not seem arranged and 
rigid, but instead allude to nature itself in the very center of the city. That way, there is a clear sense of contrast between the natural and the artificial. The same 
applies to urban furniture and thus the two create smaller urban areas/environments within the same pedestrian zone. As a result, the composition enables good 
flow, maintenance, usage and visibility of all important elements of the environment, and provides many possibilities for new generators of urban content and use 
of public space.

ЦЕНТРАЛНА ПЕШАЧКА ЗОНА, БАЊА ЛУКА

CENTRAL PEDESTRIAN ZONE, CITY OF BANJA LUKA

Година израде:
Аутори:
Институција:

2019.
 м.урб, Михаило Микавица, м.урб, Марта Минић
-



06.03.

Пројекат је настао из потребе да се простор попуни садржајима који би га учинили занимљивијим и који би довели грађане у њега, уз истовремено 
задржавање постојећих праваца кретања, споменика и саобраћаја на који су грађани навикли. Тако су разрешени постојећи проблеми, али се 
истовремено нису увели нови, што је честа последица пројеката који негирају наслеђе и навике корисника простора. Иако је трг простран, на њему 
нема никаквих садржаја и грађани га не користе. Предвиђена је градња неколико целина које независно функционишу у истом простору, а намена 
простора се мења у складу са добом дана, чиме се простор прилагођава потребама становника.

Focused on a simple, yet important goal: to populate square and park with new functions which will make it more attractive and bring citizens there, but at the same 
time keeping existing monuments, traffic and pedestrian routes intact, caring of long time citizens' habits. That kind of “win-win” approach was necessary to allow 
solutions for existing problems, but also to avoid producing new problems, as often happens with projects which completely neglect heritage and population 
habits. Square is large, but almost empty at the moment, making citizens use it only as a traffic space.

Конкурси Competitions

Година израде:
Аутор:
Институција:

2016.
Дипл. инж. архитектуре Ранко Томић 
-

УРЕЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА КНЕЗА МИХАИЛА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

DESIGN AND RECONSTRUCITON OF PRINCE MIHAILO'S PLAZA



06.04.Конкурси Competitions

Значајан део подручја Садине у Подгорици (око 50%) намењен је зеленим површинама и озелењавању приликом претварања пољопривредног 
земљишта у урбано грађевинско земљиште. Главни концепт предлога су зелени булевари или зелени појасеви који се протежу од истока ка западу, 
повезујући све важне активности Садина и отварајући централни део у великом новом медитеранском тргу, који је језгро насеља. Циљ концепта је 
побољшање градске климе, стварање бољих микроклиматских амбијената са зеленим ходницима и ублажавање ефеката климатских променада. 
Концепт планираног зеленог система предвиђа изградњу јединственог зеленог система за дугорочни развој града, обогаћујући скроман типолошки 
избор јавних простора, уличног зеленила, дрвореда и блока зеленила.

A significant part of the Sadine area in Podgorica (about 50%) is designated for green areas and landscaping when converting agricultural land into urban 
construction land. The main concept of the proposal is green boulevards or green belts running from east to west in the area, connecting all important activities of 
Sadine and opening the central part into a large new Mediterranean square, which is the core of the settlement. The goal of the concept is to improve the city's 
climate, creating better microclimate ambients with green corridors and mitigating the effects of climate change. The concept of the planned green system 
provides the construction of a unique green system for long-term development of the city, enriching the modest typological choice of public spaces, street 
greenery, tree-lined avenues, and block greenery.

УРБАНИСТИЧКИ ДИЗАЈН ПОДРУЧЈА САДИНЕ У ПОДГОРИЦИ, ЦРНА ГОРА

URBAN DESIGN OF THE SADINE AREA IN PODGORICA, MONTENEGRO

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Assoc.Prof. Dr. Lucija Ažman Momirski, author; Sara Biščak, collaborator; Maks Rojec, collaborator; Peter Sovinc, 
collaborator; Andreas Cesarini, collaborator; Predrag Bulajić, collaborator
Универзитет у Љубљани, Архитектонски факултет / University of Ljubljana, Faculty of Architecture



06.05.Конкурси Competitions

У јединственој и међусобно повезаној цјелини обједињени су елементи и карактер: манифестационог трга, трга као мјеста сусрета и зеленог сквера. У 
односу на ова три морфолошка, функционална и симболичка типа, издужена површина просторног обухвата  подјељена је у три зоне које омогућавају 
спознају једног простора кроз различите и суперпониране размјере и амбијенте, обраћајући се различитим врстама корисника. Сваки елемент 
мобилијара и дендрофонда је пажљиво позициониран, користећи постојеће задатости. Поплочање трга је једноставно, и чини цјелину са пјешачком 
зоном главне улице. Мобилијар је ненаметљив, обликован као дио поплочања. Зеленило даје акценат и формира једнообразни, двоструки фронт трга.

The manifestation square, the square as a meeting place and the square as corner park are superposed and interrelated in a whole.  In relation to these three 
morphological, functional and symbolic types, the elongated surface of the existing square is recomposed into three main zones that enalbe emersed experience 
of urban space through different spatial scales and ambiences. Each element of the urban furniture and greenery is carefully located and designed to create new 
relationships using an existing spatial freamework. The paving is simple and extends to the pedestrian zone of the main street. The urban furniture is unobtrusive, 
shaped as part of the paving. The greenery gives an accent and creates double front of the square.

ИДЕЈНО РЈЕШЕЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТРГА ПАЛИХ БОРАЦА И ЦЕНТРАЛНЕ ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ У ЛАКТАШИМА

CONCEPTUAL URBAN DESIGN OF THE SQUARE OF FALLEN FIGHTERS AND THE CENTRAL PEDESTRIAN ZONE 
IN LAKTASI MUNICIPALITY

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
Др Исидора Каран, дипл.инг.арх.; Јелена Вејин, дипл.инг.арх.;  Дајана Савић, дипл.инг.арх.; 
Милка Слијепчевић дипл.инг.арх.;
„Пројект“ а.д. Бања Лука 



06.06.Конкурси Competitions

За нови рекреативни центар је предложено уређење нових садржаја као што су: бејзбол игралиште, јахалиште, тренинг за голф и нови голф, простор 
са амфитеатром за разна збивања, нови хотел и камп, игралишта за разне спортове, трим стазе, купалиште, базен у реци, привези за пловила, простор 
за рибаре, те канал који би служио за веслање, штитио центар од поплава и био простор за риболов. Уз обале није предвиђена градња, већ уређење 
спољних отворених зелених површина. Главне комуникације се настављају на оне што центар повезују са средиштем града.

For the new recreation center, it has been proposed to arrange new facilities such as; baseball field, riding school, golf training and new golf, area with 
amphitheater for various events, new hotel and camp, playgrounds for various sports, trim trails, swimming pool, river pool, boat moorings, fishing area and a 
canal for rowing, protected the center from floods and was a fishing area. Along the coast, no construction is planned, but the arrangement of outdoor green areas. 
The main communications continue to those that connect the center with the city center.

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА КОРАНА У КАРЛОВЦУ

URBANISTIC SOLUTION OF RECREATION CENTER KORANA IN KARLOVAC

Година израде:
Аутор:
Институција:

2020.
Зоран Хебар, дипл.инж.арх.
-



06.07.Конкурси Competitions

Идејно урбанистичко – архитектонско решење Трга Косовских јунака одликује: 1. Обједињавање платоа испред зграде Дома синдиката, хотела „Рубин“ 
и пешачког острва са Спомеником косовским јунацима као доминантном тачком; 2. Рационалност која се одликује у задржавању дела урбаног 
мобилијара, као и задржавањем постојеће конфигурације терена, осим на делу новопројектованог амфитеатра; 3. Поштовање историјског наслеђа – 
одвајањем Споменика косовским јунацима од саобраћајних токова, реконструкцијом грба Крушевца испред споменика и поплочањем трга по узору на 
слог из стила Моравске школе којој припада и црква Лазарица у Крушевцу; 4. Еколошки приступ – задржавањем свих квалитетних стабала, уз 
додавање великог броја нових, постављањем „зелених“ зидова на уличним фронтовима стамбених зграда и предвиђањем бициклистичких стаза кроз 
град.

The conceptual urban-architectural solution of the Square of Kosovo Heroes is characterized by: 1. Unification of the plateau in front of the building of the House of 
Trade Unions, the hotel "Rubin" and the pedestrian island with the Monument to Kosovo Heroes, as the dominant point; 2. Rationality, which is characterized by 
retaining part of the urban furniture, as well as retaining the existing configuration of the terrain, except for part of the newly designed amphitheater; 3. Respect for 
the historical heritage - by separating the Monument to Kosovo Heroes from traffic and paving the sqare; 4. Ecological approach - by keeping all quality trees, with 
the addition of a large number of new ones, by placing "green" walls on the street fronts of residential buildings and by providing bicycle paths through the city.

ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА У КРУШЕВЦУ, ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 

KOSOVO HEROES SQUARE – KRUŠEVAC, CONCEPTUAL URBAN ARCHITECTURAL WORK

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019-2020.
др Јелена Марић , м.арх. Борислав Ивановић , инж.арх. Милица Симић, инж.арх. Вид Савић, 
инж.арх. Лука Стијовић, дипл.инж.пејз.арх. Димитра Благотић
-
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07.01.Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

Планом одрживе урбане мобилности потребно је транспортни систем из класичног, примарно прилагођеног путничком аутомобилу, трансформисати у 
транспортни систем прилагођен одрживим облицима саобраћаја – пешачењу, бициклизму, јавном превозу и превозу еколошки прихватљивим 
возилима. Циљеви таквог планирања транспортног система су приступачност одредишту и услугама, повећање безбедности саобраћаја, смањење 
ефеката стаклене баште и потрошње фосилних горива, атрактивност градских садржаја, повећање квалитета живота, здравија животна средина и 
смањени штетни утицај на здравље грађана. ПОУМ Београда кроз реализацију предложених мера треба да обезбеди задовољење постојећих и 
будућих потреба становника града за мобилношћу, и осигура бољи квалитет живота у урбаном окружењу.

The Sustainable Urban Mobility Plan needs to transform the transport system from a classic, primarily adapted to a passenger car, into a transport system 
adapted to sustainable forms of transport - walking, bicycling, public transport and transport with environmentally friendly vehicles. The goals of such transport 
system planning are accessibility to the destination and services, increase of traffic safety, reduction of greenhouse effects and consumption of fossil fuels, 
attractiveness of city contents, increase of quality of life, healthier environment and reduced harmful impact on citizens' health. Through the implementation of the 
proposed measures, the SUMP of Belgrade should ensure the satisfaction of existing and future needs of the city's residents for mobility, and ensure a better 
quality of life in the urban environment.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019-2020.
Руководиоци израде плана: Снежана Димитријевић, дипл. инж. саобр., Зоран Рубињони, дипл. инж. саобр., 
експертски тим ЦЕП и ЦеС.ТРА 
ЦЕП Центар за планирање урбаног развоја, ЦеС.ТРА

ПЛАН ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ БЕОГРАДА

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLAN BELGRADE



07.02.Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

Иницијатива за пројекат уређења излетишта Брајићи „Парк перуника“ је први корак ка „урбаној ренесанси“ Будве, ка организовању и уређењу зеленог 
урбаног простора. Пројектом треба формирати „базу“ новог центра и допринијети социјалном и културном развоју града. Омогућити развој градског 
предјела и створити примјер за даље мудро и пажљиво („одрживо“) третирање руралног подручја. Урбана обнова захтјева третирање зелених површина 
града као елемента и потенцијала за унапређење живота и рада становништва у граду. Друштвена оправданост изградње спортско-рекреативног 
комплекса на Брајићима и општа друштвена корист је немјерљива. 

Година израде:
Аутор:
Институција:

2020.
диа-мастер, Јелена Лазић
НВУ „ПРИМОРСКА“ и архитектонски студио  „АРТЕМИДУС“ доо Будва

The initiative for the project of Brajići picnic area "Iris Park" is the first step towards the "urban renaissance" of Budva, towards organizing and arranging a green 
urban space. The project should form the "base" of the new center and adhere to the social and cultural development of the city. This project should enable the 
development of the city's heritage and create an example for further wise and careful ("sustainable") treatment of the rural area. Urban renewal requires the 
treatment of green areas of the city as an element and potential for improving the life and work of citizens. The social justification of building a sports-recreational 
complex in Brajići and the general social benefit is enormous.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ИЗЛЕТИШТА БРАЈИЋИ „ПАРК ПЕРУНИКА“ У ОПШТИНИ БУДВА

THE INITIATIVE FOR "PERUNIKA PARK" EXCURSION AND PICNIC AREA PROJECT IN VILLAGE BRAJICI NEAR BUDVA



07.03.

Пројекат има три компоненте: 1) интегрално истраживање: хронолошки преглед јавно доступних информација и докумената који омогућава увид у 
међуусловљеност промена законског оквира, одлука јавних институција, структуру учесника, просторних манифестација и реакција грађана пет 
студија случаја планирања и изградње у Београду које су иницирале протесте грађана и стручне јавности; 2) онлине платформа: израда веб-сајта 
Интерактивни урбанизам ради омогућавања присупа резултатима истраживања и информацијама од значаја за разумевање случајева, и 3) јавна 
интерсекторска дебата: одржан јавни догађај Колапс или комуникација: урбанизам супротстављених интереса на којем су дискутовани проблеми 
система планирања идентификовани у истраживачком процесу. 

The project has three components: 1) Integral research: chronological review of publicly available information and documents that provides insight into the 
interdependence of changes in the legal framework, decisions of public institutions, structure of participants, spatial changes and reactions of citizens of five 
planning and construction case studies in Belgrade that initiated citizens' protests and the professional public disputes; 2) On-line platform: Interactive urbanism 
website to provide access to research results and information relevant to the cases, and 3) Public intersectoral debate: organised public event Collapse or 
communication: urbanism of opposing interests in which identified planning and governance system problems were presented and discussed.    

Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

КА КОЛАБОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА АРТИКУЛАЦИЈЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
РЕШЕЊА КОМПЛЕКСНИХ ПРОБЛЕМА И УРБАНИХ ПОЛИТИКА У ДИНАМИЧНОМ РАЗВОЈНОМ ОКРУЖЕЊУ

TOWARD COLLABORATIVE GOVERNANCE: IMPROVING THE PROCESS OF ARTICULATION AND IMPLEMENTATION 
SOLUTIONS TO COMPLEX PROBLEMS AND URBAN POLICIES IN A DYNAMIC DEVELOPMENTAL CONTEXT

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019/2020.
др Данијела Миловановић Родић, др Марија Маруна, Љубица Славковић, Ксенија Радовановић, 
Милица Ристовић, Маргита Вајовић, Милица Ђурђевић, Милица Томашевић
Центар за културну деконтаминацију (ЦЗКД)  



07.04.Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

Медитеранске земље припремају своју прву генерацију поморских просторних планова у складу са Директивом о поморском просторном планирању (МСП) 
и Протоколом о интегрисаном управљању обалним подручјем (ИЦЗМ). Раније су у ту сврху спровођени многи међународни пројекти подршке. Последњи 
међу њима био је СУПРЕМЕ (Подржавање поморског просторног планирања у источном МЕдитерану, 2018–2019) представљајући посебну стручну основу 
за словеначка морска и обална подручја. Пројекти су разрадили практично све методолошке и садржајне елементе МСП-а: координирани развијени 
сценарији, разрађени режими и намене земљишта у мору и на копну и протоколи њихове примене. Резултат пројекта је прелиминарни нацрт МСП-а.

The Mediterranean countries are preparing their first generation of maritime spatial plans in line with the Directive on Maritime Spatial Planning (MSP) and the 
Protocol on Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Previously many international support projects were carried out to this purpose. The last one among 
them was SUPREME (SUporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean, 2018–2019) presenting a special expert basis for the Slovenian sea 
and coastal areas. The projects elaborated practically all methodological and content elements of MSP: coordinated developed scenarios, elaborated regimes 
and land uses in the sea and on land, and their implementation protocols.The project's result was a preliminary MSP draft.

Аутори:
Институција:

Gregor Čok PhD,  Manca Plazar PhD
U-M-A d.o.o., Lokev, Slovenia

ГЛАВНИ ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗРАДУ ПОМОРСКОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СЛОВЕНИЈЕ

SUPREME – PILOT PROJECT FOR DRAWING UP THE MARITIME SPATIAL PLAN FOR SLOVENIA

Година израде: 2019.
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PROJECT OF REHABILITATION AND URBAN RENEWAL OF THE SPATIAL CULTURAL-HISTORICAL UNIT "COMPLEX 
OF THE MILITARY-TECHNICAL INSTITUTE IN KRAGUJEVAC" - RESEARCH, ANALYSIS AND CONCEPTUAL URBAN 
SOLUTIONS FOR THE NEEDS OF DEVELOPING A DETAILED REGULATION PLAN

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И УРБАНЕ ОБНОВЕ ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ "КОМПЛЕКС 
ВОЈНО-ТЕХНИЧКОГ ЗАВОДА У КРАГУЈЕВЦУ" - ИСТРАЖИВАЊА, АНАЛИЗЕ И КОНЦЕПТУАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
РЕШЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2019.
Руководилац: Иван Радуловић д.и.а. Радни тим: мр Драган Јевтовић д.и.м., Владимир Раковић д.и.с., Тијана 
Марковић м.и.з.ж.с., Иван Пудар д.и.г., Милана Анђелковић д.п.п.; Координација: Радна група за сагледавање стања 
и решавање имовинско-правних, урбанистичких и еколошких питања на територији културно историјске целине 
„Комплекс Војнотехничког завода у Крагујевцу“ – Зона 1 (председник: Драган Срејовић, д.п.)
ЈП Урбанизам – Крагујевац 

Кoмплeкс "Вojнo-тeхничког зaвoда у Крaгуjeвцу" (ВTЗ) je утврђен за просторну културно-историјску целину (ПКИЦ) од изузетног значаја. Комплекс ВТЗ, има и 
интернационални значај у историјском смислу, кao најстарији фабрички комплекс у овом делу Европе, зачетник индустријализације и новог друштвеног поретка, али и 
снажан симбол увођења Бaлкaнских зeмaљa у модерне европске токове. Након што је Град Крагујевац откупио део простора и грађевина некадашњег ВТЗ, део ВТЗ 
коначно је постао доступан широј јавности. Општи интерес је да се простор ВТЗ заштити од пропадања и стави у функцију садржаја који би омогућили његову 
самоодрживост. Ово подразумева очување, реконструкцију и могућност пренамене појединих објеката (интегрисаних у јавни простор и адекватно презентованих 
јавности), али и изградњу нових објеката, а све то као део свеобухватног и комплексног Пројекта рехабилитације и урбане обнове комплекса ВТЗ. Урбаном обновом ВТЗ, 
граду Крагујевцу ће, на известан начин, бити враћен изворни идентитет као центра индустријализације и модернизације Србије, али и читавог региона.

The complex of the "Military-Technical Institute in Kragujevac" (VTZ) has been determined for the spatial cultural-historical whole (PKIC) of exceptional importance. It has 
international significance in the historical sense, as the oldest factory complex in this part of Europe, the originator of industrialization and the new social order. Balkan countries in 
modern European trends. After the City of Kragujevac bought part of the space and buildings of the former VTZ, part of the VTZ finally became available to the general public. It is in the 
general interest to protect the VTZ space from decay and to put in place the content that would enable its self-sustainability. This includes the preservation, reconstruction and 
possibility of conversion of certain facilities (integrated into the public space and adequately presented to the public), but also the construction of new facilities, all as part of a 
comprehensive and complex project for rehabilitation and urban renewal of VTZ. With the urban renewal of VTZ, the city of Kragujevac will, in a certain way, be restored to its original 
identity as the center of industrialization and modernization of Serbia, but also of the entire region. 
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СТУДИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА, СА ПРОЦЕНОМ СЕКТОРСКЕ И ЛОКАЦИЈСКЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ 
ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГУП „КРАГУЈЕВАЦ 2025“

ECONOMIC DEVELOPMENT STUDY, WITH ASSESSMENT OF SECTORAL AND LOCATION DISTRIBUTION 
OF ECONOMIC ACTIVITY UNTIL 2025 FOR THE AREA OF GUP "KRAGUJEVAC 2025"

Година израде:
Аутори:
Институција:

2017-2018.
Руководилац радног тима: Иван Радуловић д.и.а.; Члан радног тима: Милана Анђелковић д.п.п.
ЈП Урбанизам – Крагујевац

Студија привредног развоја, као база за процену секторске и локацијске дистрибуције привредне активности на територији ГУП-а, извршила је анализу постојећег 
стања и дала смернице за даљи економски развој на посматраном подручју, у планском хоризонту до 2025. год. Ова анализа обухватила је: дијагнозу стања и 
проблема у развоју, искоришћености и размештају расположивих привредних ресурса (међународни, национални, регионални и локални оквир), анализу обима и 
дистрибуције привредне активности, са анализом структуре делатности и коришћења простора; процену степена искоришћености и потенцијала привредних 
ресурса; прогнозу привредног развоја до 2025. године, уз дефинисање стратешког оквира дугорочног економског развоја; и предлог интервентних мера за 
постизање задатих циљева. На бази те анализе, дат је предлог просторне организација привредне активности на територији ГУП-а, са билансом коришћења 
земљишта и смерницама за промену структуре коришћења земљишта у оквиру зона «продукције» (индустријске и комерцијалне зоне), смернице за даљи 
просторни развој мреже центара, комерцијалних и производних делатности, као и потенцијалне локације за развој ових зона.

The study of economic development, as a basis for assessing the sectoral and location distribution of economic activity on the territory of GUP, analyzed the current situation 
and gave guidelines for further economic development in the observed area, in the planning horizon until 2025. This analysis included: diagnosis of the situation and problems 
in the development, utilization and allocation of available economic resources (international, national, regional and local framework), analysis of the scope and distribution of 
economic activity, with analysis of business structure and use of space; assessment of the degree of utilization and potential of economic resources; forecast of economic 
development until 2025, with the definition of a strategic framework for long-term economic development; and a proposal of intervention measures to achieve the set goals. 
Based on that analysis, a proposal for spatial organization of economic activity on the territory of GUP, with a balance of land use and guidelines for changing the structure of 
land use within the zones of "production" (industrial and commercial zones), guidelines for further spatial development of the center, commercial and production activities, as 
well as potential locations for the development of these zones.
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Основни разлог за израду Студије су зонска ограничења висинске регулације на територији ГУП-а, односно потреба да се утврде локације могуће изградње 
објеката који "пробијају" дату висинску регулацију одговарајуће зоне, као и услови под којима се може разматрати оваква изградња и предлог процедура за 
разматрање, планирање, пројектовање и изградњу ових (високих) објеката у Крагујевцу. Циљ Студије је да, према анализи до сада постигнутих висина и оних 
дозвољених важећим плановима, предложи зоне и локације у којима је могућа изградња високих објеката и њихову висинску регулацију која би се 
примењивала у ГУП-у и његовој планској разради, као и да понуди одговор на постојеће иницијативе за изградњу високих објеката, истражи оправданост 
изградње високих објеката, утврди критеријуме за вредновање потенцијалних локација за изградњу, дефинише правила и препоруке за вредновање 
појединачних локација, и предложи процедуре за реализацију високих објеката у Крагујевцу.

The main reason for the Study is the zonal restrictions of height regulation on the territory of GUP, ie the need to determine the locations of possible construction of facilities 
that "break" the given height regulation of the respective zone, as well as the conditions under which such construction can be considered. , planning, design and 
construction of these (high) buildings in Kragujevac. The aim of the Study is to, according to the analysis of the heights achieved so far and those allowed by the current 
plans, propose zones and locations where it is possible to build high buildings and their height regulation that would be applied in GUP and its planning, as well as to offer an 
answer. on existing initiatives for the construction of high-rise buildings, investigate the justification for the construction of high-rise buildings, determine the criteria for 
evaluating potential construction sites, define rules and recommendations for the evaluation of individual sites, and propose procedures for the implementation of high-rise 
buildings in Kragujevac

Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
Руководиоци радног тима: мр Драган Дунчић д.п.п., Весна Јовановић Милошевић д.и.а., Иван Радуловић д.и.а.; 
Чланови радног тима: Мирјана Ћирић д.и.а., Јасмина Миливојевић д.и.а., Милана Анђелковић д.п.п., Лазар 
Мандић, м.и.а., Тијана Марковић м.и.з.ж.с., Милун Милићевић, д.и.с. 
ЈП Урбанизам – Крагујевац

СТУДИЈА ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА КРАГУЈЕВЦА

STUDY OF HIGH BUILDINGS IN KRAGUJEVAC
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Циљ истраживања које је спроведено у оквиру DAAD пројекта „Resource Efficient Planning in the Urban Societal Context of Niš, Serbia: Urban Regeneration of Large Housing Estates Post-
Socialism“ је испитивање могућности и дефинисање предлога одрживог и интегрисаног урбаног развоја и регенерације наслеђених стамбених насеља из социјалистичке прошлости 
на примеру стамбеног насеља Булевар Немањића у Нишу. Истраживање је реализовано кроз сарадњу наставника и студената HafenCity University Hamburg (HCU) и Грађевинско-
архитектонског факултета Универзитета у Нишу (ГАФ) и обухватило је радионице у Хамбургу и Нишу, серију предавања, обиласке и опсервацију селектованих локација, анкетирање 
становника подручја у Хамбургу и Нишу, заједничку публикацију, као и пројекте студената учесника са оба факултета. Након заједничких активности, студенти са HCU-а су 
предметно подручје разматрали са аспекта ефикасног коришћења ресурса, док су наставници и студенти ГАФ-а усмерили истраживање ка дефинисању одрживих урбанистичких 
решења и предлога за побољшање услова становања у предметном подручју. На Салону урбанизма презентује се  део активности и истраживање наставника и студената ГАФ-а. 

Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

The aim of the research conducted within the DAAD project "Resource Efficient Planning in the Urban Social Context of Nis, Serbia: Urban Regeneration of Large Housing Estates Post-
Socialism" is to examine the possibilities and define proposals for sustainable and integrated urban development and regeneration of inherited housing estates from socialist past on the example 
of the housing estate Bulevar Nemanjića in Niš. The research was realized through the cooperation of academic staff and students from the HafenCity University Hamburg (HCU) and the Faculty 
of Civil Engineering and Architecture University of Niš (GAF) and included workshops in Hamburg and Niš, a series of lectures, tours and observations of selected locations, surveys of residents 
of housing areas in Hamburg and Niš, a joint publication, as well as projects of participating students from both faculties. After joint activities, HCU students continued their work considering the 
subject area in terms of efficient use of resources, while GAF academic staff and students directed their research towards defining sustainable urban solutions and proposals for improving living 
conditions in the subject area. A part of the activities and the research of GAF academic staff and students are prepared for presentation at the Exhibition. 

ЕФИКАСНО ПЛАНИРАЊЕ РЕСУРСА У УРБАНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ НИША, СРБИЈА: УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА 
ВЕЛИКИХ СТАМБЕНИХ ПОДРУЧЈА У ПОСТ-СОЦИЈАЛИЗМУ – ПРИМЕР СТАМБЕНОГ ПОДРУЧЈА БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА

RESOURCE EFFICIENT PLANNING IN THE URBAN SOCIETAL CONTEXT OF NIŠ, SERBIA: 
URBAN REGENERATION OF LARGE HOUSING ESTATES POST-SOCIALISM -  EXAMPLE OF BOULEVARD NEMANJIĆA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
Др Љиљана Василевска, ред. проф., Јелена Ђекић, дипл.инж.арх., Невена Павловић, Ђурђина Ранчић, Јелица Станисављевић, 
Теодора Стевановић, Исидора Стојиљковић, Анђела Димитријевић, Марија Станковић, Ђорђе Живковић, Милан Јаковљевић, 
Марина Ковачевић, Ана Илић, Александра Златковић, Богдан Ивковић, Ана Јевтић, Марија Јоцић, Никола Јовановић, 
Александар Маринковић, Марија Матеовић, Тијана Станковић, Невена Миладиновић, Андрија Лазаревић, Милош Митровић, 
Јана Павичић, Наталија Савић, Марија Спасић (студенти Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу). DAAD 
пројекат REPNiš  (Project Managers: Prof. Dr. Ing. Wolfgang Dickhaut | HCU Hamburg, Prof. Dr. Ing. LjiljanaVasilevska | GAF Niš)
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу (ГАФ); HafenCity University Hamburg (HCU)
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Кроз развојни програм ЕУ ПРО, који финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије, подршком у  изради 18 планова детаљне 
регулације унапређен је процес израде планова. Концепт подршке је обухватио додатне обавезне елементе како би унапредио квалитет и 
спроводивост планова и то: организацију јавно-приватног дијалога у фази раног јавног увида; креирање интернет странице посвећене плану и имејл 
адресе за достављање питања, сугестија и примедби, као и за повратне информације; обавезну израду стратешке процене утицаја на животну 
средину; анализу својинско-правног статуса земљишта и објеката; израду програма за уређивање грађевинског земљишта, као и релевантних студија, 
истраживања и промотивног материјала.

Through EU PRO development programme, financed by European Union in partnership with the Government of Republic of Serbia, plans drafting process has 
been improved by supporting formulation of 18 detailed regulation plans. The support concept included additional mandatory elements for improving plans quality 
and feasibility, namely: organization of public-private dialogue during early public insight; creating a plan website with email address for questions, suggestions 
and comments, as well as feedback; mandatory preparation of strategic environmental impact assessment; analysis of the property and legal status; drafting  
programme for arranging construction land, as well as relevant studies, research and promotional material.

Година израде:
Аутори:
Институција:

2020.
Виктор Вељовић, Др Ратка Чолић, Оливера Костић, Драгана Новаковић, Јасмина Илић, Марко Вујачић  
Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) која спроводи програм ЕУ ПРО

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

IMPROVING THE PROCESS OF DETAILED REGULATION PLANS DEVELOPMENT
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План одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027 је стратешки документ за развој одрживог начина кретања у складу са смерницама Европске Уније 
(ЕЛТИС методологија). ПОУМ се израђује у оквиру пројекта ''Одржива урбана мобилност у градовима и општинама Србије'', финансираног од стране Немачке 
техничке сарадње у оквиру Отвореног регионалног фонда за енергетску ефикасност (ГИЗ ОРФ ЕЕ), а који спроводи Стална конференција градова и општина. 
Визија Плана одрживе урбане мобилности је стварање града који је приступачан свим грађанима, независно од старости, пола, физичких способности и економског 
статуса. Спровођењем пакета мера из акционих планова ПОУМ-а, Шабац до 2027.године постаје град који обезбеђује висок ниво квалитета живота Шапчанима, 
кроз бољу саобраћајну повезаност свих делова града у складу са принципима одрживости, уз нове услуге са смањеним негативним утицајем на животну средину.  

Sustainable Urban Mobility Plan for the City of Šabac 2020-2027 is a strategic document for the development of sustainable ways of transport in the urban area, in accordance 
with the guidelines of the European Union (ELTIS methodology). SUMP is developed within the project "Sustainable Urban Mobility in Cities and Municipalities of Serbia", 
funded by the German Technical Cooperation within the Open Regional Fund for Energy Efficiency (GIZ ORF EE), and implemented by the Standing Conference of Towns and 
Municipalities. The vision of the SUMP Šabac is to create a city that is accessible to all citizens, regardless of age, gender, physical abilities and economic status. By 
implementing the package of measures from the SUMP' action plans, by 2027, Šabac will become a city that provides a high level of quality of life to its' citizens, through better 
traffic connections of all parts of the city in accordance to sustainability principles, with new public services and with reduced negative impact on the environment. 

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
Руководилац радног тима: Ксенија Лукић, ма.инж.арх.Радни тим: Бојан Алимпић, ма.инж.арх; Јана Богдановић, 
ма.инж.арх.; Филип Богдановић, дипл.инж.саоб.; Србољуб Радовановић, дипл.инж.саоб.; Експертска подршка: 
Јелена Николић, дипл.инж.арх. и проф др Владимир Ђорић, дипл.инж.саоб. Организациона подршка: СКГО- 
Клара Даниловић, дипл.пр.пл. и Љубинка Калуђеровић
Јавно предузеће ''Инфраструктура Шабац''

ПЛАН OДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ ГРАДА ШАПЦА 2020-2027

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLAN FOR THE CITY OF ŠABAC 2020-2027



07.11.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) је као IPA 1 пројектни партнер ангажован на пројекту ConnectGREEN (DTP 072-2.3), који се 
реализује у оквиру другог позива INTERREG Danube Transnational programme. Овим пројектом ће се у периоду од 2018-2021. године обезбедити 
реализација одрживе платформе за усклађивање праксе очувања природе и планирања простора у Карпатском региону, кроз дефинисање начина за 
ревитализацију и управљање миграторним коридорима великих сисара (медвед, рис и вук). Циљ пројекта је и размена искустава, дисеминација 
резултата, побољшања процеса учешћа и контакти са различитим заинтересованим странама, имплементација нових алата у процесу планирања, 
побољшање методолошких приступа у научним истраживањима.

Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS) as an IPA 1 project partner is engaged in the project ConnectGREEN (DTP 072-2.3) which 
is being implemented under the second call of the INTERREG Danube Transnational program. In the period from 2018-2021, the project will ensure the 
implementation of a sustainable platform for harmonizing the practice of nature conservation and spatial planning in the Carpathian region, by defining ways to 
revitalize and manage the migratory corridors of large carnivors (bear, lynx and wolf). The aim of the project is to exchange experiences, disseminate results, 
improve the participation process and contacts with various stakeholders, implement new tools in the planning process, improve methodological approaches in 
scientific research.

ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – УПРАВЉАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКИХ КОРИДОРА 
КАО ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ДУНАВСКОМ БАСЕНУ

ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – RESTORING AND MANAGING ECOLOGICAL CORRIDORS 
IN MOUNTAINS AS THE GREEN INFRASTRUCTURE IN THE DANUBE BASIN 

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018-2021.
др Марина Ненковић-Ризнић, д.п.п.; проф. др Марија Максин, д.и.а.; др Сања Симоновић Алфиревић, д.и.а.; 
др. Никола Крунић, д.п.п.; Борјан Бранков, мастер инж. арх.; др Наташа Даниловић Христић, д.и.а.; Мирјана 
Ненић, маст. екон.; Александра Гајић, маст.простор.план. 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) 
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Студија је резултатом настојања да се припреми стручна и научна подлога за одговор изузетном притиску урбанизације на простор Боке Которске, 
уписан Листу свјетске баштине.  Резултат рада обухватио је проведбу и анализу закључака из поступка процјене разних утицаја на Природно и 
културно-историјско подручје Котора, гдје је по први пута извршена свеобухватна генерализацију базичних атрибута изнимне универзалне 
вриједности, детекција и анализа генералних процеса у простору, те генерализација потенцијалних опасности за изузетну универзалну вриједност и 
њене атрибуте као материјализацију истих (како појединачних, тако и оних генерички условљених процесима или системским рјешењима). Посебна 
вриједност је и анализа структуре и карактера законодавног и просторно-планског оквира за предметно подручје.

The stady is the result of efforts to prepare a professional and scientific basis for responding to the extreme pressure of urbanization and tourism on the area of the 
Bay of Kotor, inscribed on the World Heritage List. The result included analysis and the implementation of conclusions from the assessment of various impacts on 
the Natural and Cultural-Historical Area of Kotor, where for the first time a comprehensive generalization of basic attributes of outstanding universal value ocure, 
where detection and analysis of general processes in space, and generalization of potential hazards on outstanding universal value and its attributes as their 
materialization (both individual and generically conditioned processes or system solutions) had been done.The special value is the analysis of the structure and 
character of the legislative and spatial planning framework for the subject area.

ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА БАШТИНУ ЗА ПРИРОДНО И КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКО ПОДРУЧЈЕ КОТОР

HERITAGE IMPACT ASSESSMENT FOR THE NATURAL AND CULTURAL HISTORICAL AREA OF KOTOR

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
др Светислав Г. Поповић, др Дражен Арбутина, др Ненад Липовац И др Илија Лалошевић, 
Радни тим: др Зоран Сушић, др Гојко Николић, мр Ана Јоветић, мр Жељка Чуровић, мр Сања Савић, 
мр Невена Мађановић, мр Гордана Ровчанин, ме Александар Ашанин. Консултант: др Алессио Ре
Универзитет Црне Горе Архитектонски факултет, Подгорица
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Решење Целине 1 Линијског парка у Београду (потез Бетон Хала - Бастион Св. Јакоба)  је део већег пројекта „ЛИНИЈСКИ ПАРК“ који је експеримент ко-
креације и тестирање колаборативног планирања и дизајна, са циљем утврђивања локaцијских услова за израду ПДР-а. При просторном планирању 
посебно се водило рачуна о: утицају непосредног окружења и његовог потенцијала, остварењу слојевитости амбијената и пешачко-рекреативних 
стаза, савременој интерпретацији уз поштовању историјског наслеђа, визурама ка Београдској тврђави и ушћу, повезивању историјских целина и 
територије Линијског парка са Доњим градом. Произишло решење карактеришу три просторне целине: главна пешачка зона уз реку, зона утврђења и 
централна зона спортских стаза. 

The design of Zone 1 of the Linear Park in Belgrade (from Beton Hala to St. Jakob's bastion) is part of a larger project "LINEAR PARK" which is an experiment of 
co-creation and testing of collaborative planning and design, aiming to determine the location conditions for the development of the Plan of Detailed 
Arrangements. During the spatial planning, special attention was given to: the influence of the immediate environment and its potentials, the richness of ambience 
layering and pedestrian-recreational trails, modern interpretation and respect of historical heritage, views of the Belgrade Fortress and confluence, connecting 
historical units and the Linear Park with The Lower Town. The resulting design is characterized by three spatial units: the main pedestrian zone along the river, the 
fortification zone and the central sports trails zone.

ЛИНИЈСКИ ПАРК - ЦЕЛИНА 1

LINEAR PARK - ZONE 1

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
Јелена Џиновић маст. инж. арх, Тамара Нешић маст. инж. арх, Бојан Јованчевић маст. инж. арх, 
Александар Ћосић маст. инж. арх, сарадник Лука Смишек инж. арх.
 eengr
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СТУДИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ АУТОБУСКУ СТАНИЦУ У КРАГУЈЕВЦУ

STUDY OF NEW BUS TERMINAL IN KRAGUJEVAC

Лoкaциja плaнирaнoг нoвoг aутoбускoг тeрминaлa у Крaгуjeвцу сe нaлaзи нa сeвeрoистoчнoм улaзнoм прaвцу у грaд Крaгуjeвaц сa aутoпутa Бeoгрaд-Ниш из прaвцa 
Бaтoчинe. Постојећи објeкат, предмет интервенције, је уз Лепенички булевар, што је главни саобраћајни коридор, али за безбедно функционисање јавног и путничког 
саобраћаја користиће се и саобраћајница са јужне стране, према језеру, као и интерни паркинг простори са припадајућим саобраћајницам у оквиру саме парцеле. 
Планираном интервенцијом на постојећем објекту, потребно је реализовати објекат аутобуске станице, са свим функционалним површинама, технички и технолошки 
опремљеног садржајима који обезбеђују сигуран рад будуће станице а у складу са свим савременим технолошким достигнућима. Прилагођавајући се постојећем стању - 
„L“ форма административног блока и пространа унутрашњост сервисног правоугаоног дела, планиран је објекат којим је подржана постојећа форма са отварањем 
дворишног дела, формирање станичних перона, простор опредељен за аутобазу за друмска возила која се користе за јавни превоз путника и депо „Паркинг сервиса“.

The location of the planned new bus terminal in Kragujevac is located at the northeastern entrance to the city of Kragujevac from the Belgrade-Niš highway from the direction of 
Batočina. The existing facility, the subject of intervention, is along Lepenicki Boulevard, which is the main traffic corridor, but for the safe functioning of public and passenger traffic, the 
road from the south side, towards the lake, will be used, as well as internal parking spaces with roads within the plot. With the planned intervention on the existing facility, it is necessary 
to realize the bus station facility, with all functional surfaces, technically and technologically equipped with facilities that ensure safe operation of the future station and in accordance 
with all modern technological achievements. Adapting to the existing condition - "L" form of the administrative block and the spacious interior of the service rectangular part, a facility 
was planned to support the existing form with the opening of the courtyard, the formation of station platforms, space designated for motor depots for road vehicles used for public 
transport and Parking Service depot.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
дипл. простор. план. мр Драган Дунчић, дипл.инж.арх. Весна Јовановић Милошевић, мастер инж.арх. Мила 
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мастер инж.ташт.жив.сред.,Тијана Марковић, грађ.техн. Светлана Драгојловић
ЈП Урбанизам Крагујевац
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Амбијенталне вредности, атрактивност и просторно физичке компоненте улице Црвено барјаче и Трга војводе Радомира Путника у оквиру просторне 
културно историјске целине ''Старо градско језгро Крагујевца'', културног добра од великог значаја, су потенцијал који, уз претходно планско и 
регулативно решавање намена и саобраћаја, представљају основ формирања пешачких зона, успостављају континуитет пешачких токова и подижу 
укупни стандард градског живота.

Ambient values, attractiveness, spatial and physical components of the street Crveno barjače and  city square duke Radomir Putnik within the spatial cultural-
historical ensemble “The old town center of Kragujevac“ a cultural good of great importance, represent the basic formation of pedestrian zones, establish 
continuity of pedestrian flows and raise the overall standard of city life.

АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА УЛИЦА СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА КРАГУЈЕВЦА У ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ

ANALYSIS OF TRANSFORMATION OF STREETS OF THE OLD TOWN CENTER OF KRAGUJEVAC IN PEDESTRIAN ZONES

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
дипл.инж.арх. Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх. Весна Савић, дипл.инж.арх. Јасмина 
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ЈП Урбанизам – Крагујевац 



07.16.Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

У складу са постојећом структуром насеље уз Илинденску улицу у Крагујевцу као и очекиваним растом броја становника и њиховим потребама, уз 
очувању постојећих трендова, дефинисана је нова концепција блокова са доминантно вишепородичним објектима, међусобо усаглашене спратности 
уз две куле које су планиране као нови просторни репери. Између објеката се формира слободан простор који се дефинисаним уређивањем повезује у 
јединствени систем тргова и пешачких коридора. Уз Илинденску улицу и кроз прострону целину планиране су саобраћајнице са обостраним 
паркирањем и дрворедима као допуна планираном паркирању у подземним гаражама. 

In accordance with the existing structure of the settlement along Ilindenska Street in Kragujevac, as well as the expected growth of the population and their needs, 
while preserving the existing trends, a new concept of blocks with predominantly multi-family buildings was defined, mutually harmonized floors with two towers 
planned as new spatial landmarks. A free space is formed between the buildings, which is connected by a defined arrangement into a unique system of squares 
and pedestrian corridors. Along Ilindenska Street and through the spacious whole, roads with mutual parking and tree lines are planned as a supplement to the 
planned parking in underground garages.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2020.
мр Драган Дунчић, дипл.пр.план., Наташа Матовић, дипл.инж.арх., Јасмина Миливојевић, дипл.инж.арх., Иван 
Димитријевић, маст инж.арх., Весна Јовановић, дипл.хем., Мирјана Маринковић Габарић, дипл.простор.план.
ЈП Урбанизам – Крагујевац

АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА  УЗ ИЛИНДЕНСКУ УЛИЦУ У КРАГУЈЕВЦУ

ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF A RESIDENTIAL BLOCK ALONG ILINDENSKA STREET IN KRAGUJEVAC
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Сврха израде студије је да се пажљивим анализирањем постојећих планских докумената и сагледавањем реалних услова на саобраћајној мрежи, кроз 
конкретне примере, дају смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу. Те смернице треба да буду основа за пројектовање 
будуће бициклистичке инфраструктуре, препројектовање постојећих површина намењеним бициклистима, и едукацију и бициклиста и других 
учесника у саобраћају о безбедносним ризицима како би се они свели на минимум. Циљ студије је да се дефинише оквир који ће бициклистима 
омогућити равноправне услове коришћења саобраћајне мреже у односу на кориснике моторних возила, посебно водећи рачуна о њиховој 
безбедности, са намером да се учешће бицикла у видовној расподели временом повећа. 

The purpose of the study is to carefully analyze the existing planning documents and consider the real conditions on the traffic network, through concrete 
examples, to provide guidelines for the implementation of cycling infrastructure in Šabac. These guidelines should be the basis for designing future cycling 
infrastructure, redesigning existing areas for cyclists, and educating both cyclists and other road users about safety risks to minimize them. The aim of the study is 
to define a framework that will provide cyclists with equal conditions for using the traffic network in relation to motor vehicle users, especially taking into account 
their safety, with the intention of increasing the bicycle share in modal split over time.

СМЕРНИЦЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ШАПЦУ

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF CYCLING INFRASTRUCTURE IN THE CITY OF ŠABAC 

Година израде:
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Подручје процене стратешких утицаја на животну средину се односи на постојећи плански документ, односно  дефинисану „Индустријску зону“ и зону 
потенцијалних утицаја обухвата плана на непосредно и шире окружење. Стратешка процена утицаја на животну средину Измена и допуна Плана 
детаљне регулације „Индустријска зона" у Кучеву представља механизам којим се мора обезбедити рационална и еколошки прихватљива намене 
површина, избор делатности и начин организације просторне целине, све у функцији одрживог коришћења простора у границама планског документа 
и обезбеђивања заштите животне и друштвене средине.

The area of ��strategic environmental impact assessment refers to the existing planning document, ie the defined "Industrial Zone" and the zone of potential 
impacts of the plan to the immediate and wider environment. Strategic Environmental Assessment Amendments to the Detailed Regulation Plan "Industrial Zone" 
in Kucevo is a mechanism that must provide a rational and environmentally friendly purpose of the area, choice of activities and the way of organizing the spatial 
unit, all in the function of sustainable use of space within the planning document and ensuring the protection of the environment and the social 
environment. 

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ У КУЧЕВУ

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AMENDMENTS TO THE DETAILED REGULATION PLAN 
"INDUSTRIAL ZONE" IN KUČEVO
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Пројекати управљања отпадом и пречишћавања отпадних вода су пројекти усмерени ка унапређењу животне средине. По реализацији ових  
Пројеката загађивање површинских, подземних вода и земљишта отпадом и отпадним водама биће спречено, односно минимизирано, што 
представља значајан позитиван утицај на животну средину. У циљу спречавања негативних утицаја на животну средину, здравље становништва, 
конфликата у постору прописују се мере превенције, отклањања, спречавања, минимизирања и свођења у законске оквире.

Waste management and wastewater treatment projects are projects aimed at improving the environment. After the implementation of these projects, the pollution 
of surface, groundwater and land with waste and wastewater will be prevented, ie minimized, which represents a significant positive impact on the environment. In 
order to prevent negative impacts on the environment, health of the population, conflicts in the post office, measures of prevention, elimination, prevention, 
minimization and reduction to the legal framework are prescribed.
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УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА (СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: 
ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ (ДЕПОНИЈА РАНЧЕВО) НА КП. БР. 28939 КО 
СОМБОР 2, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА; ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА „ЦИГАНСКИ КЉУЧ“ СА ПРИПАДАЈУЋИМ КОЛЕКТОРИМА И 
КАНАЛИЗАЦИОНОМ МРЕЖОМ ОБУХВАЋЕНИХ НАСЕЉА, ГРАД НИШ)

WASTE AND WASTEWATER MANAGEMENT (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT STUDY FOR THE REGIONAL 
WASTE MANAGEMENT CENTER PROJECT (RANČEVO LANDFILL) ON CADASTRAL PARCEL NO 28939 CADASTRAL 
MUNICIPALITY OF SOMBOR 2, CITY OF SOMBOR; PROJECT OF CONSTRUCTION OF A CENTRAL WASTEWATER 
TREATMENT PLANT "CIGANSKI KLJUC" WITH ASSOCIATED COLLECTORS AND SEWERAGE NETWORK OF THE 
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Град Пожаревац постепено осваја околни простор. Падина са потоком, запуштеном шумом и ливадом остала је неизграђена због нестабилног тла. 
Анализом постојеће вегетације и услова средине дошло се до мера које је потребно спровести на санацији, реконструкцији и изградњи будуће парк 
шуме. Потом су уведени разни садржаји који ће привући и задржати посетиоце. Циљна група (према пројектом задатку) су млади и физички активни 
људи, али ни друге старосте доби нису занемарене. Акценат је на очувању животне средине - електрична енергија се користи из одрживих извора, 
материјали су природни, делом рециклирани (дрвна грађа из шуме), затворени објекти (тоалети, павиљони...) су зеленим крововима утпољени у 
околину. 

The town of Požarevac is gradually conquering the surrounding area. The slope with the stream, the neglected forest and the meadow remained unbuilt due to the 
unstable soil. The analysis of the existing vegetation and environmental conditions led to the measures that need to be implemented in the rehabilitation, 
reconstruction and building of the future forest park. Various contents that will attract and keep visitors were introduced after that. The target group (according to 
the project task) are young and physically active people, but other ages are not neglected either. The atention is on preservation of the environment - electricity is 
used from sustainable sources, materials are natural, partially recycled (timber from the forest), closed facilities (toilets, pavilions...) are green roofs embedded in 
the environment.
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Језеро Бубањ је вештачко језеро подигнуто средином прошлог века, на атрактивној локацији у центру Крагујевца. Са еколошког аспекта овај простор има 
велики значај за централну градску зону, као једна од највећих парковских површина (9,5 ха). У наредном периоду је неопходно мерама билошке санације и 
ревитализације, као и мерама заштите и унапређења, побољшати постојеће стање екосистема језера и спречити његову даљу деградацију. У циљу урбане 
обнове и ревитализације комплекса, урађен је Инвестициони план за реализацију планираног садржаја парка "Језеро Бубањ" у Крагујевцу и спровођење мера 
санације, ревитализације, заштите и унапређења језерског екосистема, а на основу предложеног урбанистичког решења, формираног на основу важеће 
планске документације и анализе постојећег стања. Реализацију овог концептуалног решења представља техничка документација (по фазама реализације) за 
саобраћајне, партерне, рекреативне и зелене површине у комплексу, са предлогом уређења и опремања парковског комплекса одговарајућим садржајем.

Lake Bubanj is an artificial lake built in the middle of the last century, in an attractive location in the center of Kragujevac. From the ecological aspect this area is of great 
importance for the central city zone, as one of the largest park areas. In the following period, it is necessary to improve the existing state of the lake ecosystem with 
measures of biological rehabilitation and revitalization, as well as measures of protection and improvement, and to prevent its further degradation. In order to urban renewal 
and revitalization of the complex, the Investment Plan for the implementation of the planned content of the park "Lake Bubanj" in Kragujevac and the implementation of 
measures to rehabilitate, revitalize, protect and improve the lake ecosystem, based on the proposed urban solution. valid planning documentation and analysis of the 
existing situation. The realization of this conceptual solution is represented by technical documentation (by phases of realization) for traffic, ground, recreational and green 
areas in the complex, with a proposal for arranging and equipping the park complex with appropriate content.

ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА И ОПРЕМАЊА ПАРКОВСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА НА ЈЕЗЕРУ БУБАЊ 
У КРАГУЈЕВЦУ, СА КОНЦЕПТОМ СПРОВОЂЕЊА МЕРА САНАЦИЈЕ, РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ, ЗАШТИТЕ И 
УНАПРЕЂЕЊА ЕКОСИСТЕМА ЈЕЗЕРА

PROJECT OF ARRANGEMENT AND EQUIPMENT OF PARK AND RECREATIONAL AREAS ON LAKE BUBANJ 
IN KRAGUJEVAC, WITH THE CONCEPT OF IMPLEMENTATION OF MEASURES OF REHABILITATION, 
REVITALIZATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF LAKE ECOSYSTEMS
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Простор ВТЗ-а у Крагујевцу је кроз историју био изложен различитима утицајима, који су се доминантно испољавали као последица индустријског 
загађења и НАТО бомбардовања. До сада, сем спорадичних примера, нису вршена никаква истраживања квалитета земљишта и подземних вода. 
Земљиште, као ресурс и медијум животне средине има карактеристику задржавања кумулативних утицаја који се временом дешавају и испољвају. 
Како је предменти простор изузетно значајан и интересантан  за град и окружење у циљу урбане трансформације и промовисања културноисторијских 
вредности, за потребе израде плана и СПУ, поред осталих података, неопходно је добити недостајеће податке о стању и квалтету земљишта на ширем 
просотру предметног обухвата. Добијени подаци усмеравају плански развој у циљу санације и ремедијације контаминираних зона а на основу даљих 
детаљних истраживања и праћења стања. 

Throughout history, the area of МТI in Kragujevac has been exposed to various influences, which have been predominantly manifested as a consequence of 
industrial pollution and NATO bombing. So far, except for sporadic examples, no research on soil and groundwater quality has been conducted. Land, as a 
resource and medium of the environment, has the characteristic of retaining the cumulative influences that occur and manifest through time. As the subject area is 
extremely important and interesting for the city and the environment for the purpose of urban transformation and promotion of cultural and historical values, for the 
purposes of making the plan and SPU, among other data, it is necessary to obtain missing data on the condition and quality of land in the wider area. The obtained 
data direct the planned development in order to rehabilitate and remediate the contaminated zones, based on further detailed research and monitoring.
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ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ВОЈНО- ТЕХНИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ПОТРЕБЕ 
ИЗРАДЕ ПДРА  ПРОСТОРНО КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ „КОМПЛЕКС ВОЈНО-ТЕХНИЧКОГ ЗАВОДА У 
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LAND POLLUTION RESEARCH OF THE MILITARY-TECHNICAL INSTITUTE COMPLEX FOR THE NEEDS OF MAKING THE 
PDR SPATIAL CULTURAL-HISTORICAL UNIT "COMPLEX OF THE MILITARY-TECHNICAL INSTITUTE IN KRAGUJEVAC - 
ZONE 1" AND STRATEGIC ENVIRNOMENTAL ASSESSMENT OF THE PDR
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У циљу сагледавања тренутног утицаја NERP постројења која сагоревају угаљ на квалитет ваздуха, извршено је моделовање просторне дисперзије 
загађујућих материја из њихових емитера. Како би се потпуно увидео ефекат предвиђених мера за усклађивање са граничним вредностима емисија, 
моделовање је обухватило и емисије из постројења након 01.01.2028. године, са имплементираним мерама за смањење. Моделовања су за сва 
постројења извршена на основу детаљних података о постројењима, метеоролошким параметрима и специфичним карактеристикама терена, на 
домену 50 x 50 km. Циљ моделовања био је давање репрезентативне процене NERP-а на квалитет ваздуха, који ће се користити као основ за 
утврђивање кумулативних и синергијских утицаја на истраживаном подручју у оквиру процеса стратешке процене утицаја на животну средину.

In order to consider the current impact of NERP plants that burn coal on air quality, a modeling of the spatial dispersion of pollutants from their emitters was 
performed. In order to fully see the effect of the planned measures for compliance with the emission limit values, the modeling also included emissions from the 
plant after 01.01.2028. years, with implemented reduction measures. Modelings were performed for all plants on the basis of detailed data on plants, 
meteorological parameters and specific terrain characteristics, in the domain of 50 x 50 km. The aim of the modeling was to provide a representative assessment 
of NERP on air quality, which will be used as a basis for determining cumulative and synergistic impacts in the study area within the process of strategic 
environmental assessment. 

ПРИМЕНА МОДЕЛА ПРОСТОРНЕ ДИСПЕРЗИЈЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА У ФУНКЦИЈИ ОДРЕЂИВАЊА КУМУЛАТИВНИХ И 
СИНЕРГЕТСКИХ ЕФЕКАТА НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА ГЛАВНИХ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 
КОЈЕ ПОТИЧУ ИЗ СТАРИХ ВЕЛИКИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ (NERP, ЕНГ. – NATIONAL EMISSION 
REDUCTION PLAN), НА ОДРЖИВИ ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ЕНЕРГЕТСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

APPLICATION OF THE SPATIAL DISPERSION MODEL OF AIR POLLUTION IN DETERMINING THE CUMULATIVE AND 
SYNERGETIC EFFECTS OF THE NATIONAL PLAN FOR THE REDUCTION OF MAJOR POLLUTANTS EMISSIONS FROM 
OLD LARGE COMBUSTION PLANTS (NERP – NATIONAL EMISSION REDUCTION PLAN) ON THE SUSTAINABLE SPATIAL 
DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR IN SERBIA 
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За 28. Међународни Салон урбанизма у Нишу, као граду домаћину, креирали смо виртуелну презентацију Салона у ентеријеру изложбеног простора 
Официрског дома у Нишу са прегледом паноа и распоредом радова у свих 12 категорија. Наша идеја је била могућност евоцирања ваших утисака 
након посете Салона или њиховог формирања, у случају да нисте били у могућности да посетите поставку. Виртуелном шетњом кроз изложбени 
простор и приближавањем одређеном раду, имате могућност за добијање додатних информација из каталога Салона. Идеја је актуелизована у 
садашњем тренутку, са појавом Ковид-а 19, забраном окупљања и праћењем догађаја преко мобилних телефона и рачунара. 

For the 28th International Urban Planer′s Exibition, located in the Officers club′s exibition space in Nis, as the host city, we created a virtual presentation of pannels 
organized into twelve categories. Our idea was to enable the audience to evoke impressions after the visit, or, to create them, for those who were not there. By 
taking a virtual tour, visitors can come near the exposed panels and obtain information from the catalogue. The idea became relevant amid the COVID19 
pandemic, when the gathering restriction is overcome by creating virtual event you can attend over the mobile phone or computer. 

ВИРТУЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 28. МЕЂУНАРОДНОГ САЛОНА УРБАНИЗМА У НИШУ

VIRTUAL PRESENTATION OF 28TH INTERNATIONAL URBAN PLANNING EXIBITION IN NIŠ
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Развој градова у Србији може се посматрати са више аспеката, али начин на који су се уводили садржаји попут јавних објеката или нових урбанистичких потеза у циљу 
садржајнијег живота грађана, може да послужи анализи микрокосмоса појединачних градова. Град Крагујевац, као и други градови у региону, доживео је неколико промена 
друштвено-политичких уређења у турбулентном 20. веку, што је оставило трага у урбанистичкој и архитектонској структури града. КАРДИОГРАМ графички представља живот и 
развој града, полетне моменте и периоде стагнације, кроз институцију архитектонско-урбанистичких конкурса у Крагујевцу. Архитектонско-урбанистички конкурси су 
најдемократичнији начин одабира најбољег из мноштва решења, а спровођење односно неспровођење истог, као и реалиизација односно нереализација, сведоче о развоју или 
кризи. КАРДИОГРАМ - графема која исписује импулс града Крагујевца од почетка 20. века до данас није валоризација сваког појединачно реализованог или нереализованог 
конкурсног решења, већ служи да кроз тему конкурса идентификује и прикаже одређене моменте, групише их и валоризује на одређен начин - као појаву. Аутори дубоко верују да 
су конкурси начин да град има правилан развој, да се његов идентитет гради на начин који ће сведочити како о локалним, тако и глобалним сложеностима посматраног временског 
периода. Тај идентитет директно утиче на културу, кулутуру живљења у граду и узајамном однос града и његових становника. 

The development of cities in Serbia can be discused from several aspects, but the way in which contents such as public buildings and spaces, or new urban structures were introduced in order 
to make citizens' lives more meaningful, can serve to analyze the microcosm of individual cities. The city of Kragujevac, as well as other cities in the region, experienced several changes of 
socio-political systems in the turbulent 20th century, which left its mark on the urban and architectural structure of the city. CARDIOGRAM graphically represents the life and development of the 
city, ups and downs and periods of stagnation, viewed historicaly through the institution of architectural and urban competitions in Kragujevac. Architectural-urban competitions are the most 
democratic way of choosing the best from a multitude of solutions, and the implementation or non-implementation of the same, as well as the realization or non-realization, testify to the 
development or crisis of that institution. CARDIOGRAM - a grapheme that writes the impulse of the city of Kragujevac from the beginning of the 20th century until today, is not a valorization of 
each individually realized or unrealized competition solution, but serves to identify and show certain moments through the theme of competition, group them and valorize them in a certain way - 
as a phenomenon. The authors deeply believe that competitions are a way for the city to have a proper development, for its identity to be built in a way that will testify to both local and global 
complexities of the observed time period. This identity directly affects the culture, the culture of living in the city and the mutual relationship between the city and its inhabitants.

КАРДИОГРАМ - КРАГУЈЕВАЦ КРОЗ АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ КОНКУРСЕ (1900-2020)

CARDIOGRAM - KRAGUJEVAC THROUGH ARCHITECTURAL-URBANISTIC COMPETITIONS (1900-2020)
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Радионица Augmented Experience одржана је у оквиру годишњег двонедељног скупа Европске асоцијације студената архитектуре EASA 2018 (21.07.-
04.08. Ријека, Хрватска). Под менторством архитеката Христине Стојановић и Николе Милановића (УРЕД Студио), радионица је бројала 10 полазника 
из различитих земаља Европе. Основна идеја радионице јесте испитивање методологије комбиновања аналогних техника цртања и дигиталне 
презентације у процесу транскрипције простора, на примеру града Ријеке. Коришћењем виртуелних наочара (VR Headsets) циљ радионице је био да 
свим полазницима и становницима града Ријеке понуди нову перпсективу различитих градских простора.

AUGMENTED EXPERIENCE – EASA РАДИОНИЦА У РИЈЕЦИ

AUGMENTED EXPERIENCE – EASA WORKSHOP RIJEKA
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Уџбеник из предмета Теорија планирања је доминантно намењен студентима мастер студија архитектуре. Усмерен је ка посматрању теорије 
планирања као делатности критичког промишљања која укључује и историјска разматрања и специфичне проблеме планске праксе. Уџбеник је 
конципиран тако да на прилагођен начин пренесе основе теорије планирања студентима са циљем да их заинтересује за ову сложену материју и 
оспособи за критичко деловање у професионалном раду.
Интегрални део уџбеника представља приказ педагошког приступа који је посебно развијен за потребе реализације наставе на истоименом предмету 
и циљева образовања који желе да се постигну. Полигон за примену педагошког приступа представљају случајеви актуелне изградње у Београду. 

The textbook for the course Planning Theory is predominantly designed for students of master studies in architecture. It is aimed at observing planning theory as 
an activity of critical thinking that includes both historical considerations and specific problems of planning practice. The textbook is designed to convey the basics 
of planning theory to students in an adapted way in order to interest them in this complex matter and enable them to act critically in professional work.
An integral part of the textbook is a presentation of the pedagogical approach that has been specially developed for the needs of teaching the course of the same 
name and the goals of education that are wanted to be achieved. The testing ground for the application of the pedagogical approach are the cases of current 
construction in Belgrade.
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ТЕОРИЈА ПЛАНИРАЊА: ПРИЛОГ КРИТИЧКОМ МИШЉЕЊУ У АРХИТЕКТУРИ

PLANNING THEORY: A CONTRIBUTION TO CRITICAL THINKING IN ARCHITECTURE
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Рад истражује трговачке објекте настале у периоду прелаза из 19. у 20. век у Крагујевцу као просторе који дефинишу визуелни идентитет града и 
сагледава њихов настанак и развој. Наведени објекти представљају најлепше трговачке објекте настале у оквиру језгра града Крагуејвца. Због 
позиције које заузимају кроз различите историјске периоде и друштвена уређења они пролазе кроз визуелне и наменске трансформације које се 
удаљују од њиховог примарног визуелног идентитета. Како би критеријуми везани за очување објеката као значајног културног наслеђа и носиоца 
визуелног идентитета места били адекватно спроведени потребно је оформити посебне правилнике односно допуне закона који ће бити предмет 
проучавања овог рада

The paper examines the trade buildings created during the transition from the 19th to the 20th century in Kragujevac as spaces that define the visual identity and 
research their emergence and development. These facilities represent the most beautiful trade buildings created within the core of the city. Because of the 
positions they occupy through different historical periods and social arrangements, they undergo visual and purposeful transformation. In order for the criteria for 
the preservation of objects and the bearer of the identity of the city to be properly implemented, it is necessary to establish regulations or amendments to the law.

 
ТРГОВАЧКИ ОБЈЕКТИ СА ПРЕЛАЗА XIX У XX ВЕК У КРАГУЈЕВЦУ – ИДЕНТИТЕТ И УЛОГА МЕДИЈА

TRADE BUILDINGS CREATED FROM THE TURN OF THE XIX TO THE FIRST PART OF XX CENTURIES IN KRAGUJEVAC - 
IDENTITY AND ROLE OF THE MEDIA
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Публикација је настала као резултат радионице “Ефикасно планирање ресурса и урбана регенерација великих стамбених подручја (ВСП) у урбаном 
друштвеном контексту Ниша и Хамбурга“ (REPNiš) која је одржана у Хамбургу и Нишу 2019. године као део сарадње између Грађевинско-архитектонског 
факултета Универзитета у Нишу и HafenCity University Hamburg у оквиру DAAD програма “East-West Dialogue: University Dialogue with the Western Balkans 
2019“. На радионицама је учествовало по 25 студената са партнерских факултета, који су коаутори публикације. Тема радионица је испитивање могућности и 
дефинисање предлога одрживог и интегрисаног урбаног развоја и регенерације  наслеђених  великих стамбених подручја у Хамбургу и Нишу, чије су 
трансформације резултат различитих политичких и друштвено-економских услова. Предлози и решења су засновани на примени принципа савремених 
урбанистичких концепата и приступа.

This publication was developed as part of the workshop, „Resource Efficient Planning and Urban Regeneration of Large Housing Estates (LHE) in the Urban Societal 
Context of Niš and Hamburg“ (REPNiš), which took place in Hamburg and Niš in November 2019 as part of a collaboration between the Faculty of Civil Engineering and 
Architecture, University of Niš and the HafenCity University, funded by the Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) program “East-West Dialogue: University 
Dialogue with the Western Balkans 2019”. Students from partner faculties (25 students from each faculty), who participated in the workshop, are co-authors of the 
publication. The topic of the workshop was examining the possibilities and defining proposals for sustainable and integrated urban development and regeneration of 
inherited large housing estates in Hamburg and Nis, whose transformations are the result of different political and socio-economic conditions. Proposals and solutions 
are based on the application of the principles of contemporary urban concepts and approaches.

УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ВЕЛИКИХ СТАМБЕНИХ ПОДРУЧЈА У ЕВРОПИ: ИСКУСТВА ХАМБУРГА И НИША

URBAN REGENERATION OF LARGE HOUSING ESTATES IN EUROPE: HAMBURG AND NIŠ NARRATIVES
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Mонографија представља преглед еволуције развоја ријечног приобаља с урбанистичког и архитектонског аспекта у контексту урбане структуре града 
Подгорице. У раду се детаљније разматра урбана генеза града у раздобљу од 20. до 21. вијека, са  посебним освртом на утицај ријека на њен развој, 
као и преглед генезе градитељског простора подгоричких обала ријека од периода прије турске окупације, кроз средњи вијек до периода након Другог 
свјетског рата. Анализом постојећег стања кроз одређени културолошки, морфолошки и визуелни идентитет ова монографија приказује 
дисконтинуитет развоја града на ријекама и уједно покушава образложити феномен који утиче на споменуту конзистентност.

The monograph is an overview of the evolution of the coastal development from an urban and architectural point of view in the context of the urban structure of the 
city of Podgorica. The paper discusses in more detail the urban genesis of the city in period from the 20th to the 21st century, with special emphasis on the 
influence of rivers on its development, as well as an overview of the genesis of the construction area of riverbanks in Podgorica from the period before the Ottoman 
occupation, through the Middle Ages to the period after the Second World War. By analyzing the current situation through a particular cultural, morphological and 
visual identity, the monograph shows severing of the city's development on rivers and simultaneously tries to explain the phenomenon that affects the 
aforementioned consistency.
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УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ ПОДГОРИЦЕ- ДИСКОНТИНУИТЕТ ВЕЗЕ ГРАДА СА РИЈЕКАМА

URBAN DEVELOPMENT OF PODGORICA-  SEVERING THE CONNECTION BETWEEN THE CITY AND RIVERS
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Негујте камен. Он је део природе (natura). Има дивне особине: трајност, невероватну палету боја, дружи се са водом и музиком, флором и фауном, са 
нашим грађевинама, трговима и путевима, кухињама и купатилима, каминима, стазама, чесмама, фонтанама и скулптурама, дечји 
игралиштима...увек успешније од других материјала. Тиме означава вишеструку вишезначност (полисемија континуитета) сваке цивилизације. Сваки 
пут је непоновљив. Сваки пут значи нешто друго. У његовој примени поштујте знање и имајте меру. Од ваше инвентивности (et idea) зависи његова 
применљивост, трајност и лепота. Kао што је и до сада хиљадама година причао приче наших предака, камен ће наше савремене поруке слати далеко 
у будућност. И засигурно га не може ништа заменити.

Nurture the stone. It is a part of nature (natura). It has wonderful features: durability, incredible color palette, socializes with water and music, flora and fauna, with 
our buildings, squares and roads, kitchens and bathrooms, fireplaces, paths, fountains and sculptures, children's playgrounds ... always more successful than 
other materials. This means the multiple ambiguity (polysemy of continuity) of each civilization. It is unique every time. Each time it means something different. In 
its application, respect knowledge and have moderation. Its applicability, durability and beauty depend on your inventiveness (et idea). As it has been telling the 
stories of our ancestors for thousands of years, the stone will send our contemporary messages far into the future. And certainly, nothing can replace it.
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Периферним модернизмом се дефинише онај југословенски модернизам који се дешавао изван административних центара бивше Југославије. Овај термин је 
употребљен у покушају да се обухвате они објекти и урбанистички захвати који су везани за периферне градове и мања места, а стварани и реализовани од 1948-
1980. Периферни модернизам - зато што постоји редукција у идејама услед мањих буџета, обимом мањих урбанистичких захвата и објеката и у том смислу се осећа 
разлика у реализацијама оних објеката који су се градили у центру у односу на оне на периферији. Но, без обзира основне идеје модернизма биле су уткане у сваки 
пројекат, које су на крају крајева трансформисале градове попут Крагујевца. Та периферна позиција је учинила да се неки објекти временом забораве, а плашимо 
се и њихови ствараоци, иако су имали одређену колективну и емотивну вредност са којом су живеле и одрастале генерације Крагујевчана. Са циљем да се освести 
вредност модернистичког наслеђа, пројектом ПЕРИФЕРНИ МОДЕРНИЗАМ и првом изложбом са истим називом желимо да започнемо процес током кога ћемо се 
бавити овим наслеђем којим се досад није бавило на систематичан начин у Кргаујевцу. 

Peripheral modernism defines the Yugoslav modernism that took place outside the administrative centers of the former Yugoslavia. This term was used in an attempt to include 
those buildings and urban interventions that are related to peripheral cities and smaller places, and were created and realized from 1948-1980. Termed Peripheral modernism 
because there was a reduction in ideas due to smaller budgets, and volumes of urban interventions and facilities, and in that sense there is a difference in the realization of those 
buildings that were built in the center compared to those on the periphery. Regardless, the basic ideas of modernism were woven into every project, which eventually 
transformed cities like Kragujevac. That peripheral position has made some buildings forgotten over time, as is the case of their creators, even though they had a certain 
collective and emotional value with which generations of Kragujevac residents lived and grew up alongside. In order to raise awareness of the value of the modernist heritage 
trough the PERIFERAL MODERNISM project and the first exibition of the same name, we want to start the systematic processing of this valuable heritage of Kragujevac. 

ПЕРИФЕРНИ МОДЕРНИЗАМ - СТУДИЈА СЛУЧАЈА КРАГУЈЕВАЦ (1948-1980)

PERIPHERAL MODERNISM - CASE STUDY KRAGUJEVAC (1948-1980)
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Циљ рада је формирање просторног обрасца заснованог на личној спознаји, читању и спрези термина постављених насловом: Интерполација сценичности ефемерних 
сегмената у пројектовању савременог ентеријера.Идеја о инсценацији наведеног настала је као реакција на интергацију стварности данашњице. Наиме, парадигма дате 
ситуације се огледа у највишем степену обједињавања елемената који конституишу савремени живот, до тренутка када се креира нова естетика простора утилитарног 
карактера у функционалном и етичком смислу. Овај вид субверзивног архитектонског промишљања представља тезу докторске дисертације и основ докторског 
уметничког пројекта.Пројекат се бави начином коришћења простора који према унапређеној функцији доприноси самом изгледу објекта. Уз сагледавање и примену 
објективности локалитета на претпостављени објекат (светлост, материјали, оријентација) креира се небројени варијетет приказа.Прикази препознају архитектонику 
али по својој природи нису материјални, опипљиви. Везани су за тренутак, време, осећај и способност спознаје посматрача/конзумента простора. Тиме се докторски 
уметнички пројекат бави варијацијама неопипљивог као неизбежног конститутивног садржатеља архитектуре. 

The aim of the paper is to form a spatial pattern based on personal understanding, reading and coupling of terms set by the title: Interpolation of the ephemeral segments scenery in 
the design of contemporary interior. The idea of establishing the same was created as impedance to the integration of the today's reality. Namely, the paradigm of the given situation is 
reflected in the highest degree of unification of the elements that constitute modern life, until the moment when the new aesthetics of the space - by character utilitarian is created in a 
functional and ethical sense. This type of subversive architectural reflection is the thesis of the doctoral dissertation and the basis of a doctoral art project. The project deals with the 
use of space that, according to the improved function, contributes to the very appearance of the object. With perceiving and applying the objectivity of the site to the presumed object / 
light, materials, orientation / an unlimited variety of semblances is created. Architectonics can be recognized by appearances, which by nature are not material, tangible. They are 
related to the moment, time, sense, and ability of the observer / consumer of space. Thus, the doctoral art project deals with variations of the intangible as an inevitable constituent of 
architecture.
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ИНТЕРПОЛАЦИЈА СЦЕНИЧНОСТИ ЕФЕМЕРНИХ СЕГМЕНАТА У ПРОЈЕКТОВАЊУ САВРЕМЕНОГ ЕНТЕРИЈЕРА

INTERPOLATION OF THE EPHEMERAL SEGMENTS SCENERY IN THE DESIGN OF CONTEMPORARY INTERIOR
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Теза се бави истраживањем отворених простора у оквиру здравствених комплекса, тачније анализом утицаја отворених простора на квалитет боравка 
свих категорија корисника у здравственим комплексима. Иницијални проблем који је покренуо истраживање јесте маргинализован статус ових 
простора у науци и пракси, а фокус рада је на просторним карактерстикама квалитета боравка. 

The thesis deals with the research of open spaces within healthcare facilities, namely the analysis of the impact these spaces have on the quality of stay in 
healthcare complexes, for all categories of users. The initial problem that triggered the research is the marginalized status of these spaces in science and in 
practice. The focus of this research is on the spatial characteristics of the quality of residence.
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INFLUENCE OF OPEN SPACE ON THE QUALITY OF STAY IN HEALTHCARE FACILITIES
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Поводом шездесет пет година постојања и рада Института за архитектуру и урбанизам Србије урађена је пригодна монографија. Наведена 
монографија представља сажет приказ онога што је Институт остварио у протеклом времену, где је обухваћен само део опуса, који претежно 
хронолошки илуструје развој од његовог оснивања до данас. Свакако, у питању је ретроспекција која се односи на минули рад у Институту, са 
значајним подсећањем на референце и компетенције његових истраживача, односно запослених и на то како је Институт померао границе у погледу 
архитектонско-урбанистичке и просторно планерске теорије и праксе, што је битно допринело афирмацији ових делатности. Монографија сведочи о 
дугогодишњим залагањима запослених у Институту за развој науке и струке и неговање креативности, интелектуалног дискурса, покретачке 
иницијативе, све под окриљем ауторитета знања и стручности.  

On the occasion of the sixty-five years of existence and work of the Institute of Architecture and Urbanism of Serbia, an appropriate monograph was made. The 
mentioned monograph is a summary of what the Institute has achieved in the past, where only a part of the opus is included, which mostly chronologically 
illustrates the development from its founding until today. Certainly, this is a retrospective related to past work at the Institute, with a significant reminder of the 
references and competencies of its researchers and employees and how the Institute has moved the boundaries in terms of architectural-urban and spatial 
planning theory and practice, which is important contributed to the affirmation of these activities. The monograph testifies to the long-term efforts of the employees 
of the Institute for the development of science and profession and nurturing creativity, intellectual discourse, driving initiatives, all under the auspices of the 
authority of knowledge and expertise.
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ЈУБИЛЕЈ 65 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ 1954-2019

JUBILEE 65 YEARS OF THE INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN & SPATIAL PLANNING OF SERBIA 1954-2019
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У монографији је теоријски, методолошки и апликативно изучен и представљен предмет истраживања, уз селективно коришћење домаћих и страних 
искустава. Одрживи функцијски и просторни развој планинског туризма у монографији су први пут у Србији истражени до детаља, на свеобухватан и 
интегрални начин, што представља посебан допринос унапређењу планског осмишљавања и обликовања планина, оперативе на терену, 
инвестирања туристичке изградње и др., у првом реду на високим планинама са целогодишњом понудом. Оваква истраживања у Србији су ретка, а 
монографија на најбољи начин потврђује њихову оправданост. Применом бројних метода научног истраживања, аутор је вишеструко допринео 
развоју науке, усмеравајући истраживања ка оперативи. 

The monograph theoretically, methodologically and applicatively studied and presented the subject of research, with the selective use of domestic and foreign 
experiences. Sustainable functional and spatial development of mountain tourism in the monograph is explored in detail for the first time in Serbia, in a 
comprehensive and integral way, which is a special contribution to improving the design and shaping of mountains, field operations, investment in tourism 
construction, etc., primarily in high mountains with a year-round offer. Such research is rare in Serbia, and the monograph confirms its justification in the best way. 
By applying numerous methods of scientific research, the author has repeatedly contributed to the development of science, directing research towards 
operations.
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PLANNING OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TOURISM IN EUROPE AND SERBIA 
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Старо војничко гробље у крагујевачким Шумарицама представља меморијални простор немерљиве историјске и етнолошке вредности. У питању је 
најстарије војничко гробље сталног карактера у Србији (постоји од 1866), али и највеће, са приближно 5.000 сахрањених лица, од чега око 3.500 
српских и 1.500 окупаторских војника. Сачувани надгробни споменици на гробљу истовремено су споменици сећања на нововековну српску историју и 
на наше претке војнике, као и споменици народног градитељства. Упркос томе, историја и значај овог локалитета су недовољно познати широј 
јавности, због чега је и настала монографија „Старо војничко гробље у крагујевачким Шумарицама. 

The Оld Мilitary Cemetery in Šumarice in Kragujevac is a memorial place of immeasurable historical and ethnological value. It is the oldest Permanent Military 
Cemetery in Serbia (it has existed since 1866), but also the largest, with approximately 5,000 buried persons. At the same time, the preserved tombstones in the 
Cemetery are monuments in memory of modern Serbian history and our ancestors, soldiers, as well as monuments of folk architecture. Despite that, the history 
and significance of this locality are insufficiently known to the general public, which is why the monograph "Old Military Cemetery in Šumarice in Kragujevac" was 
written. 
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СТАРО ВОЈНИЧКО ГРОБЉЕ У КРАГУЈЕВАЧКИМ ШУМАРИЦАМА

THE OLD MILITARY CEMETERY IN ŠUMARICE IN KRAGUJEVAC
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Градске обале представљају мјеста интеграције природних и артифицијелних вриједности у урбаној средини. Приобаље је простор уз водени руб у 
градовима свих величина, а вода може бити ријека, језеро, море, океан или канал. Обале посједују доминантно линеаран облик и карактер 
лонгитудиналног простора који повезује различите дијелове града. У овој публикацији приказана су вишегодишња истраживања феномена приобаља, 
као специфичног градског простора насталог у непосредном контакту града са водом, кроз његову форму, функцију и културни идентитет.

City waterfronts are places of integration of natural and artificial values ��in the urban environment. The coastline is a waterfront area in cities of all sizes, and the 
water can be a river, a lake, a sea, an ocean, or a canal. The coasts have a predominantly linear shape and character of a longitudinal space that connects different 
parts of the city. In this publication, many years of research on the phenomenon of the city waterfront are presented as a specific urban space created in the direct 
contact of the city with water, through its form, function and cultural identity.
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Актуелност и важност теме, којом се ова монографија бави, је очигледна будући да је развој данашњих градова изузетно одговоран за проблеме 
животне средине са којима се суочава човјечанство. Квалитет урбаног окружења погоршавају климатске промјене и еколошке непогоде. Ова књига је 
настала с циљем да укаже да одрживом и отпорном граду знатно могу да допринесу одговарајуће промјене у начину коришћења и уређивања градских 
отворених простора, чији саставни дио је урбано зеленило које има социо-економско-еколошку функцију. Развоју савремених градова, који теже да 
буде одрживи и отпорни, могу помоћи истраживања приказана у овој књизи, а која се односе на обнову, трансформацију и очување система урбаног 
зеленила.

The importance of the topic, which this monograph deals with, is obvious since the development of today's cities is extremely responsible for the environmental 
problems that humanity is facing. The quality of the urban environment is exacerbated by climate change and environmental disasters. This book was created with 
the aim of pointing out that appropriate changes in the way of using and arranging urban open spaces, whose integral part is urban greenery, which has a socio-
economic-ecological function, can significantly contribute to a sustainable and resilient city. The development of modern cities, which strive to be sustainable and 
resilient, can be aided by the research presented in this book, which relates to the renewal, transformation, and preservation of urban green systems.
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Тема ове монографије обрађена је у уводу и пет поглавља књиге. У првом поглављу описани су председници Крагујевачке општине и њихове 
биографије у периоду од 1918. до 1941. године. У другом и трећем поглављу представљане су значајне активности  крагујевачке општине и њени 
развојни пројекти, почев од изградње Електричне централе, станова у Радничкој колонији, Ватрогасног дома, Хиподрома, Ловачког дома, преко 
регулације реке Лепенице до изградње хангара на локалном аеродрому. У четвртом поглављу приказане су  међународне посете крагујевачкој 
општини у периоду између два рата. Пето поглавље је специфично и описује оснивање Удружења Шумадинаца у Београду од 1932. до 1941. године.

The topic of this monograph is covered in the introduction and five chapters of the book. The first chapter describes the presidents of the Kragujevac municipality 
and their biographies in the period from 1918 to 1941. The second and third chapters present important activities of the Kragujevac municipality and its 
development projects, starting with the construction of the Power Plant, apartments in the Workers' Colony, Fire House, Hippodrome, Hunting Lodge, through 
regulation of the Lepenica River to construction of hangars at the local airport. The fourth chapter presents international visits to the municipality of Kragujevac in 
the period between the two wars. The fifth chapter is specific and describes the founding of the Association of Sumadinians in Belgrade from 1932 to 1941.  
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Спортски камп „Стеван Марковић“, планиран је у мјесту Пљева, на обали ријеке Плива, Република Српска, у част погинулог начелника полиције Бања 
Лука Стевана Марковића, као мјесто одржавања турнира борилачких спортова, бројних спортских манифестација као и припреме за такмичења. 
Изградња је планирана у двије фазе: спортски објекат и камп бунгалови са партерним уређењем. Објекат је планиран као „дрвена еколошка кућа“ 
природног и здравог амбијента. Садржи малу „џудо“ салу, свлачионице, санитарни чвор, чајну кухињу, просторију за заједничка дружења и просторију 
за депо рафтинг чамаца. Камп бунгалови као и садржаји партерног уређења, укомпоновани су у природну диспозицију постојећих топола, како би се у 
потпуности задржао и очувао природни амбијент и веома богат дендрофонд.

Sports camp "Stevan Markovic" is planned in Pljeva, on the banks of the river Pliva, Republic of Srpska, in honor of the deceased Chief of Police of Banja Luka 
Stevan Markovic, as a venue for martial arts tournaments, numerous sports events and preparations for competitions. The construction is planned in two phases: 
a sports facility and camping bungalows with ground floor decoration. The building is planned as a "wooden ecological house" with a natural and healthy 
environment. It contains a small "judo" hall, locker rooms, toilets, kitchenette, a room for socializing and a room for rafting boats. The camp bungalows, as well as 
the contents of the ground floor arrangement, are incorporated into the natural disposition of the existing poplars, in order to fully preserve and preserve the 
natural ambience and a very rich dendrofond. 
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За комплекс некадашње фабрике цемента  у Подсуседу у западном делу Загреба, је 1995. била израђена урбанистичка студија, а 1998 и урбанистички план 
уређења. Циљ је био да се заједно са стечајним управником и новим власницима појединих делова пропале цементаре нађе могућност реконструкције 
затечених и градње нових објеката. За две грађевине су била израђена и идејна решења како би визуализирало програмске захтеве, али и могућности које 
пружају остаци некадашњег фабричког комплекса. Код израде самог плана је то било пропраћено ради флексибилности примене. У план је била укључена и 
санација клизишта као и пренамена прераде металних отпадака. Основ концепта је био покушај коришћења великих здања за нове функције и формирање 
јасних уличних и пешачких потеза који би у будућности требали бити  простори за кретање и боравак људи у новом трговачком, пословном, угоститељском, али 
и културном средишту овог дела града. Било је омогућено коришћење железнице као пруге за јавни превоз са стајалиштем у самом комплексу, али и за довоз и 
одвоз роба. У методолошком смислу је било занимљиво што су нови власници били као саговорници у програмирању и креирању новог изгледа овог простора.

For the complex of the former cement factory in Podsused in the western part of Zagreb, an urban study was made in 1995, and in 1998 an urban development plan. The 
goal was to find the possibility of reconstruction of the existing and construction of new facilities together with the bankruptcy trustee and the new owners of certain parts of 
the failed cement plant. Conceptual solutions were made for the two buildings in order to visualize the program requirements, but also the possibilities provided by the 
remains of the former factory complex. When drafting the plan itself, this was generalized due to the flexibility of implementation. The plan also included landslide 
remediation as well as conversion of metal waste processing. The basis of the concept was an attempt to use large buildings for new functions and the formation of clear 
street and pedestrian paths that in the future should be spaces for movement and stay of people in the new commercial, business, catering and cultural center of this part of 
town. It was possible to use the railway as a railway for public transport with a stop in the complex, but also for the delivery and removal of goods. In methodological terms, it 
was interesting that the new owners were seen as interlocutors in programming and creating a new look for this space.
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План детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије на територији општине Бела Црква се израђује у циљу 
омогућавања реализације пројекта биогас постројења, као когенерационог постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих 
извора. Реализација овог пројекта имаће вишеструки значај – смањење емисије штетних материја, смањење потрошње увозних енергената, затим 
ангажовање домаћег инвестиционог капитала, подстицање малих и средњих предузећа и подстицање домаће производње и усавршавање опреме за 
коришћење обновљивих извора енергије. План дефинише грађевинско земљиште и услове изградње биогас постројења, као и уређење и заштиту 
простора у непосредној близини овог енергетског објекта.  Такође, План дефинише поделу простора на функционалне целине и зоне, основну намену 
површина, предлог одређивања површина јавне намене и основне концепцијске поставке за изградњу, уређење и заштиту предметног простора. 

The plan for detailed regulation of the biogas plant for the production of electricity and heat on the territory of the municipality of Bela Crkva is being developed in 
order to enable the realization of the biogas plant project, as a cogeneration plant for the production of electricity and heat from renewable sources. The realization 
of this project will have multiple significance - reduction of harmful substances, reduction of consumption of imported energy sources, engagement of domestic 
investment capital, encouragement of small and medium enterprises and encouragement of domestic production and improvement of equipment for the use of 
renewable energy sources. The plan defines the construction land and conditions for the construction of the biogas plant, as well as the arrangement and 
protection of the space in the immediate vicinity of this energy facility. Also, the Plan defines the division of space into functional units and zones, the basic purpose 
of areas, the proposal for determining areas of public use and the basic conceptual settings for the construction, arrangement and protection of the complex.
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Пред вама је пројекат презентован на 56. Светском конгресу подморничара, Маја месеца прошле године, у Београду,под покровитељством Председника 
Републике Србије,а лоциран на Дунавском кеју Гроцке. Овај пројекат је почетак остварења Мировог дечачког сна у којем ће лаганим и сигурним корацима 
додирнути облаке ронећи до дубине од преко 80 метара. Спајањем дубина и небеских висина оствариће не само своје него и снове читавих генерација младих 
ронилаца, дечака који воле воду, авантуриста које привлачи адреналин и старих вукова који ће искусити стварност морских дубина у једној земљи која нема море. И 
тако, заједно ронећи снови ће постати стварност, а стварност ће бити лепша од сна. Волим када сунце кроз небеске даљине своју топлоту земљи пода и осветли 
уснули град, волим и када месец пробија густе облаке и ко на длану ноћ простре пред ногама, а тек што волим ову несавршеност у себи која ме тера да ситне, 
сасвим обичне ствари буду део овог пролазног живота, али све то и не волим као ову немоћ да се изразим пред белим папиром на столу. Пред вама је уобличена 
стара идеја мог пријатеља Мира Крсмановића, вишегодишњег првака у роњењу старе Југославије - DIVING DEEP POOL, са најдубљим базеном на свету.

In front of you is the project that was presented on the 56th World Congress of Submarines, in may of last year, in Belgrade under the auspices of the President of Republic of 
Serbia, and located on the Danube quay of Grocka. This project is the beginning of the realization of Mir's boyhood dream in which he will touch the clouds with light and safe 
steps, diving to a depth of over 80 meters. With the combination of depths and sky heights it will fufill not only his dreams but the dreams from generations of young divers, 
people that love water, adventerures who seek for adrenalin and old wolves who and old wolves who will experience the reality of the depths of the sea in a country that has no 
sea . And so diving together dreams will become reality, and reality will be more beautiful than a dream. I like when the sun brings it's warmth to the Earth through heavenly 
distances and enlights the sleepy town. I like when the moon breaks through the thick clouds, and as onto the palm of the hand, spreads the night before our feet, oh, how much i 
like this imperfection in me which often makes these common little things a part of this temporary life but above all i like this helplessness to express myself on this sheet of paper 
on the table. In front of you is the old idea of my friend Miro Krsmanovic, a long time diving champion of Yugoslavia – DIVING DEEP POOL, with the deepest pool in the world.
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AND PLAN ANALYSIS OF STARA VAROŠ (MUNICIPALITY OF THE OLD TOWN, KRAGUJEVAC)



Студентски радови

КАТЕГОРИЈА 12

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

12.01
РЕДЕФИНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРОСТОРА – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

12.02
УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ОБЛИКОВАЊА И ОПРЕМАЊА ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА 
У НЕПОСРЕДНОМ СТАМБЕНОМ ОКРУЖЕЊУ

12.03
САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ РАЗВОЈА ПРИОБАЉА НА ПРИМЕРУ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА ПРИОБАЉА РЕКЕ НИШАВЕ – Завршни мастер рад

12.04
БОТАНИЧКА БАШТА

12.05
СТУДИО М01У- ПРОЈЕКАТ- ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН- ИМПУЛС

12.06
УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИОБАЉА ГОЛУПЦА: ПЕЈЗАЖ КАО ПОРТАЛ У МИТ – ДУНАВСКА АТЛАНТИДА 

12.07
УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИОБАЉА: ГОЛУБАЦ HEALING PLACES

12.08
УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИОБАЉА ГОЛУПЦА: ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МЕДИЦИНЕ „ХЕРБАЛИБРИЈУМ“

12.09
FLAGSHIP ПРОЈЕКТИ – КРЕАТИВНА УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ГОЛУПЦА // ГРАДСКА МАРИНА – НОВА КАПИЈА ГРАДА

12.10
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ – 
ПРИМЕНА ПРИНЦИПА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

12.11
ПРЕДЛОГ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА БЛОКА КОМБИНАЦИЈОМ ИНДИВИДУАЛНОГ И ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

12.12
УРБАНА СТАНИЦА

12.13
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ФРАГМЕНТА ОБАЛЕ РИЈЕКЕ ЛИМ У УЖЕМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ, БИЈЕЛО ПОЉЕ

12.14
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДИВИДУАЛНОГ НАСЕЉА ``СУВИ ДО`` У КОСОВСКОЈ  МИТРОВИЦИ

12.15
УРБАНИ РАЗВОЈ И ОБНОВА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ КРОЗ ПРИМЕНУ КОНЦЕПАТА 
ЗЕЛЕНЕ И ПЛАВЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, РЕЗИЛИЈЕНТНОГ И ЗДРАВОГ ГРАДА

12.16
ЕКО-КУЛТУРНА ТУРИСТИЧКА РУТА ,,ТЕМСКА – ТОПЛИ ДО''

12.17
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ИЗМЕЊЕНОГ СТАЊА КОРИТА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ СА АНАЛИЗОМ ПЛАНА СТАРЕ ВАРОШИ



Students’ works

CATEGORY 12

STUDENTS’ WORKS

12.18
SMALL URBAN SENSATIONS: THE URBAN COMPOSITION CONCEPT OF CITY BLOCK IN BANJALUKA 

12.19
RE(FIELD)BIRTH: GREEN SPACE IN CITY AND LANDSCAPE

12.20
COASTAL GREENERY MAP: CASE STUDY OF THE ČESMA NEIGHBOURHOOD IN BANJA LUKA

12.21
LANDSCAPE ARTIFACTS: THE STORY OF A HYDROELECTRIC PLANT

12.22
NEW VESTURE  OF THE OLD NEIGHBORHOOD 

12.23
CENTER OF SCIENCE AND CULTURE

12.24
URBAN DESIGN PROJECT OF BUSINESS-RESIDENTIAL CENTER AT THE LOCATION OF NIS-EKSPRES IN NIS

12.25
URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY PANTELEJ IN THE CITY OF NIS – 
APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES PRINCIPLES

12.26
SYMBIOSIS OF CULTURE-NATURE-HUMAN THROUGH BIOPHILIC DESIGN / AGRARIA 2021

12.27
URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY PANTELEJ IN THE CITY OF NIS – 
APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES PRINCIPLES

12.28
“COLORED CITY” 

12.29
URBAN DESIGN PROJECT OF BUSINESS-RESIDENTIAL CENTER AT THE LOCATION OF NIS-EKSPRES IN NIS

12.30
PROGRAM R IN MAPPING OF NATURAL MONUMENTS ON THE TERRITORY OF NOVI SAD

12.31
LANDSCAPE CHARACTER OF VRSAC MOUNTAINS: LANDSCAPE DESIGN RULES

12.32
FIELD OF VISION–THE CENTRAL ZONE IN INĐIJA: SAPTIAL AND URBAN DESIGN CONCEPT AND LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN

12.33
NEW MARKET ON THE SLOVENIAN COAST IN LUCIJA



Студентски радови

КАТЕГОРИЈА 12

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

12.18
МАЛЕ УРБАНЕ СЕНЗАЦИЈЕ: КОНЦЕПТ УРБАНИСТИЧКЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ГРАДСКОГ БЛОКА У БАЊАЛУЦИ

12.19
ПРЕПО(ЉЕ)РОД: ЗЕЛЕНИ ПРОСТОР ГРАДА И ПЕЈЗАЖА

12.20
МАПА ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРА ПРИОБАЉА: CТУДИЈА СЛУЧАЈА ЧЕСМА У БАЊОЈ ЛУЦИ

12.21
АРТЕФАКТИ ПЕЈЗАЖА: ПРИЧА ЈЕДНЕ ХИДРОЦЕНТРАЛЕ

12.22
НОВО РУХО СТАРОГ НАСЕЉА

12.23
НАУЧНО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

12.24
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ ЦЕНТРА НА ЛОКАЦИЈИ НИШ-EКСПРЕСA У НИШУ

12.25
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ– 
ПРИМЕНА ПРИНЦИПА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

12.26
СИМБИОЗА КУЛТУРЕ-ПРИРОДЕ-ЧОВЕКА КРОЗ БИОФИЛНИ ДИЗАЈН / АГРАРИА 2021

12.27
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ – 
ПРИМЕНА ПРИНЦИПА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

12.28
„ОБОЈЕН ГРАД“

12.29
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ ЦЕНТРА НА ЛОКАЦИЈИ НИШ-EКСПРЕСA У НИШУ

12.30
ПРОГРАМ Р У МАПИРАЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА

12.31
КАРАКТЕР ПРЕДЕЛА ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА: ПРЕДЕОНО ОБЛИКОВНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

12.32
ИЗЛАЗ НА ХОРИЗОНТ–ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ГРАДА ИНЂИЈЕ: ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКИ КОНЦЕПТ И ПЕЈЗАЖНО-АРХИТЕКТОНСКО УРЕЂЕЊЕ

12.33
НОВА ТРЖНИЦА НА СЛОВЕНСКОЈ ОБАЛИ У ЛУЦИЈИ



Студентски радови



12.01.Студентски радови Students’ works

Концепт рада је стварање зелене оазе на простору општине Врачар. То је постигнуто уређењем и проширењем јавних простора, озелењавањем 
кровова стамбених објеката и измештањем некомпатибилних функција које су у постојећем стању присутне у близини Београдског драмског 
позоришта. Даљом анализом дате локације, препозната је амбијентална вредност Црвеног крста, простора који је значајан како локалним 
становницима тако и свим Београђанима. Деградирани простор око самог споменика решен је измештањем аутобуске окретнице и формирањем 
компактног отвореног јавног простора који комуницира са спомеником. На тај начин истакнута је културолошка и историјска вредност Црвеног крста.

The concept of the project is to create green oasis on the premises of the Vracar district. This has been achieved by arranging and expanding public spaces, 
greening the roofs on residential buildings and displacing incompatible functions that are present near the Belgrade Drama Theater. Following the further analysis 
of the location, the ambient value of Red Cross is recognized as an area that is significant for both local residents and all Belgrade citizens. The degraded area 
around the monument is resolved by relocating bus station and forming a compact open public space that communicates with the monument itself. In that way, 
cultural and historical value of the Red Cross is emphasized.

Година израде:
Аутор:
Ментори:
Институција:

2020.
студент, Ксенија Великинац 
др Катарина Јевтић Новаковић, професор, Сара Милошевић, асистент 
Aкадемија техничко -уметничких струковних студија Београд, одсек Висока грађевинско-геодетска школа 

РЕДЕФИНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРОСТОРА – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

REDEFINING PUBLIC SPACE – URBAN PROJECT OF THE AMBIENT UNIT RED CROSS



12.02.Студентски радови Students’ works

Предметна локација обухвата Видовданску улицу у Крушевцу, која сада има функцију примарне градске улице. Концепт идејног решења за одабрану 
локацију следи два циља, један од њих је да простор добије идентитет који је у складу са централном зоном у оквиру које се локација налази, док је 
други циљ био постизање одређеног степена комфора за становнике и кориснике тог подручја. Код решења се разликују две "целине" -  део испред 
позоришта, простор намењен изложбама на отвореном и други део улице, који уоквирују стамбене зграде. Моделовани простори за седење 
распоређени су тако да усмеравају поглед ка споменику Косовских јунака, и у свом склопу имају клупе, канте, зелену површину која  доприноси бољем 
микроклиматском комфору.

The subject in question is located on Vidovdanska Street in Kruševac, which now has the function of a man street. The notion for the chosen location follows two 
objectives, one of which is to give the space an identity that is in line with the central zone of the city in which the space is located. The other goal was to achieve a 
certain degree of comfort for the local residents. Solution includes two areas-firstly one in front of the theater intended for outdoor exhibitions, and a second area of 
the street which is encircled by  residential buildings. Seating areas are planned on the site, they are located in the forepart of the site and are arranged as such to 
direct the view towards the Monument of Kosovo Heroes, this includes benches, trash bins and a green area which attributes to bettering the microclimate 
comfort. 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ОБЛИКОВАЊА И ОПРЕМАЊА 
ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА У НЕПОСРЕДНОМ СТАМБЕНОМ ОКРУЖЕЊУ

IMPROVING THE LOCAL COMMUNITY - URBAN DESIGN AND FURNISHING OF PUBLIC OPEN SPACE IN 
THE IMMEDIATE LIVING ENVIRONMENT

Година израде:
Аутор:
Ментори:

2019-2020.
Студент Катарина Вујић 

Институција:

Ред. проф. др Петар Митковић, Доцент др Милена Динић-Бранковић, 
Aсистент маст. инж. Милица Игић, Aсистент маст. инж. Михаило Митковић   
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 



Завршни мастер рад је наставак рада на теми која је обрађивана у оквиру предмета Синтезни пројекат Урбанизам. 
Локација се налази у близини центране градске зоне и обухвата део приобаља реке Нишаве. Река представља наслеђе заједнице и њено приобаље 
показује велики потенцијал да постане централна осовина у новом јавном простору. Пројекат пружа прилику интеракције људи и природе и воде кроз 
примену површина немењених рекреацији, повезаних пешачким стазама, трим и бициклистичким стазама. Представља простор јавног уживања са 
једноставним визуелним и физичким јавним приступом. 

Master thesis is a further elaboration of the work on the topic that was covered within the course Synthesized Project Urbanism.
The site is located close to the central city area and includes a part of the Nišava waterfront. The river represents a community heritage and its riverfront 
demonstrates a great potential for becoming a central axis in a new public space. The project supplies the opportunity for interaction between people and nature 
and water, through the application of recreational areas, conected by pedestrian paths, jogging and bike paths. It represents a place of public enjoyement with a 
simple visual and psysical public access. 

12.03.Студентски радови Students’ works

САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ РАЗВОЈА ПРИОБАЉА НА ПРИМЕРУ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИОБАЉА РЕКЕ 
НИШАВЕ – Завршни мастер рад

CONTEMPORARY PRINCIPLES OF WATERFRONT DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE REMODELATION 
OF A PART OF NIŠAVA WATERFRONT – Master thesis

Година израде:
Аутор:
Ментори:

2019-2020.
Маст. инж. арх. Катарина Кнежевић 

Институција:

др Милена Динић-Бранковић, доцент, ментор завршног мастер рада; др Петар Митковић, редовни професор; 
Јелена Ђекић, асистент, ментори у оквиру предмета Синтезни пројекат Урбанизам 
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 



12.04.Студентски радови Students’ works

На подручју предметног захвата тежи се активирању простора као новог урбаног миљеа који ће подићи квалитет ваздуха у граду. Идеја је формирање 
ботаничке баште са лејама различитих биљних врста, подијељених стазама за шетњу, обогаћених садржајима одмаралишног, забавног и 
истраживачког карактера. Планирају се и заједничке површине са друштвеним садржајима како би се простор отворио и широј групи људи, који ће, 
поред испољавања истраживачког духа, моћи да користе простор и у вријеме своје доколице. Људи живе све брже, и све више су подложни болестима 
и разним аномалијама. Зато, сматрамо хуманим стварање простора гдје је рад у природи нешто што постаје свакодневица.

In the area of the project in question, we tend to activate the new space as a new urban area, which will raise the air quality in the city. The idea is to form a botanical 
garden with domestic plant species, divided by walking paths, enriched with resort, entertainment and research character. It is important to mention that common 
areas with social contents are planned in order to open the space to a wider group of people, who will be able to use the space during their leisure time. People are 
more exposed to diseases and various anomalies nowadays, so we consider it human to create a space where working in nature is something that becomes an 
everyday routine. 

БОТАНИЧКА БАШТА

BOTANICAL GARDEN

Година израде:
Аутори:
Ментори:

2020.
Студенти: Оливера Мирковић, Јелена, Живковић  

Институција:

Проф. др Светислав Г. Поповић, д. и. а., МСц Марија Ћаћић, спец. арх., 
МСц Невена Ђуровић Машановић, спец. арх., МСц Бојана Распоповић, спец. арх. 
Универзитет Црне Горе,  Архитектонски факултет, Подгорица 



12.05.Студентски радови Students’ works

Нервни систем у нама функционише савршно и подржава живот, a по том принципу би требало да функционише и околина у којој проводимо највише 
времена и простор у ком живимо. Пројекат има циљ да се у Блоку 71на Новом Београду, по принципима еколошког дизајна, креира нови центар 
суседства који ће користити све старосне групе. Идеја је да се регенеришу делови простора Блока који нису активни као и да се уреди и изгради нови 
центар у близини реке, који ће напајати цео блок енергијом нудећи разноврсне садржаје. Тај део се назива ,Импулс“. Од нервног система до новог 
блока.

Our nervous system functions perfectly and supports life. The environment in which we spend the most of our time and the space in which we live should also 
function like this. The project aims to create a new community center in New Belgrade's Block 71, based on the ecological design principles, to be used and 
enjoyed by all age groups. The idea is to regenerate housing open spaces that are not active, but also to make a new multifunctional center near the river that will 
supply the entire block with new energy. That part is called "Impulse".

СТУДИО М01У - ПРОЈЕКАТ - ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН - ИМПУЛС

STUDIO M01U - PROJECT - ECOLOGICAL URBAN DESIGN - IMPULSE

Година израде:
Аутор:
Ментори:

2019.
студент Ајша Ђукић  

Институција:

Наставник: др Живковић Јелена, ванредни професор; Учесници у настави: др Милојевић Милица, доцент; 
Сарадници: Марија Цветковић, диа, асистент; Координатор: Дејан Милетић, в.проф.
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет



12.06.Студентски радови Students’ works

Методологија рада заснива се на аналитичком приступу у истраживању природе и природног наслеђа подручја Голупца. Препозната је специфичност 
у погледу климатских услова овог подручја, попут снажних ветрова и близине велике водене површине. Због тога је за синтезни рад коришћен 
феномен потопа, у циљу формирања отпорног града као главног циља, а у обликовном смислу је узет модел изгубљеног града Атлантиде са 
карактеристичном геометријом концетричних кругова. У разради пројекта, прилагођавањем концепта контексту, као примарни носилац пројекта 
представљен је наутички центар са марином као главном тачком, кога прате ефемерно становање на води и пратећи садржаји који подржавају 
активности приобаља.

The methodology of the work is based on an analytical approach in researching the nature and natural heritage of the Golubac area. The uniqueness regarding to 
the climatic conditions of this area, such as strong winds and the proximity to a huge water surface, is well-known. Therefore, the phenomenon of a flood is used in 
synthetic work, aiming to form a resilient city as the main objective. In the other hand, the model of the lost city of Atlantis with its characteristic geometry of the 
concentric circles was adopted in the sense of design. The concretisation phase of the project relates to its customisation to context. A focal point of the final 
project is a science centre with a marina, which was supported with ephemerid water housing and the supplementary riverfront facilities.

УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИОБАЉА ГОЛУПЦА: ПЕЈЗАЖ КАО ПОРТАЛ У МИТ – ДУНАВСКА АТЛАНТИДА 

URBAN REGENERATION OF THE GOLUBAC RIVERFRONT: LANDSCAPE AS A PORTAL INTO THE MYTH – DANUBE ATLANTIS 
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Подручје Голупца је специфичан природни потез, са историјским и културним значајем – који има велики потенцијал за развијање места за излечење – 
са циљем повећања свести о менталном здрављу, не само оних којима је додатна нега потребна, већ свима који су изложени стресу данашњице. 
Предвиђени пројекат простире се на малом заливу источно од града, познатом као Дедине, који је идеално место за интеграцију Националног парка 
„Ђердап“ и Дунава. Целокупни комплекс напаја се постојећим коридором по ободу локације, док се нагласак ставља на речни саобраћај и спајање 
Голупца са осталим тачкама на дугом току реке у физичком, економском, социјалном, културном и историјском смислу.

Golubac Area is a specific natural place with a historic and cultural significance. This feature has a great potential for growing into a healing place, raising 
awareness about mental health, not only for those who need an additional nursing, but for all people exposed to the stress of daily routine. The planned project is 
located on a small bay east to the town, known as Dedine, which is an ideal place for the integration of the “Djerdap” National Park and the Danube Riverside. The 
entire complex is supplied by the existing corridor along the location, while the emphasis is given to river transport and the connection of Golubac Town with the 
other localities along the Danube in physical, economic, social, cultural and historical sense.
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URBAN REGENERATION OF WATERFRONT: GOLUBAC HEALING PLACES
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Институт традиционалне медицине „Хербалибријум“ се планиран у Голупцу, Источној Србији, познатој по коришћењу лековитог биља, што је данас 
запостављено. Дати институт је смештен у брдовитом подручју, који се надовезује на Национални парк ‚‚Ђердап“ и пружа све до реке Дунав. Окружење 
битно утиче на развој пројекта и осетна је тежња наглашавања природних вредности. Локација је подељена на три зоне: лечење, образовање и 
производњу. Лечење је одвојено од осталих зона ради приватности. Природно окружење ствара просторе за релаксацију, одмор и медитацију. 
Производња је највећа зона која се надовезује на већ постојеће саобраћајнице, као и обрадиве површине. Образовање залази у простор производње 
где је омогућен практични рад на обрадивим површинама.

"Herbalibrium" Institute of Traditional Medicine is located in Golubac, Eastern Serbia, known for the use of medicinal herbs, nowadays neglected. The institute is 
located in a hilly area, which connects to the „Đerdap” National Park and descends all the way to the Danube River. The environment significantly influences the 
project development, with a noticeable tendency to emphasise natural values. The location is divided into three zones: healing, education, and production. The 
healing zone is separated from the other ones due to the necessity of privacy. The natural environment creates spaces for relaxation, leisure, and meditation. The 
production is the largest zone that is linked to the existing transport corridors, as well as agriculture land. Education Zone partly overlaps with the Production Zone, 
where practical work on the production site is directly enabled.

УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИОБАЉА ГОЛУПЦА: ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МЕДИЦИНЕ „ХЕРБАЛИБРИЈУМ“

URBAN REGENERATION OF GOLUBAC WATERFRONT: "HERBALIBRIUM" INSTITUTE OF TRADITIONAL MEDICINE 
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Тема рада јесте умрежавање две заједнице у Голупцу које постоје – једриличарске и рибарске – кроз пројекат који би оживео део градског приобаља са 
марином увођењем додатних садржаја, али и створио место за одвијање нових манифестација и активности крај воде уважавајући амбијентални, 
историјски и културни контекст Голупца, као и начин живота његових становника. Нагласак у пројекту је на комплексу марине са пратећим програмом, 
важном основом по даљи развој града као туристичког одредишта и једриличарског центра на Дунаву.

The topic of the work is the connection of two existing communities in Golubac – sailing and fisherman – through the project that will revitalise the town riverfront 
with marina by introducing additional facilities, but also with creating a place for new events and activities near the water. At the same time, it will pay a respect to 
the ambient, historic and cultural context of Golubac Town and local lifestyle. The emphasis in the project is on the marina complex with the auxiliary programme, 
which is an important basis for the further development of the town as a tourist destination and a sailing centre on the Danube.
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На предметној локацији предвиђена је изградња насеља у складу са принципима Новог урбанизма. Заступљени су различити типови становања. 
Зграде су мешовите намене, ниске спратности, организоване у полу-отворене блокове, чиме се постиже велика густина становања. Многе садрже и 
приватна дворишта оријентисана ка југу, ради побољшања квалитета живота становника. Омогућена је добра пешачка повезаност са свим 
садржајима на локацији, чиме се употреба аутомобила значајно смањује. Паркирање је делом предвиђено и у подземним гаражама, како би се 
ослободиле површине за зеленило.Циљ је стварање насеља које ће задовољити потребе становника свих узраста, безбедно окруђење пријатно за 
боравак, а истовремено еколошки одрживо и савесно. 

At the assigned location, the settlement construction is planned following the principles of the New urbanism. Different housing types are represented. The 
buildings are mixed-use, low-rise, organized into semi-open blocks, which achieves high housing density. Many also have south-facing private yards to improve 
the quality of resident's life. Good pathways provide access to all the facilities on the location, which significantly reduces car use. Parking is partly provided in 
underground garages, to free areas for greenery. The goal is to create a settlement that satisfies the needs of residents of all ages, safe and pleasant environment, 
and concurrently environmentally sustainable.
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ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У 
НИШУ – ПРИМЕНА ПРИНЦИПА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY PANTELEJ IN 
THE CITY OF NIS – APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES PRINCIPLES
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На слободном, неизграђеном простору локације, која је у оквиру градске општине Пантелеј, у Нишу, дата су два предлога просторне организације и 
уређења блока комбинацијом индивидуалног и вишепородичног становања. Систем просторне организације је комбиновани са применом 
индивидуалних, двојних и зграда у низу код индивидуалног и слободностојећих зграда и ламела код вишепородичног становања. Предвиђени су 
додатни садржаји карактеристични за овај ниво просторне организације, као и приватни, заједнички и јавни простори уз примену степеновања јавног 
простора у непосредном стамбеном окружењу.

Two proposals are given for the spatial organization and arrangement of a block, with a combination of individual and multi-family housing in the free, undeveloped 
space at the location, which is in the municipality of Pantelej, Nis. The system of spatial organization is combined with the application of individual, semi-detached 
and houses in a row, for individual and free-standing buildings and lamellas, for multi-family housing. Additional contents characteristic for this level of spatial 
organization are envisaged, as well as private, common and public spaces with gradation of public space in the immediate residential environment.

ПРЕДЛОГ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА БЛОКА КОМБИНАЦИЈОМ ИНДИВИДУАЛНОГ И 
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

PROPOSAL OF SPATIAL ORGANIZATION AND ARRANGEMENT OF THE BLOCK WITH A COMBINATION OF 
INDIVIDUAL AND MULTI-FAMILY HOUSING

Година израде:
Аутори:
Ментори:

2019/2020.
Петра Живадиновић, Алекса Станковић 

Институција:

Ред. проф. др Петар Митковић, Доцент др Милена Динић-Бранковић, Aсистент дипл.инж.арх. Јелена Ђекић, 
Асистент маст. инж. Милица Игић, Aсистент маст. инж. Магдалена Василевска  
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 



12.12.Студентски радови Students’ works

У складу са временом у којем предвиђамо изградњу објеката, морамо водити рачуна о екологији - поготово водећи се овом локацијом (близина ријеке 
Морача, парк шуме ...). Околина локације је озелјенјена тако да треба водити рачуна да се на коректан начин испоштује континуитет зеленила од 
Краљевог парка, Његошевог, наше локације, или испод брда Горице. При изградњи пожељно је користити најновију технологију, у првом реду водити 
рачунa о енергији и базирати на изградњи 0 енергетских објеката. Наравно уз све то најбитније за кога градимо простор, ко су корисници? Настојимо да 
отворимо простор са свих страна и да га омогућимо разним узрастима, са пуно разноврсних садржаја и простора за релаксацију.

In accordance with the time in which we anticipate the construction of buildings, we must take care of the ecology - especially guided by this location (near the river 
Morača, forest park ...). The main fact is that this location should respect the continuity of greenery from King's Park, Njegošev, our location, and in the 
continuation of the hill Gorica. It is desirable to use the latest technology, primarily take care of energy and be based on the construction of 0 energy buildings. And 
of course, with all that, the most important thing is when we build the space, who are the users? We try to open the space from all sides and to provide it to different 
ages, with a lot of different contents and spaces for relaxation.
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УРБАНА СТАНИЦА

URBAN STATION
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Политичка и економска непромишљеност, колективно занемаривање, довело је до тога да Лим постане најзагађенија ријека Црне Горе. Рад 
представља нову визију Бијелог Поља, гдје његова тренутно најслабија тачка може постати најјачи адут града. За остваривање тог циља, Лим као 
физичка баријера која дијели град, постаје катализатор који приближава два дијела града и даје велику прилику да се и друга знатно неразвијенија 
страна града - развије. Посебан потенцијал је препознат на острву Сињавац који преузима улогу кулминатора читаве структуре.

Political and economic recklessness, massive negligence made Lim the most polluted river in Montenegro. This research is about new vision of Bijelo Polje, 
whereas the weakest link becomes the strongest point. River Lim as the divider of two parts of the city becomes a catalyst, giving an opportunity for the other 
undeveloped part of the city to develop. The main protagonist of this project becomes the island Sinjevac. The approach to this location started with marking 
exposures and buildings with high sentimental value for the inhabitants. Next step was to make logical connections among landmarks creating an urban narration.
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REVITALIZATION OF A FRAGMENT OF THE LIM RIVER BANK IN THE DOWNTOWN AREA, BIJELO POLJE
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Суви До је насеље у општини Косовска Митровица, Косово и Метохија, Република Србија. Село је разбијеног типа, налази се на 520-540м надморске 
висине, на десној страни долине реке Ибар. Припада катастарској општини Суви До (420 ха). Планом детаљне регулације разрађена је изабрана 
моделска опција која се односи на индивидуално насеље, преиспитано је њено уклапање у контекст непосредног окружења и испуњава циљ 
просторно-физичког повезивања са ширим окружењем преко просторних комуникационих мрежа, организационо-функционалног повезивања преко 
логичке функционалне повезаности одређених активности и садржаја, амбијентално-структуралног надовезивања амбијентално-морфолошких 
целина и преко програмско-типолошког структуирања врста и видова становања, услуга..., у узвратно-логичкој повезаности.

Suvi Do is a village in the municipality of Kosovska Mitrovica, Kosovo and Metohija, Republic of Serbia. The village is of a broken type, located at 520-540 m above 
sea level, on the right side of the valley of the river Ibar. It belongs to the cadastral municipality of Suvi Do (420 ha). The detailed regulation plan elaborates the 
selected model option related to the individual settlement, re-examines its fit into the context of the immediate environment and fulfills the goal of spatial-physical 
connection with the wider environment through spatial communication networks, organizational-functional connection through logical functional connection of 
certain activities and contents, ambient-structural connection of ambient-morphological units and through program-typological structuring of types and types of 
housing, services ..., in reciprocal-logical connection.
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Пројекат би се реализовао кроз три фазе. У првој фази развоја оформила би се матрица саобраћајних токова надовезивањем на већ постојеће правце, 
а потом би се подручје испунило биљним културама које би биле у функцији ремедијације контаминираног тла. У другој фази развоја дошло би до 
формирања линијског парка. На крајевима поменутих праваца образовали би се пунктови, а слободне површине би послужиле за одржавање 
манифестација у циљу постепеног усађивања простора Аде Хује у колективну меморију грађана. На рубу новоформираног острва нашао би се торањ 
за регулацију водотокова. У трећој фази развоја, зоне које су у претходним фазама биле испуњене различитим биљним културама постепено би 
прерасле у радничко насеље.

The project would be implemented in three phases. In the first phase of development, a matrix of traffic flows would be formed by connecting to existing routes, 
and then the area would be filled with plant cultures that would be in the function of remediation of contaminated soil. In the second phase of development, a line 
park would be formed. At the ends of the mentioned routes, checkpoints would be formed, and the free areas would be used for holding manifestations in order to 
gradually instill the space of Ada Huja into the collective memory of the citizens. At the edge of the newly formed island, there would be a tower for regulating 
watercourses. In the third phase of development, the zones that were filled with different plant cultures would gradually grow into a workers' settlement.

УРБАНИ РАЗВОЈ И ОБНОВА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ КРОЗ ПРИМЕНУ КОНЦЕПАТА ЗЕЛЕНЕ И ПЛАВЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ, РЕЗИЛИЈЕНТНОГ И ЗДРАВОГ ГРАДА

URBAN DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION OF ADA HUJA AREA THROUGH THE APPLICATION OF 
THE CONCEPTS OF GREEN AND BLUE INFRASTRUCTURE, RESISTANT AND HEALTHY CITY
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Пројекат успостављања еко-културне туристичке руте између старопланинских села Темска и Топли До замишљен је као средство повезивања 
природних локалитета, градитељског наслеђа и нематеријалне културне баштине - у складну целину која промовише идентитет подручја и заштиту 
природе и традиције. Циљ пројекта јесте пружање доприноса одрживом развоју заснованом на неинвазивној употреби туристичког потенцијала 
еколошких и култирних вредности. Просторна интервенција подразумева ревитализацију старог сеоског пута (који је долинама Темштице и 
топлодолске реке повезивао ова два села и био основно средство транспорта стоке и пољопривредних добара), као и увођење туристичке 
инфраструктуре унутар насеља.

The project of establishing an eco-cultural tourist route between the Stara Planina villages of Temska and Topli Do is conceived as a means of connecting natural 
sites, architectural heritage and intangible cultural heritage - into a harmonious whole that promotes local identity and protection of nature and tradition. The aim of 
the project is to contribute to the sustainable development based on the non-invasive use of the tourist potential of ecological and cultural values ��. Spatial 
intervention includes the revitalization of the old rural road (which once connected these two villages through the valleys of Temštica and the Toplodolska river and 
was the main means of transporting livestock and agricultural goods) as well as providing tourist infrastructure within the settlement.

ЕКО-КУЛТУРНА ТУРИСТИЧКА РУТА ,,ТЕМСКА – ТОПЛИ ДО''

ECO-CULTURAL TOURIST ROUTE ,,TEMSKA – TOPLI DO''
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Идеја за разраду решења је постојеће стање урбанистичког решења, односно низ мостова на потезу, изграђених у првим деценијама 20.века, који 
говоре о историји града. Преузели смо основну линију архитектонске форме и даље је модификовали и применили. Овакав приступ  одржава форму 
објеката над реком Лепеницом чиме не прекида, већ поменути, низ мостова/визуелно и наменски. Визуелни део форме односи се на арх. линију Лучног 
моста, применом на део новопројектованог павиљона, док се намена одражава у задржаној функцији пешачког моста. Павиљонски концепт се ослања 
на зону школе која се налази у близини, оспособљавањем за кориснике, претежно децу. Решење подразумева повезивање зоне обраде са најближим 
аутобуским стајалиштем и улицом која води до школског дворишта. 

The initial idea for the elaboration of the solution, was the existing state of the urbanism, through the series of old bridges, built in the first decades of the 20th 
century, which speaks of the history and spirit of the city. We took over the basic line of the architectural form, which we further modified and applied. This approach 
maintains the impressive shape of the objects over the river Lepenica and with that does not interrupt, already mentioned, series of the bridges / visually and 
purposefully. The visual part of the taken form refers to the architectual line of the Arched Bridge, by applying it to a part of the newly designed pavilion, while the 
purpose is reflected in the retained function of the pedestrian bridge. The pavilion concept originally relied on a nearby school area, in terms of training for users, 
mostly children. The solution involves connecting the processing zone with the nearest bus stop and the part of the street leading to the school yard. 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ИЗМЕЊЕНОГ СТАЊА КОРИТА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ СА АНАЛИЗОМ ПЛАНА СТАРЕ ВАРОШИ

CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF A NEW SOLUTION OF THE RIVERBAD LEPENICA (KRAGUJEVAC, SERBIA) 
AND PLAN ANALYSIS OF STARA VAROŠ (MUNICIPALITY OF THE OLD TOWN, KRAGUJEVAC)

Година израде:
Аутори:
Ментор:
Институција:

2019/2020.
студент Кристина Милановић, студент Алекса Вранић
доцент Наталија Богдановић, мастер инжењер архитектуре
-



12.18.Студентски радови Students’ works

Идеја овог рада је билa очување идентитета улице Мирка Ковачевића у Бањалуци. Односно, схватање граница и прожимања између архитектуре 
босанске махале, тј. породичних кућа са четвороводним крововима, и архитектуре колективних стамбених зграда из 20. вијека. Брисањем 
дефинисаних граница, добијамо један континуални микс породичног и вишепородичног становања. Објекти прате линију улице стварајући 
полуотворени стамбени блок, гдје је заједнички простор истовремено и приватан и јаван. Такође, постављањем објеката до улице добијамо баријеру 
од уличне буке, а повлачењем ка ријеци Врбас, добијамо све више пријатнију и мирнију атмосферу са разноликим рекреационим и друштвеним 
садржајем.

The idea of ��this work was to preserve the identity of Mirko Kovačević Street in Banja Luka. That is, the understanding of the boundaries and permeation between 
the architecture of the Bosnian mahala, ie. family houses with four-pitched roofs, and the architecture of collective residential buildings from the 20th century. By 
removing the defined boundaries, we get one continuous mix of family and multi-family housing. The buildings follow the line of the street, creating a semi-open 
apartment block, where the common space is both private and public. Also, by placing the new buildings next to the street, we get a barrier from street noise, and 
by retreating towards the river Vrbas, we get an increasingly pleasant and peaceful atmosphere with a variety of recreational and social content. 

МАЛЕ УРБАНЕ СЕНЗАЦИЈЕ: КОНЦЕПТ УРБАНИСТИЧКЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ГРАДСКОГ БЛОКА У БАЊАЛУЦИ

SMALL URBAN SENSATIONS: THE URBAN COMPOSITION CONCEPT OF CITY BLOCK IN BANJALUKA 
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Град Бања Лука дуго је важио за пејзажни град, препун зеленила и алеја, али последњих година тај епитет постепено исчезава. Нагла урбанизација и 
капитална градња довеле су до колапса зелених простора. Како се пејзажни град не би изгубио проналазе се и препознају запуштени, неизграђени 
простори и претварају се у урбане оазе, паркове, баште. Циљ задатка јесте поново поставити Бањалуку као водиљу урбаног пејзажног развоја. Један 
од таквих простора, препун потенцијала и капацитета да се трансформише у зелену, урбану оазу јесте неизграђен простор смјештен између 
Универзитетског кампуса и новоизграђеног шопинг центра Делта.

The city of Banja Luka has long been considered a landscape city, full of greenery and alleys. But in recent years, this epithet has gradually disappeared. Rapid 
urbanization and capital construction have led to the collapse of green spaces. In order not to lose the green city, neglected, undeveloped spaces are found and 
recognized and turned into urban oases, parks, gardens. The goal of the task is to re-establish Banja Luka as a leader in urban landscape development. One such 
space, full of potential and capacity to transform into a green, urban oasis is the undeveloped space located between the University campus and the newly built 
Delta shopping center.

ПРЕПО(ЉЕ)РОД: ЗЕЛЕНИ ПРОСТОР ГРАДА И ПЕЈЗАЖА

RE(FIELD)BIRTH: GREEN SPACE IN CITY AND LANDSCAPE

Година израде:
Аутори:

Ментори:
Институција:

2020.
д.и.а. Ивона Кнажевић, д.и.а. Зоран Уљаревић, д.и.а. Jелена Рађеновић – студенти студијског програма 
2. циклуса архитектура и урбанизам
Проф. др Љиљана Дошеновић, Доц. др Тања Тркуља 
Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 



12.20.Студентски радови Students’ works

Истраживање се бави процјеном стања зелене структуре приградског насеља Чесма у Бањој Луци. Насеље је специфично због својих природних 
карактеристика и положаја на ушћу ријеке Врбање и Врбас. Приобаље карактерише високо растиње младих стабала и стабала у развоју. Непосредно 
уз насеље, ријека Врбас формира зелену аду, која је густо озелењена развијеним стаблима. Анализа је показала да највећи дио постојећег зеленила 
чине приватне пољопривредне парцеле, док други дио чини слободна обала ријеке. Закључак је да би увезивањем свих зелених структура, заједно са 
пејзажним идентитетом града Бања Луке, простор добио један чврсто увезан систем руралног и урбаног зеленила.

The research deals with the assessment of the state of the green structure of the suburban neighborhood of Česma in Banja Luka. The settlement is specific due 
to its natural characteristics and position at the confluence of the Vrbanja and Vrbas rivers. The coast is characterized by high growth of young trees and 
developing trees. Nearby the settlement, the river Vrbas forms Ada, which is densely greened with already developed trees. The analysis said that most of the 
existing greenery consists of private agricultural plots, while the other part is the free river coast. The conclusion is that by importing all the green structures, the 
space would get a tightly connected system of rural and urban greenery which favors the landscape identity of the city of Banja Luka.

МАПА ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРА ПРИОБАЉА: CТУДИЈА СЛУЧАЈА ЧЕСМА У БАЊОЈ ЛУЦИ

COASTAL GREENERY MAP: CASE STUDY OF THE ČESMA NEIGHBOURHOOD IN BANJA LUKA
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Посматрани обухват представља специфичну амбијентално–историјску цјелину града Бањалуке. Са једне стране je пејзаж као симбиоза динамичног 
терена и ријеке Врбас, те разноврсност биљног свијета – листопадног и четинарског дрвећа којим је амбијенталност употпуњена. Са друге стране је 
занимљива историјска хронологија која почиње доласком католичког реда Траписта у ово подручје што ће за тадашњу малу провинцију бити 
револуционарно. Траписти граде самостан, покрећу производњу сира, пива, текстила, али оно најважније, они граде прву хидроцентралу и у ово, 
данас предграђе Бањалуке, најприје долази струја. Од свега тога данас су остали артефакти који, иако запуштени, представљају историјско благо 
града на Врбасу.

The observed coverage represents a specific ambient–historical whole of the Banja Luka city. On one side is the landscape as a symbiosis of dynamic terrain and 
the river Vrbas and also the diversity of flora – deciduous and coniferous trees which complement the ambience. On the other hand, there is an interesting 
historical chronology that begins with the arrival of the Catholic Trappist order in this area. The event  proved to be revolutionary for the then small province. The 
Trappists built a monastery and started the production of cheese, beer, textiles. But most importantly, they built the first hydroelectric power plant and in this, today 
a suburb of Banja Luka, electricity comes first. Nowadays there are other artifacts that, although neglected, represent the true historical treasure of the city on the 
river Vrbas.
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АРТЕФАКТИ ПЕЈЗАЖА: ПРИЧА ЈЕДНЕ ХИДРОЦЕНТРАЛЕ

LANDSCAPE ARTIFACTS: THE STORY OF A HYDROELECTRIC PLANT
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Периферија или субурбис резултат је свеобухватне урбанизације започете након Другог свјетског рата која своју кулминацију доживљава у XXI. вијеку. 
Настала творевина нејасног карактера, често без идентитета, функционално представља градску четврт са доминантно не градским особинама. Од 
историјски познате чињенице да град настаје из села, под окриљем процеса деруралзације град постаје један деструктивно-конструктивни атрактер. 
Заробљено насеље између два обрасца са нејасноћама у карактеру и идентитету , остаје као производ неконтролисане урбанизације, друштвених 
дешавања и немоћи администрације. Поставља се питање како се тако трансформисано насеље позциционира у урбаној структури града, те какав је 
његов идентитет? На који начин одговара изазовима са којима се сусреће?

The suburbis is the result of a comprehensive urbanization that began after the Second World War, which culminated in the 21st century. The result is undefined  
settlement, often without identity, functionally represents a city district with predominantly non-urban features. From the historically known fact that the city 
emerges from the village, under the auspices of the process of deruralization, the city becomes a destructive-constructive character. A trapped settlement 
between two patterns with ambiguities in character and identity, remains as a product of uncontrolled urbanization, social events and the impotence of the 
administration. The question is how such a transformed settlement is positioned in the urban structure of the city, and what is its identity? How does he respond to 
the challenges that he faces? 
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НОВО РУХО СТАРОГ НАСЕЉА

NEW VESTURE  OF THE OLD NEIGHBORHOOD 
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Као тема рада задато је истраживање локације Аде Хује ( Београд), те предлог решења урбаног развоја и обнове. Увођењем речних канала на локацију 
формирали би се јединствени екосистеми у циљу проучавања али и повећања атрактивности самог простора. У оквиру ове целине јавили би се 
различити садржаји попут научних станица за истраживање нанотехнологија, изложбених и едукативних павиљона, различитих културних садржаја 
попут театра и музичких павиљона, али и смештајних капацитета и хала за развијање конгресног туризма. Јединствене физичке структуре допринеле 
би стварању нове силуете града која би утицала на визуелни идентитет посматрано са Дунава.

The topic of the paper is the research of the location of Ada Huja (Belgrade), and the proposal of a solution for urban development and renewal. The introduction of 
river canals on the site would form unique ecosystems in order to study but also increase the attractiveness of the space itself. Within this unit, there would be 
various contents such as scientific stations for nanotechnology research, exhibition and educational pavilions, various cultural contents such as theater and 
music pavilions, but also accommodation facilities and halls for the development of congress tourism. Unique physical structures would contribute to the creation 
of a new silhouette of the city that would influence the visual identity observed from the Danube.
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Пројектним задатком је предвиђена израда урбанистичког пројекта пословно-стамбеног центра на локацији некадашњег комплекса Ниш-експреса у 
Нишу. Будући да се подручје налази у широј централној градској зони и ослоњено је на саобраћајницу јаког интензитета, примењен је блоковски, 
ивични систем изградње. Тиме је унутарблоковски простор изолован од утицаја околине. Овим решењем предвиђени су стамбени и јавни садржаји, 
док је паркирање решено у подземној гаражи. У оквиру унутарблоковског простора  предвиђени су простори за игру деце, наткривени делови  за 
седење, простори за рекреацију, учионице на отвореном, као и централно позициониран мултифункционални простор са различитим типовима 
седења. Решење употпуњују зелене и водене површине, као и мобилијар савременог дизајна.

The project suggests an urbanistic solution for a development of a business-residential center located on the grounds of former Nis Express complex in Nis. The 
area being situated in the wide central city zone and leaning on a high intensity busy road, an edge block system of construction has been applied, which made the 
internal block space isolated from the surround influence. This type of solution has been suggested regarding the residential and public content, whereas the 
parking includes an underground garage. Playgrounds for children, covered sitting parts, recreational space, outdoors classrooms, as well as centrally positioned 
multifunctional space with different types of seats have all been suggested within this internal block space. Green and water surfaces together with contemporary 
furniture will make the design complete.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ ЦЕНТРА НА ЛОКАЦИЈИ НИШ-EКСПРЕСA У НИШУ

URBAN DESIGN PROJECT OF BUSINESS-RESIDENTIAL CENTER AT THE LOCATION OF NIS-EKSPRES IN NIS

Година израде:
Аутори:
Ментори:

2018/2020.
Маријана Минић, Марија Мрђа, Миљана Николић, Миљана Нешић

Институција:

Проф. др Петар Митковић, Доц. др Ивана Богдановић Протић, 
дипл.инж.арх. Милица Љубеновић, маст.инж.арх. Магдалена Василевска
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 



12.25.Студентски радови Students’ works

Идејно урбанистичко-архитектонско решење је засновано на принцима савремених урбанистичких приступа – Новом урбанизму и LRHDH (low-rise 
high-density housing). Примењен је mix use концепт, како на нивоу читавог подручја, тако и при избору стамбених зграда. Поред вишепородичног и 
индивидуалног становања, на локацији су предвиђени и други објекти различитих садржаја попут хотела, пословних објеката, културног центра, 
биоскопа, позоришта, као и један образовног карактера – вртић. Вишепородично становање је решено применом ламела и галеријских зграда 
спратности П+3, док је индивидуално становање решено применом кућа у низу спратности П+1. Код највећег броја зграда за вишепородично 
становање предвиђена су индивидуална дворишта становима у приземљима, како би се добио виши квалитет становања. При организовању 
отворених простора, укључујући и зелене површине, примењен је принцип хијерархије у функционалном и садржајном смислу.

The conceptual urban-architectural solution is based on the principles of modern urban approaches - New Urbanism and LRHDH (low-rise high-density housing). 
The mix use concept was applied, both at the level of the entire area and in the selection of residential buildings. In addition to multi-family and individual housing, 
other facilities of various contents are planned on the location, such as hotels, business facilities, cultural center, cinema, theater, as well as one educational 
character - a kindergarten. Multi-family housing was solved by using lamellas and gallery buildings of floors P + 3, while individual housing was solved by using 
houses in a series of floors P + 1. In most buildings for multi -family housing, individual courtyards are provided for apartments on the ground floor, in order to obtain 
a higher quality of housing. When organizing open spaces, including green areas, the principle of hierarchy was applied in a functional and content sense.

ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У 
НИШУ– ПРИМЕНА ПРИНЦИПА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY PANTELEJ IN 
THE CITY OF NIS – APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES PRINCIPLES
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12.26.Студентски радови Students’ works

Аграриа 2021 представља пројекат оживљавања постојећих потеза и пунктова природе и културе Новог Сада, како би се створила И обновила веза 
човека-културе-природе и на тај начин унаредио однос човека према природи/ човека према култури. Културна станица Аграриа активираће целокупну 
Грбавицу(део града) новим зеленим и културним просторима као новим елементима задржавања, наводећи људе да више времена проводе у 
природи, едукују се, информишу и упознају нове културне садржаје и активности. Простори Аграрие представљаће културно-едукативни центар са 
просторима за културне манифестације отвореним за посетиоце, просторима за радионице, едукацију посетилаца и просторима за рад и боравак 
архитеката и уметника.

Agraria 2021 is a project of reviving the existing moves and points of nature and culture of Novi Sad, in order to create and renew the connection of human-culture-
nature and thus improve the relationship of human to nature / human to culture. The Agraria cultural station will activate the entire Grbavica (part of the city) with 
new green and cultural spaces as new elements of retention, leading people to spend more time in nature, educate themselves, inform and get to know new 
cultural contents and activities. The premises of Agraria will be a cultural-educational center with spaces for cultural events open to visitors, spaces for workshops, 
education of visitors and spaces for work and residence of architects and artists.
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СИМБИОЗА КУЛТУРЕ-ПРИРОДЕ-ЧОВЕКА КРОЗ БИОФИЛНИ ДИЗАЈН / АГРАРИА 2021

SYMBIOSIS OF CULTURE-NATURE-HUMAN THROUGH BIOPHILIC DESIGN / AGRARIA 2021



Идeјно урбанистичко-архитeктонскe рeшeњe засновано јe на саврeмeном урбанстичком покрeту – Нови урбанизам. Становањe јe рeализовано у виду 
нискe спратности (П+3) и високe густинe (326ст/ха). Парцeла јe подeљeна на нeколико типова блокова различитих у архитeктонском смислу. Широк 
спeктар зeлeних површина и паркова од малих башти до зајeдничког дворишта су диспeрзно позиционирани у блоковима. Зeлeнило служи као тампон 
зона и истоврeмeно оплeмeњујe простор. Становима јe омогућeна активна и пасивна рeкрeација као и осeћај индивидуалности приватизацијом 
простора (присутност индивидуалних дворишта у оквиру призeмља стамбeних зграда) док сe увођeњeм интeгрисаних улица постижe пeшацима 
наклоњeно рeшeњe и боља повeзаност блокова.

The conceptual urban-architectural solution is based on the modern urban movement - New Urbanism. Housing is realized in the form of low rise (P + 3) and high 
density (326st / ha). The location is divided into several types of blocks, different in the architectural sense. A wide range of green areas and parks from small 
gardens to the common yard are dispersedly positioned in blocks. The greenery serves as a buffer zone and at the same time enriches the space. The apartments 
are provided with active and passive recreation, as well as a sense of individuality by privatizing the space (presence of individual yards within the ground floor of 
residential buildings), while the introduction of integrated streets achieves a pedestrian-friendly solution and better connection of blocks.
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ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У 
НИШУ – ПРИМЕНА ПРИНЦИПА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY PANTELEJ IN 
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„Обојен град“ представља идејно решење за формирање стамбеног насеља на територији напуштене фабрике „ИМТ“ на Новом Београду. Окосницу 
пројекта чини увођење „Sky Web express“ система – савременог вида кретања кроз насеље користећи се покретним кабинама, које се електричним 
погоном крећу по шинама на одређеној висини при чему су путничка стајалишта имплементирана у саме објекте. Конструкција поменутог система 
одржава дух фабричког постројења, али му даје нов карактер уз тежњу ка активирању заједнице позивајући их на радионице на отвореном попут 
осликавања конструктивних елемената „Sky Web“-а и других зона отворених јавних простора, на којима предвиђамо честа окупљања и сусрете 
становника.

The “Colored city” represents the conceptual solution for the formation of a residential settlement on the territory of the abandoned factory “IMT” in New Belgrade. 
The backbone of the project is the introduction of the “Sky Web express” system - a modern way of moving through an urban area using mobile cabins, which are 
electrically driven on rails at a certain height, with passenger stops being implemented in the objects themselves. The design of the system maintains the spirit of 
the factory plant, but gives it a new character, with a tendency to activate the community through collective painting of pillars and other areas of public open 
spaces, which provide frequent gatherings of residents.

12.28.Студентски радови Students’ works
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Овим идејно-урбанистичким решењем је предвиђен стамбено-пословни комплекс на територији општине Медијана у Нишу. Спратност планираних 
објкеката је од П+3 до П+6. Вишепородично становање је заступљено у мањем проценту, а доминирају јавни објекти са следећим неманама: 
библиотека са могућношћу читања на отвореном, изложбени простор, омладинскa задругa, школа страних језика, кафе-ресторан, приватна клиникa и 
административни центар. Паркирање је у потпуности предвиђено у подземној гаражи. Стазе за комуникацију су повезане са пасажима како стамбених 
тако и јавних објеката, олакшавајући комуникацију и кретање кроз читаву локацију. На јавном отореном простору су предвиђени садржаји намењени 
свим старосним групама, поштујући принцип мултифункционалности и адаптибилости.

This conceptual and urban design project is based on the mix-use design of residential residential and business complex on the territory of Mediana in Nis. The 
number of stories of the planned buildings is from P+3 to P+6. Multi-family housing is represented in a smaller percentage and is dominated by public buildings 
with the following spaces: library, outdoor reading, exhibition space, youth cooperative, foreign language school, cafe-restaurant, a private clinic and 
administrative center. The parking space is situated in the underground garage. The pathways are connected to the passages of both residential and public 
buildings, making communication and movement through the entire network much easier. In the public open space, contents intended for all age groups are 
planned, respecting the principle of multifunctionality and adaptability.
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Рад приказује примену програмског језика R за мапирање споменика природе у Новом Саду, Србија. Мапирано је десет заштићених биљних 
индивидуа (по два примерка врста Platanus x acerifolia Willd., Platanus occidentalis L. и Celtis australis L., и по један примерак врста Morus alba L., Ginkgo 
biloba L.,Quercus robur L. и Taxus baccata L.), као и четири парка (Дунавски парк, Футошки парк, Парк Института у Сремској Каменици и Каменички парк). 
За мапирање појединачних стабала коришћени су R пакети: "ggmap", "maps" и "ggplot2" и као резултат добијен је тачкасти приказ распореда стабала 
на сателитској мапи, док је мапирање паркова урађено је креирањем полигона помоћу R пакета "leaflet".  
Кључне речи: програмски језик R, мапирање, споменик природе, Нови Сад

The paper presents the application of the R programming language in the mapping of natural monuments in Novi Sad, Serbia. The mapping included ten 
protected plant individuals (two specimens of the species Platanus x acerifolia Willd., Platanus occidentalis L. and Celtis australis L., and one specimen of the 
species Morus alba L., Ginkgo biloba L., Quercus robur L. and Taxus baccata L.), as well as four parks (Danube park, Futog park, Park of the Institute in Sremska 
Kamenica and Kamenica park). For mapping of individual trees, we used the R packages "ggmap", "maps" and "ggplot2" and as a result, we obtained the spatial 
disposition of trees, displayed as dots on a satellite map, while mapping of parks included creating polygons in the R package "leaflet". 
Key words: programming language R, mapping, natural monuments, Novi Sad

ПРОГРАМ Р У МАПИРАЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА

PROGRAM R IN MAPPING OF NATURAL MONUMENTS ON THE TERRITORY OF NOVI SAD
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У мастер раду су идентификоване кључнне карактеристике предела и вредности структуре и функционисања које га чине јединствним у жељи да се 
оне расветле и употребе као принцип за унапређење Предела изузетних одлика Вршачке планине. Посматрањем Културног предела кроз своју 
структуру (форму), функцију (природне и културне процесе који се одигравају) и вредност (значење, односно карактер) формиран је модел који 
омогућава свеобухватан истраживачки приступ. Методом карактеризације је на основу добијених резултата дефинисано седам подтипова карактера 
предела Вршачких планина и у складу са његовим јединственим одликама дефинисана су морфолошко- еколошка и предеоно обликовна правила 
уређења. 

Master thesis identifies key characteristics of landscape and values that make it unique, with a goal to clarify and use them as a principal for improvement of 
Protected area Vrsacke planine. Observation of the culture landscape through its structure (form), function (natural and cultural processes that are ongoing) and 
value (meaning, character) a model is formed that enables a comprehensive scientific approach. Based on the results of Landscape character assessment seven 
different character subcategories of Vrsacke planine were defined, and based on it's unique characteristics, morphological and ecological rules and landscape 
design rules were defined. 

КАРАКТЕР ПРЕДЕЛА ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА: ПРЕДЕОНО ОБЛИКОВНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

LANDSCAPE CHARACTER OF VRSAC MOUNTAINS: LANDSCAPE DESIGN RULES
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Смисао целокупне идеје самог пројекта везан је за решење које омогућава директну повезаност свих околних градова са Инђијом у контексту 
ИЗЛАСКА НА ХОРИЗОНТ, црпећи најбоље од сваког понаособ добија се слика еколошки идеалног и модерног града, који је умрежен у систем 
зеленила са својом околином. Велики акценат је стављен на неискоришћене природне ресурсе који у склопу пројектне идеје пренете на сам град, 
добијају нову слику и улогу као и живот људи који се минималистички модернизује, а опет максимално уклапа у одржив развој. Заправо, док се излазом 
тежи ка нечем бољем, хоризонтом се са свих страна зракасто пружа поглед, а стављена тачка тежишта је на лепоти пејзажа. 

The whole idea of this project is related to the solution that allows direct connection of all surrounding areas with Indjija in the context of Going to the Horizon, 
drawing the best of each one, we get an image of an ecologically ideal and modern city, networked in greenery with its surroundings. Great emphasis is placed on 
unused natural resources which, as part of the project idea, are transferred to the city itself, give a new image and role, as well as people's lives, which are 
minimally modernized and yet it fits into sustainable development. In fact, while the EXIT strives for something better, the HORIZON offers a radiant view from all 
sides, and the point of focus is on the beauty of the landscape.
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Студенти: Јелена Буљ, Димитра Благотић, Исидора Елчић, Лана Прокић, Бојана Радивојевић

Ментори:
Институција:

др Драгана Ћоровић, доцент; мр Андреја Тутунџић, сарадник у високом образовању 
Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

ИЗЛАЗ НА ХОРИЗОНТ – ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ГРАДА ИНЂИЈЕ: ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКИ 
КОНЦЕПТ И ПЕЈЗАЖНО - АРХИТЕКТОНСКО УРЕЂЕЊЕ

FIELD OF VISION – THE CENTRAL ZONE IN INĐIJA: SAPTIAL AND URBAN DESIGN CONCEPT 
AND LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN



12.33.Студентски радови Students’ works

Година израде:
Аутор:

2020.
Anja Bagon

Ментори:
Институција:

izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, assist. Tomaž Berčič
University of Ljubljana, Faculty of Architecture

Магистарски рад се бави проблемом града без центра. Локалитет има приступ мору, као и постојећим централним активностима у близини, што му даје 
велики потенцијал за увођење различитих програма. Састав пијаце за град решава проблем његове децентрализације, јер нуди оквир у којем се 
становници могу дружити и јачати своје људске односе. Поред пијаце на првом спрату, на другом спрату налазе се кафићи и продавнице. Дизајн пијаце 
узима у обзир разлику у броју посетилаца између високих сезона лета и ниских сезона зими. Велико степениште за седење на отвореном делује као 
гледалиште на отвореном, погодно за одржавање догађаја и концерата.

The master's thesis deals with the problem of a city without a center. The site has an access to the sea as well as to the existing central activities in the vicinity, 
which gives it a great potential to introduce various programs. The composition of a market for the city solves the problem of its decentralization since it offers a 
shell in which the inhabitants can socialize and strengthen their human relations. In addition to the market on the first floor, there are cafes and stores on the 
second floor. Its design takes into account the difference in the number of visitors between the high season in summer and the low season in winter. The large 
open-air seating staircase acts as an open-air auditorium, suitable for hosting events and concerts.

НОВА ТРЖНИЦА НА СЛОВЕНСКОЈ ОБАЛИ У ЛУЦИЈИ

NEW MARKET ON THE SLOVENIAN COAST IN LUCIJA
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