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Поштовани урбанисти, драги пријатељи и посетиоци Салона урбанизма,

Сваке године,  новембра, на светски дан урбанизма, урбанисти Србије се окупљају на отварању наше манифестације Уз подршку   8.  . 
наших колега из Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Италије, Мађарске, Швајцарске, презентујемо вам део годишње продукције  
урбанистичких радова који говори о тренутку у коме се планирање налази данас Бројност и квалитет презентованог садржаја указују    .  
на позитивне тенденције у овој области. Посебно радује то што се на Салону поново могу видети радови из средина у којима су наше  
институције претрпеле структурне трансформације Град-домаћин овогодишњег Салона, Рума, није пошао тим путем, вероватно и  . 
због постојања своје, и наше институције, Јавног урбанистичког предузећа „План“, које има интензиван развој у последње време. 
Надамо се да ће тако остати и у будућности.

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

                                                                                                                                                                                               Председник
Удружења урбаниста Србије

др Александар Јевтић
                                                                                                                                                                                                

Dear town planners, dear friends, and visitors to the Exhibition of Urbanism,

Every year, on November 8 , on the World Day of Urbanism, town planners and designers gather at the opening ceremony of our event. With the th

support of our colleagues from Republika Srpska, Montenegro, Croatia, Italy, Hungary, and Switzerland, we present you a part of the annual 
creation of urbanism-related works that speaks about the moment in which contemporary planning is. The number and quality of the presented 
content indicate positive tendencies in this field. It is particularly rejoice that we can again see works at the Exhibition from the places in which  
our institutions underwent structural transformations. The host city of this year's Exhibition, Ruma, did not follow that way, probably because of 
the existence of its and our institution, "Plan" Urban Public Enterprise, which has had an intensive development recently. We hope that it will 
remain so in the future.

On behalf of the Serbian Town Planners Association, I would like to thank everyone who helped maintain this Exhibition.

                                                                                                                                                                                                   The President of 
Serbian town planners Association 

Dr Aleksandar Jevtic
                            



Драги пријатељи урбанизма и урбаниста, драге колеге,

Годинама уназад смо веома озбиљно износили проблеме са којима се сусрећемо, упозоравали, јадиковали, падали и дизали се.

Никада нам није било теже а имамо стотинак радова у редовној поставци овог Салона. Пазите, најбољих радова јер не бројимо оне 
који нису за Салон.

Када сам видела рад на којој је приказана станица за телепортацију схватила сам да ми немамо зашто да бринемо. Миленијумима 
уназад постоје градоградитељи. Миленијумима унапред неко ће планирати међугалактичке станице кроз студије урбане мобилности.

Више нећемо кукати. Нема смисла. Сада ћемо све да изокренемо.

Певаћемо бећарце (у Срему смо, зар не?), наћи утеху у новокомпонованим стиховима и старим класицима.

Салона ће бити, док је нама - нас.
И зато, живели!

                                                                                                                                                                                                 Слaвицa Фeрeнц 
� � � � � � � �                           Председник Савета салона УУС
                                                                                                                                                                                                

Dear friends of urban planning and planners, dear colleagues,

For years, we have been very serious about the problems we are facing, issuing warnings and lamenting, falling and getting up.

It was never harder for us and we have around hundred projects in the regular setting of this Exhibition. But please bear in mind – hundred of the 
best ones, because we do not count those which are not for the Exhibition.

When I saw a project of the teleportation station, I realized that we haven't got a single reason to worry. For millennia now the builders exist. In the 
millennia ahead, somebody will be planning intergalactic stations through urban mobility studies.

This is why I say: We will no longer complain! because it makes no sense – let us turn everything upside down.

We shall sing bećarac (for we are in Srem, right?) and find solace in new verses and old classics.

The Exhibition will exist while we exist.
So – cheers!  
                                                                                                                                                                                                         Chairperson 

of the Urban Planning Exhibition Council
Slavica Ferenc 
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КАТЕГОРИЈА 01
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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

Непосредни предмет Просторног плана представљају следеће посебне намене: природне и културне вредности заштићеног подручја Предела 
изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура” и туризам, усаглашен са заштитом, уређењем и развојем природних вредности и културних добара. 
Просторни план се спроводи директно, издавањем локацијских услова, односно садржи десет детаљних регулационих разрада за културнa добра – 
манастире и њихову непосредну околину, као и за врх планине Овчар, укупне површине од око 45 ha. Подручје Просторног плана укупне површине 
97,53 km2 обухвата ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ површине од око 22,79 km2 и незаштићено подручје од око 74,74 km2. 

This Spatial plan is concerned with the following aspects of special land uses: natural and cultural values of the protected area for the region of exceptional 
qualities "Ovčarsko-kablarska klisura" and tourism, harmonized with the protection, regulation and development of natural values and cultural goods. This spatial 
plan is directly implementable by the issuance of location conditions. It contains ten (10) detailed regulation plan for cultural goods - monasteries and their 
immediate surroundings, as well as for the top of the Ovcar Mountain of the total area of about 45 ha. The total area of the spatial plan is 97.53 km2. It includes the 
PIO "Ovčarsko-Kablarska klisura" of about 22.79 km2, and the unprotected area of about 74.74 km2.�

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА ''ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА''

SPATIAL PLAN OF SPECIAL-PURPOSE AREA FOR LANDSCAPE OF EXCEPTIONAL VALUES ''OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA''

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
др Никола Крунић, дипл. просторни планер, др Божидар Манић, дипл.инж.арх., др Саша Милијић, дипл. 
просторни планер, Божидар Васиљевић, дипл.географ, др Небојша Стефановић, дипл. просторни планер, 
Олгица Бакић, дипл. просторни планер и мр Владимир Џамић, дипл. историчар уметности
Институт за архитектуру и урбанизам Србије и ЈУГИНУС 



01.02.

Овим Просторним плановима обезбеђује се основ за остварење санитарне заштите сливова акумулације „Првонек” и „Врутци“ са бранама, 
прибранским објектима, водозахватима и деловима цевовода сирове воде. Ови планови садрже детаљне разраде за зоне I заштите акумулације (зона 
непосредне заштите), бране и подбранске делове, и директно се спроводе издавањем локацијских услова. Новина у овим плановима јесте увођење 
нових инструмената за очување способности екосистема у сливу акумулације за пружање водних и других екосистемских услуга.

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

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
ППППН слива акумулације ''Врутци'': др Никола Крунић, д.п.п., др Саша Милијић, д.п.п., Олгица Бакић, д.п.п., 
Божидар Васиљевић, дипл.географ, мр Зоран Мирјанић, д.п.п. и др Небојша Стефановић, д.п.п.
ППППН слива акумулације ''Првонек'': др Саша Милијић, д.п.п., др Никола Крунић, д.п.п., мр Зоран Мирјанић, 
д.п.п., Олгица Бакић, д.п.п. и др Небојша Стефановић, д.п.п.
Институт за архитектуру и урбанизам Србије и GeoGIS Consultants 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ ''ВРУТЦИ'' и 
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ ''ПРВОНЕК''

SPATIAL PLAN OF SPECIAL-PURPOSE AREA FOR ACCUMULATION BASIN ''VRUTCI'' and 
SPATIAL PLAN OF SPECIAL-PURPOSE AREA FOR ACCUMULATION BASIN ''PRVONEK''

These spatial plans provide basis for realisation of sanitary protection of the acomulation basins “Prvonek”and “Vrutci”with dams, compartment objects, water 
intakes and parts of the pipelines of raw water. These plans contain detailed information for development of the zone I for protection of acomulation (zone of direct 
protection), dams and sub-sections of dams, and are directly implementable by the issuance of location conditions. The introduction of new instruments for 
preserving the ecosystem's capabitilies in the acomulation basin for providing water and other ecosystem services can be considered as a novelty in these plans



01.03.

Просторним планом се утврђују елементи за установљење права службености и издвајање површина јавне намене за потребе изградње надземних 
објеката гасовода, прилазних/приступних путева и пратеће електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре. Правила уређења простора и 
правила изградње система гасовода са елементима детаљне регулације обезбеђују директно спровођење. Обухвата коридор дуж система гасовода 
дужине 117 km и ширине 600 m, у којем се налазе појаси заштите гасовода ширине 400m. Граница детаљне регулације обухвата појас уже заштите 
гасовода ширине од 60m, као и површине за надземне објекте који су саставни део гасовода, њихове приступне путеве и електроенергетску 
инфраструктуру.

The Spatial plan provides elements for determining the right of service and allocation of areas for public land use for the construction of the above-ground facilities 
of gas pipelines, access roads and associated electrical and telecommunication infrastructure. Direct implementation is allowed, according to the rules for land 
regulation and construction of a gas pipeline system which contain elements of detailed regulation. Along the gas pipeline, the overall area includes the corridor 
which is 117 km long and 600 m wide. Within this area, there is a zone of protection of the gas pipeline which is 400 m wide. The detailed regulation boundary 
includes the zone of the narrow protection of pipeline which is 60 m wide, as well as the surfaces for the above-ground facilities which are an integral part of the 
pipeline, their access roads and the electricity infrastructure.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
др Никола Крунић, дипл. просторни планер, мр Зоран Мирјанић, дипл. просторни планер, Олгица 
Бакић, дипл. просторни планер и др Саша Милијић, дипл. просторни планер
Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

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

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ 09-04/2 
АЛЕКСАНДРОВАЦ-КОПАОНИК-НОВИ ПАЗАР-ТУТИН СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

SPATIAL PLAN OF SPECIAL-PURPOSE AREA FOR GAS PIPELINE RG 09-04/2 
ALEKSANDROVAC-KOPAONIK-NOVI PAZAR-TUTIN WITH DETAILED REGULATION ELEMENTS



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

На основу природних вредности, богатог културног наслеђа и предеоних одлика посматраног подручја, издвојено је подручје посебне намене „Фрушка 
гора“, са две просторне целине: „Национални парк“ (подручје дефинисано Законом о националним парковима) и „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“. У подручју посебне намене „Фрушка гора“ налази се 27 непокретних културних добара од изузетног значаја: две просторне 
културно-историјске целине, 23 споменика културе (од чега је 15 манастира) и два знаменита места. Просторним планом у посебној намени 
дефинисани су центри туристичког развоја (примарни, секундарни и терцијарни центри, центри верског туризма и центри управљача) и туристички 
правци кретања (примарни, секундарни и терцијарни туристички правци).

On the basis of natural values, rich cultural heritage and precise features of the observed area, It was selected special purpose area ”Fruška gora“ with two spatial 
units: „National park“ (area defined by Law on national parks) and „Area of direct impact on the national park“. There are 27 immobile cultural properties of great 
importance in special purpose area: two spatial cultural-historical units, 23 cultural monuments (15 monasteries) and two memorable places. Spatial plan for 
special purpose area has defined centers of tourism development (primary, secondary and tertiary centers, centers of religious tourism and centers of managers) 
and tourist directions of movement (primary, secondary and tertiary).

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“

SPATIAL PLAN OF SPECIAL-PURPOSE AREA „FRUSKA GORA“

Година израде:
Аутори:

Институција:

2016-2018.
одговорни планер Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх., одговорни планер Свјетлана Реко, дипл.инж.арх., 
планер сарадник Зорица Бошњачић, графичка обрада: Злата Хома Будински и стручни тим ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад
Институт за архитектуру и урбанизам Србије 
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02.01.Просторни планови градова и општина Spatial Plans of Cities and Municipalities

Просторни план, као највиши стратешки документ јединице локалне самоуправе, урађен је након 15 година од усвајања планског документа овог нивоа за 
подручје Града Бијељина. У том периоду десиле су се значајне промјене на свим аспектима просторног, друштвеног, социолошког и економског нивоа 
планирања. У том периоду десиле су се и бројне измјене законске регулативе из ове области. Стога је израда овог плана, за локалну заједницу изузетно 
важна, а за носиоца израде велики изазов. Као такав, представља скуп свих релевантних сазнања и података о простору чије генерисање омогућује њихово 
рационално и одрживо коришћење. То подразумјева преузимање и детаљнију разраду планских рјешења из Просторног плана Републике Српске уз 
поштовање природних и кулутурно-историјских вриједности предметног подручја. С тим у вези, треба истаћи чињеницу да је Бијељина једини примарни 
регијски центар на ком се укрштају двије осовине развоја (сјеверна и источна) које су дефинисане Просторним планом Републике Српске.

The Spatial Plan of the City of Bijeljina was done after 15 years from the adoption of the planning document of this level for the area of ��the City of Bijeljina. During this 
period, significant changes happened in all aspects of the spatial, social, sociological and economic level of planning. During this period, there were also numerous 
amendments to the legislatio . So, making of this plan is extremely important for the local community, and a great challenge for its authors. As such, it presents a set of all 
relevant knowledge and data on space, wich generating enables their rational and sustainable use. This implies taking planning solutions from the Spatial Plan of the 
Republic of Srpska and its more detailed elaboration, respecting the natural and cultural-historical values ��of the subject area. About that, it should be noted that 
Bijeljina is the only primary regional center on which two axes of development defined by the Spatial Plan of the Republic of Srpska (northern and eastern) are crossed.

Година израде:
Ауторски тим:

Институција:

2018.
координатори: дипл.простор.план Стеван Чукић, дипл.инж.арх. Бранка Благојевић,  сарадници: 
дипл.инж.саоб. Биљана Којић, дипл.инж.арх. Мирела Чукић, дипл.инж.арх. Пантелија Мићић
ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" ДОО Бијељина

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА БИЈЕЉИНА

SPATIAL PLAN OF THE CITY OF BIJELJINA
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03.01.Генерални урбанистички планови и планови генералне регулације General Urban Plans and Plans of General Arrangements

Визија просторног развоја подручја Генералног урбанистичког плана „Суботица-Палић до 2030. године је простор који је: равномерно развијен, 
конкурентан и интегрисан са окружењем, саобраћајно и инфраструктурно опремљен, енергетски ефикасан и атрактиван за инвестирање, у складу са 
принципима одрживог развоја и очувања животне средине и културног наслеђа. ГУП  ће бити плански  основ за израду 13 планова генералне 
регулације. Посебну одговорност у спровођењу зацртаних циљева  и планских решења  има локална самоуправа, која треба да има широке 
ингеренције у складу са принципом субординације и грађани као субјекти и активни учесници у имплементацији  планских решења.

The vision for  the regional development of the area within the General Urban Plan "Subotica -Palic" till 2030” is an area which is: uniformly developed; competitive 
and integrated within the environment; equipped from the aspect of transport and infrastructure; is energy efficient; is attractive for investments; and is in 
accordance with the principles of sustainable development, environmental protection and cultural heritage preservation. The GUP will be a plan for the 
development of 13 general regulatory plans. The Local government , and citizens as subjects and active participants have a special responsibility related to the 
implementation of set objectives and planned solutions. The Local government  should have leverage in accordance with the principle of subordination.

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СУБОТИЦА-ПАЛИЋ ДО 2030. ГОДИНЕ

GENERAL URBAN PLAN OF SUBOTICA – PALIC TILL 2030.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
д.и.а  Драгана Мијатовић, д.и.а. Карољ Тертели, д.и.а. Тања Мијатовић и стручни тим ЈП за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица

ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица 



03.02.

План генералне регулације градског насеља Бор припремљен је са циљем да се обезбеди ефикасна имплементација и разрада планских решења и пропозиција 
Генералног урбанистичког плана Бора и других планских и развојних докумената, односно, да се да допринос одрживом просторном развоју Бора, планској и 
рационалној изграднји и уређењу градског простора, као и фунционисању инфраструктурних система и јавних служби Бора, контроли утицаја на животну средину 
и др. Планска решења и пропозиције Плана генералне регулације су реализоване и презентоване у оквиру седам просторних целина и већег броја подцелина 
урбаних блокова и појединачних локација. Правилима уређења и правилима грађења за директну примену обухваћено је око 70% градског подручја, а за 
преосталих 30% предвиђена је израда планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката. Постојећи регулациони планови стављени су ван снаге.

Plan of General Arrangement for Bor settlement has been prepared with an aim to provide effective implementation and elaboration of planning solutions and propositions for 
the General Urban Plan for Bor and other planning documents, in other words, to make a contribution to sustainable spatial development of Bor, planning and rational 
development of the city space, as well as for functioning infrastructure systems and public services, environmental impact control, etc. Planning solutions and propositions of 
the Plan of General Arrangement are implemented and presented in seven spatial areas and in large number of subareas of urban blocks and individual locations. Planning 
and building rules for direct implementation cover about 70% of the whole urban area and for the remaining 30% Plans of Detailed Arrangements and Urban projects are 
predicted. Existing plans of arragements have been put out of force.

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БОРА И ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

GENERAL URBAN PLAN FOR BOR AND PLAN OF GENERAL ARRANGEMENT FOR BOR SETTLEMENT

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017.
ГУП Бора: др Ненад Спасић, д.и.а. науч. савет., др Славка Зековић, д.п.п. науч. савет., др Драгиша Дабић, д.и.а., 
др Марина Ненковић Ризнић, д.п.п. науч. сарад., Владимир Деполо, д.и.с., мр Весна Јокић, д.п.п., стр. савет.; ПГР 
градског насеља Бор: Ужи тим:  др Ненад Спасић, д.и.а., науч. савет., Гордана Џунић, д.и.г., стр. савет., др Јелена 
Живановић Миљковић, д.п.п., науч. сарад., мр Јасмина Крунић, д.п.п., сам. истраживач, мр Весна Јокић, д.п.п., стр. 
савет., др Марина Ненковић Ризнић, д.п.п., науч. сарад. (СПУ), Ивана Марковић, д.о.г., стр. саветник
Институт за архитектуру и урбанизам Србије и Југословенски институт за урбанизам и становање 
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ПГР туристичког подручја „Стол“ обухвата простор површине око 550 ha. Око 90% површине обухвата планирано је за заштићене зелене површине и 
природне екосистеме. На осталом простору, које се налази искључиво ван подручја зоне станишта строго заштићених и заштићених врста, планирани 
су садржаји разноврсне целогодишње туристичке и спортско-рекреативне понуде, за укупно до 1.550 стационарних и 3.000 мобилних корисника. ПГР 
туристичког комплекса „Црни Врх“ обухвата део незавршеног комплекса на територији општине Бор и његову непосредну околину, укупне површине 
око 155 ha. Планирано је проширење алпског скијалишта и изградња смештајних капацитета и пратећих садржаја за укупно 300 стационарних и 1.500 
мобилних корисника.

Plan of General Arrangement (PGR) for the tourist locality "Stol" covers an area of approximately 550 ha. About 90% of the area is planned as protected green 
area and natural ecosystem. Diverse year-round tourist and sports-recreational activities are planned for a total of 1,550 stationary and 3,000 mobile users. These 
are located exclusively outside the habitat of the strictly protected and protected species. The general regulation plan for the tourist complex "Crni Vrh" includes a 
part of the unfinished complex on the territory of the municipality of Bor and its immediate surroundings, with the total area of about 155 ha. The alpine ski resort is 
intended for expansion and development of accommodation capacities and accompanying facilities for a total of 300 stationary and 1,500 mobile users.

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

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА „СТОЛ“ и 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ЦРНИ ВРХ“

PLAN OF GENERAL ARRANGEMENT OF THE TOURIST AREA „STOL“ and 
PLAN OF GENERAL ARRANGEMENT OF THE TOURIS COMPLEX „CRNI VRH“

Година израде:
Аутори:
Институција:

2017.
др Божидар Манић, др Драгиша Дабић, Олгица Бакић, др Тијана Црнчевић 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије 
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Планом се утврђују оптимална решења, претежне намене површина по карактеристичним зонама, површине јавне намене, трасe, коридори и 
капацитети за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру; зоне за које се доноси план детаљне регулације и локације за које се израђује 
урбанистички пројекат. План представља основ за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе. Дефинисање претежних намена и начина 
коришћење земљишта засновано је на задржавању постојећих претежних намена, предвиђањем намена утврђених валоризацијом и вредновањем 
простора за неизграђене делове насеља. Концепција развоја заснива се на принципу реконструкције и проширења постојећих капацитета за допуну 
садржаја и изградњу нових простора, као и њиховог техничког и инфраструктурног опремања.

The Plan determines optimal solutions, the most significant purposes of areas of specific areas, public purposes, roads, corridors and capacity for traffic, energy 
and utility infrastructure; areas of Detail regulation and locations for which the Urbanistic project is produced. The Plan is the basis for issuing site conditions and 
construction permits. Defining the most successful purposes and how the use of land is based on preserving the existing mainly purposes, predicting the purpose 
of the valuation and valuation of space for unbuilt parts of Settlements. The concept of development is based on the principle of reconstruction and expansion of 
the existing capacities for supplemental content and construction of new space, as do their technical and infrastructure equips.
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЧЕТВРТА ФАЗА СЕВЕРОИСТОК
THGENERAL REGULATION PLAN OF AREA OF THE CITY MUNICIPALITY PANTELEJ 4  PHASE NORTHEAST

Година израде:
Аутори:

Институција:

2016-2017.
Мариана Митић, дипл.инж.арх., Марија Марковић, дипл.инж.грађ., Ивица Димитријевић, дипл.инж.ел., 
Весна Стојановић, дипл.инж.грађ., Милан Милосављевић, дипл.инж.маш., Марко Марсенић, дипл.инж.грађ., 
Зорица Голубовић, инж.геодезије
Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш



03.05.

Планом се разрађује подручје површине 719.27ha које припада градској општини Палилула на крајњем југозападном делу грађевинског подручја 
Града Ниша. Подручје Плана пресеца железничка пруга Београд-Скопље са планираном железничком станицом стварајући западну и источну 
просторну целину. Западна целина обухвата насеље Доње Међурово а источна насеља Горње Међурово и Бубањ село. Подручје карактерише и 
археолошки локалитет „Селиште-Доров“ уз источну границу плана и непосредна близина реке Јужне Мораве уз западну границу са проблемима 
плављења насеља Доње Међурово. 

The plan deals with an area of 719.27 ha belonging to the city municipality of Palilula in the southwestern part of the building area of the City of Niš. The area of the 
Plan crosses the Belgrade-Skopje railway line with the planned railway station creating the western and eastern spatial units. The western part includes the 
settlement of Donje Medjurovo and the eastern, settlements of Gornje Međurovo and Bubanj selo. The area is characterized by the archaeological site "Selište-
Dorov" along the eastern boundary of the plan and the immediate vicinity of the river South Morava along the western border with the problems of flooding the 
settlement of Donje Medjurovo.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - ЧЕТВРТА ФАЗА ЈУГОЗАПАД
THPLAN OF GENERAL REGULATION OF THE AREA OF THE CITY MUNICIPALITY PALILULA - THE 4  PHASE SOUTHWEST
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Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Mр Милена Станојевић, Зоран Живић, Александар Ристић, Милијана Петковић-Костић, Владимир 
Богдановић, Ивица Димитријевић, Весна Стојановић, Милан Милосављевић, Марко Марсенић
Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш 



03.06.

Значај насељеног места Вучје у оквиру просторне и функционалне огранизације града Лесковца одређен је ППГЛ-а као општински субцентар и урбано насеље. 
ПГР-ом прописана је концепција просторног развоја насеља Вучја као туристичке дестинације, изградњом и уређењем заснованом на унапређењу и 
активирању постојећих просторних потенцијала и утврђивању стратегије даљег просторног развоја, спречавању деградације и нарушавању природних и 
створених вредности. Предвиђа се рационално коришћење природних потенцијала реке Вучјанке и планине Кукавице у туристичке сврхе, обједињавањем у 
целину са богатим градитељским наслеђем (црквени комплекс, Теокаревићеве виле, воденице и остале знаменитости), које сведоче о значајним дометима 
становништва не само у области градитељства већ и у културном, историјском и економском смислу. 

The significance of the inhabited town of Vučje within the spatial and functional arrangement of the city of Leskovac was determined by PPGL as a municipal subcenter and 
urban settlement. The PGR proposes the concept of spatial development of the settlement of Vučje as a tourist destination, with its construction and regulation based on the 
improvement and activation of existing spatial potentials and by determining the strategy of further spatial development with prevention of degradation and disturbance of 
natural resources and created values. The rational use of the natural potentials of the Vučjanka and Mount Kukavica for tourist purposes is envisaged by incorporating them 
with a rich architectural heritage (church complex, Teokarević villas, watermills and other sights), which testify about the significant achievement of the population, not only 
in the field of construction but also in the cultural, historical and economic sense. 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВУЧЈЕ

GENERAL REGULATION PLAN OF VUČJE SETTELMENT 
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Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Татјана Здравковић, дипл.инж.грађ., Соња Јанковска Станковић, дипл.инж.арх., Соња Стојановић, дипл.инж.арх., 
Ивана Ранђеловић, дипл.инж.арх., Александар Ђорђевић, дипл.инж.арх., Ивана Момић, дипл.инж.пејз.арх., Станиша 
Стојковић, дипл.инж.грађ., Драган Ранђеловић, дипл.инж.грађ., Ненад Митровић, дипл.инж.ел., Стевановић Зоран, 
дипл.инж.маш., Жарко Албијанић, инж.ел., Александра Младеновић, спец.струк.инж.геод., Дејан Николић, инж. геод., 
Славица Јовановић, геометар,  Милан Живковић, геометар,  Снежа Ристић, грађ.тех. 
ЈП Урбанизам и изградња Лесковац 



03.07.

Просторну зону карактерише присуство разнородних производних и услужних центара из области мале привреде, као и присуство великog 
индустријска комплекса металопрерађивачке индустрије, а значајно је заступљен и сектор трговине и услуга. Обзиром на карактер овог простора, као 
значајне развојне, привредне целине у граду неопходно је било планирање усмерити на стварање пре свега инфраструктурне опремљености 
простора уз максимално поштовање услова заштите средине. Tиме је створен плански основ за развој привредних делатности, односно активирање 
постојећих, уређење неизграђених, као и формирање нових привредних зона.

Spatial zone is characterized by the presence of various production and service centers in the area of ��small business, the presence of a large industrial complex 
of metal industry, as well as the significant presence of trade and services sectors. Given the character of this area, as significant development, economic entity in 
the city, it was necessary for planning to focus on creating primarily infrastructuraly equipt space with maximum compliance with the requirements of 
environmental protection. In this way a planning basis were created for the development of economic activities, activating existing activities, landscaping unbuilt,  
and creating new economic zones.

Година израде:
Аутори:
Институција:

2016-2017.
дипл.инж.арх. Даница Дељанин, дипл.инж. арх. Марина Радовановић 
Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СЕВЕР'' У КРУШЕВЦУ

PLAN OF GENERAL REGULATIONS “NORTH” IN KRUSEVAC



03.08.

Циљ израде Плана је урбанизација насеља Карађорђево на основу иницијативе Министарства одбране и стварање услова за изградњу и уређење, 
односно формирање површина јавне намене и осталог земљишта. Ово је прва урбанистичка документација овог насеља које је у целини у 
надлежности  Министарства одбране РС. Предвиђено је  да се, као посебна намена, задржи хиподром са ергелом, а да остали део насеља пређе у 
корисништво Општине Бачка Паланка. У стратешком смислу туризам представља основну делатност базирану на постојећој традицији, културно-
манифестационом туризму, еко-туризму, цикло-туризму, активирању локалног становништва и његовог стамбеног фонда за развој одрживог туризма 
и бављење производњом органске хране.

The target of the Plan is to urbanize the Karadjordjevo based on the initiative of the Ministry of Defense and create conditions for the construction and 
arrangement, as well as the formation of areas for public and another land. This is the first urban documentation of this settlement, which is entirely under the 
jurisdiction of the Ministry of Defense. As a special purpose, the Hippodrome and the remaining part of the settlement becomes the beneficiary of the Municipality 
of Backa Palanka. Tourism is the main activity based on the existing tradition, cultural and manifestation tourism, eco-tourism, cyclo-tourism, activation of the local 
population and its housing fund for the development of sustainable tourism and dealing with the production of organic food.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
одговорни урбаниста: дипл.инж.арх. Људмила Јамушаков; стручни тим: дипл.грађ.инж. Сандра Којић; 
дипл.грађ.инж. Жељка Драгичевић; дипл.грађ.инж. Милан Рађеновић; дипл.инж.ел. Борис Милић
 ЈП "Стандард" Бачка Паланка 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАРАЂОРЂЕВО

GENERAL REGULATION OF THE SETTLEMENT KARAĐORĐEVO
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03.09.

План обухвата подручје насеља Кладово површине око 935,00 ha. Основни повод за израду Плана је потреба преиспитивања планског решења, 
посебно у зони приобаља, у циљу утврђивања рационалнијег коришћења грађевинског земљишта, преиспитивање начина спровођења плана 
генералне регулације, у циљу омогућавања издавања локацијских услова на већем делу територије Плана, као и правила грађења, посебно за 
изградњу туристичко-смештајних капацитета са пратећим садржајима и објектима наутичког туризма и спортско-рекреативним садржајима.

The plan's scope is the region of Kladovo settlement with its area of approximately 935,00 ha. The main reason for the Plan's drafting is the need for the 
reconsideration of the planned solution, especially in the coastal area, with the aim to determine the more rational use of the construction land as well as the 
reconsideration of the General regulation's plan realization in order to enable issuing of the locational conditions for the larger part of the Plan's territory, as well as 
the construction regulations, particularly for the construction of the touristic accommodation capacities with their following contents and facilities of nautical 
tourism  and sport and recreational contents.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
дипл.инж.арх. Драгана Бига, инж.грађ. Александра Миловановић, дипл.инж.арх. Јелена Милићевић, 
дипл.инж.арх. Маја Срећковић и стручни тим “Архиплан”-а
“АрхиПЛАН” д.о.о. за планирање, пројектовање и консалтинг, Аранђеловац

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА

CHANGES AND AMENDMENTS TO THE GENERAL REGULATION PLAN OF KLADOVO
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03.10.

Поред стварања услова за реализацију објеката вишепородичног становања, планским документом се обезбеђују оптимални услови за функцију становања, 
услови за реализацију неопходних пратећих садржаја, спортског центра – атлетског комплекса националног значаја, као и одговарајућег начина уређења и 
озелењавања. Реализацијом садржаја из области спорта (атлетски стадион и дворана за атлетска такмичења)  решиће  се недостатак одговарајуће спортске 
инфраструктуре и обезбедити услови за постизање још бољих резултата у области спорта. Такође, стекли су се услови за уређење значајног дела грађевинског 
подручја Града Новог Сада које тренутно представља неизграђено грађевинско земљиште, као и опремање инфраструктуром, што ће генерисати услове за 
његов даљи развој. 

The aim of the Amendments to the General regulation plan of mixed-purpose area west of Suboticki Boulevard and north of Vojvode Stepe Boulevard in Novi Sad (site 
''Jugovicevo'') is to create conditions for realization of buildings planned by an ongoing  project of national importance – the project for construction of apartments for 
security forces' employees. In addition to creating conditions for realization of multy-family residential buildings, the plan provides optimum conditions for housing, 
realization of necessary supporting facilities (elementary school and preschool institution), sports centre – athletics complex of national importance, as well as the 
appropriate type of arrangement and landscaping on land which is currently undeveloped. 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД 
СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ (Локалитет Југовићево)

AMENDMENTS TO THE GENERAL REGULATION PLAN OF MIXED-PURPOSE AREA WEST OF 
SUBOTICKI BOULEVARD AND NORTH OD VOJVODE STEPE BOULEVARD IN NOVI SAD (Site ''Jugovicevo'')

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
дипл.инж.арх. Силвија Каценбергер-аутор, дипл.инж.арх. Душан Миладиновић, дипл.инж.саобр. Александар 
Пањковић, дипл.инж.геод. Марија Маљковић-Григоров, дипл.инж.грађ. Оља Толмач, дипл.инж.ел. Владимир 
Марковић, маст.инж.зашт.жив.сред. Дејана Неговановић, маст.инж.пејз.арх. Јелена Ровчанин, дипл.правник Нада 
Винокић, дипл.правник Љиљана Клашња, арх.техн. Мирјана  Паунић, геометар Јулијана Болтић, геометар Цеца 
Димитријевић, дактилограф-оператер Добринка Бечелић 
ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад



03.11.

Планом генералне  регулације мреже пијаца, са избором локације за велетржницу у Новом Саду обухваћено је грађевинско подручјe града Новог Сада. Укупна 
површина планског подручја која је предмет плана износи 11432,50ha. Овим Планом утврђена је мрежа пијаца на територији Града Новог Сада и дефинисана су 
усмеравајућа правила уређења и правила грађења за израду планске документације која ће бити основ за реализацију планираних пијаца, а на основу података о 
расположивим капацитетима, покривености подручја и имплементације у постојеће и планиране намене. Мрежа пијаца, на 16 локалитета на површинама јавне 
намене, обухвата 15 пијаца на којима се врши малопродаја и локалитет намењен за велетржницу. План jе дефинисао и основне урбанистичке параметре за 
реализацију пијаца изван планом утврђене мреже на површинама осталих намена, као и намене у оквиру који се оне могу планирати.  

The General regulation plan of the marketplace network and the chosen location for the wholesale market in Novi Sad covers 11,432.50 ha of Novi Sad's the building area. 
The plan determines marketplace network in the territory of the City of Novi Sad and defines rules of construction and guidelines for arrangement for the development of 
planning documents, which will be the basis for the realization of planned marketplaces, based on available capacities data, coverage of the area and implementation for the 
existing and planned purposes. Out of 16 locations in public use area, the marketplace network includes 15 marketplaces for retail and one location designated for wholesale 
market. In addition, the plan defined the basic urban planning parameters for realization of marketplaces not included in the planned network in the areas where some other 
use is planned, and it also defined the use within which marketplaces can be planned. 
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Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
дипл.инж.арх. Ивана Кузмановић-Јовановић и дипл.инж.арх. Татијана Бурсаћ (руководиоци Плана), Душко 
Марковић, дипл.екон, Марија Маљковић-Григоров, дипл.инж.геод., Александар Пањковић, дипл.инж.саобр., Оља 
Толмач, дипл.инж.грађ., Владимир Марковић, дипл.инж.ел., Бојана Кулачин, дипл.соц., Дејана Неговановић, 
маст.инж.зашт.жив.сред.,  Јелена Ровчанин, маст.инж.пејз.арх., Бранислава Миладиновић, дипл. инж. пејз. арх., 
Љиљана Клашња, дипл. правник,  Нада Винокић, дипл. правник,  Ивана Ожват, арх.техн. и др.
Јавно предузеће "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ МРЕЖЕ ПИЈАЦА 
СА ИЗБОРОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ВЕЛЕТРЖНИЦУ У НОВОМ САДУ 

GENERAL REGULATION PLAN OF THE MARKETPLACE NETWORK AND 
THE CHOSEN LOCATION FOR THE WHOLESALE MARKET IN NOVI SAD



03.12.

Урбанистички план Прњавора, представља урбанистичку разраду урбаног и субурбаног дијела општине, површине2084,8ha.Циљ израде Плана је 
формирање квалитетније урбане матрице са новом и реконструисаном саобраћајном мрежом, повезивање раздвојених „полова“ града, уз поштовање 
старе урбане матрице и максималну заштиту природних и културних вриједности. Како у Прњавору, „Малој Европи“, живи 16 нација и националности, 
циљ је био, усмјерити развој Прњавора ка „одрживом граду“, у ком би свињегови грађани, са свим квалитетима и различитостимазадржали своје 
обичаје  и испунили  потребе, а да се при томе одржи дух заједништва;сада и у будућности.

The General Urban Plan of Prnjavor represents the urban elaboration of the urban and suburban part of the municipality, the area of 2084.8 ha. The goal of the 
Plan is to create a better quality urban matrix with a new and reconstructed transport network, connecting the separated "poles" of the city, respecting the old 
urban matrix and maximizing the protection of natural and cultural values. As in Prnjavor, "Little Europe," 16ethnic groupsare living, the goal was to direct the 
development of Prnjavor to a "sustainable city", in which all its citizens, with all the qualities and differences would retain their customs and meet their needs, while 
maintaining the common spirit; now and in the future.

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПРЊАВОРА

GENERAL URBAN PLAN OF PRNJAVOR
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„Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука



03.13.

Територија општине Ћуприја  захвата део средњег Поморавља (долина Велике Мораве), између обронака планина Јухор (на западу) и Кучајских 
планина (на истоку). У постојећој просторно-функционалној структури мреже насеља доминира као главни пол развоја, као општински, односно 
административни, управни, здравствени, образовни и културни центар.Циљ израде Измене и допуне ПГР-а је његово генерално преиспитивање са 
вршењем измена и допуна у свим областима: развоја, заштите и уређења простора ради унапређења решења и укупног квалитета живљења.План  
обухвата површину од цца 1915.46 ha.

The territory of Ćuprija municipality is part of the central Pomoravlje valley (Velika Morava valley), between the slopes of the mountains of Juhor (in the west) and 
Kučaj's mountains (in the east). It dominates as the main part of development, as a municipal, that is administrative, services, health, educational and cultural 
center in the existing spatial-functional structure of the network of settlements,. The goal of making amendments to the PGR is its general review by making 
changes in all areas: development, protection and spatial planning in order to improve the solution and the overall quality of life. The plan covers an area of 
approximately 1915.46 ha.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ГРАДСКОГ НАСЕЉА ЋУПРИЈА

AMENDMENTS TO THE PLAN OF GENERAL ARRANGEMENTS OF URBAN SETTLEMENTS ĆUPRIJA
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ЈП „Урбанизам“ - Крагујевац



Удаљено свега 10 km јужно од Руме, на равном терену пружа се насеље Буђановци, морфологије ушореног типа са јасном уличном матрицом која се 
пружа издужено у правцу север-југ пратећи нагиб терена. Градитељско наслеђе се задражава кроз правила уређења, изградње и мере заштите. Село 
је аграрног типа, где су заступљени пре свега сточарство и ратарство па је читава организација насеља и атара у функцији пољопривреде, те се 
Планом генералне регулације задржава функција насеља па самим тим просторна и функционална организација. Насеље има ограничења у 
изградњи због близине војног полигона као и због једноколосечне пруге, те се самим тим насељене може ширити ка западу. Велики потенцијал за 
развој насеља представља присуство термалних извора, где је планом омогућена изградња нових садржаја. 

Only 10 km south of Ruma, on the flat terrain there is a settlement called Buđanovci, a morphology of a sloping type with a clear street matrix extending towards 
the north-south following the slope of the terrain. Building heritage is kept by the rules of design, construction and protection measures. The village is of an 
agrarian type, where primarily cattle breeding and crop farming is the whole organization of settlements and ataries in the function of agriculture, and the Plan of 
general regulation preserves the function of the settlement and therefore a spatial and functional organization. The settlement has constraints on the construction 
due to the proximity of the military polygon as well as the single-track line, and thus the settled can spread to the west. The great potential for the development of 
the settlement is the presence of thermal springs, where the plan has enabled the construction of new contents.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Милка Павловић, дипл.инж., Тања Ковачевић, диа-мастер, Петар Ђуричић, дипл.инж.електр., 
Марија Зец, дис-мастер, Јован Цвејић, инж геод. 
Јавно предузеће "План" Рума 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУЂАНОВЦИ

THE PLAN OF GENERAL REGULATION FOR SETTLEMENT BUĐANOVCI
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Овај план обухвата базну петрохемијску индустрију, са подцелинама: Рафинерија нафте, Петрохемија, Азотара, Специјална лука и Транснафта. Због значаја за државу, 
величине и врсте производа превазилази регинални ниво, али има неповољну конотацију за непосредно окружење због своје локације и концентрације фабрика надомак 
насељених места, а огледа се у регистровању аерозагађења, могућих хаварија и опасних ексцесних ситуација на ширем подручју. Овим планом је понуђено компромисно 
решење, које омогућава суживот ове индустријске зоне и града, ревитализациjом, модернизациом, увођењем најсавременијих технологија, строгим мониторингом 
заштите животне средине и стварају се услови за динамичан развој овог простора који може да постане генератор будућих инвестиција и нових садржаја у окружењу. 
План је до сада имао 4 измене и допуне. Обухват плана износи око 610ха 01ара 08м².

This plan includes the basic petrochemical industry, with sub-regions: Oil Refinery, Petrochemical, Azotara, Special Port and Transnaft. Because of its significance for the country, the 
size and type of products exceeds the regional level, but it has an unfavorable connotation for the immediate environment due to its location and concentration of factories near 
settlements, and is reflected in the registration of air pollution, possible damage and dangerous excess situations in the wider area. This plan offers a compromise solution that allows 
the coexistence of this industrial zone and city, revitalization, modernization, introduction of state-of-the-art technologies, strict monitoring of environmental protection, and create 
conditions for the dynamic development of this space that can become a generator of future investments and new contents in the environment. So far, the plan has had 4 
amendments. Coverage of the plan is about 610ha 01a 08m².
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП ''ПЕТРОХЕМИЈА'', ХИП ''АЗОТАРА'' и 
НИС ''РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО'' У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО

PLAN OF GENERAL REGULATIONS OF THE COMPLEX HIP "PETROHEMIJA", HIP "AZOTARA" and 
NIS "OIL PAFFERERY OF PANCEVO" IN CITY OF PANCEVO



Простор који је предмет овог плана, својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје 
града Панчева. Овде се налази историјско језгро као његов главни градски центар, најзначајнији објекти културе, управе, администрације, образовања, 
здравства, саобраћаја, најатрактивније јавне површине. Израдом овог плана (осим кроз ГУП), обухваћени простор се први пут целовито сагледава и обрађује. 
План се са једне стране заснива на настављању започетe урбанизације на основу претходно урађених планова а, са друге стране, на усклађивању са 

2актуелним потребама и тенденцијама и новим законским решењима. Обухват плана износи око 689ха 38а 45м .

The space that is the subject of this plan, with its scope, contents, purpose, cultural, historical and architectural heritage, represents a significant area of the City of 
Pančevo. Here, there is a historical core as its main city center, the most important objects of culture, administration, administration, education, health, traffic, the most 
attractive public areas. By developing this plan - except through Master plan of Pancevo -  the area covered is first looked and processed comprehensively. The plan, is 
based on the continuation of the initiated urbanization on the basis of previously made plans, and on alignment with current needs and tendencies and new legal solutions. 

2Coverage of the plan is about 689ha 38a 45 m .
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 1 – 
шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

CHANGES OF THE PLAN OF GENERAL REGULATION OF ZONE 1 - 
a wider center (round of the bypass) in City of Pančevo



Комлексан задатак урбанистичког планирања града Зајечара подељен је на три Плана генералне регулације који су рађени синхроно. Планиран је 
простор који је у деловима: потпуно изграђен односно неизграђен, под заштитом, са ризицима од поплава и ерозије, са крупном инфраструктуром, 
комасиран, реконструисан, девастиран... Разноврсна структура урбаног ткива целог простора, за урбанисте је била изузетан изазов.

The complex task of urban planning for the city of Zajecar was divided into three Plans of General Arrangements that were made synchronously. Planned space is 
in parts: fully built or not constructed, under protection, with flood and erosion risks, with large infrastructure, ruined, reconstructed, devastated… The diverse 
structure of urban fabric of the whole space, for urban planners, was an outstanding challenge.

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

PLANS OF GENERAL ARRANGEMENTS OF ZAJECAR CITY 
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Сокобањa је подручје са низом конфликата у простору. Задатак плана је био да те конфликте помири или ублажи. Дуга традиција бањског места и 
захтеви за привредним развојем су одредили смер планирања. Значајан број ограничења, потенцијала и разноврсна структура урбаног ткива целог 
простора, за урбанисте је била изузетан изазов.

Sokobanja is an area with a number of conflicts in the space. The task of the plan was to calm or alleviate these conflicts. The long tradition of the spa town and the 
requirements for economic development have determined the direction of planning. Significant number of constraints, potentials and diverse structure of urban 
fabric of the whole space, for urban planners was an extraordinary challenge.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

PLAN OF GENERAL ARRANGEMENTS AREA SOKOBANJA 
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04.01.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Циљ израде Плана је дефинисање детаљне намене земљишта; попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје  и објекте; коридоре и 
капацитете за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру; локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује 
конкурс, као и утврђивање правила уређења и правила грађења. Концепција планског сагледавања простора подразумева утврђивање траса 
саобраћајне инфраструктуре и других магистралних инфраструктурних система, утврђивање планских елемената и критеријума за уређење 
постојећих и нових локација услужних центара, као пратећих садржаја аутопута и нове туристичко-рекреативно-пословне зоне, али и ублажавање 
развојних, физичких (просторних) конфликата између коридора аутопута, магистралних инфраструктурних система и њиховог непосредног окружења.

The aim of drafting a plan is to define detailed purpose of the land; list of parcel and description of public area sites, contents and objects; corridors and capacities 
for traffic, energy and utility infrastructure; locations for which the urban project is required or the competition is scheduled, and to determine the rules of regulation 
and building. The concept of the Planic review of space means determining the route of traffic infrastructure and other global infrastructure systems, determining 
planning elements and criteria for editing existing and new locations of service centres, as Accompanying content of the highway and new tourism and 
recreational areas-business zones, and the mitigation of developmental, physical (spatial) conflicts between corridors of highway, main infrastructure systems 
and their immediate environment.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА МОТЕЛА “НАИС I” И “НАИС II“   

DETAIL REGULATION PLAN OF TOURIST RECREATIONAL COMPLEX AREA OF THE MOTEL NAIS I AND NAIS II     

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Мариана Митић, дипл.инж.арх., Слободан Мицић, дипл.инж.грађ., Милан Глишић, дипл.инж.сао., Ивица 
Димитријевић, дипл.инж.ел., Милан Милосављевић, дипл.инж.маш., Марко Марсенић, дипл.инж.грађ., 
Зорица Голубовић, инж.геодезије
Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш



04.02.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

План је рађен за археолошко налазиште Царичин град, које се налази на прелиминарној листи UNESCO-a. План је пример позитивне праксе у 
планирању и заштити културних добара, посебно у делу институционалне сарадње. Европски прогрес је у току раног јавног увида организовао 
презентацију у општини Лебане, којој су присуствовали сви релевантни актери. Састанак је имао веома важну улогу у изради планског документа, јер 
су кључни проблеми разрешени у директној комуникацији већ на самом почетку: прецизно дефинисање зона заштите, подручја где се очекују 
археолошки налази, приступ становницима околних насеља, третман пољопривредног земљишта у оквиру зона заштите, подручје на којем је могућ 
развој туризма.

The plan was made for Iustiniana Prima archaeological site, which is on the preliminary list of UNESCO. The plan is an example of positive practice in the planning 
and protection of cultural heritage, especially in the part of institutional cooperation. During the early public insight, European progres organized a presentation in 
Lebane municipality, attended by all relevant actors. The meeting played a very important role in the preparation of the planning document, since the key problems 
were resolved in direct communication from the very beginning: precise definition of the protection zones, areas where archeological findings are expected, 
access to residents of surrounding settlements, treatment of agricultural land within the protection zone, area on which tourism development is possible.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017.
др Милица Максић, дипл.инж.арх., Владимир Богдановић, дипл.инж.грађ., Ивица Димитријевић, дипл.инж.ел.,  
Весна Стојановић, дипл.инж.грађ., Милан Милосављевић, дипл.инж.маш., Мара Рашковић, дипл.инж.пејз.арх., 
Мирослав Вучковић, маст. прост. план., Зорица Голубовић, инж. геодезије 
ЈП Завод за урбанизам Ниш

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА ЦАРИЧИН ГРАД

PLAN FOR THE DETAILED REGULATION FOR IUSTINIANA PRIMA ARCHAEOLOGICAL SITE



04.03.

План је рађен за археолошко налазиште Ромулијана-Гамзиград, које је под заштитом UNESCO-a. Бројни конфликти који су присутни на овом подручју 
(нерегулисан саобраћај, недостатак пратећих садржаја и др.) решавани су уз активно учешће свих актера у процесу израде плана. Једним делом 
локалне иницијативе су прихваћене (на пример, раздвајање прилазног пута за пољопривредна возила и прилазног пута за налазиште). Друге врсте 
предлога (на пример дефинисање локације постројења за пречишћавање отпадних вода уз Драганов поток) нису прихваћене од стране Републичког 
завода за заштиту споменика културе, јер су биле у супротности са строгим принципима заштите и презентације културног наслеђа под UNESCO-вом 
заштитом.

The plan was made for Romuliana-Gamzigrad archaeological site, which is under the protection of UNESCO. The numerous conflicts present in this area 
(unregulated traffic, lack of supporting facilities, etc.) were solved with the active participation of all stakeholders in the process of preparation of the plan. Local 
initiatives were partially accepted (for example separation of an access road for agricultural vehicles and an access road for the archaeological site). Other types 
of suggestions (for example defining the location of a water treatement plant next to Dragan's stream) were not accepted by the Republic Institute for the 
protection of cultural monuments, because they were not in accordance with the strict principles of protection and presentation of cultural heritage under 
UNESCO's protection.

Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПРОСТОРА ЗОНЕ I СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ 
АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА РОМУЛИЈАНА-ГАМЗИГРАД СА ПРОШИРЕЊЕМ"

PLAN FOR THE DETAILED REGULATION OF “FIRST LEVEL OF PROTECTION OF 
ROMULIANA-GAMZIGRAD ARCHAEOLOGICAL SITE, WITH AN EXPANSION AREA”

Година израде:
Аутори:

Институција:

2016-2017.
др Милица Максић, д.и.а., др Саша Милијић, д.п.п., др Марија Максин, д.и.а., др Божидар Манић, д.и.а., Владимир   
Богдановић, д.и.г., Ивица Димитријевић, д.и.е., Весна Стојановић, д.и.г., Милан Милосављевић, д.и.м., Мара 
Рашковић, д.и.п.а., Мирослав Вучковић, маст.прост.план., Зорица Голубовић, инж. геод.
ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац, 
Институт за урбанизам и архитектуру Србије



04.04.

Планом се разрађује подручје површине 365.57hа унутар проглашеног Парка природе – Сићевачке клисуре. На подручју плана установљен је режим 
заштите III степена на већем делу подручја и режим заштите II степена на локалитетима Градиштански кањон и Вис - Кусача. Посебну вредност 
представљају споменици културе: манастири Св.Богородица и Св. Петка као и Зграда старе хидроелектране „Св. Петка“ у Островици. Делови насеља 
Островица и Сићево уз инфраструктурни коридор егзистирају као простори на коме транзитирају друмски и железнички правци уз реку Нишаву.

The plan deals with an area of 365.57 ha within the declared Nature Park - the Sićevo gorge. In the area of the plan, a level III protection regime has been 
established in a large part of the area and a level II protection regime at the Gradištanski canyon and Vis - Kusača sites. Of particular value are cultural 
monuments: monasteries of St.Bogorodica and Sv. Petka as well as the Old Hydro Power Plant "Sv. Petka "in Ostrovica. Parts of the settlement Ostrovica and 
Sicevo along the infrastructure corridor exist as spaces on which road and railroads transit along the river Nisava.

Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Mр Милена Станојевић, Зоран Живић, Александар Ристић, Милијана Петковић-Костић, Милан Глишић, 
Владимир Богдановић, Ивица Димитријевић, Весна Стојановић
Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
УЗ ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР И РЕКУ НИШАВУ НА ПОТЕСУ СИЋЕВАЧКЕ КЛИСУРЕ

DETAILED REGULATION PLAN FOR THE BUILDING AREA ALONG THE 
INFRASTRUCTURE CORRIDOR AND THE RIVER NIŠAVA ON THE QUEST OF THE GORGE SIĆEVO



04.05.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Планско подручје представља део блока 68 у Бачкој Паланци.  Претежно намењено индивидуалном становању, уз подручја бесправне градње, 
инфраструктурно и саобраћајно недовољно уређено. Део планског подручја чине бесправно саграђени стамбени објекти и запуштено и комунално 
неопремљено и неуређено насеље са становништвом слабијег социјалног статуса припадника мањинске заједнице, у објектима колективног 
становања, неадекватног квалитета и нивоа опремљености. Нису дефинисани коридори земљишта за јавне намене, не постоје приступне 
саобраћајнице. Спровођењем плана стичу се услови за уређење простора социјалног становања преко модела функционисања мање заједнице, са 
циљем унапређења квалитета становања додатним садржајима, уз подизање животног стандарда: друштвени/едукативни центар, економски 
објекти...

The plan area is part of Block 68 in Backa Palanka. Mostly intended for individual housing, with areas of illegal construction, infrastructure and traffic insufficiently 
arranged. Part of the planned area consists of illegally built residential buildings and a neglected and communally unobstructed and unregulated settlement with 
the minority population of a lower social status, in collective housing units, inadequate equiped. Public land is not defined defined, there are no access roads. By 
implementing the plan, conditions for arranging social housing area through a smaller functioning community model are acquired, improving the quality of housing 
with additional contents, while raising the living standards: social / educational center, economic building...
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дипл.инж.арх. Радослав Карановић
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РОМСКОГ НАЕЉА „ЧЕРГА“ И УЛИЦЕ КОРДУНАШКА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

DETAIL ARRANGEMENT PLAN OF ROMA SETTLEMENT „ČERGA“ AND KORDUNAŠKA STREET IN BAČKA PALANKA
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Простор ДСЛ “Дио Сектора 66 – модули IV И V”, Велика плажа обухвата површину од 349,31 ха и заузима источни дио  Велике плаже предвиђеног за 
градњу објеката намењених туризму. Уз путни правац Улцињ – Ада Бојана налази се зона мањих хотела, са малим трговима, продавницама, 
амбулантом и сличним садржајима. Јужно од ове зоне, налази се централна пешачко-бициклистичка променада, у коридору зеленила ширине 70м, 
која се протеже дуж Велике плаже. Према обали, смештени су  комплекси туристичких насеља високе категорије, где су предвиђени хотели, 
депаданси и виле. Уз обалу, протеже се Дашчана променада. Модуле одваја зелени коридор, где је на северу организовано паркирање, а посетиоци 
до плаже могу користити пешачке и бициклистичке стазе, као и превоз електричним возилима. Циљ планирања је израда одрживог просторног 
концепта за развој туризма и његова урбанистичка реализација, узимајући при том у обзир еколошка ограничења.

National Study of Location "Part of Sector 66 - Modules IV and V", Velika Plaža covers an area of 349.31 ha and occupies the eastern part of the Velika plaža, 
planned for development of tourism. Along the roadway Ulcinj - Ada Bojana, a zone of smaller hotels, with small squares, shops, ambulance and similar facilities is 
planned. To the south of this zone, there is a central pedestrian promenade with bicycle path, in the corridor of greenery, 70m wide, stretching along the Velika 
plaža. Towards the coast, there are tourist complexes of high category, where hotels, pavilions and villas are planned. Along the coast stretches the Decking 
promenade. The modules are separated by the green corridor, where the parking is organized in the north, and visitors can use pedestrian and bicycle plaths as 
well as transport by electric vehicles. The goal of the Study is to develop a sustainable spatial concept for the development of tourism and its urban development, 
taking into account ecological constraints.�  

ДРЖАВНА СТУДИЈА ЛОКАЦИЈЕ „ДИО СЕКТОРА 66 – МОДУЛИ IV И V“, ВЕЛИКА ПЛАЖА

NATIONAL STUDY OF LOCATION „PART OF SECTOR 66 – MODULES IV AND V“, VELIKA PLAŽA

Година израде:
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Просторном реорганизацијом некадашње касарне у смислу формирања нових пословно-стамбених блокова доћи ће до интензивнијег развоја 
простора кроз унапређење садржаја са потребама социјално-економског развоја града, као и допуном зоне непосредног окружења, потребним 
садржајима јавне и пратеће намене који ће допринети побољшању услова становања у широј урбанистичкој целини. Планиране инвестиције ће бити 
првенствено од јавног значаја и директно ће утицати на даљи просперитет града. Планом су дате основне урбанистичке смернице: отварањем нових 
саобраћајница, дефинисање наменских целина са могућом изградњом компатибилних намена. Детаљна разрада простора изискује израду 
Урбанистичких пројеката за сваки блок посебно у складу са параметрима из Плана.

Spatial reorganization of the former barracks in terms of creation of new business and residential blocks provides a more intensive development of the area by 
improving the content to the needs of socio-economic development of the city, as well as supplementing the zone environment, the necessities of the public and 
accompanying purposes that will contribute to the improvement of living conditions in general urban space. Planned investments will primarily be of public interest 
and will directly affect the future prosperity of the city. The plan provides basic zoning guidelines: the opening of new roads, defining the continent dedicated to the 
possible construction of compatible purpose. Detailed set of space requires development of urban projects for each block separately in accordance with the 
parameters of the Plan.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 144 СЕВЕРНО ОД СЕГЕДИНСКОГ ПУТА И 
ИСТОЧНО ОД УЛИЦЕ ПАРТИЗАНСКИХ БАЗА (бивши комплекс касарне „Коста Нађ“)

DETAILED REGULATION PLAN FOR BLOCK 144 NORTHERN FROM SEGEDINSKI PUT AND EASTERN 
FROM THE PARTIZANSKIH BAZA STREET IN SUBOTICA  (Former "Kosta Nađ" Barracks Complex)
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Планирано је проширење постојећих гробаља у Бору (12,44 ha) и Брестовцу (5,60 ha), тако да се обезбеди потребан број нових гробних места, као и сви 
пратећи садржаји и инфраструктура. Планиране су нове површине за сахрањивање, капела са тргом за испраћај, пратећи објекти за делатности у 
функцији гробља, интерне саобраћајнице, зелене површине. Правци нових интерних саобраћајница настављају се на постојеће стазе и прилагођени 
су морфологији терена. Они формирају нова гробна поља у оквиру којих се може вршити даља подела површине за сахрањивање у складу са 
одабраним типом гробних места (гробови у низу, гробнице, розаријуми и колумбаријуми). 

Expansion of the existing cemeteries in Bor (12.44 ha) and Brestovac (5.60 ha) is planned, so that the required number of new burial places, as well as all 
accompanying facilities and infrastructure are provided. New burial areas are planned, a chapel with a market for escort, accompanying facilities for activities in 
the function of cemeteries, internal roads, green areas. The directions of the new internal roads continue on existing routes and are adapted to the morphology of 
the terrain. They form new burial areas within which further division of the burial ground can be carried out in accordance with the chosen type of burial places 
(graves in the series, graves, rosaries and columbariums).
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У БОРУ и ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У БРЕСТОВЦУ

DETAILED REGULATION PLAN OF THE BOR CEMETARY and DETAILED REGULATION PLAN OFTHE BRESTOVAC CEMETARY
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Планирањем кабинске жичаре за транспорт лица - гондоле у Београду, на траси Калемегдан - Ушће, стичу се услови за безбедно и једноставно 
повезивање атрактивних локалитета на левој и десној обали Саве, укључујући унапређење квалитета и понуде постојећег система јавног градског 
превоза, растерећење саобраћајне мреже, унапређење безбедности и комфора кретања за пешаке и бициклисте и смањење загађења од 
конвенционалних облика превоза. Увођење овог алтернативног вида превоза омогућава повећање целогодишње туристичке понуде града, што 
подразумева додатне социо-економске користи за локалну и ширу друштвену заједницу. 

Planning the passenger carrying cable car - gondola lift on the Kalemegdan - Ušće route in Belgrade creates conditions for safe and easy connection of the 
attractive sites on the left and right banks of the Sava river, including improvement of quality and supply of the existing public transport system, unloading the traffic 
network, improvement of transport safety and comfort for pedestrians and cyclists and reduction of pollution from conventional modes of transportation. The 
introduction of this alternative transportation mode allows increasing the year-round tourist offer of the city, which implies additional socio-economic benefits for 
the local and wider community. 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГОНДОЛУ КАЛЕМЕГДАН-УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И НОВИ БЕОГРАД

DETAILED REGULATION PLAN FOR GONDOLA LIFT KALEMEGDAN-UŠĆE, CITY MUNICIPALITIES OF STARI GRAD AND NEW BELGRADE
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Захтев који је требало остварити на простору приобаља реке Расине је очување, унапређење и коришћење водног и еколошког потенцијала као 
природних ресурса уз планирање савремених и нових садржаја како би простор постао атрактивнији за грађане и инвеститоре. Формиран јеспортско-
рекреативни комплекс, увођењем спортских и рекративних садржаја, који са комерцијалним итуристичким садржајима уобличавају простор за 
масовно коришћење, рекреацију и одмор корисника свих структура. Приобаље се организује као градски парк са акцентом на реку Расину и две 
микроакумулације као реперне и циљне тачке кретања. Овај центар треба да омогући и припрему спортиста, одвијање различитих едукативних и 
специјализованих спортско-рекреативних програма намењених различитим структурама корисника.

The request which is to meet on the littoral zone of the river Rasina is maintaining, developing and usage of water and ecological potentials as environmental 
resources with planning modern and new facilities in order to make the area more attractive for citizens and investors. A sport and recreational complex is founded 
including sports and recreational facilities which both with commercial and touristic contentsmakes the area an ideal place for recreation and relaxation of all kinds 
of users. The littoral zoneis designed to be a city park emphasizing the Rasina river and two micro accumulations as targeted points. This center 
shouldenableathletes preparation and taking place of various educational and specialized sports and recreational programmesreffering to different kind of users.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “СПОРТСКО РЕКРАТИВНИ ЦЕНТАР РАСИНА“ У КРУШЕВЦУ 

PLAN OF DETAILED ARRANGEMENTS OF “SPORTS AND RECREATIONAL CENTER THE RASINA” IN KRUSEVAC
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План детаљне регулације блока између улица Прве јалијске и Филипа Вишњића, блок "Бара - Јалија запад", са обухватом од око 9,5 ha, је 
карактеристичан пример из урбанистичке праксе Града Сремске Митровице - трансформација блока сa становањем руралног типа у мјешовити 
стамбени блок. Град је у власништву 70% површине блока. ГУП-ом из 2015. и ПГР-ом "Целина 2 - Исток" из 2017. дефинисана је намена простора као 
"породично становање са делатностима". Саобраћајнице ободно формирају простор за породично становање уобичајене дубине (око 35 m) и уједно 
формирају унутрашњи "блок отвореног типа" довољних димензија да се у њему организује низ слободностојећих вишепородичних објеката 
спратности П+2+Пк и слободна површина са дечијим игралиштем.

Detailed regulation plan of the block between the streets of Prva jalijska and Filip Visnjic, block "Bara - Jalija zapad", with an extent of about 9.5 hectares, is a 
characteristic example from the urban practice of the City of Sremska Mitrovica - transformation of single-detached dwelling block of rural type into mixed housing 
block. 70% of the block area is in the ownership of the City. GUP from 2015 and Plan of General Arrangement - Part 2 - Eastern part of the City from 2017 defined 
block's land-use as "mixed-use development". Roads peripherally form a space for a family houses with the usual lot depth (about 35 m) and at the same time they 
form an internal "open type block" of sufficient dimensions to organize a series of detached multifamily houses with the floor count P+2+Pk and green area with a 
children's playground.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРВЕ ЈАЛИЈСКЕ И ФИЛИПА ВИШЊИЋА, 
БЛОК "БАРА - ЈАЛИЈА ЗАПАД" ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

DETAILED REGULATION PLAN OF BLOCK BETWEEN "PRVA JALIJSKA" AND "FILIPA VIŠNJIĆA" STREETS, 
BLOCK "BARA - JALIJA WEST" IN CITY OF SREMSKA MITROVICA
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Планом детаљне регулације обухваћено је подручје које се налази у режиму III степена заштите у Националном парку "Фрушка гора" тако да су 
утврђени програмски елементи заштите природних, непокретних културних добара и заштита животне средине. Туристички локалитет "Летенка", 
требало би да пружа могућност за изградњу нових објеката и садржаја у функцији развоја туризма. Планираном изградњом (хотела, смештајних 
павиљона, спортске дворане и спортских терена, ресторана, амбуланте, управне зграде) створиће се нова вредност просторне целине локалитета 
"Летенка" не само у функцији спортско – рекреативног комплекса, већ и у функцији Националног парка "Фрушка гора" као и целе АП Војводине и 
утицаће на подизање квалитета комплетне туристичке понуде.

The detailed regulation plan encompasses the area located within the level III protection mode in the National park "Fruška gora", so that the program elements of 
protection of natural assets, immovable cultural assets and environmental protection are determined. The tourist site "Letenka" should provide the possibility for 
the construction of new facilities in the function of tourism development. Planned construction of those facilities (hotels, accomodation pavilions, sports halls and 
sports facilities, restaurant, ambulance, administrative building) will create a new value of the "Letenka" locality not only as a function of the sports and 
recreational complex, but also as a function of the National park "Fruška Gora" and the entire AP Vojvodina and will affect the improving of the complete tourist 
offer quality.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА "ЛЕТЕНКА" НА ФРУШКОЈ ГОРИ К.О. ШУЉАМ, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

DETAILED REGULATION PLAN OF THE "LETENKA" LOCALITY ON FRUŠKA GORA C.M. ŠULJAM, CITY OF SREMSKA MITROVICA
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Циљ и повод израде детаљног Регулационог плана је подстрек за развој аграрног дела привреде општине Брус, са акцентом на организацију и 
детаљну разраду сточне пијаце и кванташке пијаце, са ветеринарском станицом.
Према начину коришћења земљишта, Планом генералне регулације, предметно подручје планирано је за: зелене површине, комуналне делатности и 
инфраструктурне површине, саобраћај и саобраћајне површине и водне површине.

The goal and the reason for the elaboration of a detailed Regulatory Plan is an incentive for the development of the agrarian sector of the Brus Municipality, with an 
emphasis on the organization and detailed development of the livestock market and the quantitative market with the veterinary station.
According to the method of land use, the General Regulatory Plan, the subject area is planned for: green areas, Municipal activities and infrastructure, Traffic and 
traffic surfaces, water surfaces.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРОБИЗНИС ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС

PLAN OF DETAILED ARRANGEMENTS OF AGRIBUSINESS CENTER IN BRUS
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ПД за пружање услуга из области урбанизма архитектуре и грађевинарства УРБАНИКА доо Београд
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Три напуштена каменолома се планира санирати тако да се изведу каскаде и на њима засади зеленило. Свако ће имати нову функцију различитих 
спортских и рекреативних подручја. У подножју, код потока, поред приступног пута, je jeзеро cа рибамa. Обухват Плана неправилног је облика издужена 
смером север - југ, а површине је, око 15,4 ха. Цео комплекс се формира у две зоне (источно и западно од потока), на три одвојене грађевинске честице: 
спортско-рекреацијску (2 грађевинске честице) стрељана, игралиште и куглана и угоститељско-рекреацијску - излетиште са рибњаком. Висинске коте 
платоа на којима ће се градити грађевине бити ће различите и то: - северни на којем је предвиђена стрељана је на нивоу 260 мн м; - јужни источни на 
којем су предвиђена спортска игралишта је на нивоу 265 мн м; - јужни западни на којем биће прилагођени рибњак бити на нивоу 262 мн м. Приступни пут 
следи tepeн и пада са југа (шума) гдје је око 265,00 м. Покоси се пењу на исток до коте планинарске стазе на око 340 м.н м, а на југ до коте око 325 м.

Three abandoned quarries are planned to be repaired so that cascades are made and greenery is planted there. Everyone will have a new function of various sports 
and recreational areas. At the foot, at the stream, next to the access road, take a reservoir with a fish farm.The coverage of the Plan is irregularly shaepd north - 
south, with an area of about 15.4 ha. The whole complex is formed in two zones (east and west of the stream), three separate building blocks: sports and 
recreational (two building blocks), playground and bowling alley, and a catering and recreational park with a pond. The high-rise houses on which the buildings will 
be built will be different: - the north, where the shooting range is 260 mn; - the southern eastern part of the sports grounds is 265 mn; - the south west will be adjusted 
pond will be at level 262 mn m. The access road follows the landfall and falls from the south (forest) where it is about 265,00 m. The slopes rise east to the end of the 
mountain trail at about 340 m. M and south to the hut about 325 m.m

Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Година израде:
Аутор:
Институција:

2016.
Зоран Хебар, дипл.инж.арх.
-

ДЕТАЉНИ ПЛАН УРЕЂЕЊА САНАЦИЈЕ ТРИ НАПУШТЕНА КАМЕНОЛОМА

DETAIL PLAN FOR THREE ABANDONED QUARRIES TO BE REPAIRED
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У оквиру планског подручја, налазе се два гробља – Централно и Мокринско гробље (православно, католичко и евангелистичко гробље). С обзиром на 
то да ниједно од два наведена гробља постојећом површином и степеном уређености не задовољавају потребе насеља, планира се проширење и 
уређење Централног гробља. Концепција уређења се заснива на правилима уређења постојећег Централног гробља и на ортогоналном начину 
обликовања, односно, ортогоналној основној структури гробних парцела и гробних поља са костуром који чине главне алеје, полуалеје и главне стазе 
(колско-пешачке и пешачке стазе).

Within the planned scope of the area, there are two cemeteries-The Central and Mokrin's cemetery (orthodox, catholic and evangelistic cemetery). Considering 
the fact that neither of the two cemeteries complies with the settlement's needs with their existing area and the degree of their arrangement, the expansion and the 
arrangement of the Central cemetery have been planned. The arrangement concept is based on the arrangement regulations for the existing Central cemetery 
and on the orthogonal design, namely on the orthogonal basic structure of the cemetery plots and cemetery fields with the base which consists of the main alleys, 
semi alleys and main paths (car and pedestrian and pedestrian paths).

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 31 У КИКИНДИ

THE DETAILED REGULATION PLAN FOR THE BLOCK 31 IN KIKINDA

Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
дипл.инж.арх. Драгана Бига, дипл.инж.арх. Јелена Милићевић, инж.грађ. Александра Миловановић, 
дипл.инж.арх. Маја Срећковић и стручни тим “Архиплан”-а
“Архиплан” д.о.о. за планирање, пројектовање и консалтинг, Аранђеловац
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The area covered by the Plan constitutes functional entity, with sport and recreation as the primary functions. Regarding that marina and accomodation capacities 
are also going to exist in this zone, the whole area can be considered as tourist-sports-recreational zone. Within the area of the Plan there is also the natural good 
named "Tikvara" placed under protection as a Nature Park, with the II and III protection regimes.The upgrading of the coastal area in Backa Palanka is of great 
importance for the settlement of Backa Palanka in terms of providing adequate sports and recreational areas for the inhabitants of Backa Palanka and the 
development of tourism.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИОБАЛНЕ ЗОНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

DETAILED REGULATION PLAN FOR COASTAL ZONE IN BACKA PALANKA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2009-2018.
Мина Миличић, маст.инж.арх. и стручни тимови ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и 
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 

Површина обухваћена Планом чини функционалну целину, чија је основна намена спорт и рекреација. Како се у оквиру ове зоне предлаже изградња 
марине, смештајних и угоститељских капацитета, тако се укупна зона може сматрати туристичко-спортско-рекреативном зоном. У оквиру обухвата 
Плана налази се и природно добро „Тиквара“ стављено под заштиту као Парк природе, у оквиру кога су успостављени режими заштите II и III степена и 
утврђене мере заштите. Уређење подручја приобаља у Бачкој Паланци је од велике важности за насеље Бачка Паланка у погледу обезбеђења 
адекватних спортско-рекреативних површина за становнике Бачке Паланке и развоја туризма. 
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Државни пут IБ-21 (ДП 21), Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица –  Сјеница је важан сегмент 
путне мреже Републике Србије и повезује Војводину са западним и северозападним делом Србије као и посредну везу Србије са Хрватском, БиХ и 
Румунијом. У односу на Град Нови Сад, овај коридор представља значајан уводно-изводни правац којим се, поред интензивног транзитног и теретног 
саобраћаја, одвија локални саобраћај, јер велики део простора на сремској i бачкој страни гравитира ка овом коридору. Како се траса коридора пружа 
кроз грађевинско подручје, неопходно је било утврдити, поред профила на отвореној деоници и профил у оквиру грађевинског рејона као и све његове 
садржаје (коловозе, бициклистичке и пешачке стазе, режијске саобраћајнице, зеленило, инфраструктуру), типове раскрсница, путне објекте и др.

State road IB-21, Novi Sad – Irig – Ruma – Sabac – Koceljeva – Valjevo – Kosjeric – Pozega –Arilje – Ivanjica – Sjenica is an important segment of the Republic of 
Serbia road network. It connects Vojvodina with the western and southwestern part of Serbia and it indirectly connects Serbia with Croatia, Bosnia and 
Herzegovina and Romania. With regard to the City of Novi Sad, this corridor represents significant entrance and exit route, where in addition to intensive transit 
and freight traffic, there is local traffic also, since large part of Srem and Backa area gravitates towards this corridor. As the route of the corridor goes through the 
city area, apart from defining cross sections in the open section it was necessary to define cross sections within the city area and all of its facilities (carriageway, 
bicycle and pedestrian trails, service roads, green areas, infrastructure) types of intersections, road facilities etc.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 
ОД МОСТА НА ДУНАВУ ДО ПЕТЉЕ "КАЋ" У НОВОМ САДУ

DETAILED REGULATION PLAN OF THE STATE ROAD IB-21 INFRASTRUCTURE CORRIDOR 
FROM DANUBE BRIDGE TO INTERCHANGE "KAC" IN TERRITORY OF THE CITY OF NOVI SAD

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
мр Александар Јевђенић, д.и.с. руководилац, Драган Недељков, д.и.с., Александар Пањковић, д.и.с., Оља 
Толмач, д.и.г., Миодраг Јовковић, д.и.г., Владимир Марковић, д.и.ел., Марија Маљковић Григоров, д.и.геод., 
Марко Стојановић, д.и.а., Нада Винокић, дипл.прав., Иванка Арадски, д.и.хорт., Тихомир Летић, геод.техн.
ЈП “Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови Сад
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План заузима површину од 118,59 ha мишелучког платоа, на сремској страни града. Подручје Мишелука планира се за ширење града још од 70-их 
година прошлог века, а планска реализација још увек није започела. Ово је последњи у низу планова  који за циљ има формирање хуманог и 
комфорног простора за живот у граду. Концепт реализације базира се на искоришћењу специфичних природних карактеристика локалитета (благо 
заталасан терен на погодној надморској висини уз позитиван утицај Националног парка Фрушка гора). Планира се комплетно насеље, породичног и 
вишепородичног становања, са свим пратећим и централним функцијама. Спратност објеката је ограничена на четири надземне етаже, уз мали 
проценат заузетости и богате зелене и рекреативне садржаје. 

The plan cover area of 118.59 ha of Miseluk plateau, located on the Srem side of town. Since the 1970s, it has been planned for the town to expand in the Miseluk 
area, yet realization of plans still hasn't begun. This is the latest in series of plans aimed at creating a humane and comfortable living environment in the town. The 
concept of realization is based on the use of specific natural characteristics of the site (a mildly undulating terrain at favorable altitude and positive influence of the 
Nature Park Fruska Gora). The entire settlement is planned, single and multy-family housing, with all supporting and mixed-purpose facilities. The plan stipulates 
maximum number of floors to be four floors above the ground, low lot coverage, lush green areas and recreational facilities. 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МИШЕЛУКА III У НОВОМ САДУ

DETAILED REGULATION PLAN OF MISELUK III IN NOVI SAD

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
д.и.а. Ташана Кришановић, д.и.а. Јелена Нејгебауер – руководиоци, д.и.с. Александар Јевђенић, д.и.ел. 
Владимир Марковић, д.и.геод. Марија Маљковић-Григоров, д.и.геод. Јована Драгојевић, д.и.г. Оља Толмач, 
д.и.хорт. Иванка Арадски, д.и.п.а. Бранислава Миладиновић, д.и.ж.с. Александра Милошев, дипл.правник 
Нада Винокић, дипл. правник Љиљана Клашња, техн.арх. Милена Голушин
ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ НАСЕЉА У НОВОМ САДУ

DETAILED REGULATION PLAN OF NOVO NASELJE IN NOVI SAD

Концепт уређења Новог насеља, као стамбене зоне вишепородичног становања укомпонованог са зеленилом у полуотвореним блоковима, утврђен је још на 
почетку формирања насеља. Реализовани и планирани садржаји јавних служби, централних функција и спортских и парковских површина у потребној мери 
допуњују основну намену и пружају комфор у коришћењу ове квалитетне стамбене зграде. Овим планом се задржава и далје усмерава досадашњи плански 
развој уз промене које доприносе квалитетнијем коришћењу простора. Преко Булевара Европе планира се пешачко-бициклистичка пасарела која ће омогућити 
комуникацију становника између Новог насеља и Детелинаре. У наставку пасареле, кроз цело насеље, планира се зелени рекреативни коридор – озелењена 
пешачко-бициклистичка стаза, којом ће се повезати зелене и пешачке површине на том потезу и омогућити активан боравак становника на отвореном.

Concept of Novo naselje arrangement, as multy-family housing zone combined with semi-open blocks of green areas, has been established from the very beginning 
of the the settlement's construction. The realized and planned public service facilities, mixed purpose areas and sports and park areas appropriately complement the 
basic use and provide comfort to the users of the high-quality residential area. The plan retains and further directs the ongoing planned development, and 
amendment to the plan contributes to better use of the space. Pedestrian and bicycle passerelles via Evropa Boulevard is planned, that will enable local people to 
move between settlements Novo naselje and Detelinara. As continuation of the passerelle, throughout the entire settlement, a green recreational corridor is planned – 
a landscaped pedestrian and bicycle trail which will create a link between green areas and pedestrian areas in that region and enable local people to be active out in 
the open. 

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
д.и.а. Ташана Кришановић, руководилац, д.и.а. Ивана Гвозденовић, д.и.с. Александар Пањковић, д.и.е. Владимир 
Марковић, д.и.е. Дејан Мавровић, д.и.геод. Марија Маљковић-Григоров, д.и.геод. Јована Драгојевић, д.и.г. Оља 
Толмач, д.и.г. Јована Бакмаз, д.и.хорт. Иванка Арадски, д.и.п.а. Бранислава Миладиновић, д.и.ж.с. Александра 
Милошев, дипл.прав. Нада Винокић, дипл. прав. Љиљана Клашња, техн.арх. Мирјана Паунић
ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
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План детаљне регулације простора за вишепородично становање и парковске површине „Роткварија” у Новом Саду обухвата простор између 
Булевара краља Петра I и улица: Кисачке, Берислава Берића и Краљевића Марка. Подручје које је обухваћено планом чини један урбани блок који је 
јасно дефинисан постојећом саобраћајном матрицом, која се задржава. Концепт просторног уређења подразумева реконструкцију и урбану обнову 
простора (замену породичних стамбених објеката вишепородичним стамбеним, стамбено – пословним или пословним објектима) и планирање 
парковске површине, све у складу са савременим потребама и наменама, уз задржавање урбане матрице, морфологије (облика и величине) парцеле, 
и очување стеченог миљеа изграђене средине и унапређења амбијената предметног простора.

The Detailed regulation plan of multy-family housing area and park area ''Rotkvarija'' in Novi Sad covers the area surrounded by Kralj Petar I Boulevard and the 
following streets: Kisacka , Berislava Berica  and Kraljevica Marka. There is an urban block that is clearly defined by the existing traffic matrix, which will be 
retained. The concept of the spatial arrangement implies reconstruction and urban renewal (family houses will be replaced by multy-family housing buildings, 
housing and business buildings, or business buildings) and planning the park area, all in accordance with current needs and land use, together with keeping the 
urban matrix, morphology (shape and size) of the plot, and preservation of the acquired milieu of the built environment and improvement of subject area's 
ambience.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И 
ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ „РОТКВАРИЈА” У НОВОМ САДУ

DETAILED REGULATION PLAN OF MULTY-FAMILY HOUSING AREA AND 

PARK AREA ''ROTKVARIJA'' IN NOVI SAD

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
мр Вања Вукадиновић Ђурић, д.и.а. руководилац,  Марија Маљковић Григоров, д.и.геод., Јована Драгојевић, 
д.и.геод., Драган Недељков, д.и.с., Оља Толмач, д.и.г., Владимир Марковић, д.и.ел., Дејана Неговановић, 
маст.и.з.ж.с., Иванка Арадски, д.и.хорт., Љиљана Клашња, дипл.правник, Ненад Петровић, дипл.ек., Мирјана 
Паунић, техн.арх., Цеца Димитријевић, геом., Јулијана Биолтић, геом.
ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
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Салајка је један од најстаријих делова Новог Сада, од самог настанка Града формиран традиционалном изградњом породичних домаћинстава, чак 
познат као сточарски крај. Део Салајке који је у обухвату плана лоциран је непосредно уз традиционални центар између примарних саобраћајница 
Темеринске и Кисачке улице и магистралне железничке пруге 4 (Е85). Последњих деценија доживљава значајну трансформацију нарочито уз 
примарне саобраћајнице. Најзначајнија радикална интервенција у простору је пробијање улице Косте Шокице повезивањем моста преко Дунава преко 
Венизелосове улице са Булеваром Јаше Томића. 

Salajka settlement is one of the oldest parts of Novi Sad. Since the very beginning of the  City's existence, the settlement was created by traditional construction of 
family households, it was  even known as graziery area. The part of Salajka covered by the plan is located next to the traditional centre surrounded by two  primary 
roads, Temerinska and Kisacka streets, and the main railway line 4 (E85). During recent decades, the settlement has undergone a significant transformation, 
especially the area next to primary roads. The most significant intervention is the construction of Koste Sokice Street by connecting the bridge over the Danube 
River  with Jasa Tomic Boulevrad via Venizelisova Street. 

Година израде:
Аутори:

Институција:

2016-2018.
Јелена Нејгебауер, д.и.а., руководилац, Марија  Маљковић-Григоров, д.и.геод; Јована Драгојевић, д.и.геод.;    
Мр Александар Јевђенић, д.и.с.; Оља Толмач, д.и.г.; Јована Бакмаз, маст.и.г.; Владимир Марковић, д.и.ел.; 
Дејан Мавровић, д.и.ел; Александра Милошев, маст.и.з.ж.с.; Иванка  Арадски, д.и.хорт.; Бранислава 
Миладиновић, д.и.п.а.; Зорица Капетанов, маст.и.а.; Нада Винокић, дипл.прав.; Љиљана Клашња, дипл.прав. 
Јавно предузеће "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ

DETAILED REGULATON PLAN OF A PART OF SALAJKA SETTLEMENT IN NOVI SAD



04.22.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

ПДР Староиришког пута у Сремској Каменици обухвата југозападни део грађевинског подручја Новог Сада на сремској страни града, површине око 
81ha. Простор је изузетних природних одлика, нагнутог, брежуљкастог терена фрушкогорског пригорја са добрим визурама према Дунаву, Новом Саду 
и Фрушкој гори. Границу простора у највећој мери чини породично становање, у северозападном делу Малокаменички поток и заштитно зеленило, а на 
крајњем југу граница плана уједно је и граница грађевинског подручја Града. Природне карактеристике условиле су да на делу простора важе посебни 
услови за изградњу на нестабилним теренима. Атрактивност подручја и близина града допринели су да се, поред виноградарских и викенд кућа 
грађених у претходном периоду, граде пре свега објекти породичног становања репрезентативни по обликовању и квадратури.

The Detailed regulation plan of Staroiriski Road in Sremska Kamenica covers the southwestern part of Novi Sad's  building area on the Srem side of the town, 
whose area is approximately 81 ha. The area has exceptional natural features, the terrain is inclined and hilly, and there is an excellent view toward the Danube 
River, Novi Sad and Fruska Gora. The covered area is mostly bounded by family housing area, in the northwestern part by Malokamenicki brook and green area, 
and in the far south the boundary of the area is also boundary of the City's building area. Due to natural characteristics of the terrain there are special requirements 
for construction on unstable terrain. Previously, cottages were predominant buildings, but nowadays the attractiveness of the area and the vicinity of the town are 
the reason for ongoing construction of family housing buildings distinctive in design and size.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Мирела Манасијевић Радојевић, дипл.инж.арх. и руководилац, Марија  Маљковић Григоров, дипл.инж. еод; 
Јована Драгојевић, дипл.инж.геод.; Александар Пањковић, дипл.инж.саобр.; Миодраг Јовковић, дипл.инж.грађ.;  
Јована Бакмаз, маст.инж.грађ.; Дејан Мавровић, дипл.инж.ел.; Александра Милошев, маст.инж.зашт.жив.сред.; 
Јелена Ровчанин, маст.инж.пејз.арх; Нада Винокић, дипл.правник; Љиљана Клашња, дипл.правник. 
Јавно предузеће "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОИРИШКОГ ПУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

THE DETAILED REGULATION PLAN OF STAROIRISKI ROAD IN SREMSKA KAMENICA



04.23.

ПДР блокова око Улице војводе Бојовића у Новом Саду  обухвата простор између Булевара краља Петра I и улица: Кисачке, Војводе Бојовића, Јована 
Суботића, Житног трга и Краљевића Марка. Подручје обухвата различито изграђене и формиране просторе организоване на принципима затворених 
блокова различитих врста, углавном правилних, које указују на планскe интервенцијe настале током развоја града. Подручје је већим делом намењено 
становању, које подразумева вишепородично становање средњих густина насељености, спратности П+2+Пк до П+4+Пк и породично и 
вишепородично становање мањих густина насељености, спратности П до П+1+Пк. Општеградски и линијски центри планирају се уз примарне 
саобраћајнице. Целина „Дела Улице Лукијана Мушицког” евидентирана је као добро које ужива претходну заштиту. 

The Detailed regulation plan of blocks of buildings around Vojvoda Bojovic Street in Novi Sad covers the area surrounded by Kralj Petar I Boulevard and the 
following streets: Kisacka, Vojvoda Bojovic, Jovan Subotic, Zitni trg and Kraljevic Marko. The area is organized on the principles of closed blocks of various types, 
mostly symmetrical, and the diversity in design and arrangement is the result of planned interventions that have occurred during the development of the city. The 
area is mainly designated for housing, meaning multy-family housing of medium density, number of floors GF+2+loft to GF+4+loft, and single-family and multy-
family housing of low density, number of floors GF to GF+1+loft. Mixed-purpose centers are planned along primary roads. One part of Lukijan Musicki Street is 
cultural heritage in process of obtaining protection.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ

DETAILED REGULATION PLAN OF BLOCKS OF BUILDINGS AROUND VOJVODA BOJOVIC STREET IN NOVI SAD

Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
мр Вања Вукадиновић Ђурић, д.и.а., руководилац, Душан Миладиновић, д.и.а., Марија Маљковић Григоров, д.и.геод.,   
Јована Драгојевић, д.и.геод Александар Јевђенић, д.и.с., Оља Толмач, д.и.г., Владимир Марковић, д.и.ел Дејан ., ., 
Мавровић, д.и.ел., Дејана Неговановић маст.и.з.ж.с Јелена Ровчанин маст.и.п.а., Љиљана Клашња, дипл.прав , ., , ., 
Душко Марковић, дипл.ек Ивана Ожват, техн.арх., Цеца Димитријевић, геом., Јулијана Биолтић, геом..,  
Јавно предузеће "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад



04.24.

Убрзана урбанизација и изградња централног подручја општине Источно Ново Сарајево наметнула је потребу ангажовања нових површина за 
изградњу објеката вишепородичног становања. Планираним концептом развоја и ширења насеља на неизграђеном простору је планирана  нова зона 
становања интегрисана у постојећу саобраћајну и урбану матрицу. Планом је унапријеђен урбани стандард у домену саобраћаја, увођења нових 
пословних садржаја (терцијарне дјелатности), објеката образовања (вртић и основна школа), те оплемењен површинама јавног зеленила, спорта и 
рекреације.

The rapid urbanization and construction of the central area in the Istočno Novo Sarajevo arised the need to activate new areas for the construction of multi-
dwelling housing facilities. The planned concept of development and expansion of settlements on unbuilt land has defined a new housing zone integrated into the 
existing traffic and urban matrix. The plan promoted the urban standard in the field of traffic, the introduction of new business activities (tertiary activities), 
educational facilities (kindergarten and elementary school), as well as park areas, sports and recreational zones.

Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Горан Димитрић, дипл.инж.арх.; др Бранислав Бијелић, дипл.простор.планер; Владимир Борисављевић, 
дипл.инж.саобр.; мр Ристо Стјепановић, дипл.инж.грађ.; мр Милан Пржуљ, дипл.инж.ел.; Стево Ждрња, 
дипл.инж.маш.; Славица Паштар, дипл.инж.ел.; Далибор Паспаљ, геод.тех.; Сњежана Паспаљ, грађ.тех.; 
Драгана Милинковић, дипл.економ.; Марјана Кнежевић, дипл.економ.
Урбис Центар, д.о.о. Бањалука

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН „ЦЕНТАР III“, ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

REGULATION PLAN “CENTER III”, ISTOČNO NOVO SARAJEVO



04.25.

Радна зона „Собовица-Лужнице налази се у северном делу административног подручја Града Крагујевца, уз Државни пут I Б реда бр.25 Крагујевац-
Топола- Београд. Од центра Града Крагујевца, локација је удаљена око 10км. Простор радне зоне „Собовица-Лужнице“, са ближим окружењем, је 
неизграђен и користи се као пољопривредно земљиште.У обухвату Плана од 663,00 ha, планирано грађевинско подручје обухвата нову  зону 
привређивања са различитим програмима производње, са помоћним и пратећим садржајима који су у директно или индиректно повезани са 
производњом и другим садржајима за потребе запослених. Данас је ово најзначајнија greenfield инвестиција у Региону.

Industrial Zone “Sobovica-Luznice” is located in the northern part of Kragujevac municipality., along the State Road I B line No. 25 Kragujevac-Topola-Beograd. 
Distance from the city center is about 10km. The area of the Zone, with the environment, is not built and is used as agricultural land.  In the boundary of the Plan 
(663,00ha) is defined the constraction area with a new industrial zone with various facilities for the needs of the production process and employee standards. 
Today, this is the most important greenfield investment in the Region.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „СОБОВИЦА-ЛУЖНИЦЕ“ 

PLAN OF DETAILED ARRANGEMENTS INDUSTRIALZONE “SOBOVICA-LUZNICE”

Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Година израде:
Аутори:
Институција:

2017-2018.
дипл инж.арх. Весна Ј. Милошевић  и стручни тим ЈП „Урбанизам“ - Крагујевац
ЈП „Урбанизам“ - Крагујевац



04.26.

План детаљне регулације „за источну радну зону 2“ у Руми, обухвата грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Рума, блокове 2-8-1 и 2-
8-2 у Источној радној зони. Планом се стварају услови за реализацију и обликовање простора, за програмско, урбанистичко и архитектонско уређење 
простора као и подизање нивоа атрактивности и употребне вредности.
Планско подручје се наслања на два државна пута I B реда бр.21 и II А реда бр.120, што му гарантује атрактивност локације и добар положај будућих 
радних комплекса. 

Detailed regulation plan “for east work zone 2” in Ruma includes building land in the construction area of the settlement Ruma, blocks 2-8-1 and 2-8-2 in East work 
zone. The plan creates the conditions for the implementation and design of the space, for the programming, architectural and urban landscaping, as well as 
raising the attractiveness and value in use. 
Planned area resting on two state road IB No.21 and II A No.120, which guarantees him attractive location and a good position for future work of the complex.

Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЗА ИСТОЧНУ РАДНУ ЗОНУ 2“ У РУМИ

DETAILED REGULATION PLAN “FOR EAST WORK ZONE 2” IN RUMA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
дипл.инж. Милка Павловић, дипл.инж.саобр.- мастер Марија Зец, дипл.инж.ел. Петар Ђуричић, 
инж.геод. Јован Цвејић
Јавно урбанистичко предузеће "План" Рума 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ

DETAILED REGULATION PLAN FOR AREA OF NORTH INDUSTRIAL – BUSINESS -PRODUCTION ZONE IN PANCEVO

Планом за Северну индустријску зону створени су просторно-плански услови да се на овом делу градске територије омогући изградња привредних 
објеката који ћe својим функционисањем обезбедити бржи друштвено-економски развој града Панчева, уз уважавање свих услова заштите животне 
средине у непосредном и ширем окружењу. Добро функционисање планираних садржаја омогућиће се побољшањем постојеће и реализацијом 
планиране саобраћајне и инфраструктурне мреже као и развојем планираних намена у складу са параметрима овог плана. Обухват плана износи око 

288ха 71а 03м .

The Plan for the Northern Industrial Zone of Pancevo created spatial-planning conditions to enable the construction of economic facilities in this part of the city 
territory, which by its functioning will provide faster socio-economic development of the city of Pancevo, while respecting all conditions of environmental protection 
in the immediate and wider environment. Good functioning of the planned contents will be facilitated by the improvement of the existing and the realization of the 
planned traffic and infrastructure network as well as the development of the planned purposes in accordance with the parameters of this plan. Coverage of the 

2plan is about 88ha 71a 03m .

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017.
Одговорни урбаниста: Оливера Драгаш, д.и.а., радни тим: Марко Марић, д.и.геод., Драгица Шајић, д.и.геод., 
Петар Петровић, д.и.г..,Татјана Вуксан, д.и.с.,Бела Каић, д.и.маш.,Оливера Радуловић, д.и.ел., Весна 
Суботић, д.и.п.а., Иван Зафировић, дипл.соц. (спец. еко менаџментa), Вера Марковић, д.п.п., Милан Балчин, 
дипл.прав., Весна Ромчев, тех.арх., Гордана Пешић, тех.геод.,Гордана Коцић, тех.арх.
ЈП ''Урбанизам'' Панчево
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ

PLAN OF DETAILED REGULATION FOR THE NEIGHBOURHOODS  “CENTRAL BLOCKS 1 AND 2” IN THE CITY OF ŠABAC

Основни циљеви израде плана су: организација, уређење и заштита простора на темељима заштите културно-историјске целине, у складу са Одлуком 
о утврђивању улице Господара Јеврема у Шапцу за просторну културно-историјску амбијенталну зону; организација, уређење и заштита простора на 
темељима заштите природног добра - споменик природе Стабло липе; организација, уређење и заштита простора на принципима урбане обнове, 
урбане рециклаже и реконструкције, одрживог развоја; дефинисање новог унутар-блоковског идентитета имплементирањем савремених садржаја у 
складу са новим трендовима живљења; подизање опште развијености територије и повећање стандарда становништва и квалитета живота. 

The main goals of the development of this plan are: organization, maintance and protection of the area based on protection of the cultural and historical zone, in 
accordance with the Decision on the determination of the street of Gospodar Jevrem in Sabac for the spatial cultural and historical ambience zone; organizing, 
arranging and protecting the area on the foundations of protection of the natural good - a monument of nature Tree of linden; organization, regulation and 
protection of space on the principles of urban renewal, urban recycling and reconstruction and sustainable development; defining a new intra-block identity by 
implementing contemporary content in accordance with new life trends; raising the general development of the territory and increasing the standards of the 
population and the quality of life.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Одговорни урбаниста и руководилац радног тима: Миомира Васовић, дипл.инж.арх. Радни тим: Мирослав 
Макевић, дипл.инж.грађ, Филип Богдановић, дипл.инж.саоб, Драган Павловић дипл.инж.ел, Ивана Лукић, 
мастер грађ.инж, Наташа Стојановић, дипл.инж.геод, Звонко Кузмановић, инж.геод, Љубомир Спасојевић, 
геом, Никола Марковић, грађ.техн.
ЈП „Инфраструктура Шабац“, Шабац 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПУТА КРУПАЊ - КРЖАВА У ОПШТИНИ КРУПАЊ

PLAN OF DETAILED REGULATION FOR THE PART OF MUNICIPALITY ROAD KRUPANJ - KRŽAVA IN KRUPANJ

Планом детаљне регулације обухваћен је простор у долини реке Кржаве, у насељу Кржава у општини Крупањ, који је био поплављен и угрожен 
клизиштем у време великих поплава 2014.године. Бујичне воде су тада поткопале десну обалу реке и активирале клизиште које је преградило  речно 
корито тако да је ток реке скренут и бујичне воде, са склизнутом земљом, практично су потопиле насеље, срушиле доста кућа и уништиле пут. Повод за 
израду ПДР-а био је санирање последица поплава и клизишта, уређење простора  у складу са новонасталим условима и могућностима, у циљу 
заштите од плављења, клизишта и других елементарних непогода. Приоритетно је било дефинисати услове за регулацију реке и дела њених притока 
(потока, јаруга, вододерина), санација активних и привремено умирених клизишта и реконструкција пута  уз реку. 

Plan of detailed regulation encompasses the area in the valley of the river Kržava, in the village of Kržava, municipality of Krupanj, that was flooded and 
thendangered by the landslide during the major floods in 2014 . The torrential waters eroded right bank of the river during floods, and activated a landslide that 

interrupted the river valley so that the stream of the river was turned and torrential waters, with sloped land, practically sank the village, demolished a lot of houses 
and destroyed the road. The reason for the development of this Plan of detailed regulation was restoration of the consequences of floods and landslides, the 
arrangement of space in accordance with the new conditions and possibilities, in order to protect from flooding, landslides and other natural disasters. Priority was 
given to the conditions for regulation of the river and part of its tributaries (streams, ravines, watercourses), rehabilitation of active and temporarily calm landslides 
and reconstruction of the road next to the riverbank.
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04.30.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 20 У НОВОЈ ПАЗОВИ

PLAN OF DETAILED REGULATION OF BLOCK 20 IN NOVA PAZOVA

Планом детаљне регулације дела блока 20 у Новој Пазови се урбанистички разрађује простор Велике баре, веома значајан за урбани развој Нове 
Пазове као јавни насељски садржај. Урбанистички концепт се заснива на планирању парка са језером као основног садржаја, затим градског 
фудбалског стадиона и спортске хале, што заједно са објектима породичног и вишепородичног становања и комерцијалним објектима чини пространи 
секундарни центар насеља добро позициониран и саобраћајно интегрисан у насеље и шири простор. Израда ПДР-а блока 20 у Новој Пазови значајно 
ће утицати на унапређење јавних површина како за развој спортско-рекреативних активности, тако и за унапређење еколошких функција простора у 
којем доминира простор велике Баре.

The purpose of the plan for detailed regulation of block 20 in Nova Pazova is urbanizing the area of Velika bara, which is very important for the urban development 
of Nova Pazova as a public settlement content. The urban concept is based on the planning of the park with the lake, a whole that represents the main content, 
then the city football stadium and the sports hall which, together with the objects of family and multi-family housing and commercial facilities, makes the spacious 
secondary center of the settlement, well positioned and transportally integrated into the settlement and wider space. The creation of PDR Block 20 in Nova 
Pazova will significantly influence the improvement of public areas for both the development of sports and recreational activities and the improvement of the 
ecological functions of the area dominated by the large Bara area.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ КАМЕНИЧКОГ ВИСА И ВИКЕНД-НАСЕЉА НА ПОТЕСУ КАМЕНИЦА-ЦЕРЈЕ

PLAN OF DETAIL ARRANGMENTS OF AREA OF KAMENIČKI VIS AND WEEKEND-DEVELOPMENT ON STRIP KAMENICA-CERJE

План генералне регулације за подручје Каменичког виса и викенд-насеља на потесу Каменица-Церје обухвата подручје од 45,2 ha укључујући 
препознатљиво брдо у администритавном подручју Града Ниша, одакле се пруже најлепши поглед на град. То је најпопуларнија викенд дестинација за 
локалне становнике и кључна за туристички развој градске туристичке зоне Б. У план је интегрисан концепт територијалног музеја, и први пут је 
разрешен пешачки прилаз потенцијално атрактивне Церјанске пећине. Поред тога, план омогућава да подручје на потесу Каменица-Церје, које је 
1970-их било популарно за викенд становање, постане атрактивно за стални боравак и туризам.

The Plan of detail arrangements of area of Kamenički vis and weekend development on strip Kamenica – Cerje covers area of 45,2 ha including distinctive hill 
within administrative area of City of Niš, which gives the nicest view to the city. It is the most favored weekend destination for local residents and crucial for tourist 
development of the city zone B. The plan integrates concept of territorial museum, and for the first time resolves pedestrian access to potentially attractive cave 
Cerjanska. In addition, it enables that area on strip kamenica-Cerje, which was popular location for weekend houses in 1970s, becomes attractive for permanent 
living and tourism.  



04.32.Планови детаљне регулације Plans of Detailed Arrangements

Планско подручје обухвата југоисточни део Викенд зоне 1а лоциран северно од насеља Мала Ремета и западно од манастира Мала Ремета. За ову 
викенд зону карактеристична је аутентичност природног и руралног амбијента као и мали проценат заузетости земљишта.До предметног подручја 
стиже се насељском саобраћајницом која пролази поред манастира Мала Ремета и продужава правац уз границу Националног парка Фрушка гора. 
Кроз планско подручје пролазе и два атарска пута који деле предметно подручје на две блоковске површине.У простору плана појављују се следеће 
врсте садржаја: 1.слободностојећи викенд објекти и 2.комплекси слободностојећих објеката компатибилних  садржаја (туризма, угоститељства, 
спорта и рекреације, здравства и рехабилитације...)

The planning area includes the southeast part of the Weekend zone 1a located north of the settlement of Mala Remeta and west of the small Remete monastery. 
The authenticity of the natural and rural environment is characteristic for this weekend zone as well as a small percentage of occupancy of the land.The subject 
area is reached by a village road that runs alongside the Mala Remeta Monastery and extends along the border of the National Park Fruska Gora.Through the 
planned area, there are also two rural roads that divide the subject area into two block areas.In  the planning area, the following types of content appear:1.Free-
standing weekend facilities and 2. complexes of free-standing facilities of compatible content (tourism, catering, sports and recreation, health and rehabilitation 
...).

Година израде:
Аутори:
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 
1260, 1263, 1264, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/4, 1268, 1366, 1429, 1430 И 1434 У К.О. МАЛА РЕМЕТА

DETAILED REGULATION PLAN FOR C.P. NO. 
1260, 1263, 1264, 1266, 1267/1, 1267/2, 1267/4, 1268, 1366, 1429, 1430 И 1434 IN C.M. MALA REMETA
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05.01.

Урбанистички пројекат је израђен за потребе уређења централног градског трга у Нишу. Потреба за завршним формирањем јединственог централног 
јавног градског простора са циљем креирања препознатљивог идентитета трга је основни покретач израде урбанистичког пројекта. Концептуално 
идејно решење израдио је Грађевинско–архитектонски факултет у Нишу и ЈП Завод за урбанизам Ниш.

This urban design was developed to address the need to design the central city square in the city of Niš. The driving force behind the development of urban design 
was a desire to complete a unique public spase and create a recognizable square with its own distinct identity. The conseptual solution was provided by the 
Faculty of Civil Engineering and Architecture at the University of Niš and Urban planning Institute of Niš.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations
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диг, Весна Стојановић, диг, Ивица Димитријевић, дие, Милан Милосављевић, дим, Мара Рашковић, дипа     
Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш 

УП ЗА УРЕЂЕЊЕ ТРГА КРАЉА МИЛАНА У НИШУ  

URBAN DESIGN OF KING MILAN SQUARE, CITY OF NIŠ   



05.02.

Урбанистички пројекат за локацију комплекса „ZUMTOBEL“ садржи услове изградње на јединственојграђевинској парцели,која која је добијена 
препарцелациjом више катастарских парцела, са свим посебним условима,идејна урбанистичка и архитектонска решења објеката и пејзажног 
уређења као и скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу. Парцела се налази у делу радне зоне „Исток“ у 
непосредној близини Електронске индустрије, на простору некадашњег Центра за виноградарство. Комплекс Центра за виноградарство (источни део 
радне зоне „Исток“) је неизграђено подручје са планираном наменом пословно-производно-трговински комплекс.

The urban project for the location of the ZUMTOBEL complex contains the conditions of construction on a unique building plot, which was obtained by the 
preparation of several cadastral plots, with all special conditions, conceptual urban and architectural solutions of buildings and landscape design, as well as a 
common presentation of utility infrastructure with connections to the external network. The plot is located in the part of the working zone "Istok" in the immediate 
vicinity of the Electronic Industry, in the area of the former Center for Viticulture. The complex of the Viticulture Center (the eastern part of the working zone "East") 
is an undeveloped area with a planned business-production-trade complex.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017.
Александра Милошевић,дипл.инж.арх., Марија Марковић, дипл.инж.грађ., Ивица Димитријевић, дипл.инж.ел., 
Весна Стојановић, дипл.инж.грађ.,Милан Милосављевић, дипл.инж.маш.,Вања Богданивић, грађ.тех.
Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш 

УРБАНИСТИЧКИПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРНАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 
КОМПЛЕКСА ZUMTOBEL НА КП.БР. 25, 26, 29, 32, 34, 809/3, 810/1 И 810/5 КО СУВИ ДО

URBAN PROJECT FOR THE NEEDS OF URBAN-ARCHITECTURAL ELABORATION 
OF THE SITE ZUMTOBEL COMPLEX ON KP.BR. 25, 26, 29, 32, 34, 809/3, 810/1 AND 810/5 KO SUVI DO
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Урбанистички пројекат и идејно решење хелидрома и хангара су израђени на основу правила грађења која су утврђена у Просторном плану подручја 
посебне намене Националног парка Копаоник. Подручје се налази изван границе националног парка и обухвата простор од укупно 3,65 ха. На основу 
претходно израђених студија локације, у којима су анализирани услови за навигацију, топографија и спроведена претходна истраживања носивости 
терена, дошло се до предлога оптималног урбанистичког и архитектонског решења објеката с обзиром на намену. 

Urban project and conceptual design of heliport and hangar have been developed on the base of the building rules given in the Spatial Plan of the Special Purpose 
Area of the National Park Kopaonik (2016). The area is located just outside of the National park and covers a total of 3,65 ha. On the base of the preliminary 
conducted location studies which included the analyses of the navigation conditions, topography and ground stability, the proposal for the optimal urban and 
architectural design of the buildings have been delivered – in relation to their purpose. 

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
УП: др Ана Никовић, д.и.а., др Божидар Манић, д.и.а., др Игор Марић, д.и.а.; Идејно решење: др Игор Марић, 
д.и.а., Маја Христов, д.и.а., др Петар Миросављевић, д.и.с., Сара Крнета, д.и.с., Светозар Теофиловић, д.и.г.
Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ ХЕЛИДРОМА И ХАНГАРА 
У ЦЕЛИНИ ''А'' У  НАСЕЉУ ЧАЈЕТИНА НА КОПАОНИКУ 

URBAN PROJECT DEVELOPMENT WITH CONCEPTUAL DESIGN FOR THE CONSTRUCTION OF 
HELIPORT AND HANGAR ON THE PLOT 'A' IN THE ČAJETINA SETTLEMENT ON KOPAONIK 



05.04.

Пројекат архитектурe je израђен на основу правила грађења која су утврђена у плану детаљне регулације. План обухвата подручје површине 2,83 ha 
на североисточној обали језера „Газиводе“, узводно од општине Зубин Поток. Планом детаљне регулације стварају се услови за организацију и 
уређење простора према у складу са затеченим природним вредностима. 

2Објекат (бруто површине 1557,00м ) je функциoнално подељен на два дела. Један део намењен је за заштиту и мониторинг вода, а други за едукацију и 
хуманитарне активности.

Тhe architectural project has been developed on the base of the building rules given in the detailed regulation plan. The plan encompasses an area of ��2.83 ha on 
the northeast coast of the Gazivode lake, upstream of the municipality of Zubin Potok. The detailed regulation plan creates the conditions for the organization and 
arrangement of the space according to the existing natural values.

2The building (gross area 1557,00m ) is functionally divided into two parts. One part is intended for water protection and monitoring, and the other for education and 
humanitarian activities.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Година израде:
Аутори:

Институција:

2016.
Арх. пројекат: др Игор Марић, д.и.а., Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх., Маја Христов, д.и.а., др Тања 
Бајић, маст.инж.арх.; ПДР: др Ана Никовић, д.и.а., др Игор Марић, д.и.а., Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх.
Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

ОБЈЕКАТ ЗА ЗАШТИТУ И МОНИТОРИНГ ВОДА, ЕДУКАЦИЈУ И ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ У ОПШТИНИ 
ЗУБИН ПОТОК

BUILDING FOR WATER PROTECTION AND WATER MONITORING, EDUCATION AND HUMANITARIAN ACTIVITIES 
IN THE ZUBIN POTOK MUNICIPALITY   
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На подручју града Света Недеља, у селу Ракитје, саграђен је мали дом здравља са амбулантом опште медицине, лабораторијом, амбулантама за 
децу, гинеколошком и стоматолошком амбулантом. Зграда је једноспратна, организована тако да свака здравствена служба има свој засебни улаз и 
чекаоницу. Ту је и дечје игралиште за децу.

In the area of the City of Sveta Nedelja, in the village of Rakitje was built a small health center with a general medicine clinic, a laboratory, a children's 
ambulance, a gynecological and a dentist's outpatient clinic. The building is one storey so that each health service has its own separate entrance and 
waiting room. There is also a children's playground for children.

Година израде:
Аутор:
Институција:

2016.
Зоран Хебар, д.и.а.
-

ЦЕНТАР ОСНОВНЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВСТВА У PAKИTJУ

CENTER OF PRUMARY HEALTH PROTECTION IN VILLAGE RAKITJE



05.06.

Насеље Голубац,настало на десној обали Дунава узводно одзнамените истоимене тврђаве, представља атрактивну локацију за развој наутичког и 
рекреативног туризма. Сагласно постојећем урбанистичком пројекту реконструкције и доградње марине и градске плаже у Голупцу, урађено је 
ситуационо решење са синхрон планом инсталација и архитектонски је обликована управна зграда. Приказана управна зграда намењена је 
руковођењу спортским и рекреативним садржајима новоформираног комплекса. Циљ изградњекомплексамарине са низом пратећих садржаја је 
промоција Голупца као атрактивне туристичке дестинације и подстицање развоја његовог ширег окружења.

Golubac settlement, formed on the River Danube right bank upstream from the famous fortress with the same name, is an attractive location for nautical and 
recreational tourismdevelopment. In accordance with the existing urban project of reconstruction and upgrading of the marina and the city beach in Golubac, a 
layout solution with installations synchronous plan is made and an administrative building is architecturally designed. The administrative building presented is 
projectedfor managing of sports and recreational contents of the newly formed complex. The goal of constructing the marine complex with a number of 
accompanying contents is the promotion of Golubac as an attractive tourist destination and its wider environment development encouragement.

Година израде:
Аутори:
Институција:

2018.
Драгана Бига, Данило С. Фурунџић
„Архиплан“ д.о.о. – Аранђеловац, „БГ АРХ“д.о.о. – Београд

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

ОБЛИКОВАЊЕ МАРИНЕ И ПЛАЖЕ У ГОЛУПЦУ

GOLUBAC MARINA AND BEACH DESIGN
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Предмет Урбанистичког пројекта је изградња парохијског објекта у Сремској Митровици, на катастарским парцелама број 5276/35 и број 5256/2, К.О. 
Сремска Митровица, а за потребе инвеститора Српска православна црква Епархија сремска ЦО Сремска Митровица. Објекат ће бити изведен поред 
Храма Светог Кирила и Методија, и користиће се искључиво за верске обреде и остале верске делатности. Урбанистичким пројектом се дефинише 
идејно решење за изградњу парохијског објекта, саобраћајне, манипулативне и слободне површине у оквиру расположивог простора.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
дипл.инж.арх. Младен Врзић, дипл.прост.план. Мирјана Вашут, дипл.инж.арх. Милица Хрустић,  
дипл.инж.саоб. Обрад Вученовић, дипл.инж.пејс.арх. Рајка Миланковић, грађ.тех. Биљана Михаиловић
Јавно предузеће за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица

The subject of the Urban Project is the construction of a parochial object in Sremska Mitrovica, on cadastral parcels nos. 5276/35 and 5256/2, in C.M. Sremska 
Mitrovica, for the needs of investors, the Serbian Orthodox Church, Eparchy of Srem, Church Municipality of Sremska Mitrovica. The building will be located next 
to the Church of Saints Cyril and Methodius, and will be used exclusively for religious rites and other religious activities. The urban project defines the conceptual 
design for the construction of a parochial object, traffic serfaces, and manipulative and green area surfaces within the available space.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРОХИЈСКОГ 
ОБЈЕКТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 5276/35 И 5256/2 К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА

URBAN PROJECT WITH URBAN AND ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF THE SITE FOR THE CONSTRUCTION OF A PARISH 
BUILDING IN SREMSKA MITROVICA ON CADASTRAL PARCELS NOS. 5276/35 AND 5256/2 IN C.M. SREMSKA MITROVICA



05.08.

Идејни пројекат партерног уређења Трга инвеститора у Сремској Митровици обухвата парцелу бр. 5887/1 К.О. Сремска Митровица. Парцела je 
oграничена са северне стране саобраћајницом Р-103, са источне стране саобраћајницом Р-116, а са јужне и западне стране каналом. Овај Трг има 
специфичност да се налази на важној саобраћајној раскрсници на уласку у град. Парцела се налази југозападно у односу на кружну раскрсницу "Румска 

2Малта". Површина предметне парцеле је 2600 m . Облик Трга је троугласт и у равни је са околним саобраћајницама. Концепција пејзажног решења се 
заснива на формирању Трга на коме ће се истицати заставе значајних инвеститора у Сремској Митровици.

The conceptual design of the parterre arrangement of the Investors Square in Sremska Mitrovica includes cadastral parcel no. 5887/1 in C.M. Sremska Mitrovica. 
The lot is bordered on the north by the road R-103, on the east side by the road R-116, and on the south and west side by the water channel. This square 
uniqueness is that it is located on an important traffic junction at the entrance to the city. The lot is located south-west from the roundabout "Rumska Malta". The 
surface area of the lot is 2600 m2. The shape of the Square is triangular and it has the same elevation as the surrounding roads. The concept of the landscaping is 
based on the formation of the Square where the flags of significant investors in Sremska Mitrovica will be flown.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊA ТРГА ИНВЕСТИТОРА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE PARTERRE ARRANGEMENT OF THE INVESTORS SQUARE IN SREMSKA MITROVICA

Година израде:
Аутори:
Институција:

2018.
дипл.инж.пејс.арх. Рајка Миланковић
Јавно предузеће за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица
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Повод за израду је захтев инвеститора да се урбанистичким пројектом уради урбанистичко - архитектонска разрада грађевинске парцеле због 
изградње пословног објекта. Главни циљеви овог пројекта су: - Стварање урбанистичких услова за усмеравање и изградњу нове физичке структуре у 
циљу формирања пословног објекта; - Да се изградња треба усмерити у правцу подизања квалитета и у складу са стандардима неопходних за развој 
индустријске зоне; - Уклапање планираног пословног објекта и уређење простора са постојећом структуром, као и усклађивање са планом вишег реда.

The reason for the development is the request of the investor to develop an urbanistic and architectural development of a building plot due to the construction of a 
business facility. The main objectives of this project are: - Creation of urban conditions for directing and building a new physical structure in order to form a 
business facility - The construction should be directed towards the improvement of quality and in accordance with the standards necessary for the development of 
the industrial zone. - Placing the planned business object and arranging the space with the existing structure, as well as aligning with the higher order plan.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017.
диа Тања Клишманић, диа Весна Митрески, диа Дијана Живковић, диа Светлана Вукчевић – аутор арх. 
пројекта, диа Мирјана Трајковић, диг – саобраћај Небојша Вучковић, дие Миша Јовић, дипл. инж. маш Дарко 
Богуновић, диг Момчило Голубовић 
ПД за пружање услуга из области урбанизма архитектуре и грађевинарства УРБАНИКА доо Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ТЕХНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА 
И ФОРМИРАЊЕМ ПРИСТУПНОГ ПУТА У ПОЖАРЕВЦУ

URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF OFFICE BUILDING WITH TECHICAL AREA 
WITH THE FORMATION OF ACCESSING ROAD



05.10.

За потребе израде урбанистичког пројекта у ул. Шуматовачка бр.155 приступљено је анализи дела предметне улице која чини непосредно окружење 
предметне парцеле а у циљу утврђивања доминантне грађевинске линије. Након урбанистичко-архитектонске разраде грађевинске парцеле 
приступљено је изради урб-техницке документације за формирање физичке структуре на том простору као и планирање простора према интересу 
инвеститора. Постизање главних циљева је: изградња нове физичке структуре у циљу формирања стамбено - пословног објекта, усмеравање 
изградње у правцу подизање квалитета и у складу са стандардима неопходних за развој стамбене зоне, уклапање планираног стамбено-пословног 
објекта и уређење простора са постојећом структуром као и склађивање са планом вишег реда.

For the needs of the development of a urban project in Sumatovacka Street No.155, an analysis of the part of the street was made, which directly surrounds the 
plot in order to determine the dominant construction line. After the urban-architectural development of the building plot, the preparation of urban-technical 
documentation for the formation of the physical structure in that area, as well as the planning of space according to the interest of investors, was made available. 
The achievement of the main goals is to: build a new physical structure in order to form a residential and business facility, direct the construction in order to raise 
quality and in accordance with the standards necessary for the development of the residential zone, the integration of the planned residential and business facility 
and the arrangement of the space with the existing structure as well as the layout with the plan higher order.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017.
диа Тања Клишманић, диа Весна Митрески, мaст.инж.арх. Биљана Божић, диа Наташа Павић, диг 
Небојша Вучковић, дие Драган Живковић, дипл. инж.маш. Дарко Богуновић, диг Момчило Голубовић
ПД за пружање услуга из области урбанизма архитектуре и грађевинарства УРБАНИКА доо Београд

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 3290, К.О. ВРАЧАР, БЕОГРАД

URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL AND OFFICE BUILDING 
ON CADASTRAL PARCEL 3290 BELGRADE, MUNICIPALITY VRACAR
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Изградња SPA центра Прва Нова Бања у Бањи Врујци, довела је до значајног повећања броја посетилаца у овој бањи. Последњих година, њихов број 
прогресивно расте и долази до изражаја недостатак смештајних капацитета (хотели, апартмански смештај), базена за купање и других садржаја за 
спорт, рекреацију и забаву. Ради реализације ове намере, у циљу стварања планских услова за издавање одговарајућих дозвола, а и намере 
инвеститора да реконструише и догради постојеће објекте, као и да употпуни постојећи комплекс новим садржајима, покренут је поступак за израду 
Урбанистичког пројекта, који је прописан планом ширег подручја. 

The construction of the SPA centre Prva Nova Banja (The First New Spa) in Vrujci Spa has led to the considerable increase in the number of the visitors in this spa. 
During the recent years, their number progressively grows and the lack of accommodation capacities becomes apparent (hotels, apartment accommodation and 
similar concepts), as well as the lack of swimming pools and other contents for sport, recreation and fun. In order to realize this intention, and with the aim to 
provide the planning conditions and issuing of the appropriate licenses, and taking into consideration the investor's plans to reconstruct and additionally 
reconstruct the existing facilities and to complete the existing touristic complex with the new contents, the procedure has been initiated for the drafting of the 
Urbanistic project, which was prescribed, as well as the further plan's development with the planning of the wider area.
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дипл.инж.арх. Маја Срећковић, дипл.инж.арх. Драгана Бига, дипл.инж.арх. Јелена Милићевић, 
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“АрхиПЛАН” д.о.о. за планирање, пројектовање и консалтинг, Аранђеловац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ БЛОКА 5 И БЛОКА 7 У БАЊИ ВРУЈЦИ

URBAN PROJECT FOR THE URBAN AND ARCHITECTURAL ELABORATION OF THE BLOCK 5 AND BLOCK 7 IN VRUJCI SPA
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Простор који је предмет Урбанистичког пројекта Спортског парка у Новом Саду налази се у западном делу Новог насеља, у окружењу блокова 
вишепородичног становања. Гледано у целини, спортски парк на Новом насељу треба да има савремен карактер обликовања у функцији пасивног и 
активног коришћења у свим годишњим добима и за све узрасте. У источном делу парка предвиђене су површине за спортске терене, а у западном делу 
отворене травнате површине за слободне активности. Поред стаза, платоа, угоститељског објеката, отворених спортских терена и игралишта,  
предвиђена је разнолика вегетација и низ декоративних елемената (клупе, фонтане, водоскоци, чесме, вајарске композиције, перголе и сл.).

The subject area of the Urban design for sports park in Novi Sad is located in the western part of Novo naselje settlement, in the vicinity of multy-family buildings 
blocks. Observed as a whole, sports park in Novo naselje needs contemporary design convenient for passive and active use during all seasons and for all ages. In 
the eastern part of the park, areas for sports courts are planned, and in the western part open green areas covered with grass, for leisure activities. In addition to 
trails, plateau, catering facilities, open sports courts and playgrounds, the following is also planned: lush greenery and a number of urban furniture elements 
(benches, fountains, waterfalls, drinking-fountains, sculptures, pergolas, etc.).
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Ровчанин, маст.и.п.а., Марија Маљковић-Григоров, д.и.геод., Александар Јевђенић, д.и.сао., Оља Толмач, 
д.и.г., Јована Бакмаз, д.и.г., Владимир Марковић, д.и.ел., Дејан Мавровић, д.и.ел., Бранислава Миладиновић, 
д.и.п.а., Александра Милошев, маст.и.з.ж.с., Љиљана Клашња, дипл. правник, Љиљана Мерганц, арх.техн. 
ЈП Урбанизам, завод за урбанизам Нови Сад

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СПОРТСКОГ ПАРКА НА НОВОМ НАСЕЉУ У НОВОМ САДУ

URBAN DESIGN FOR SPORTS PARK IN NOVO NASELJE IN NOVI SAD
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Постојећа некропола је идентификована као археолошко налазиште из средњег вијека и као национални споменик Босне и Херцеговине, а који се 
налази у оквиру планираног заштићеног пејзажа. Предмет урбанистичког пројекта је уређење локалитета некрополе „Мацуља“ укупне површине од 
око 4,43ha. У оквиру предметног обухвата лоцирани су приступни плато са инфо таблом, објекат инфо центра, угоститељски објекат, паркинг простор 
за путничка возила, паркинг простор за бусеве, пјешачке стазе које прате терен и органског су облика, заштитно зеленило и сама некропола са зоном 
заштите. Инспирација за обликовање и форму нађена је у формама стећака са датог локалитета.

The existing necropolis is identified as a medieval archaeological site, as well as a national monument of Bosnia and Herzegovina, and is situated within a planned 
protected landscape. The objective of this urban project is the space-planning of the locality, with an overall surface area of 4,43ha. This would encompass an 
approach plateau with an informational billboard, an edifice to house the info centre, a restaurant, parking space for cars, parking space for busses, hiking trails 
that organically follow the natural shape of the terrain, protective greenery, and the necropolis itself together with its protection zone. The shaping and decorating 
is inspired by the medieval grave stones (“Stećak”) found in the area.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛИТЕТА НЕКРОПОЛА "МАЦУЉЕ", ОПЋИНА НОВИ ТРАВНИК

URBAN PROJECT OF SPACE PLANNING THE „MACULJE NECROPOLIS“ LOCALITY IN THE MUNICIPALITY OF NOVI TRAVNIK
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Стево Ждрња, д.и.маш., Славица Паштар, д.и.ел., Далибор Паспаљ, геометар
„Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука
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Музеј је пројектован на локацији вишеслојног археолошког налазишта Стари виногради на југоисточном ободу насеља Чуруг и заузима површину од 
2,3 хектара. Приступ архитектонском пројектовању је заснован на квалитетима и конзистентности територије и посебностима археолошке 
презентације културних вриједности прошлости у савременом пејзажу Војводине. Кретање кроз музеј и боравак у самом музеју на отвореном нуде 
ново искуство војвођанског насеља и континуитет доживаја равничарског пејзажа. Једноставни и јасни волумени и линеарни елементи су дјелимично 
видљиви и дјелимично скривени у цјеловитом пејзажу, формирајући на тај начин порозне и континуалне границе музеја.

The open-air museum is designed on the very specific location – multi-layered archaeological site excavated for the last two decades and called “Old Vineyards”. 
It is situated on south-eastern edge of the Čurug settlement and covers the area of 2,3 ha.The architectural design approach combines territorial quality and 
consistency with archaeological specificity in representation of past cultural values in the contemporary landscape of Vojvodina. The natural and cultural 
consistency of the territory, seen through visual sequences, was set as the main criterion of architectural design. Simple and strong volumes and linear elements 
are partly visible and partly hidden in the overall landscape, defining the porosity and continuity of the museums borders. 
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ИДЕЈНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ АРХЕОЛОШКОГ МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ „СТАРИ ВИНОГРАДИ“ ЧУРУГ

PRELIMINARY URBAN-ARCHITECTURAL DESIGN OF ARCHEOLOGICAL OPEN-AIR MUSEUM „OLD WINEYARDS“ ČURUG
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'Zagoric gated community' је резиденцијални комплекс конципиран тако да се објекти формирају око заједничког, централног дворишта у коме се налази 
парковско зеленило са спортско-рекреативним садржајима. Основна идеја је ''становање у зеленилу'', тако да су саобраћајнице, пракинг простори и 
остала инфраструктура измјештени на обод парцеле. Комплекс се састоји из четири стамбена блока формирана комбинацијом модула. У обликовању 
доминирају разигране кровне равни и строга волуметрија стамбених модула. Спољашња степеништа са перфорираним мрежама праве 
архитектонску паузу и угоднији визуелни доживљај објеката у низу. 

'Zagoric gated community' is a residential building conceptualised in a way that buildings are formed around a common, central courtyard that contains park 
vegetation with sport and recreational amenities. The basic idea is “housing in greenery”, therefore the roads, parking spaces and other infrastructure was 
relocated to the edge of the parcel. The complex includes four residential blocks formed with combination of modules. Dominant element of the shaping are playful 
roof planes and strict volumetry of residential modules. External stairs with perforated meshes provide architectural “break” and more pleasing visual experience 
of the row buildings.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ КОМПЛЕКС 'ZAGORIČ GATED COMMUNITY'

RESIDENTIAL COMPLEX 'ZAGORIČ GATED COMMUNITY'
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дипл.инж.арх., Studio Synthesis architecture&design, d.o.o. Podgorica
Studio Synthesis architecture&design, d.o.o. Podgorica
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Старо градско језгро Крагујевца, Милошев венац, и стара градска Тржница су некада били диван урбани потез око којег се Крагујевац развијао; данас је 
ту комунални хаос; а једнога дана је замисљено да баш тај урбани потез буде нови културни центар града Крагујевца. Наш пројекат, у сарадњи са 
управом Градских трзница, је зачетак те визије, пренамене тржнице у културни садржај. Абстрактним поплочанјем читавог потеза око пијаце, парка, и 
тржнице формира се јединствен амбијент, а надстрешница пројектована изнад пијаце је замишљена да се једнога дана уклони када се измести пијаца 
(по неком плану градских власти) и тај простор постане нови трг града Крагујевца. Овим пројектом омогућавамо благу транзицију ка новим садржајима 
у старом језгру нашег града.

The old city center of Kragujevac, Milošev Venac, and the old town Market were once a wonderful urban site around which Kragujevac developed; today there is 
communal chaos; and one day it is intended that this very urban center will become the new cultural center of the city of Kragujevac. Our project, in cooperation 
with the City Market Administration, is the beginning of this vision, the transformation of Milošev Venac into a cultural district. The abstract paving of the whole 
move around the market, the park, and the market forms a unique ambience, and the canopy, proposed in the project, above the market is intended to be removed 
one day when the market is moved elsewhere (according to some city government plan) and that free space becomes the new square of the city of Kragujevac. 
With this project we allow for a gentle transition of new content into the old core of our city.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations
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РЕКОНСТРУКЦИЈА/АДАПТАЦИЈА СТАРЕ ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ КРАГУЈЕВЦА 
И ПАРТЕРСКО УРЕЂЕЊЕ МИЛОШЕВОГ ВЕНЦА

RECONSTRUCTION/ADAPTATION OF THE OLD TOWN MARKET PLACE OF KRAGUJEVAC 
AND URBAN RENEWAL OF MILOŠEV VENAC 
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Локација се према постојећем стању као и актуелној планској документацији налази у непосредној близини зона пословања, здравства и образовања. 
На предметној парцели је планирана реализација управно-административних садржаја – Палата Правде. Изградњом овог  објекта објединиће се 
функције ове области са више локација у граду и формирати комплексна структура у складу са специфичним потребама будућих корисника и 
могућностима локације. У складу са постојећом физичком структуром у окружењу планирана је изградња слободностојећег објекта – као део 
концептуалног развоја постојеће физичке структуре која се постепено развија и трансформише у складу са економским могућностима и просторним и 
корисничким потребама. 

The location is in the immediate vicinity of the business, health and education zones according to the current situation as well as the current planning 
documentation. The realization of administrative and administrative contents is planned on the subject plot - the Justice Palace. Building this facility will unify the 
functions of this area with multiple locations in the city and form a complex structure in accordance with the specific needs of future users and location possibilities. 
In accordance with the existing physical structure in the environment, the construction of a freestanding facility is planned - as part of the conceptual development 
of the existing physical structure that is gradually evolving and transforming in accordance with economic possibilities and spatialanduserneeds.
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Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП БР. 10472/5 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 - ПАЛАТА ПРАВДЕ - 

URBANISTIC PROJECT FOR KP BR. 10472/5 KO KRAGUJEVAC 4 - PALACE OF JUSTICE -
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Урбанистичким пројектом је извршена урбанистичко-архитектонска разрада локације чиме су обезбеђени технички услови за уређење и 
реконструкцију јавног простора и саобраћајног потеза улице Бориса Кидрича на делу од Доже Ђерђа до 29. новембра у циљу остваривања амбијента 
који значајно доприноси побољшању урбане опремљености насељеног места, обезбеђивањем недостајућих јавних простора за окупљање. На 
предметном простору је планирана реконструкција саобраћајнице, измештање аутобуске станице, уређење зелених површина постављањем новог 
дрвореда, постављање и уређење два дечија игралишта,  уређење платоа - простора за окупљање и одржавање јавних скупова и манифестација и 
обезбеђивањем одређеног броја паркинг места. Обухват урбанистичког пројекта износи око 96а 69м². 

Urbanistic architectural design of the site has been completed, providing technical conditions for the design and reconstruction of the public space and traffic 
junction of Boris Kidric Street in the part of Doze Djerdje Street until November 29 Street, in order to create an environment that significantly contributes to the 
improvement of urban equipment of the Ivanovo, by providing the missing public space for gathering. The reconstruction of the road, reconstruction of the bus 
station, the arrangement of green surfaces with the installation of a new timber, the installation and arrangement of two playgrounds, the arrangement of the 
plateau - the space for gathering and maintaining public gatherings and events and providing a certain number of parking spaces is planned in the subject area. 
The scope of the urban project is about 96a 69m².

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКОГ ОБЛИКОВАЊА ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДЕЛА УЛИЦЕ БОРИСА КИДРИЧА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ДОЖЕ ЂЕРЂА И 29. НОВЕМБРА У ИВАНОВУ 
НА К.П.БР. 909/25 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 909/19 И 909/18 К.О. ИВАНОВО

URBAN PROJECT FOR URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN OF THE SURFACE OF THE PUBLIC PURPOSE OF THE 
PART OF BORIS KIDRIC STREET, BETWEEN THE DOGE DJERDJE STREETS AND NOVEMBER 29 STREET IN IVANOVO 
CADASTRAL PLOT Nо 909/25 AND PARTS CADASTRAL PLOT Nо 909/19 AND 909/18 ALL IN CADASTRAL IVANOVO
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ЈП ''Урбанизам'' Панчево
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Нa кoмплeксу je прeдвиђeнa изгрaдњa  два постројења електране на биогас снаге <1МW намењених за производњу електричне и топлотне енергије. 
Електрана на биогас ће производити биогас и висококвалитетно ђубриво. Основна сировина за производњу је биомаса, тачније остаци 
пољопривредне производње. Произведени биогас, са високим уделом метана (56%), ће бити искоришћен као примарно гориво за погон 
високоефикасне когенерационе јединице за истовремену производњу електричне и топлотне енергије. Срце постројења за биогас је ФЕРМЕНТОР у 
којем ће се одвијати биолошки процеси и производња биогаса. На годишњем нивоу, ово постројење производи и пушта у енергетски систем око 8.000 
МWх електричне енергије.

The complex envisages the construction of two plants in the biogas power plant ˂ 1MW  power intended for the production of electricity and heat. Biogas power 
plants will produce high-quality compost and biogas. The basic raw material for the production of biomass, namely agricultural residues. The produced biogas, 
with a high proportion of methane (56%), would be used as the primary fuel for high-efficiency cogeneration units for the simultaneous production of electricity and 
heat. The heart of a biogas plant is the fermenter, where the biological processes and the production of biogas will take place. On an annual basis, this plant 
produces and plays in the energy system of approximately 8,000 MWx electricity.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ- ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ 
ЕНЕРГАНЕ НА БИОГАС НА К.П.БР. 105, 106 И 107 К.О  ПРИДВОРИЦА, БОЈНИК

URBAN ARCHITECTURAL ELABORATION OF LOCATION - PLANNED CONSTRUCTION  
OF BIOGAS POWER PLANT ON C.P.No. 105,106,107, C.M. PRIDVORICA, BOJNIK

Година израде:
Аутори:
Институција:

2018.
д.и.а. Сњежана Гвоић Муњас  Драган Филиповић маст  саоб   Марија Зец д.и.ел. Петар Ђуричић, д.и.г. , . . , 
Јавно урбанистичко предузеће "План" Рума
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Изградња дома за стара лица планира се на к.п.бр. 3738/1, к.о. Врдник, у зони породичног становања. Поред дома за стара лица на предметној 
парцели је планирана и изградња помоћног објекта, за смештај опреме или склањање возила. Дом за стара лица је спратности По+П, док је помоћни 
објекат планиран као приземан. Повезивање планираних садржаја унутар парцеле решава се преко интерних саобраћајница ширине 3,5- 4м. Унутар 
комплекса планиран је паркинг за путничка возила капацитета 10 паркинг места. Од комуналне инфраструктуре планира се прикључак на насељску 
електро, водоводну и телекомуникациону мрежу, док се до изградње насељске канализационе мреже планира прикључак на водонепропусну септичку 
јаму.

Construction of home for the elderly is planned on c.p.no. 3738/1, C.M. Vrdnik, in the area of family housing. On a respective location, alongside home for the 
elderly , an outbuilding, to accommodate equipment or vehicles, has also been planned. Home for the Elderly has basement and ground floor, while the planned 
outbuilding is a ground floor object. Linking the planned content within the parcel is solved through internal roads 3,5- 4m width. Parking for passengers vehicles 
with capacity of 10 parking spaces is planned within a complex. From municipal infrastructure  connection to electrical, water and telecommunications network, 
has been planned, while, until the construction of settlement sewer network starts up,  watertight connection to a septic tank will be an interim solution.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДОМА ЗА СТАРА ЛИЦА 
НА К.П.БР. 3738/1, К.О ВРДНИК

URBAN ARCHITECTURAL ELABORATION OF LOCATION FOR CONSTRUCTION OF HOME FOR ELDERLY 
ON C.P. No. 3738/1, C.M. VRDNIK

Година израде:
Аутори:
Институција:

2018.
дипл.инж.арх.  Сњежана Гвоић Муњас, мастер саобраћаја  Марија Зец, дипл.инж.ел. Петар Ђуричић
Јавно урбанистичко предузеће "План" Рума
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Пажљивим пројектовањем и стрпљивом реализацијом објеката Манастира "Светог Цара Лазара" успјешно је успостављен потпуни склад објеката који 
представљају функционалну духовно – културну цјелину. Естетским рјешењем (обликовањем, употребом одговарајућих материјала, боја и фасадних 
детаља) постигнут је ефекат потпуног уклапања манастирског комплекса у његово природно окружење.

With a careful design and patient realization of the objects of the Monastery of "Holy Czar Lazar", a complete harmony of objects that represent a functional 
spiritual and cultural whole has been successfully established. The aesthetic solution (by designing, using appropriate materials, colors and facade details) has 
achieved the full integration of the conventual complex into its natural environment.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

МАНАСТИРСКИ  КОМПЛЕКС СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ МАНАСТИРА "СВЕТОГ ЦАРА ЛАЗАРА" ДУГА ЊИВА 

CONVENTUAL COMPLEX OF THE SERBIAN ORTHODOX MONASTERY "THE HOLY CZAR LAZAR" DUGA NJIVA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2015-2016-2017. 
Славко Лукић, дипл.инг.арх., руководилац тима и Милан Бобар са радним тимом ДОО "Завода за урбанизам 
и пројектовање" Бијељина
ДОО "Завод за урбанизам и пројектовање" Бијељина
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Три међусобно повезана дијела у јединствен и модеран објекат који се издваја својим идентитетом, али и функционално се потпуно уклапа у своје 
непосредно окружење и друге градске садржаје.
Овај стамбено-пословни објекат је специфичан по равном зеленом крову. То му даје јединствен изглед. Зелени кров представља нове стандараде у 
пројектовању, ради еколошких предности али и економске користи.

Three interconnected parts represent a unique and modern facility that not only stands out with their identity, but it is also fully functional in its immediate 
surroundings and in some other city contents.
This residential-business building is specific because of its flat green roof. It gives a unique look to the facility. The green roof represents a new standard in design, 
known for its environmental and economic benefit.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

СТАМБЕНО–ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У ГЕТЕОВОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ

RESIDENTIAL-BUSINESS BUILDING IN GETE'S STREET IN BIJELJINA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017. 
Славко Лукић дипл инг арх , руководилац тима и Милан Бобар са радним тимом ДОО "Завода за урбанизам , . . .
и пројектовање" Бијељина
ДОО "Завод за урбанизам и пројектовање" Бијељина
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Фабрика за производњу детерџената из Крушевца у саставу је привредног друштва ХЕНКЕЛ СРБИЈА, које је настаоло приватизацијом правног лица 
„Мерима“ из Крушевца 2002.г. У фабрици се производе прашакасти и детерџенти за прање веша, за аутоматско прање судова, течна средства за 
прање и чишћење, као и тоалетне куглице за негу тоалета. Урбанистичким пројектом систематизована је изградња комплекса спроведена по 
урбанистичком плану из 80-тих година и створени су услови за предстојеће инвестиције. Пројектом је предвиђена изградња објеката којим се повећава 
заузета површина у комплексу за 30% и решава проблем саобраћаја настао повећањем обима пријема и отпреме сировина и готових производа. У 
граници комплекса површине од 26,5ха, пројектовано је проширење централног складишта, измештање трафо станице, изградња два нова погона 
чиме се проширују постојеће фабрике, као и саобраћајница и паркинга за теретна транспортна возила. 

Detergent manufacturing factory from Krusevac operates within the HENKEL SERBIA COMPANY, established in 2002 in the privatization procedure of legal 
entity “Merima” from Krusevac. The factory manufactures powders and detergents for laundry washing, for dishwashers, liquid products for washing and 
cleaning, as well as toilet cleaning balls. Urban design systemized the construction of the complex that had been implemented in compliance with the urban plan 
dating from the 80s, thus creating conditions for the upcoming investments. The project foresees the construction of objects that increase the occupancy of the 
area within the complex for 30% and resolves the traffic issue arisen by the increase of acceptance and dispatching of raw materials and products.  Within the 
complex boundaries of 26.5 ha, expansion of central warehouse is foreseen by the design, as well as the relocation of the power station, and the construction of 
two additional buildings which would expand the existing factories, and building of a road and parking for heavy goods vehicles.

Година израде:
Аутори:
Институција:

2018.
Руководилац израде одговорни урбаниста диа. Мирослав Петровић
Центар за урбани развој и архитектуру ПАРАДИГМА, д.о.о. Крушевац

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА ФАБРИКЕ HENKEL SRBIJA D.O.O. BEOGRAD У КРУШЕВЦУ

URBAN DESIGN PROJECT OF HENKEL SERBIA FACTORY D.O.O. BELGRADE IN KRUŠEVAC
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Coopertire је један је од највећих светских произвођача гума за индустријска, теренска возила и аутомобиле. У Крушевцу послује од 2012.г. када је 
компанија купила фабрику аутогума - део Траyал копрорације. Локација фабрике, у чијем је непосредном окружењу: државни пут другог реда, пруга, 
далеководи и велика трафостаница, као и гасовод високог притиска, одједном је - због значајних развојних планова - предности претворила у 
ограничења! Планирана изградња подразумева изградњу више објеката укупне површине од преко 70.000м2, изградњу саобраћајница и платоа од 
35.000м2, као и других објеката и водова инфраструктуре. Планирано је измештање и реконструкција постојећег пружног прелаза ради повећања 
безбедности преласка - како друмског саобраћаја у нивоу тако и денивелисаног пешачког.

Coopertire is one of the largest global producers of tires for industrial and  all terrain  vehicles and automobiles. The company has been operating in Krusevac 
since 2012 when the it  bought the automobile tires factory – a part belonging to the Trayal Corporation. The location of the factory itself, in the vicinity of the state 
road of 2nd class, the railroad, power lines and large substation, as well as gas pipeline of high pressure, suddenly- due to significant development plans- has 

2turned these advantages in to limitations! Planned construction foresees building of several objects of total area exceeding 70,000м , construction of roads and 
2plateau of 35,000м , as well as other objects and infrastructure routes. Relocation and reconstruction of existing railroad crossing has been planned in order to 

secure safe crossing –as for road traffic, but for grade separated pedestrian crossing as well.

Година израде:
Аутори:
Институција:

2017.
Руководилац израде одговорни урбаниста диа. Мирослав Петровић
Центар за урбани развој и архитектуру ПАРАДИГМА, д.о.о. Крушевац

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА ФАБРИКЕ COOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA У КРУШЕВЦУ

URBAN DESIGN PROJECT COMPLEX OF THE COOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA FACTORY IN KRUŠEVAC
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Урбaнистички прojeкaт je урaђeн како би се дефинисали услови зa изрaду пoтрeбнe урбaнистичкo-тeхничкe дoкумeнтaциje зa формирање парцела комплекса 
марине и хотела, за изградњу приступних саобраћајница, регулацију ушћа потока Будовар и документацију неопходну за уређење простора у и око комплекса 
марине и хотела. Марина је планирана у строгом центру насеља Стари Бановци, у делти потока Будовар. Издвојена је од пловног пута реке Дунав и 
пројектована је за прихват свих врста туристичких пловила. Урбанистичким пројектом марине обухваћен је простор приступних саобраћајница испод којих се 
планира зацевљење дела потока Будовар и простор намењен за изградњу хотела који заједно са садржајима марине представља јединствену функционалну 
целину. Комплекс марине поред акваторије са везом садржаће сопствени паркинг, простор за суви вез, складиште за смештај и чување опреме за пловила, 
станицу за снабдевање моторних горива чамаца и управну зграду са свим неопходним сервисима за смештај и услуживање корисника марине.

The urban project was designed in order to define conditions for the development of the necessary urban-technical documentation for the formation of a plot of marine and 
hotel complex, for the access roads construction, regulation of the confluence of the Budovar stream and necessary documentation for arranging the space in and around 
the complex of the marina and hotel. The marina is planned in the very center of the village of Stari Banovci, in the delta of the Budovar stream. It will be separated from the 
waterway of the Danube River and designed to receive all types of tourist boats. Urban planning project of the marina encompasses the area of access roads, under which 
the construction of the part of the Budovar stream and the space intended for the construction of a hotel that together with the marina contents represents unique functional 
entity is planned. Beside the aquatorium with a bond, the marine complex will include its own parking, a dry-bonding area, a storage room for the equipment for vessels, a 
station for the motor fuels supply of boats and an administrative building with all the necessary services for accommodating and serving the users of the marina.             

Година израде:
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Институција:
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАРИНЕ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ РЕКЕ ДУНАВ 
ОД РКМ 1191+522 ДО РКМ 1191+730 У СТАРИМ БАНОВЦИМА

URBAN PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF A MARINA ON THE RIGHT BANK OF THE 
DANUBE RIVER FROM RKM 1191 + 522 TO RKM 1191 + 730 IN STARI BANOVCI
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06.01.Конкурси Competitions

Година израде:
Аутори:
Институција:

2017.
Зоран Хебар, д.и.а., Ведрана Влаховић, д.и.а.
-

Конкурс је за пословну зграду са рестораном и кафе баром у приземљу и на 1. спрату. Облик зграде је замишљен са преклапањем рибље кости са три 
волумена повезаних комуникацијама и заједничким простором. Има 6 спратова. Фасаде су замишљене као паукове мреже испуњене зеленилом 
(вертикалне баште). На крововима су кровне линије са терасама за одмор. У подруму cy паркиралишта.

The competition is for an office building with a restaurant and cafe bar on the ground floor and on the 1st floor. A shaped building is organized with overlapping fish 
bone with three volumes associated with communications and common spaces. It has 6 floors. The facades are conceived like spider webs filled with greenery 
(vertical gardens). On the roof planes are the umbrella lines for their holiday terraces. In the 3 basement floors there are parking lots.

КOHKУPC ЗА ПОСЛОВНУ ЗГРАДУ У ХЕИНЗЕЛОВОЈ УЛИЦИ У ЗАГРЕБУ 

COMPETITION FO THE OFFICE BUILDING IN HEINZELOVA STREET IN ZAGREB



06.02.Конкурси Competitions

Идеја која стоји иза концепта је „живот у шуми“, живот у директном контакту са природом. Град постаје парк, полигон за шетњу, где се промовише 
здравији начин живота. Формира се простор у ком се све дневне активности обављају на кратком пешачком растојању. Уведене су ободне 
саобраћајнице како би се моторна возила елиминисала из блока. Главна пешачка стаза, која повезује Старо сајмиште са планираниим пешачким 
мостом, наглашена је посебном врстом дрвећа чији се колорит крошње мења током године у црвену боју. Да би доживљај на локацији био употпуњен 
уводи се елемент воде и користи пун потенцијал локације а то је близина реке Саве. На тај начин Блок 18 постаје црвено-плаво-зелени драгуљ 
(ЕМЕРАЛД) Београда.

The idea behind concept is„living in forest“, or living in direct contact with nature (living in harmony with nature). The city becomes a park, a walking area, a place 
that promotes a healthier way of life. The idea is to finish all daily activities in short walking distances. The peripherical roads keep all motor vehicles outside the 
block. The main pedestrian path that conects “Staro sajmište” with the future pedestrian bridgeis emphasized by special kind of treeswhich treetop changes color 
over a year in red. The water element rounds up the full potencial of location and the proximity of River Sava. This concept transformes the “Block 18”into a red-
blue-green EMERALD of Belgrade.

Година израде:
Аутори:

Институција:
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маст.инж.арх. Марија, Срећковић-Пуцар, маст.инж.арх. Дуња Којић, маст.инж.арх. Дарја Чоко Михајловић, 
маст.инж.арх. Сандра Милићевић, маст.инж.пејз.арх. Радмила Пантовић, маст.инж.грађ. Бранко Секулић
Preduzeće za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju - SET d.o.o.

“ЕМЕРАЛД”-УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА 18 У БЕОГРАДУ 

“EMERALD”-URBANISTIC-ARCHITECTURAL DESIGN OF RESIDENTIAL AND BUSINESS BLOCK 18 IN BELGRADE



06.03.

Истраживање је део пројекта Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије 
(ТР36042) финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приказано кроз израду пројекта за Урбанистичко-
архитектонски конкурс за Идејно решење уређења површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду. Пројектом су обликовани јавни простори 
који одговарају потребама савремене урбане средине, оптимизирајући њихово функционисање и амбијенталне карактеристике.. Предложено 
уређење прати идеју о побољшању квалитета амбијенталне вредности центра Новог Сада кроз идеју о човекомерности, приступачности и 
савремености и одрживости простора, не реметећи постојећу традицију, са посебним акцентом на инкорпорацију  старог и новог. 

The research is part of the scientific project “Optimization of Architectural and Urban Planning and Design in the Function of Sustainable Development of Serbia” 
(TR36042) funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development. It is presented through the project proposal for the Architectural 
competition for a design of public spaces in central area of Novi Sad. The proposed design of public spaces meets the needs of contemporary urban environment, 
optimizing their functions and environmental characteristics. It follows the idea of improving the quality of the ambient value of the city center through the idea of 
humanity, accessibility, modernity and sustainability, with special emphasis on the incorporation of old and new.

Конкурси Competitions

ОПТИМИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НОВОГ САДА 
С ЦИЉЕМ СТВАРАЊА МОДЕРНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА

OPTIMIZATION OF URBAN DESIGN FOR THE CENTRAL AREA OF NOVI SAD 
WITH THE PURPOSE OF CREATING A MODERN CITY CENTRE

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Стефан Шкорић, Александра Милинковић, Дијана Бркљач, Проф. др Милена Кркљеш, Исидора Кисин, Сандра 
Врекић, Ђурђина Басић, Наташа Апостоловић, Софија Рудан, Александра Ракић, Сара Станић, Бојан Кујунџић, 
Александар Асани 
Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 



06.04.Конкурси Competitions

Урбанистичко-архитектонско решење има за циљ очување и унапређење постојећег урбаног идентитета и атрактивности дате целине, аутентичне 
архитектуре из XIX века, као и активацију и умрежавање постојећих јавних простора, који тренутно функционишу независно и као одвојени сегменти. 
Успостављање њиховог континуитета и повезаности, вишеструко доприноси подизању квалитета и урбаног идентитета предметног подручја, не само 
у односу на непосредно окружење и контактно подручје, већ и у односу на шире окружење и туристички потенцијал града Ивањице. Основни циљ је 
стварање јединствене аутентичне амбијенталне целине у контексту слике града, односно утиска простоно-програмске обједињености и целовитости. 

The urbanistic and architectural solution aims to preserve and improve the existing urban identity of the urban framework, authentic architecture from the 19th 
century, as well as the activation and networking of existing public spaces, which currently function independently and as separate segments. Establishing their 
continuity and connectivity, it contributes in many ways to raising the quality and urban identity of the subject area, not only in relation to the direct environment and 
contact area, but also in relation to the wider environment and tourist potential of the city of Ivanjica. The main goal is to create a unique authentic ambience in the 
context of the image of the city, that is, the impression of spatial-programmatic unification and integrity.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Др Јелена Ристић Трајковић, дипл.инж.арх., Др Верица Крстић, дипл.инж.арх., 
Марко Драгићевић, маст.инж.арх., Александра Миловановић, маст.инж.арх.
-

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДЕЛА ''СТАРЕ ЧАРШИЈЕ'' У ИВАЊИЦИ 

URBANICTIC AND ARCHITECTURAL PROJECT OF ''OLD CITY'' IN IVANJICA



06.05.Конкурси Competitions

Пројекат Corner Stop (corner - угао и stop - заустављање) настоји да унапреди спонтано настали простор окупљања у једно пријатно место сусрета 
грађана који живе на овом простору на једној страни, али и да га дефинише као једну од кључних тачака стреет арт сцене Новог Сада, на другој. У 
складу са тим, предложена транформација овог простора има за циљ да повећа квалитет и интензитет коришћења овог јавног простора у смеру 
ства¬рања удобнијег и садржајнијег места за боравак.

The Corner Stop project attempt to improve the spontaneously created gathering space into a pleasant meeting point of the neighborhood. At the same time the 
project want to define this place as a key point of the street art scene of Novi Sad. Accordingly, the proposed transformation aims to increase the quality and 
intensity of use in order to built a more comfortable and meaningful place for spending time in it.

УГАО ЗАУСТАВЉАЊА

CORNER STOP

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Ђорђе Илић, студент, Наташа Петковић Мастер пејзажне архитектуре, Јелена Стојановић, студент, 
др Милена Вукмировић, доцент 
Универзитет у Београду - Шумарски факултет 



06.06.Конкурси Competitions

Генерално гледано, еко-град је самостални, холистички осмишљен нови урбанистички развој који има за циљ да буде мање еколошки погрешан од успостављеног 
урбаног стандарда земље-односно града у коме се гради. Сходно наведеном, формиран је урбанистички концепт „Садина“ које су пренамијењене из пољопривредних 
површина и конципиране као људско насеље засновано на самоодрживој еластичној структури и функцији природних екосистема. Предметни захват обезбјеђује “здраво 
богатство” својим становницима без конзумирања више обновљивих ресурса него што се производи, без производње више отпада него што може да се асимилује и без 
токсичности за себе или сусједне екосистеме-контакте. Овај “самоодрживи град” покушава да створи нови начин живљења и унапређење у погледу три области: 
екологије (као најбитније), културе и економије. Новонасталим урбанистичко-ликовним изразом на предметном простору је, кроз јасну саобраћајну матрицу, формирано 
више значајних цјелина у следећим намјенама: Становање средње густине; Мјешовита намјена; Централне дјелатности; Површине за културу; Површине за школство и 
социјалну заштиту; Површине за здравство; Површине за спорт и рекреацију и Површине за пејзажно уређење јавне намјене.

In general terms, the eco-city is an independent, holistic design of a new urban development that aims to be less ecologically wrong than the established urban standard of the country 
or city in which it is built. In accordance with the above, the urban concept of "Sadine", which has been transformed from agricultural land and designed as a human settlement based 
on the self-sustaining elastic structure and function of natural ecosystems, was formed. The subject area provides a "healthy wealth" for its inhabitants without consuming more 
renewable resources than it is produced, without producing more waste than can be assimilated and without toxicity for itself or neighboring ecosystem-contacts. This "self-sustaining 
city" is trying to create a new way of life and improvement in three areas of: ecology (as the most important), culture and economy. A new urbanistic and visual expression in the subject 
area, through a clear traffic matrix, formed several significant units for the following purposes: Medium living density; Mixed use; Central activities; Areas of culture; Areas for 
education and social protection; Medical facilities; Areas for sport and recreation and Surfaces for landscape public use.

„ЕКО ГРАД – САДИНЕ“

“ECO CITY – SADINE”

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Мартиновић Марко, дипл.инж.арх. (аутор и руководилац), Лабудовић Јосип, bachelor arh. (члан тима), Ивановић 
Божо, спец.арх. (члан тима), Вукчевић Мирослав, спец.арх. (члан тима), Јанковић Ивана, дипл. мат (члан тима), 
Дарко Богетић, дипл.инж.грађ. (члан тима), Поповић Младен, дипл.инж.ел (члан тима)
-



06.07.Конкурси Competitions

Атрактивни пословни објекат, пројектован је као дио јединственог стамбено-пословног комплекса, али са посебним идентитетом који се одликује, 
урбаним обликовањем и уклапањем у предметни простор.
Својом намјеном и архитектуром, (банкарско пословање у приземљу са посебим кружним излазом на равни кров на којем су планиране љетна башта и 
дјечија играоница), овај објекат представља нове видике у будућој пословности.

An attractive business facility is designed as part of a unique residential and business complex, but with a special identity that is distinguished by its urban design, 
that perfectly fits into the subject area.
With its purpose and architecture, (a banking business on the ground floor with a special circular exit on a flat roof, where the summer garden and a children's 
playroom are planned), this facility presents a new aspect in future business.

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У БИЈЕЉИНИ

BUSINESS BUILDING IN BIJELJINA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Славко Лукић, дипл инг арх, руководилац тима и Милан Бобар са радним тимом 
ДОО "Завода за урбанизам и  пројектовање" Бијељина
ДОО "Завод за урбанизам и пројектовање" Бијељина



06.08.Конкурси Competitions

На слободној, 144 ха, греенфиелд површини “Садине “,тенденција је била развити креативни, интегрисани град, за око 32 000 становника, који ће 
функционисати на принципу самоодрживе заједнице, која генерише креативне урбане процесе и нову креативну класу, у циљу  доприноса подизању 
компетитивности града на глобалној скали хијерархије урбаних центара. Простором  доминира зелена парковска дијагонала, површине 28ха, “зелена 
ријека”, нови ресурс Подгорице , нова парадигма  урбаног развоја,  која обједињује форест парк, урбан парк и агро парк. У предложеном рјешењу 
простор  генерише потенцијал за редефинисање сопственог идентитета и ангажовање етаблиране културне парадигме у нове просторне и креативне 
релације, отворене за ново  контролисано, прогресивно, доба конзумеризма.

“Logical integral concept of a creative, humane, compact city for 32 000 inhabitants was proposed, which combines and reinterprets the elements of orthogonality 
and organic spontaneity, recognizable in the inherited urban matrix of the city. The essence of this solution lies in the original spatial concept of non repeating 
blocks, characterized by the accentuated dynamics and richness of visual sequences that can be seen in the curving streets of Old Varoš, so the old Podgorica 
spirit moves across Moraca river in a new and modern way. The architecture imposed by the proposed concept must be deprived of confection and repetition.”

MЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ САДИНА У ПОДГОРИЦИ, ЦРНА ГОРА 

INTERNATIONAL COMPETITION FOR URBAN AND ARCHITECTURAL CONCEPTUAL DESIGN OF SADINE IN PODGORICA, 
MONTENEGRO

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
доц. др Светлана Перовић, мр Ђорђе Недељковић, мр Александар Недељковић, мр Радош Пешић, 
мр Марија Ћаћић; сараднице: Бојана Распоповић, Бојана Церовић 
-



06.09.Конкурси Competitions

Година израде:
Аутори:
Институција:

2018.
Доц. др Марина Радуљ, Доц. др Маја Милић Алексић, Милана Недимовић, Слободан Пеулић
Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Представљамо првонаграђени рад на конкурсу за идејно урбанистичко-архитектонско рјешење меморијалног центра у спомен подручју „Доња 
Градина“. Mеморијална цјелина Доње Градине била је саставни дио јединственог меморијалног комплекса „Јасеновац-Доња Градина“. Распадом 
СФРЈ меморијални комплекс је подјељен на локалитет Јасеновац у оквиру Републике Хрватске, и локалитет Доње Градине, у оквиру Републике 
Српске. У новим  историјско-политичким околностима  Република Српска  проглашава  подручје Доња Градина за непокретно културно добро од 
изузетног значаја, и усваја Програм уређења Меморијалног центра  Доња Градина. Програмом су  планирани сљедећи садржаји: музеј и образовно-
истраживачки центар, манифестациони плато, споменици, вјерски објекти – који су у програмском смислу били предмет расписаног конкурса. 

We present the best awarded work of the tender for conceptual architectural urban solution in the monumental area of Donja Gradina. A memorial unit of Donja 
Gradina used to be a constituent part of a unique memorial complex Jasenovac – Donja Gradina. As SFRY fell apart, the memorial complex was divided into 
Jasenovac locality in Republic of Croatia and locality of Donja Gradina, in Republic of Srpska. In these new historical and political circumstances, Republic of 
Srpska announces the area of Donja Gradina to be immovable cultural monument of an exceptional importance, and adopts The Program of Arrangement of the 
Memorial Center Donja Gradina. The following content has been planned by the program: museum and educational research center, manifestation plateau, 
monuments, religious facilities – which were the objects of the announced tender, in terms of the program.  

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР „ДОЊА ГРАДИНА“

MEMORIAL CENTER „DONJA GRADINA“



06.10.Конкурси Competitions

Урбанистички концепт пројекта је условљен препознавањем и уважавањем простора Блока 13 са Палатом Србија као најпрепознатљивијег репера у 
морфологији Центра Новог Београда. Као одговор на конкурсни задатак, пројектом се предлаже увођење нових садржаја (објекти управе и 
администрације, комерцијални објекти, пословни центри и објекти едукације који би били комплементарни садржају филхармоније) и повећање 
изграђености блока подржавањем и поновним успостављањем геометријске симетрије. Пројектовањем нових јавних садржаја у блоку остварује се 
континуитет изградње јавних и комерцијалних садржаја у близини реке и непосредној близини најважнијих саобраћајница. На тај начин се поново 
успоставља симетричност централног дела блока, а увођењем нових објеката транслаторним понављањем линијских волумена појачава се утисак 
важности Палате.

The urban concept of the project is based on the recognition and appreciation of the area of Block 13, considering the Palace of Serbia as the most recognizable 
architectural landmark in the Center of New Belgrade. This design project proposes new architectural program - administration facilities, commercial facilities, 
business centers and educational facilities complementary to the Philharmonic hall. This will increase the built area of the block by supporting and re-establishing 
the geometry and symmetry of the central part of the block. Designing new architectural program inside the block by repeating the linear volumes emphasizes the 
magnitude of the Palace of Serbia. 

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕО БЛОКА 13 НА НОВОМ БЕОГРАДУ

BLOCK 13 – URBANISM AND PHILHARMONIC

Година израде:
Аутори:

Институција:

2016.
маст.инж.арх. Христина Стојановић, маст.инж.арх. Никола Милановић, маст.инж.арх. Ивана Ловринчевић, 
инж.арх. Марија Благојевић, инж.арх. Миња Раденковић, инж.арх. Федор Јурић, инж.арх. Мирко Миловановић
Aрхитектонски студио УРЕД







КАТЕГОРИЈА

 07
ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА



CATEGORY 07

URBAN AND SPATIAL PLANNING - RESEARCHES, STUDIES AND PROJECTS

Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

7.01
ATTRACTIVE DANUBE: IMPROVING CAPACITIES FOR ENHANCING TERRITORIAL ATTRACTIVENESS OF THE DANUBE REGION (2017-2019)

7.02
TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL/URBAN IDENTITY OF NIKŠIĆ CITY, MONTENEGRO

7.03
KIKINDA INVESTMENT MAP

7.04
DANURB - DANUBE URBAN BRAND - 
NAUTICAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS ALONG THE DANUBE RIVER IN VOJVODINA

7.05
STUDY OF CONDITIONS AND DETERMINATION OF LOCATIONS FOR TEMPORARY PLACEMENT OF KIOSKS, 
PREFABRICATED BUILDINGS AND COUNTERS FOR SALE AND EXPOSURE ON PUBLIC SURFACES IN THE MUNICIPALITY OF SRBOBRAN

7.06
ANALYSIS OF TOURISM POTENTIAL OF THE CITY OF NOVI SAD

7.07
STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL ROADS AND STREETS OF THE MUNICIPALITY OF ZAVIDOVIĆI FOR THE PERIOD 2018-2027

7.08
DANURB - DANUBE URBAN BRAND – TOWARDS THE STRATEGY OF THE DANUBE TOWNS BY RESEARCH

7.09
STUDY OF GREEN AND RECREATIONAL AREAS (GUP KRAGUJEVAC  2025)

7.10
WHAT IS THE PROCEDURE LIKE WHEN THE CITY BUILDS: THE BUILDING PROCEDURE ACCORDING TO THE PUBLIC PROCUREMENT LAW 

7.11
SUITABILITY FOR URBANIZATION AND CONSTRUCTION OF OBJECTS IN THE AREA OF THE MUNICIPALITY OF UGLJEVIK

7.12
IMPLEMENTATION REPORTS FOR REGIONAL SPATIAL PLANS IN AREA OF REGIONS OF 
SOUTH AND EASTERN SERBIA AND ŠUMADIJA AND WESTERN SERBIA FOR 2016.
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Институт за архитектуру и урбанизам Србије је представник Републике Србије у INTERREG међународном истраживачком пројекту „Унапређење 
капацитета за повећање територијалне атрактивности Дунавског региона” (Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube 
Region), скраћено „ATTRACTIVE DANUBE“. Овај пројект, финансиран из Дунавског Транснационалног Програма (Danube Transnational Programme), 
окупио је 19 партнера из тринаест земаља Дунавског региона: Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Италије, Мађарске, Немачке, Румуније, 
Словачке, Словеније, Србије, Хрватске, Црне Горе и Чешке Републике. Овим пројектом ће се, у периоду 2017-2019. године, омогућити јачање 
институционалних капацитета за стратешко планирање и унапређење управљања територијалним развојем на свим нивоима управе у 13 држава 
Дунавског региона, као и преко њихове трансграничне сарадње, са циљем повећања атрактивности овог региона у целини, као и појединачних држава.

Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia is the representative of the Republic of Serbia within the INTERREG international research project 
“Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region”, project acronym “ATTRACTIVE DANUBE“. This project, which is financed 
from the Danube Transnational Programme, has gathered 19 partners from thirteen countries of the Danube Region: Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 
Italy, Hungary, Germany, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Croatia, Montenegro, and Czech Republic. In the period 2017-2019, this project will enable 
enhancing of institutional capacities for a strategic planning and improvement of territorial development governance at all governance levels in 13 countries of the 
Danube Region, as well as their transnational cooperation, with the aim to enhance attractiveness of this whole region, likewise of the individual countries.

Година израде:
Аутор:
Институција:

2017-2019.
др Никола Крунић, координатор радног тима ИАУС-а
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Геодетски институт Словеније (носилац пројекта) и 
19 партнера из тринаест земаља Дунавског региона 

ATTRACTIVE DANUBE: 
УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АТРАКТИВНОСТИ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА (2017-2019)

ATTRACTIVE DANUBE: 
IMPROVING CAPACITIES FOR ENHANCING TERRITORIAL ATTRACTIVENESS OF THE DANUBE REGION (2017-2019)
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Докторска дисертација „Трансформација архитектонског/урбаног идентитета града Никшића“ важан је рад из више разлога. Истраживање 
представлља једно од првих радова који се бави историјским развојем града Никшића, у контексту архитектуре и урбанизма, кроз теоријски оквир 
којим се феномен идентитета посматра увођењем два нова концепта: базичног идентитета и вибрантног идентитета. Однос базичног и вибрантног 
идентитета анализиран је кроз урбанистичке планове и архитектонске објекте неких од најзначајнијих југословенских архитекти који су стварали у 
Никшићу. Рад доноси приказ више од 40 остварења од којих су већина по први пут представљена.

The doctoral theis "Transformation of architectural/urban Identity of Nikšić city, Montegro" is an important work for several reasons. The research represents one 
of the first works dealing with the historical development of Nikšić city in the context of architecture and urbanism, through a theoretical framework that defines the 
identity phenomenon with two new concepts, basic and vibrant identity. The relationship between those new concepts was analyzed through urban plans and 
architectural objects by some of the most important Yugoslav architects that were working in Nikšić. Research brings a presentation more than 40 buildings and 
urban plans and most for the first time.

ТРАНСФОРМАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ/УРБАНОГ ИДЕНТИТЕТА ГРАДА НИКШИЋА

TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL/URBAN IDENTITY OF NIKŠIĆ CITY, MONTENEGRO 

Година израде:
Аутор:
Институција:

2018.
др Владимир Бојковић, архитекта
Политехнички универзитет регије Марке, Анкона, Италија / Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy
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У раду је приказана  Мапа локација за инвестирање у граду Кикинда, названа кратко: Инвестициона мапа Кикинде (ИМК). Ова  мапа сачињена је у 
Јавном предузећу „Кикинда“. Као пилот-пројекат, Републички геодетски завод је ИМК унео у свој систем Национална инфраструктура геопросторних 
података (НИГП) и објавио на сајту (www.geosrbija.rs). Локације погодне за инвестирање у Кикинди су пионирски објављене на карти Србије помоћу 
НИГП. На ИМК означене су локације намењене комуналној инфраструктури, индустрији, пољопривреди, администрацији, становању, култури и 
туризму. За инвестиционе локације Кикинде дати су расположиви геопросторни подаци, урбанистички параметри и планска докумената.

This paper presents the Map of Locations for Investment in the City of Kikinda, named shortly the Kikinda Investment Map (KIM). This map is made in the Public 
Company "Kikinda". As a pilot project, the Republic Geodetic Authority has incorporated the KIM into its system the National Geospatial Data Infrastructure 
(NGDI) and published it on the website (www.geosrbija.rs). Locations suitable for investment in Kikinda are pioneering published in the map of Serbia, with the 
help of NIGP. The IMK displays locations for communal infrastructure, industry, agriculture, administration, housing, culture, and tourism. Geographic data, urban 
parameters and planning documents being available for investment locations in Kikinda are given.

Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања

ИНВЕСТИЦИОНА МАПА КИКИНДЕ

KIKINDA INVESTMENT MAP

Година израде:
Аутори:
Институција:

2018.
доц. др Данило С. Фурунџић, д.и.а., Владимир А. Вујовић, м.и.а.
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Kикинда“
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Студија је дeо међународног пројекта "Danube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the Danube cultural 
identity and solidarity", финансираног од стране ЕУ (Interreg – Danube Тransnational Programme),  који се бави истраживањем културног и туристичког 
потенцијала дуж Дунава ради препознавања могућности за његово брендирање кроз локалитете у оквиру шире мреже туристичких дестинација. 
Обухваћене су различите локације дуж Дунава, узимајући у обзир архитектуру, туризам, економију и традицију у Војводини. Фокус истраживања је на 
развоју наутичког туризма са циљем промоције туристичке понуде, развоја локалних економија, заштите природног, културног и градитељског 
наслеђа, али и јачања идентитета Дунавског региона.

The study is part of international project "Danube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the Danube cultural 
identity and solidarity", funded by EU (Interreg – Danube Transnational Programme), exploring cultural and tourist potential along Danube recognizing its 
branding potentials through locations within tourist destinations network. It explores various locations along the Danube, with the respect for architecture, tourism, 
economy, and the tradition in Vojvodina. Research is focused on the development of nautical tourism with the aim of promotion the tourism offer, development of 
local economies, protection of environmental, cultural and urban heritage, and strengthening of Danube region identity.

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

DANURB – ДУНАВ КАО УРБАНИ БРЕНД – НАУТИЧКИ ТУРИЗАМ 
КАО ПОТЕНЦИЈАЛ РАЗВОЈА ВОЈВОЂАНСКИХ НАСЕЉА ДУЖ ТОКА ДУНАВА

DANURB - DANUBE URBAN BRAND - NAUTICAL TOURISM 
AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS ALONG THE DANUBE RIVER IN VOJVODINA

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Проф. др Милена Кркљеш, Александра Милинковић, Дијана Бркљач, Стефан Шкорић, Исидора Кисин, 
Зорана Обрадовић, Јелена Којић, Невенка Ђурић 
Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
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Година израде:
Аутори:
Институција:

2018.
Зорица Бошњачић, маст.инж.арх. и стручни тим ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 

Студијом су дефинисане локације за постављање привремених објеката и делатности које могу да се обављају, смернице у погледу обликовања и 
изгледа и урбанистичко-технички услови са условима за прикључење на комуналну инфраструктуру. На основу пројектног задатка, анализе постојеће 
документације, постојећег стања на терену и потреба корисника простора извршена је селекција постојећих локација и одабир нових локација, са 
циљем стварања квалитетног простора у функционалном и амбијенталном смислу. У урбанистичком смислу ови објекти су негативан амбијентални 
чинилац, те се мора радити на подизању визуелног квалитета ових објеката како би се смањио њихов негативан утицај на амбијент насеља.

This Study defines the locations for setting up temporary objects and activities that can be performed, design and layout guidelines and urban-technical conditions 
with the conditions for connection to the utility infrastructure. Based on project task, analysis of the existing documentation, current situation and needs of the 
users area, the selection of existing locations and selection of new locations was made with the aim of creating a quality space in a functional and ambient sense. 
In urban terms these objects are a negative ambient factor, so in that sense it must be worked on raising of the visual quality of these facilities in order to reduce its 
negative impact on the environment of the settlement.

СТУДИЈА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА, МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА И ПУЛТОВА ЗА ПРОДАЈУ И ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ СРБОБРАН

STUDY OF CONDITIONS AND DETERMINATION OF LOCATIONS FOR TEMPORARY PLACEMENT OF KIOSKS, PREFABRICATED 
BUILDINGS AND COUNTERS FOR SALE AND EXPOSURE ON PUBLIC SURFACES IN THE MUNICIPALITY OF SRBOBRAN
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Анализа  туристичких  потенцијала  Града  Новог Сада, обухвата  територију Града Новог Сада површине од 69.917,23 ha. Према важећој планској 
документацији и постојећем стању туристичких ресурса, анализирани су туристички производи (облици туризма), туристичке дестинације и атракције, 
постојећи туристички центри, постојеће или планиране туристичке зоне и туристички локалитети, приказани су простори са  атрактивним визурама, 
као и видиковци, анализирани су правци туристичког повезивања ( локалне сарадње),  и приказани су резултати анализе. У првој фази израде Анализе 
критеријуми за избор насељених места и простора у грађевинском подручју града су били природни и културни ресурси и планиране површине за 
туризам у плановима генералне регулације.

The Analysis of tourism potential of the City of Novi Sad covers 69,917.23 ha of the City of Novi Sad's territory. According to the planning documents in force and 
the current state of the touristic resources, the following has been analyzed: tourism products, destinations and attractions, existing tourist centers, the existing or 
planned tourist zones and locations, touristic cooperation (meaning local cooperation), and consequently the results of the analysis are given. In the first phase of 
conducting the analysis, the criteria for the selection of settlements and areas within the building area determined that it had to to be natural and cultural resources 
and areas that are designated for tourism by the general regulation plans.

Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања
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Биљана Јовановић Шушњар дипл.инж.арх. Руководилац  Бојана Кулачин, дипл.социолог Ненад Петровић, , , , 
дипл.ек. Веселин Крвавац, дипл.инж.арх. Душко Марковић, дипл. ек. Сања Мијаиловић Божић, дипл.ист., , , , 
Милена Голушин-Мићић, арх.техн. Наташа Вујков, дипл.уметник Јулијана Болтић, геометар, , 
ЈП “Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови Сад

АНАЛИЗА  ТУРИСТИЧКИХ  ПОТЕНЦИЈАЛА  ГРАДА  НОВОГ САДА

ANALYSIS OF TOURISM POTENTIAL OF THE CITY OF NOVI SAD
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Општина Завидовићи је приступила изради Стратегије развоја локалних цеста и улица за период 2018-2027. као базној основи за развој локалних 
цеста и улица на подручју општине. Стратегијом је анализирано постојеће стање у саобраћају на подручју општине, те су на основу анализе и 
прикупљене документације, предложена одговарајућа рјешења побољшања саобраћајног система. Анализа је заснована на просторним, 
саобраћајним, техничким, еколошким, демографским анализама, економски оправданим саобраћајно - техничким рјешењима, у циљу повећања 
безбједности, капацитета и проточности саобраћаја. Стратегија садржавава принципе и елементе који осигуравају њену економску, финансијску, 
институционалну и еколошку одрживост, а исто тако доприноси и друштвеној свјести о потреби реализације ове Стратегије.

The Municipality of Zavidovići has started the work of the Strategy for the development of local roads and streets for the period 2018-2027. as a basis for the 
evolvent of local roads and streets in the municipality. The Strategy analyzed the existing traffic situation in the municipality, on the basis of the analysis and 
collected documentation, appropriate solutions for the improvement of the traffic system were proposed. The analysis is based on spatial, traffic, technical, 
ecological, demographic analysis, economically justified traffic and technical solutions in order to increase the safety, capacity and traffic flow. The strategy 
contains principles and elements that ensure its economic, financial, institutional and environmental sustainability, and also contributes to the social awareness of 
the need for the implementation of this Strategy.

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

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Владимир Борисављевић дипл.инж.саоб., Драгана Пашић дипл.инж.саоб., Данијела Симић дипл.пр.планер, 
Далибор Паспаљ геод.тех.
„Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ОПШТИНЕ ЗАВИДОВИЋИ ЗА ПЕРИОД 2018 - 2027 

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL ROADS AND STREETS OF THE MUNICIPALITY OF ZAVIDOVIĆI 
FOR THE PERIOD 2018-2027
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DANUrB – DANube Urban Brand / Дунавски урбани бренд – је пројекат INTERREG програма за Подунавље, са намером стварања регионалне мреже кроз 
туризам и образовање, ојачане „дунавским“ културним идентитетом и заједништвом. Друга година пројекта је посвећена повезивању постојећих погодности 
подунавских градова и ширих могућности целог Подунавља. Главни циљ је постављање стратегије за ове градове и њихово окружење. Сходно томе, тим са 
Архитектонског факултета из Београда, као и осталих 19 партнера на пројекту, су сакупили и уредили свеобухватне податке о локалном наслеђу, 
стејкхолдерима и примерима добре праксе. Они се припремају за ГИС апликацију, која је тренутно у развоју. Поред ових, главних активности, Архитектонски 
факултет се истраживањима више усмерио на Град Смедерево, дајући нарочити значај на уочавање потенцијала његовог наслеђа и дунавског приобаља.

DANUrB – DANube Urban Brand – is an INTERREG Danube project aiming to form a regional network building through tourism and education, enhanced by the 
“Danube” cultural identity and solidarity. The second year of the project is dedicated to connection between existing potentials of the Danube towns and the wider 
prospects of the entire Danube region. The final goal is to settle the strategy for these towns and their surroundings. Accordingly, the team from the Faculty of 
Architecture from Belgrade, as well as the other 19 project partners, have collected and organised comprehensive data relating to local heritage, stakeholders and the 
examples of the best practice. They are prepared for a GIS application, which is currently in formation. Apart of these, major activities, the Faculty of Architecture has 
been more focused by research on the City of Smederevo, giving particular interest to identify the potentials of its heritage and the Danube Waterfront.

Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања

DANURB - DANUBE URBAN BRAND – ИСТРАЖИВАЊЕМ ДО СТРАТЕГИЈЕ ПОДУНАВСКИХ ГРАДОВА

DANURB - DANUBE URBAN BRAND – TOWARDS THE STRATEGY OF THE DANUBE TOWNS BY RESEARCH

Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projects

Година израде:
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Институција:
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Руководилац пројекта испред Архитектонског факултета у Београду: Проф. др Александра Ђукић; Чланови 
истраживачког тима: Проф. др Ева Ваништа Лазаревић (виши истраживач), Бранислав Антонић, Јелена Марић 
(млади истраживачи); Члан управног одбора: Проф. др Александра Ступар; Руководилац целог пројекта: 
Балинт Кадар (Balint Kadar), Универзитет за технологије и економију - BME, Будимпешта, Мађарска
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
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У општем контексту зеленило града Крагујевца има великифункционални и еколошки значаји заузима четвртину градског подручја (око 2000 hа - поред 
доминантног парковског зеленила као јавног, велики проценат зеленила представља зеленило у оквиру осталих намена и ванградско зеленило). 
Неравномерни распоред зеленила у граду, неумреженост, одсуство других неопходних форми јавног зеленила, недоследност у привођењу намени 
зелених простора, представљају главне проблеме зеленила града. За потребе израде ГУП-а Крагујевац 2025, урађена је Студија зелених и 
рекреативних површина, која је дала опште смернице за планирање, уређење и заштиту зелених површина  на територији ГУП-а, као и предлог 
систематизације урбаног зеленила кроз нове урбане моделе.

In the general context, the greenery of the city of Kragujevac has great functional and ecological significance and occupies a quarter of the city area (about 2000 
ha - with the dominant park greenery as a public field, a significant percentage of greenery represents greenery for other purposes and out urban greenery). The 
uneven distribution of greenery in the city, the lack of co-existence, the absence of other necessary forms of public greenery, the inconsistency in bringing the 
purpose of green spaces are the main problems of the city's greenery. For the needs of the GUP Kragujevac 2025, a Study of green and recreational areas was 
prepared, which provided general guidelines for the planning, regulation and protection of green areas in the territory of the GUP, as well as the proposal for the 
systematization of urban greenery through new urban models.

СТУДИЈА ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА (ГУП КРАГУЈЕВАЦ 2025)

STUDY OF GREEN AND RECREATIONAL AREAS (GUP KRAGUJEVAC  2025)

Година израде:
Аутори:
Институција:
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Тијана Марковић, мастер екологи стручни тим ЈП „Урбанизам“ - Крагујевац
ЈП „Урбанизам“ - Крагујевац
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Рад је настао у Секретаријату за инвестиције Града Београда, као самоиницијативна израда графичке представе целокупног процеса којим се по 
Закону о јавним набавкама спроводи изградња/ доградња/ реконструкција/ адаптација / санација градских објеката. Уочена је неопходност израде 
оваквог дијаграма, како би се сва докумената, пројекти, захтеви, сагласности, физичка и правна лица која учествују у процесу позиционирали у 
јединствену шему. Намера је да се цео процес што више разјасни – што самим актерима и запосленима у Секретаријату, што широј јавности, ван 
стручних кругова. Из тог разлога, језик и ликовност ове организационе мапе су поједностављени колико год је то било могуће.

This work is created in the Secretariat for Investment, City of Belgrade, as a self-initiated development of the graphical representation of the entire process by 
which, in accordance with The Public Procurement Law, the construction/ upgrading/ reconstruction/ adaptation/ sanation is carried out. It is noticed that the City 
urgently needs such a scheme, in order for every document, project, request, permission, individual and legal entity that participate, to be positioned in the overall 
diagram. The intention is to clarify and explain the whole process as much as possible – to both participants and to the public, outside of the professional field. For 
this reason, the verbal and the visual language of this organizational map is strongly simplified.

Година израде:
Аутор:
Институција:

2018.
Урбаниста, Сара Девић 
Секретаријат за инвестиције, градска управа Града Београда 

КАКО ИДЕ ПРОЦЕДУРА КАДА ГРАД ГРАДИ: ПРОЦЕДУРА ГРАДЊЕ ПО ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

WHAT IS THE PROCEDURE LIKE WHEN THE CITY BUILDS: THE BUILDING PROCEDURE ACCORDING TO 
THE PUBLIC PROCUREMENT LAW
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Проблеми везани за урбанизацију простора, у односу на природне и створене услове, полазна су основа код сваког планирања, те тако и на простору 
општине Угљевик. На општинском подручју Угљевика, према подобности за изградњу, издвајају се повољни, неповољни и условно повољни терени.  
Након сагледавања свих природних и створених услова, односно ограничења, дефинисани су основни критеријуми и дати услови за урбанизацију и 
изградњу објеката на подручју општине Угљевик.

Problems related to the urbanization of space, in relation to the natural and created conditions, are the starting point for each planning, so it is in the area of 
Ugljevik municipality. In the municipality of Ugljevik, according to the eligibility for construction, suitable, unsuitable and conditionally suitable terrain is 
allocated. After reviewing all natural and created conditions, ie restrictions, basic criteria have been defined and conditions for urbanization and construction 
of facilities in the area of Ugljevik municipality are defined.

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

Година израде:
Аутори:

Институција:

2015-2016-2017-2018.
Славко Лукић, дипл инг арх, руководилац тима и Милан Бобар са радним тимом 
ДОО "Завода за урбанизам и  пројектовање" Бијељина
ДОО "Завод за урбанизам и пројектовање" Бијељина

ПОДОБНОСТИ ЗА УРБАНИЗАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК

SUITABILITY FOR URBANIZATION AND CONSTRUCTION OF OBJECTS IN THE AREA OF THE MUNICIPALITY OF UGLJEVIK
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Извештаји о остваривању регионалних просторних планова на подручју Региона Јужне и Источне Србије и Региона Шумадије и Западне Србије за 2016. годину урађени 
су на основу методологије за праћење и процену имплементације планских решења, идентификованих и описаних у Програмима имплементације РПП Јужног 
поморавља; Тимочке крајине; Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа; Златиборског и Моравичког управног округа; Подунавског и Браничевског управног 
округа; Колубарског и Мачванског управног округа и Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа. Садржај извештаја обухвата стање показатеља 
просторног развоја на локалном нивоу; реализацију пројеката који произлазе из планских решења; покривеност планском документацијом подручја просторног плана; 
реализацију информационих система о просторном развоју на локалном нивоу и оцену стања просторног развоја на подручју Региона. 

Implementation reports for Regional spatial plans in area of Regions of South and Eastern Serbia and Šumadija and Western Serbia for 2016. were prepared on the basis of the 
methodology for monitoring and evaluation of implementation of planning solutions identified and described in Programs of Implementation of Regional Plans for Južno pomoravlje; 
Timočka Krajina; Nišava, Toplica and Pirot Administrative County; Zlatibor and Moravica Administrative County; Podunavlje and Braničevo Administrative County; Kolubara and 
Mačva Administrative County and Šumadija, Pomoravlje, Raška and Rasina Administrative County. The content of Implementation reports includes status of spatial development 
indicators at the local level; realization of projects arising from planning solutions; coverage by planning documentation of the spatial plan area; implementation of information 
systems on spatial development at local level and the assessment of the status of spatial development in the region.

ИЗВЕШТАЈИ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНИХ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА НА ПОДРУЧЈУ РЕГИОНА 
ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ И РЕГИОНА ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

IMPLEMENTATION REPORTS FOR REGIONAL SPATIAL PLANS IN AREA OF REGIONS OF 
SOUTH AND EASTERN SERBIA AND ŠUMADIJA AND WESTERN SERBIA FOR 2016.

Година израде:
Аутори:

Институција:
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Ризнић, др Никола Крунић, др Омиљена Џелебџић, доц. др Александар Ђорђевић, Ивана Марковић, Мирјана Ћирић, мр Дејан 
Стојановић, Дубравка Павловић, Ма Милан Радовић, Ма Александра Гајић, Ма Данијела Срнић, Ма Лазар Мандић, Ирена 
Матицек, Зоран Павловић, Мирјана Пантић, Милан Милосављевић, мр Гвозден Милошевић, Биљана Павловић, Бонка 
Михајловић, Милана Анђелковић, Александар Ристић, Марија Марковић, Јасмина Рашић, Милена Вуловић, Владимир Раковић
ИАУС, Универзитет у Београду - Географски факултет, ЈУГИНУС, ЈП Урбанизам Крагујевац, ЈП Завод за урбанизам Ниш
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План генералне регулације Луковска Бања обухвата површину од 351 ha и обезбеђује решења и смернице за затеван и сложен развој бање на југу 
Србије. Подручје је богато термалним изворима, а смештено на уском потесу око ушћа две брзе планинске реке и стрмим падинама са сваке стране. 
Припада Туристичкој регији Р1 планине Копаоник. Ово туристичко атрактивно место је расло брзо од 1990-их, међутим сада је на корак од озбиљне 
кризе у погледу одрживости и недостатка расположивог земљишта за даљи развој. Дат је свеобухватни план заснован на холистичком приступу и 
научној методологији, која омогућава лагану транзицију ка стабилнијем, али ипак изразито прогресивном развоју, којим се у потпуности  омогућава 
доследна имплементација претходно усвојених просторних планова. 

The Plan of general arrangements Lukovska Banja covers area of 351 ha and offers solutions and guidelines for demanding and complex development of spa in 
the South of Serbia. The area is rich in thermal water sources, located on the narrow strip along the confluence of two fast mountain rivers and slopes on each side. 
It belongs to Tourist region R1 of mountain Kopanik. This attractive touristic village grew fast since 1990s, however, it is nowadays a step away from serious crises 
regarding sustainability and shortage of land which is usable for further development. We provided comprehensive plan based on holistic, state-of-art 
methodology, which allows soft transition towards more stable, yet most progressive development, which fully enables consistent implementation of previously 
adopted spatial plans.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКОВСКА БАЊА

PLAN OF GENERAL ARRANGMENTS LUKOVSKA BANJA

Година израде:
Аутор:
Институција:

2018.
др Наташа Живаљевић Луксор, дипл.инж.арх., одговорни планер
ЈП Завод за урбанизам Ниш
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У извештају о стратешкој процени утицаја измена и допуна ППППН коришћен је семиквантитативан метод мултикритеријумске евалуације за процену утицаја 
ветроелектране на животну средину. Резултати процене утицаја условили су алокацију појединих ветроагрегата и допринели су оптималнојј просторној 
детерминацији појединачних ватроагрегата на начин да се минимизирају сви могући негативни утицаји на животну средину и њене појединачне елементе. 
Стратешком проценом за Програм остваривања Стратегије енергетике обухваћени су најзначајнији (капитални) пројекти који се у сектору енергетике планирају 
у наредних шест година у Републици Србији. На основу резултата примењеног матричног модела са графичким приказом позитивних и негативних утицаја на 
животну средину дефинисане су смернице за превентивну заштиту простора и животне средине.

In the Report on the Strategic Environmental Assessment for the amendment and supplement of a SPSP a semi-quantitative method of multicriteria evaluation was used 
for the assessment of the impact on the environment of the wind farm. The results of the impact assessment conditioned the allocation of individual wind turbines and 
contributed to the optimal spatial determination of individual fireworks in a way to minimize all possible negative environmental impacts. Strategic Environmental 
Assessment for the Energy Strategy Implementation Program included the most significant (capital) projects planned in the energy sector for the next six years in the 
Republic of Serbia. Based on the results of the applied matrix model with a graphic representation of the positive and negative environmental impacts of each individual 
strategic project, the guidelines for preventive protection of the environment and environment have been defined.

ИЗВЕШТАЈ О СПУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППН КОСТОЛАЧКОГ УГЉЕНОГ БАСЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СПУ ПРОГРАМA ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ДО 2025.Г. СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2030.Г., ЗА ПЕРИОД 2017. ДО 2023.Г. НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

REPORT ON THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR THE AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF 
A SPATIAL PLAN OF A SPECIAL PURPOSE FOR A KOSTOLAC MINING BASEN 
REPORT ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR THE ENERGY SECTOR DEVELOPMENT STRATEGY 
OF THE REPUBLIC OF SERBIA UNTIL 2025 WITH PROJECTIONS UNTIL 2030 FOR THE PERIOD 2017–2023
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Генерално, са становишта избора локације, потребних површина и капацитета. могућa су алтернативна пројектна решења за изградњу објеката за 
складиштење неопасног и опасног отпада. У овом раду је приказан пројекат развијања складишта неопасног и опасног отпада, оператера „Brem Group“ 
д.о.о. Београд, у складу са Законима и подзаконским прописима којима се уређује планирање и изградња, управљање отпадом, као и са техничким 
захтевима и стандардима који се морају испоштовати при пројектовању ове врсте објеката.

Generally, alternative project solutions are possible for the construction of non-hazardous and hazardous waste storage facilities, but which can be applied only 
from the point of view of site selection, required areas and capacity. This paper presents a project for the development of a non-hazardous and hazardous waste 
storage, operator “Brem Group” d.o.o. Belgrade, in accordance with the Laws and by-laws regulating planning and construction, waste management, as well as 
with the technical requirements and standards that must be observed when designing this type of facility.
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HOW TO DEVELOP A FACILITIES FOR STORAGE OF NON-HAZARDOUS AND DANGEROUS WASTE  
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У процесу планирања простора, на подручју општине Рудо (израда планске документације), посебна пажња је посвећена заштити и очувању природе и 
животне средине. Настојало се, да сви корисници простора буду задовољни планираним рјешењима, да коришћење простора доноси добит, али да се 
никако и ничим, не смију при спровођењу планских рјешења нарушити услови постојећег стања, већ напротив, да се побољшају, а тиме и свеобухватно 
сачувају и унаприједе природа и животна средина, као дио јединственог подручја општине Рудо.

In the process of space planning, in the area of Rudo municipality (preparation of planning documentation), special attention is dedicated to the protection and 
conservation of nature and the environment. The main intention is that all users of the space are satisfied with the planned solutions, that the use of space brings 
profit, but the implenentation of the planned solutions must not violate the conditions of the existing situation, but, on the contrary, it should advance and thereby 
comprehensively preserve and improve nature and the environment, as part of the unique area of the municipality of Rudo.
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ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ РУДО

PROTECTION OF NATURE AND ENVIRONMENT ON THE MUNICIPALITY OF RUDO



Предметни Пројекти представљају изградњу хотелско апартманског комплекса „Сребрнац“ и хотела „КОПАОНИК РЕСОРТ ХОТЕЛ” у складу са  
савременим приступом очувања и заштите животне средине и заснива се на концепту одрживог развоја. 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. Основни циљ са еколошког аспекта је интегрална заштита и развој туризма у туристичком подцентру „Јарам“, природних вредности и 
здравља људи. Уз евиденцију кључних недостатака у систему заштите животне средине, предложене су мере које треба спровести у циљу 
минимизирања негативних утицаја.

Projects of the subect represent the construction of the „Srebrnac“ and the hotel „KOPAONIK RESORT HOTEL” contemporary a hotel apartment complex 
approach of environmental preservation and protection, and they are based on the concept of sustainable development. In order to prevent negative 
consequences for the environment, the life and health of the population, conflicts in posture prescribe measures to prevent, eliminate, prevent, minimize and 
reduce into the legal frameworks. The basic objective from the ecological point of view is the integral protection and development of tourism in the tourist sub-
center „Jaram“, the natural values and health of the people. With the record of crucial deficiencies in the environmental protection system, measures are proposed 
that need to be carried out in order to minimise negative impacts.
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Environmental Impact Assessment Studies and Strategic assessment of environmental impact: Environmetal impact Assessment  
Study of the Project-construction of the hotel-apartment complex „Srebrnac“ at kp.nо 3443/20 KO Kriva Reka, municipality of Brus; 
Study regarding necessity for Environmetal impact Assessment Study of the Project-hotel „KOPAONIK RESORT HOTEL“, 
at kp.n0 4/22, KO, Kopaonik,municipality of Raška and Strategic assessment of detailed regulation Plan of the locality „Jaram" at 
Kopaonik municipality of Brus, on the environment

08.04.Заштита природе, предела и животне средине - студије, истраживања и пројекти Protection of Nature, Landcape and Environment - Studies, Researches and Projects



Елаборат истражује темељни систем просторних, еколошких и техничких захвата потребних за успостављање арборетума на ширем подручју 
Траписта у периурбаној зони Бање Луке. На површини од 100ha, на терену који излази на обалу ријеке Врбас, који посједује значајне експозицијске 
варијације и доста богату постојећу вегетацију, предложено је формирање мултифункционалног јавног простора у отвореној природи са неколико 
кључних начина употребе: истраживање природе, парк/излетиште, те активна рекреација. Сама арборетумска збирка заснована је доминантно на 
презентацији био-географских дендро-региона, док су укупни програмски/архитектонски садржаји истраживани у богатом распону, али схваћени 
опционо и фазно.

This study explores a system of basic spatial, environmental and technical procedures required for the establishment of an arboretum in the Trapisti area, within 
Banja Luka's periurban surroundings. The site, measuring 100 hectares, engaging the eastern bank of the Vrbas river, sporting a significant array of expositional 
variations and being covered with rich forest vegetation, is proposed for the development of a multi-functional public space and natural area with a set of three 
basic modes of use: nature exploration, park-like use and active outdoor activities. The arboretum collection itself is predominately based on presentation of bio-
geografical dendro-regions. Architectural programe is conceptualized through a rich set of possibilities, yet with understanding of their optional nature and a long 
trajectory of development.

ЕЛАБОРАТ О ПОДИЗАЊУ АРБОРЕТУМА У ОКВИРУ ПАРК-ШУМЕ ТРАПИСТИ У БАЊАЛУЦИ

ESTABLISHMENT STUDY ON AN ARBORETUM WITHIN TRAPISTI RECREATIONAL FOREST IN BANJALUKA  

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
др Огњен Шукало, др Југослав Брујић (аутори), Александра-Ања Драгомировић, Срђана Борковић, Слободан 
Пеулић, Немања Бабић (коаутори), Славко Васиљевић (припрема просторно-информационе основе)
Центар за одрживост и интегративни дизајн Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета 
у Бањој Луци, Друштво за заштиту природног наслијеђа - Arbor Magna

08.05.Заштита природе, предела и животне средине - студије, истраживања и пројекти Protection of Nature, Landcape and Environment - Studies, Researches and Projects





КАТЕГОРИЈА

 09
ДИГИТАЛНЕ ТЕХНИКЕ, ДИЗАЈН И

ПРОДУКЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ И УРБАНИЗМУ;
МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА



CATEGORY 09

DIGITAL TECHNIQUES, DESIGN AND PRODUCTION IN ARCHITECTURE AND URBANISM
MEDIA PRESENTATION OF ARCHITECTURE AND URBANISM

Digital techniques, design and production in architecture and urbanism

09.01
APPLICATION OF VIRTUAL REALITY IN THE PROCESS OF ARCHITECTURAL PROJECTS 
AND URBAN PLANNING-COOPERATION BEETWEN IAUS (BELGRADE) AND FTN (NOVI SAD)

09.02
A GOOD PLACE (WWW.DOBROMESTO.CO.VU)

09.03
INTERACTIVE SPATIAL REPRESENTATION OF URBAN FRAGMENT

09.04
GEOSERBIA :: NATIONAL DIGITAL PLATFORM AND ITS FUNCTIONALITIES IN URBAN PLANNING

09.05
SERVICES FOR CREATION AND DISTRIBUTION OF SPATIAL DATA FOR THEIR APPLICATION IN URBAN PLANNING

09.06
MODELS OF ZONING PLANS - OPEN POLYGONS FOR TESTING DEVELOPMENT OPPORTUNITIES



КАТЕГОРИЈА 09

ДИГИТАЛНЕ ТЕХНИКЕ, ДИЗАЈН И ПРОДУКЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ УРБАНИЗМУ
МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму

09.01
ПРИМЕНА ТЕХНОЛОГИЈЕ ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ (ВР) У ПРОЦЕСУ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈEКТОВАЊА 
И УРБАНОГ ПЛАНИРАЊА-САРАДЊА ИАУС-а (БЕОГРАД) И ФТН-а (НОВИ САД)

09.02
БЛОГ: ДОБРО МЕСТО (WWW.DOBROMESTO.CO.VU)

09.03
ИНТЕРАКТИВНА ПРОСТОРНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНОГ ФРАГМЕНТА

09.04
ГЕОСРБИЈА :: НАЦИОНАЛНА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА И ЊЕНА ПРИМЕНА У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ

09.05
УСЛУГЕ КРЕИРАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА ЊИХОВУ ПРИМЕНУ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ

09.06
МАКЕТЕ ЗОНИНГ ПЛАНОВА – ОТВОРЕНИ ПОЛИГОНИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ



Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму



09.01.Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму Digital techniques, design and production in architecture and urbanism

Примена тродимензионалних модела, аналогних (макете) и дигиталних (3D рендери), уз коришћење нових компјутерских технологија, као што је технологија 
Виртуелне Реалности (у наставку ВР) допринела је побољшању перцептивног истраживања и визуелног сагледавања у процесу архитектонског и урбанистичког 
пројектовања. Рад садржи приказ реализације Урбанистичког пројекта обалоутврде дуж десне обале Дунава од постојеће обалоутврде у Земуну до Пупиновог 
моста са пратећим објектима марине, спортским и угоститељским садржајима и уређеним шеталиштима. Применом 3D рендера и ВР технологије анализирани су 
потенцијали развојних могућности предметне локације, уз анализу просторних односа маса, интерактивну визуелизацију компјутерски генерисаних модела и 
дефинисања "шта ако сценарија". Циљ презентације је упознавање локалне самоуправе и инвеститора о новом виду презентације архитектонских и 
урбанистичких пројеката кроз приказ симулације различитих сценарија и сагледавања комплексних просторних структура.

The application of three-dimensional models, analogue (models) and digital (3D rendering), using new computer technologies such as Virtual Reality (VR) technology, has 
contributed to improving perceptive research and visual insight in the process of architectural and urban design. The paper contains an overview of the realization of the 
Urban project of the river bank along the right bank of the Danube from the existing coastline in Zemun to Pupin's bridge with accompanying marina facilities, sports 
andhospitality facilitiesand organized promenades. Using the 3D rendering and VR technology, the potentials of the development possibilities of the subject locations were 
analyzed, with the analysis of spatial mass relations, the interactive visualization of computer-generated models, and the definition of "what if the scenario". The aim of the 
presentation is to introduce to the local government and investors a new type of presentation of architectural and urban projects through the simulation of different scenarios 
and the examination of complex spatial structures.
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APPLICATION OF VIRTUAL REALITY IN THE PROCESS OF 
ARCHITECTURAL PROJECTS AND URBAN PLANNING-COOPERATION BEETWEN IAUS (BELGRADE) AND FTN (NOVI SAD)
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Добро место представља илустрацију новог интерактивног медија у процесу реализације урбанистичког дизајн студија под менторством професорки 
в.проф. др Марије Маруне и доц. др Данијеле Миловановић Родић, у периоду од 2015. године до данас. Садржај блога обухвата студентске радове који 
приказују процес рада и њихове резултате. Блог као медиј је лако доступан широј публици и студентима представља јединствену базу идејa и 
пројекaта у оквиру различитих тематских оквира.

A good place presents an illustration of the new interactive media in theprocess of realization of urban design studio under the mentorship of asociate professor 
Dr. Marija Maruna and assistant professor Dr. Danijela Milovanović Rodić, in the period from 2015 to the present day. The content shows the process and results 
of students' work. Blog as a medium is accessible to the general public, and for students  presents  a unique database of ideas and projectsunder the different 
thematic frameworks.

БЛОГ: ДОБРО МЕСТО (WWW.DOBROMESTO.CO.VU)

A GOOD PLACE (WWW.DOBROMESTO.CO.VU)

Година израде:
Аутори:

Институција:

2015. -
в.проф. др Марија Маруна, доц. др Данијела Миловановић Родић, асист. Јелена Радосављевић маст.инж.арх., 
истраживач приправник Александр аМиловановић маст.инж.арх., Предраг Миловановић, маст.инж.арх 
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
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Технологија виртуелне реалности (ВР) омогућава кориснику да кроз просторну симулацију у којој сам управља кретањем кроз виртуели модел искуси 
простор у којем није физички присутан. Да би виртуелна реалност била уверљива, било је потребно развити адекватне начине за интерпретацију 
комплексних просторних елемената и тако постићи довољан ниво детаља урбаног простора и уједно модел приказати у реалном времену. У пројекту је 
путем ове технологије моделовано и приказано језгро Новог Сада чиме је демонстриран значај нових технологија за репрезентацију амбијенталних 
урбаних целина.

Through a spatial simulation in which the user navigates walk through a virtual model, Virtual reality (VR) allows experience of a space in which the user is not 
physically present. In order for virtual reality to be convincing, it was necessary to find ways to interpret complex spatial elements in which sufficient level of detail is 
represented while urban space is rendered in real time. In this project, the center of the city of Novi Sad was modeled and used to demonstrate the significance of 
new technologies for representing of the urban ambient. 

ИНТЕРАКТИВНА ПРОСТОРНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНОГ ФРАГМЕНТА

INTERACTIVE SPATIAL REPRESENTATION OF URBAN FRAGMENT

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
Јелена Кићановић, Јелена Панић, Јелена Гарврилов, Бојан Тепавчевић, Марко Јовановић, Марко Лазић, 
Марко Вучић, Весна Стојаковић и студенти на предмету Архитектонске репрезентације 3 школске 2017/18.
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
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Национална веб ГИС апликација која омогућава приказ, претраживање, анализу, трансформацију, креирање, дељење и одржавање геопросторних 
података за територију Републике Србије. Дигитална платформа „Геосрбија“ својим могућностима активно доприноси у процесу урбанистичког 
планирања и одлучивања. Сетови података који се константно ажурирају и унапређују, као и нови сетови, омогућавају планерима и урбанистима увид 
у информације о предметном планском подручју. Поред  Дигиталне платформе, Центар за управљање геопросторним подацима креирао је 
апликацију која доприноси прикупљању података у реалном времену, директно са терена. CrowdSDI представља потпуно нову услугу коју развија 
Центар за управљање геопросторним подацима, а која доприноси брзој и јефтиној изради просторних регистара. 

National web GIS application that enables the display, search, analysis, transformation, creation, sharing and maintenance of geospatial data for the territory of 
the Republic of Serbia. The digital platform "Geosrbija" actively contributes to its possibilities in the process of urban planning and decision-making. Data sets that 
are constantly updated and upgraded, as well as new sets, allow planners and urban planners to view information about the subject area. In addition to the Digital 
Platform, the Geospatial Data Center has created an application that contributes to data collection in real time, directly from the field. CrowdSDI is a completely 
new service developed by the Geospatial Data Center, which contributes to the quick and costly development of spatial registers.

ГЕОСРБИЈА :: НАЦИОНАЛНА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА И ЊЕНА ПРИМЕНА У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ

GEOSERBIA :: NATIONAL DIGITAL PLATFORM AND ITS FUNCTIONALITIES IN URBAN PLANNING

Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму Digital techniques, design and production in architecture and urbanism
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Урош Илић, м.и.геод., Мирослав Хрћан, м.и.геод., Србислав Станојловић, м.и.геод., Катерина Шарламанова, 
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За потребе израде урбанистичких и просторних планова Републички геодетски завод, тачније Центар за управљање геопросторним подацима 
формирао је веб сервисе по OGC (Open Geospatial Consortium) стандардима. Поменути стандарди омогућавају умрежавање и дељење геопросторних 
података на нивоу целог света, а такође их користе више од 350 институција, невладиних организација и истаживачких центара. Веб сервиси попут 
WMS (Web Map Service) и WFS (Web Feature Service) сервиса омогућавају рад на ажурним подацима свих државних институција које су саставни део 
Националне инфраструктуре геопросторних података. Поред тога, наведени сервиси су мобилни, не оптерећују меморију рачунара наших корисника, 
већ путем линка се директно користе на Autodesk платформи.

For the needs of the development of urban and spatial plans, the Republic Geodetic Authority, or more precisely, the Geospatial Data Center established web 
services according to OGC (Open Geospatial Consortium) standards. The mentioned standards enable networking and sharing of geospatial data at the level of 
the whole world, and also are used by more than 350 institutions, NGOs and research centers. Web services such as WMS (Web Map Service) and WFS (Web 
Feature Service) services enable the up-to-date information of all state institutions that are part of the National Geospatial Data Infrastructure. In addition, these 
services are mobile, do not burden the memory of our users' computers, but are directly used on the Autodesk platform through the link.

УСЛУГЕ КРЕИРАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА ЊИХОВУ ПРИМЕНУ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ

SERVICES FOR CREATION AND DISTRIBUTION OF SPATIAL DATA FOR THEIR APPLICATION IN URBAN PLANNING

Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму Digital techniques, design and production in architecture and urbanism

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2018.
Дарко Вучетић, д.и.геод., Владимир Митић, д.и.ел., Немања Паунић, м.и.геод., Милена Ивановић, м.и.арх., 
Урош Илић, м.и.геод., Мирослав Хрћан, м.и.геод., Србислав Станојловић, м.и.геод., Катерина Шарламанова, 
м.и.геод., Оливера Коматина, д.и.геод., Oлга Дамљановић, д.и.геод., Ивана Штрбац, д.и.геод., Василија 
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Републички геодетски завод – Центар за управљање геопросторним подацима
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Идеја о изради Зонинг плана подручја посебне намјене Туристичко-рекреативног центра Балкана у општини Мркоњић Град, произашла је из потребе 
локалних власти да потенцијалним инвеститорима и широј јавности представе могућности које план нуди. Кључни дизајнерски изазов био је како 
представити будући развој центра предвиђен Зонинг планом, односно како представити ограничења и могућности које план дефинише на врло 
флексибилан начин. Основне карактеристике макете су недовршеност и отвореност за симулације различитих моделских опција које будући развојни 
процеси могу да произведу у простору. Овакав дизајнерски приступ уводи нову димензију у медијској презентацији урбанистичких планова и креира 
оквир за визуелизацију урбанистичких и развојних параметара, неопходан за ефикасније управљање просторним развојем. 

The idea for creating the Zoning plan of special purpose area of the Tourist and Recreational Center Balkana in the Municipality of Mrkonjić Grad has resulted from 
the need of the local authorities to present potential investors and the general public with the possibilities offered by the plan. The key design challenge is: how to 
present the future development of the center provided by the Zoning Plan, i.e. the limitations and opportunities that the plan defines in a very flexible way. The 
basic characteristics of the model are incompleteness and openness for simulations of different forms that future development processes may cause in the space. 
This design approach introduces a new dimension in the media presentation of urban plans and creates a framework for the visualization of urban and 
developmental parameters, necessary for more efficient spatial development governance.

МАКЕТЕ ЗОНИНГ ПЛАНОВА – ОТВОРЕНИ ПОЛИГОНИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

MODELS OF ZONING PLANS - OPEN POLYGONS FOR TESTING DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

Година израде:
Аутори:
Институција:

2017. 
др Маја Илић, др Тијана Вујичић, Драга Тепић 
Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Општина Мркоњић Град 
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Књига обједињује 'инспиративне приче' које илуструју широк спектар просторних проблема и примењених планских механизама, као и 'основне 
концепте' у циљу лакшег разумевања планских процеса који су описани у пракси. Користећи примере попут креирања регионалног парка у Милану, 
рециклаже чикашких атмосферских падавина, регенерације браунфилда у Будимпешти или интеграције амбициозног саобраћајног пројекта у урбано 
ткиво Штутгарта, као и кроз расветљење концепата попут колаборативног планског дискурса, институционалног дизајна или делиберативне 
демократије, књига покушава да заинтересује широку читалачку публику – унутар и изван професионалног миљеа – о улози и значају просторног 
планирања у обезбеђивању квалитета свакодневног живота, као и стварању одрживе урбане будућности.

The book revolves around 'inspiring stories' that illustrate a wide variety of spatial problems as well as the planning mechanisms used to address these; in 
addition, 'fundamental topics' are provided to facilitate the understanding of planning processes depicted in the practical cases. Using case descriptions of a 
regional park in Milan, storm water protection in Chicago, brownfield redevelopment in Budapest or integration of the ambitious transport project into Stuttgart's 
urban pattern, and by throwing light on the topic of collaborative planning discourse, institutional design or deliberative democracy, the book tries to interest a wide 
audience – in and outside professional planning circles - in the role and importance of spatial planning in securing quality for daily lives as well as bringing about a 
sustainable urban future. 
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”ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ЈЕ ВАЖНО! ИНСПИРАТИВНЕ ПРИЧЕ И ФУНДАМЕНТАЛНИ КОНЦЕПТИ”

SPATIAL PLANNING MATTERS! INSPIRING STORIES AND FUNDAMENTAL TOPICS
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„Појмовник просторног планирања” представља јединствено и свеобухватно научно дело које описује и систематизује термине који се користе у 
просторном планирању. Реч је о првом делу ове врсте које интегрално сагледава појмове просторног планирања узмајући у обзир 
интердисциплинарни карактер ове научне области. Материја обрађена у монографији резултат је комплексног и комплементарног истраживачког 
рада и повезивања, тј. примене знања из домена просторног планирања и језичке и информатичке праксе. Резултат рада је компендијум укупно 2 020 
појмова који су саставни део стручне лексике просторних планера данашњице али и појмова који су део историје просторно планерске мисли и праксе 
код нас и у свету.

The “Spatial Planning Glossary” is unique and comprehensive scientific review which describes and systematises spatial planning terms. It is the first publication 
of this kind which integrally covers spatial planning terms in their interdisciplinarity. The material presented here is a result of complex and complementary 
research endeavour and integration of expertise from the domains of spatial planning, language and informatics. The outcome is compendium of 2,020 terms in 
total, which belong to professional vocabulary of present spatial planners, as well as of terms that are part of spatial planning's history of thinking and practice here 
and globally.

ПОЈМОВНИК ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

SPATIAL PLANNING GLOSSARY

Година издања:
Аутори:
Издавач:

2017.
др Јасна Петрић,  дипл.простор.планер, Милена Милинковић, дипл.библ.инф, маст.проф.јез. и књиж. 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије  
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Имајући у виду актуелност и експанзију примене енергије ветра у свету, у књизи Просторни аспекти утицаја ветроелектрана на животну средину 
аутор се бави овом темом и то са посебним акцентом на просторне/територијалне аспекте утицаја ветроелектрана на квалитет животне средине.  
Жеља да се подстакне развој ветроенергетике, уз истицање само њених позитивних ефеката на животну средину, не доприноси  адекватном, 
објективном и целовитом сагледавању ове проблематике. Евидентна је намера аутора да у овој књизи апострофира могуће негативне аспекте 
ветроенергетике и да кроз сагледавање целовите слике, дâ допринос у превазилажењу проблема у животној средини, указивањем на неке значајне 
појаве и процесе које треба имати у виду приликом планирања и реализације пројеката ветроелектрана.

Considering the actuality and expansion of the use of wind energy in the world, in the book Spatial aspects of the impact of wind power plants on the environment, 
the author deals with this topic, with particular emphasis on the spatial / territorial aspects of the impact of wind farms on the quality of the environment. The 
intention to encourage the development of wind energy only by emphasizing the positive effects on the environment, does not contribute to an adequate, objective 
and comprehensive examination of this issue. It is evident that the author's intention is to convey the possible negative aspects of wind energy, in order to examine 
the overall picture by giving a positive contribution to overcoming environmental problems by pointing out some important phenomena and processes to be 
considered when planning and implementing wind projects.

ПРОСТОРНИ АСПЕКТИ УТИЦАЈА ВЕТРОЕЛЕКТРАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

SPATIAL ASPECTS OF THE IMPACT OF WIND FARMS ON THE ENVIRONMENT

Година издања:
Аутор:
Издавач:

2017.
др Бошко Јосимовић, дипл. простор. планер, виши научни сарадник 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије  
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Монографија „Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке“  даје целовит и кохерентан приказ о досадашњим 
искуствима израде просторних планова подручја посебне намене у Србији и обједињује теоријска и практична сазнања о изради  ове врсте планова за 
заштићена природна подручја, магистралне инфраструктурне коридоре ауто-путева и подручја сливова водоакумулација. Анализирани су 
нормативно-правни и методолошки оквир за израду и имплементацију планова, употреба географског информационог система, заштита животне 
средине и процена утицаја развојних активности у оквиру подручја посебне намене на параметре заштите и дефинисање правила уређења, грађења и 
коришћења. 

The Monograph titled "The Latest Aspects of Planning the Spatial Purpose Areas in Serbia - Experiences and Recommendations" provides a complete and 
coherent overview about the experience in drawing up the special purpose area spatial plans in Serbia and combines theoretical and practical knowledge about 
making these kinds of plans for protected natural areas, infrastructure corridors for highway roads and areas of water storage reservoars. It is analyzed the 
normative-legal and methodological framework for the development and implementation of the plans, the use of geographical information systems, 
environmental protection and assessment оf the impact of development activities in the areas of special purpose on the parameters of protection and defining the 
rules of regulation and use. 

НОВИЈИ АСПЕКТИ ПЛАНИРАЊА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У СРБИЈИ – ИСКУСТВА И ПРЕПОРУКЕ

THE LATEST  ASPECTS OF PLANNING THE SPATIAL PURPOSE AREAS IN SERBIA - EXPERIENCES AND RECOMMENDATIONS 

Година издања: 2017/2018, ISBN 978-86-80329-89-5
Аутори:

Институција:

др Небојша Стефановић, дипл. просторни план., научни сарадник , др дипл. просторни план., Никола Крунић,  
научни сарадник, дипл. просторни план. научни сарадник, др Марина Ненковић-Ризнић, , др Наташа Даниловић 
Христић, дипл. инж. арх., научни сарадник
Институт за архитектуру и урбанизам Србије - ИАУС 
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Публикација је замишљена као допринос Сталне конференције градова и општина подизању квалитета урбанистичког планирања у Србији. Текст 
садржи обраду актуелних теоријских фрагмената урбанистичког планирања и међународних агенди и примера, као и систематичан и потпун преглед 
основних делова практичног поступка у припреми урбанистичког плана. Публикација има за циљ да локалној администрацији помогне у бољем 
разумевању сопствене улоге у процесу урбанистичког планирања, да уз објашњење фаза у поступку припреме и израде плана укаже на значај и 
могућности за унапређење сваке од њих. Такође, публикација има за циљ да повећа ниво разумевања процеса и укаже на значај комуникације свих 
учесника у процесу планирања, и да предложи технике за унапређење квалитета и употребне вредности урбанистичког плана као регулаторног 
инструмента за спровођење политике уређења простора локалне заједнице.

Publication is designed as а contribution of SCTM (Standing Conference of Towns and Municipalities) to achieving better quality of urban plans in Serbia. The text 
consists of current urban planning theoretical fragments combined with international documents and examples. At the same time, it offers systematic and holistic 
overview of basic elements of urban plan preparation procedure. The publication aims to help local administrations to better understand their role in the urban 
planning process. In parallel with explanation of stages of urban planning procedure, it aims to emphasize the importance and possible improvements of each 
step. In addition, this publication aims to enhance levels of understanding of the process and to address the importance of communication among all stakeholders 
in the planning process, and to offer techniques оn how to use the urban plan as a regulatory instrument for implementation of local planning policies.

Година издања:
Аутори:
Издавач:

2018.
Др Жаклина Глигоријевић, Ана Граовац Уредница: Клара Даниловић
Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије

„КАКО ДО КВАЛИТЕТНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПО МЕРИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – 
ОСНОВЕ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИПРЕМЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА“

„WAY TOWARDS QUALITY URBAN PLAN ACCORDING TO LOCAL GOVERNMENTS' NEEDS – BASICS 
AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF PROCESS OF PREPARATION OF URBAN PLANS“
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У Бијељини  је од 31. маја до 2. јуна 2018. успешно је одржан 14. међународни научно-стручни скуп „Летња школа урбанизма“ захваљујући учесницима 
и одличној организацији Дирекције за развој и изградњу града Бијељине, Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода. У три 
предвиђене стручне секције: „Измена закона о планирању и изградњи“, Геосрбија, урбана комасација“ и „Развојни коридори Србије и Југоисточне 
Европе“ пријављено је 30 стручних радова који се налазе у публикацији. Број учесника, количина и квалитет изложених радова и дискусија на скупу 
поново су показали његов значај и корисност за одржање, унапређење знања и способности уређења простора, урбанизма и управљања 
геопросторним подацима. 

th st nd14  international scientific-professional conference “Summer School of Urbanism” was held in Bijeljina from May 31  to June 2  2018. The conference was 
excellently organised by the Agency for Development and Building of the City of Bijeljina Serbian Town Planner Association and Republic Geodetic Authority of 
Serbia. 30 applied papers were presented in three planned sessions: “Modifications of law on planning and construction”, “GeoSerbia, urban land consolidation” 
and “Development corridors of Serbia and South-Eastern Europe”. All papers were further included in the related publication. The number of participants, quantity 
and quality of the presented papers and a discussion at the conference again confirmed its relevance and utilisation to improve the knowledge and abilities 
regarding spatial organisation, urbanism and geodata management.

Година издања:
Аутори:
Издавач:

2018.
Група аутора, уредници: др Александар Јевтић, Борко Драшковић
Удружење урбаниста Србије

I ИЗМЕНА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ / II ГЕОСРБИЈА, УРБАНА КОМАСАЦИЈА  
III РАЗВОЈНИ КОРИДОРИ СРБИЈЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

I MODIFICATIONS OF LAW ON PLANNING AND CONSTRUCTION / II GEOSERBIA, URBAN LAND CONSOLIDATION
III DEVELOPMENT CORRIDORS OF SERBIA AND SOUTH-EASTERN EUROPE
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Мотиви за истраживање могућности ревитализације центара у селима и специфичним руралним подручјима, налазе се у покушају проналажења 
исправног развојног кода. Исти би укључивао, са једне стране, њихове постојеће природне и створене ресурсе и потенцијале, а са друге стране, 
матрицу исправног просторног интервенисања у њима. Истраживање представља испитивање могућности очувања наслеђених амбијенталних 
вредности и традиционалних појавности и обичаја у сеоским срединама, кроз уважавање и правилно усмеравање уплива савремених урбанистичких, 
социолошких, економских, демографских и других феномена, потреба и појава у друштву. Tеоретски оквири за предлагање принципа правилног 
приступања будућем развоју и деловању у просторном планирању и моделовању конкретних осетљивих руралних простора.

The motivation for research into the possibility of revitalization of centres in villages and specific rural areas can be found in the attempts at identifying the correct 
development code. The said code would include, on one hand, their existing natural and artificial resources, and on the other hand, the matrix of correct spatial 
intervention. This research represents the examination of the possibility for preservation of inherited ambient values and traditional manifestations of customs in 
rural communities through respect and correct channelling of the influences of contemporary urban, sociological, economic, demographic and other phenomena, 
needs, and occurrences in the society. The theoretical framework for proposal of principles of appropriate approach to future development and action in spatial 
planning and modelling of specific sensitive rural spaces will be developed in line with the degree of credibility of the starting hypotheses, i.e. the positively 
assessed established research objectives.

OБНОВА ЦЕНТАРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

RENOVATION OF CENTERS IN RURAL AREAS

Година издања:
Аутор:
Издавач:

2017.
др Александар Виденовић, ванредни професор
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
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У периоду од 2015 – 2017. године, развојни програм Европски ПРОГРЕС, финансиран од стране Европске Уније, Владе Швајцарске и Владе Републике 
Србије, је пружио подршку изради 36 планова детаљне регулације у 22 локалне самоуправе југозападне и југоисточне Србије, који доприносе креирању 
економских ефеката и привредном развоју. Плановима су дефинисани услови за: развој зона индустрије, производње и комерцијалних делатности – 
greenfields и brownfields локације, урбану обнову централних градских подручја, туристичка и подручја заштићених културних и природних добара и 
унапређење техничке инфраструктуре. Програм је поставио и додатне обавезне елементе као саставни део поступка израде планова: укључивање 
инвеститора и релевантних страна и учесника у фази раног јавног увида и израду програма за уређивање грађевинског земљишта. Постигнути резултати 
охрабрују, указујући на то да је у постојећим условима могуће унапредити квалитет планова и поступака у циљу усаглашавања са стандардима у процесу 
ЕУ интеграција.

From 2015 to 2017, the European PROGRES Programme, financed by the European Union, the Governments of Switzerland and Serbia supported the development 
of 36 detailed regulation plans in 22 municipalities in Southwest and Southeast Serbia, which contributed the creation of economic development. The plans define the 
conditions for: development of industrial, production and commercial areas - Greenfield and Brownfield, inner city urban renewal, tourist and culture and nature 
protected areas, and improvement of technical infrastructure. The Programme has established additional obligatory elements as an integral part of the process of 
development of plans: involvement of investors, relevant stakeholders and participants in the phase of early public inquiry and development of programmes for 
development of construction land. The achieved results are encouraging; they point out that in the existing conditions it is possible to improve the quality of plans and 
procedures in order to harmonize them with the standards required by the EU integration process.

Година издања:
Аутор:
Издавач:

2018.
Ратка Чолић
Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге – UNOPS

ПОДСТИЦАЊЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА КРОЗ ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

SUPPORT TO LOCAL SUSTAINABLE AND ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH FORMULATION OF DETAILED REGULATION PLANS
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Период непосредно након окончања Другог светског рата, био је веома значајан за настанак и развој просторног планирања у Србији, и уопште у 
некадашњој Југославији. Међу документима који су допринели учвршћивању његове мисаоне и научне подлоге посебно се истиче реферат арх. 
Николе Добровића "Основи потенцијалног просторног планирања", саопштен на Шестом саветовању урбаниста Југославије, одржаном у 
Аранђеловцу 1957. године. Са жељом да укаже на баштину српског просторног планирања, Асоцијација просторних планера је донела одлуку да ово 
аутентично дело публикује у 2017. години, поводом обележавања свог јубилеја – 20 година постојања и рада.

The period immediately after the Second World War was important for emergence and development of spatial planning in Serbia and the former Yugoslavia in 
general. Among the documents which contributed to the consolidation of its thoughtful and scientific background the special emphasis was on the report "The 
Basis of Potential Spatial Planning" by the architect Nikola Dobrovic that was announced at the Sixth Counseling of Urban Planners of Yugoslavia held in 
Arandjelovac in 1957. By expressing desire to point out the heritage of spatial planning in Serbia, the Spatial Planners Association made the decision to publish 
this authentic work in 2017 at the celebration marking its 20th anniversary of existence and work.

Година издања:
Приредио:
Издавач:

2017.
др Зоран Радосављевић
Асоцијација просторних планера Србије 

АРХ. НИКОЛА ДОБРОВИЋ. ОСНОВИ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

NIKOLA DOBROVIC - ARCHITECT. THE BASIS OF POTENTIAL SPATIAL PLANNING
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Година издања:
Уредници и аутори:
Издавач:

2018.
др Жаклина Глигоријевић, Ана Граовац 
Урбанистички завод Београда 

Монографија поводом 70 година постојања Урбанистичког завода Београда представља својеврстан приказ развоја и значаја ове институције, 
личности које су обележиле овај период и развоја урбанистичког планирања Београда. Монографију чине 4 књиге - „Историјат“, „Прикази“, „Личности“ и 
„Есеји“. Књига 1 се бави анализом структурних и функционалних трансформација, најважнијих планова и пројеката, личности и активности у 
временским периодима омеђеним званичним променама статуса Завода и истовремено је поглед на новију историју урбанизма Београда у периоду од 
1948.-2018. године. Књига 2 је „урбанистички мозаик“ и садржи приказ одабраних планова, студија и пројеката урађених од 1948. до данас. Књига 3 је 
Завод виђен очима савременика, представљен кроз интервјуе и сведочења. Књигу 4 чине есеји о различитим урбанистичким темама.

The Monograph of the 70th anniversary of the Belgrade Urban Planning Institute presents a unique view of the development and importance of this institution, the 
people who left their mark on this period and the development of urban planning in Belgrade. The monograph consists of 4 books - "History", "Chroniclec", 
"Personalities" and "Essays". Book 1 deals with the analysis of structural and functional transformations, the most important plans and projects, people and 
activities in the time periods bounded by official changes in the status of the Institute, and at the same time is a look at the recent history of Belgrade urbanism in 
the period from 1948 to 2018. years. Book 2 is an "urbanistic mosaic" and contains an overview of selected plans, studies and projects made from 1948 to today. 
Book 3 is the Institute seen through the eyes of contemporaries, presented through interviews and testimonies Book 4 consists of essays on various urban topics.. 

МОНОГРАФИЈА „70 ГОДИНА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА“

MONOGRAPH  „70 YEARS OF URBAN PLANNING INSTITUTE OF BELGRADE“
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Уџбеник Информациони системи у планирању и заштити простора приређен је на основу изучавања сложених и специфичних карактеристика 
података животне средине и њихових захтева за обрадом. Осим теоретског оквира - објашњења теорија система и значаја информационих система 
животне средине, представљено је моделовање геопросторних података и базе података у информационим системима животне средине. Посебна 
пажња је посвећена правном и институционалном оквиру информационих система. Добар део уџбеника је посвећен успостављању еколошких 
информационих система и примени ГИС-а у планирању простора, као и представљању примера добре праксе.

Textbook Information systems in planning and protection of space was developed on the basis of studying the complex and specific characteristics of 
environmental data and their requirements for processing. Except the theoretical framework - explanations of system theory and importance of environmental 
information systems, the modeling of geospatial data and databases in environmental information systems was also presented. Special attention is paid to the 
legal and institutional framework of information systems. One part of the book is dedicated to the creation of environmental information systems and the 
application of GIS in spatial planning, as well as the presentation of examples of best practice.
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7. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: генезе и перспективе 
развоја“ реализован је у намери да научна и стручна јавност помогне у изналажењу решења бројних изазова, актуелних питања и проблема са којима 
се суочавају локалне заједнице у периоду интензивних промена, а који се рефлектују на организацију и функционисање простора. Зборник радова 
представља јединствени каталог сазнања, информација и искустава више од 160 аутора и представља својеврсан допринос управљачким 
структурама на локалном, али и другим нивоима власти. 

th7  Scientific-professional conference with international participation "Local self-government in planning and regulation of space and settlements: genesis 
and perspectives of spatial development", was realized with the intention of scientists and experts to help in finding solutions to many challenges, current 
issues and problems which local self-government face it in the period of intensive changes, which are reflected in the organization and functioning of space. The 
Proceedings from conference is a unique catalog of knowledge, informations and experiences of more than 160 authors and represents a kind of contribution to 
management structures at the local and other levels of government.
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Сумња у оно што видимо у односу на оно што се годинама понавља ауторе је увела у тридесетогодишње истраживање. Урбаниста, архитекта и 
историчар су прикупили све карте на којима је икада приказан Шабац, сву документацију из архива, израдили детаљне предмере и предрачуне 
урбанистичких анализа, упоредили старе картографске приказе са модерним дигиталним картама и коначно открили: Шабачки град који је изградио 
Мухамед II на месту средњевековног града Мачве - на месту које је одавно заузео некадашњи гигант ХИ "Зорка". 

The doubt in what we see comparing with what is repeating over the years brought authors in thirty years of research. Urbanist, architect and historian have 
collected all the plans and maps on which the town of Šabac has ever been displayed all documentation from the archive they have produced detailed case 
studies and calculations urban analysis, compared old maps with modern digital maps and finally discovered: The Town of Šabac that has been built by Muhamed 
II the Magnificient on the place of the medieval town of Mačva at the place that has been taken for many years by former factory, giant “Zorka”. 
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Ово је књига о урбанизму и архитектури града Крагујевца у Србији у периоду од 1945 до 1965. године. Циљ књиге је да допринесе бољем разумевању 
улоге града Крагујевца у развоју српске архитектуре и урбанизма. Велике друштвене промене увек носе и промене у урбаној структури. Ово је случај и у 
Југославији након Другог светског рата. Период између средине четрдесетих и шездесетих двадесетог века карактеристичан је по две велике промене 
у архитектури и урбанистичком планирању: 1) кретање ка постулатима социјалног реализма (од 1944) и ка модерној архитектури и интернационалном 
стилу (од 1957). Модерни Крагујевац на почетку двадесет и првог века не би постојао без Продора, Меморијалног парка Крагујевачки октобар и 
Фабрике аутомобила. Урбанистичко планирање периода потврдило је рагнг и значај Крагујевца.

This book is about urban planning and architecture of Kragujevac, Serbia in the time period of 1945 to 1965. The mission of the book is contributing to the 
understanding the role of the city of Kragujevac in the development of Serbian urban planning and architecture. After big social changes, there is always a 
significant shift in urban patterns. That was also the case in Yugoslavia after World War II. Тhe period between mid-1940s and mid-1960s is characterized by two 
major shifts in architecture and urban planning: 1) moving towards postulates of socialist realism (from 1944), shift to the modern architecture of international style 

st(from 1957). Modern day Kragujevac at the beginning of 21  century cannot exist without “Prodor”, The memorial park “Kragujevački oktobar”, The car Factory. 
Urban planning and architecture of the period have confirmed the rank of Kragujevac.
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Mонографија приказује карте и планове из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда, настале у времену од 1865. до 1969. године. 
Материјал садржан у књизи првенствено је анализиран са становишта урбанизма, архитектуре и урбане историје Београда. Намера ауторки била је да 
се истакне важност ове грађе и њене просторно-визуелне димензије у проучавању урбаног развоја града. Карте и планови су често „украс“ неког текста 
у којем се обрађује „простор и место“, али без суштинског проучавања и разумевања информација које носе. Због тога, презентујући слике и садржину 
историјских карата и планова Београда, наша је намера била да укажемо на важност повезивања мапа и наратива, односно на значај карата и планова 
за просторно-временску димензију прича о граду.

This publication presents maps and plans from the Collection of Architecture and Urbanism of the Belgrade City Museum, created between 1865 and 1969, and 
primarily analysed from the point of view of urbanism, architecture and urban history of the city. The authors wanted to highlight the importance of this material and 
its spatial and visual dimension in the study and analysis of Belgrade's urban development. Maps often serve as a ̒ decorationʼ for certain text concerning ̒ spaces 
and placesʼ, lacking a substantial research and understanding of the information incorporated therein. Therefore, by presenting the images and contents of 
historical maps and of Belgrade, the aim was to point out the importance of linking maps and narratives, that is, the importance of maps and plans for the space-
time set of discussions on the city. 
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Појмовник представља збирку 1113 стручних појмова из подручја културне баштине, а изабрани су међу тисућама појмова пронађених у 130 стручних 
појмовника припремљених у државама енглеског говорног подручја. Разврстани су по абецедном реду кључних ријечи. Испод сваког појма налази се 
његов извор и изворни опис, а по потреби и цртеж или слика у сврху његовог појашњења. Опис појединих енглеских појмова на хрватском језику не 
одговара непосредном пријеводу, већ представља најближи опис из хрватске струке, а у случају када не постоји назив неког појма аутор га предлаже. 
Неки од појмова имају своје синониме или хомониме.

Glossary represents a collection of 1113 professional terms related to cultural heritage chosen from thousands found in 130 professional glossaries prepared in 
English speaking countries. The terms have been organized in the term key-word alphabetical order. Bellow each term, a source and its description are stated, 
and whenever possible, an illustration was added to clarify its meaning. The description of some English terms in Croatian does not represent a direct translation 
of the term, but the closest definition from the Croatian planning practice. In case that a croatian term-name does not exist, the author proposed it. Some of the 
terms have their synonims or homonims.
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Требињски град је своју физиономију троугласте форме, са свим кулама, табијама, бедемима и хендеком, кроз који је протицала вода из Требишњице, 
добио током прве четири деценије XVIII века. Био је центар целокупног војничког апарата уже требињске области као и Требињске крајине, капетана и 
његовог заменика, затим диздара, ага и нефера. Пројекат приказује урбану обнову и ревитализацију историјског језгра Требиња, кроз оживљавање 
изграђене физичке структуре, отворених простора, реке и поновно формирање хендека, затрпаног 1932. године, те стварање снажне  интеракције 
корисника са заборављеном традицијом,  карактеристичном  културом места,  погледима  на  живот,  обрасцима понашања и животним стиловима 
народа, ради очувања  материјалне  и нематеријалне баштине.

The city of Trebinje got its physiognomy of triangular forms, with all the towers, tabias, ramparts and duct, through which water from Trebisnjica flowed, during the 
first four decades of the 18th century. It was the center of the entire military apparatus of the Trebinje area, as well as the Trebinje region, the captain and his 
deputy, then the dizdar, the aga and the nefar. The project shows the urban renewal of the historic core of Trebinje, through the revitalization of the built physical 
structure, open spaces, river and the reconstruction of a duct, creating a strong interaction between users and forgotten tradition, a characteristic culture of the 
city, views of life, patterns of behavior and lifestyles of the people, in order to preserve the tangible and intangible heritage.�  
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По старој легенди, једна жена из Сарајева је одведена у робље.Kод господара није смјела да улази у једну кућу.Kад су били одсутни она је ушла у ту 
кућу са кабуром и угледала старца. Питао ју је да ли зна гдје је Магрибијс - Хастахана. "Зажмири и стани ми на ногу" рекао је и она се затрен затекла на 
локалитету. 1990. сам добио конкурс за предметно подручје. Послије сам то дорадио са теледромом. Тренутно се завршава конкурс за упропаштењем 
тог плаца, али то је нечији други живот. На том простору сам обновио минарет ,донација моја и УНЕСКО. Моја стоја и цртежи, а њихово остало. Нисмо 
ми баш неважни ,барем у нашем свијету. Легенда о бестјелесном повратку из робља на локалитету Хастахана-Магрибија захтјевала је уређење тог 
мјеста.

When Eugen burnt down Sarajevo, he captured a woman to Budapest. An moment an old man apired. She steped on his foot and she was in Sarajevo on 
the place Hastahana-Magribija. This place need to be organized as teledrom.
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А како је лепота у очима које посматрају и у неспутаној ширини која се пред њима простире, поглед са заравни Семегњево у Националном парку Тара, у 
Србији, удаљене четрнаест километара од центра Златибора и дванаест километара од Шарганске осмице и Дрвенграда, светског редитеља Емира 
Кустурице на Мокрој Гори, на путу за Требиње, у коме почива песник и дипломата старе и нове Србије, Јован Дучић, и даље ка Сарајеву и Дубровнику, 
остаје у нашој свести као искуство после кога ништа није исто. То уједно и тражи да се урбанистичким и пројектним решењем не ремети природни 
амбијент, и да се објекти, који дају садржај те локације, уклопе, како материјалима тако и обликом, карактеристичним за поднебље Националног парка 
Тара.

Beauty is in the eye of the beholder, they say. Open space in front of us, showing view of Semegnjevo plateau within the national Park Tara located in Serbia, only 
fourteen kilometers from Zlatibor centre and twelve kilometers from Shargan Eight Railroad near Drvengrad (Wooden City) made by Emir Kusturica, on the road 
to Trebinje, a city where Jovan Dučić, a poet and diplomat of both old and new Serbia, rests, and further more toward Sarajevo and Dubrovnik, leaves us with an 
experience that changes everything. That experience is the exact reason that urban and project proposal need to provide not to disturb natural environment. The 
objects, representing location content, must fit that environment  with both design and building material used.
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12.03
УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СПЦ „РАДИВОЈ КОРАЋ“ СА ОКРУЖЕЊЕМ ПО МОДЕЛУ ЗДРАВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

12.10
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  ЛОКАЦИЈЕ НА ПЕРИФЕРИЈИ ГРАДА НИША У ОПШТИНИ НИШКА БАЊА 
НА ПРИНЦИПУ САВРЕМЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ КОНЦЕПАТА 

12.11
УРБАНА ПОЉОПРИВРЕДА, БЛОК 18

12.12
ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА - Градско језгро Сремских Карловаца - Просторно-урбанистички концепт и пејзажноархитектонско уређење

12.13
УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈАВНИХ ПРОСТОРА КАО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЗАЈЕДНИЦЕ - "ПОВЕЖИ (СЕ ЗА) ГРАД" 

12.14
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА РАСКРСНИЦЕ: СТАРИ ВОДИЧ 

12.15
ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО: ЈЕЗГРО ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УРБАНОГ ПРЕДЕЛА БЕОГРАДА 



Students’ works

CATEGORY 12

STUDENTS’ WORKS

12.16
TENNIS ARENA IN TIVOLI CITY PARK 

12.17
FIJUU

12.18
8X8 

12.19
VODON LIQULIVING

12.20
"EXPERIENCE THE RHYTHM OF BALKANA" URBAN AND ARCHITECTURAL CONCEPTUAL DESIGN 
OF THE ENTRANCE ZONE OF TOURIST CENTRE BALKANA, MRKONJIĆ GRAD

12.21
LEGACY OF (ONE) SUBURB - APPLICABILITY OF ICT MODELS TO URBAN REGENERATION

12.22
URBAN GENETICS. APPLICATION OF URBAN IDENTITY CODES IN THE PROCESS OF REGENERATION OF BANJA LUKA CULTURE SPACE

12.23
“THE NEW OLD SPIRIT OF HERZEGOVINIAN VILLAGE“, 
PRELIMINARY URBAN AND ARCHITECTURAL PROJECT FOR IMPROVEMENT OF UVJEĆA, A HERZEGOVINIAN VILLAGE

12.24
LET'S MEET ME WHERE TWO RIVERS MEET

12.25
URBAN AND CONCEPTUAL DESIGN FOR THE SEGMENT OF THE PECANI NEIGHBORHOOD 3, PRIJEDOR, BOSNIA AND HERZEGOVINA

12.26
URBAN AND ARCHITECTURAL CONCEPTUAL DESIGN FOR THE “EDEN” HOTEL AT THE TRC “VIEWPOINT”, 
MRKONJIC GRAD MUNICIPALITY, BOSNIA AND HERZEGOVINA

12.27
URBAN AND ARCHITECTURAL CONCEPTUAL DESIGN FOR THE “VIEWPOINT" HOTEL AT THE TRC "BALKANA" 
MRKONJIC GRAD MUNICIPALITY, BOSNIA AND HERZEGOVINA

12.28
“ETHNO VILLAGE UVJECA“, Preliminary urban and architectural project for improvement of Uvjeća, Herzegowina's village

12.29
“BALKANA, PLACE WHERE VACATION IS ADVENTURE“ - 
Urban and architectural conceptual design of the entrance zone of Tourist Centre Balkana, Mrkonjić Grad

12.30
SIMULATION OF AN IDEA: SPATIAL POTENTIALS OF THE MUNICIPALITY JEZERO



Студентски радови

КАТЕГОРИЈА 12

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

12.16
ТЕНИС АРЕНА У ГРАДСКОМ ПАРКУ ТИВОЛИ

12.17
ФИЈУУ

12.18
8X8

12.19
VODON LIQULIVING

12.20
„ИСКУСИ РИТАМ БАЛКАНA“ ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊА 
УЛАЗНЕ ЗОНЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА БАЛКАНА, МРКОЊИЋ ГРАД

12.21
ЛЕГАТ (ЈЕДНОГ) ПРЕДГРАЂА – АПЛИКАТИВНОСТ ИКТ МОДЕЛА НА УРБАНУ РЕГЕНЕРАЦИЈУ

12.22
УРБАНА ГЕНЕТИКА. ПРИМЈЕНА УРБАНО - ИДЕНТИТЕТСКИХ КОДОВА У ПРОЦЕСУ РЕГЕНЕРЕЦИЈЕ ПРОСТОРА КУЛТУРЕ БАЊА ЛУКЕ

12.23
„НОВИ СТАРИ ДУХ XЕРЦЕГОВАЧКОГ СЕЛА“, 
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ РЈЕШЕЊЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ УВЈЕЋА, ХЕРЦЕГОВАЧКОГ СЕЛА

12.24
СРЕТНИМО СЕ ТАМО ГДЈЕ СЕ СУСРЕЋУ РИЈЕКЕ

12.25
ИДЕЈНО-УРБАНИСТИЧКО РЈЕШЕЊЕ СЕГМЕНТА НАСЕЉА ПЕЋАНИ, ПРИЈЕДОР, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

12.26
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ХОТЕЛА „РАЈ“ У ТРЦ БАЛКАНА, 
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

12.27
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ХОТЕЛА „ВИДИКОВАЦ“ У ТРЦ БАЛКАНА, 
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

12.28
„ЕТНО СЕЛО УВЈЕЋА“, Идејно урбанистичко-архитектонски рјешење за уређење Херцеговачког села Увјећа 

12.29
„БАЛКАНА, ГДЈЕ ЈЕ ОДМОР АВАНТУРА“ - 
Идејно урбанистичко-архитектонско рјешења улазног дијела Туристичко-рекреативног центра Балкана, Мркоњић Град

12.30
СИМУЛАЦИЈА ИДЕЈЕ: ПРОСТОРНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО



Студентски радови



12.01.Студентски радови Students’ works

Решење је базирано на концепту урбаних башти и визије да насеље постане центар становања, рада и образовања. Након концептуалне поставке и 
урбанистичке регулације простора, што је подразумевало тимски рад, сваки члан групе разрађује део локације, на основу постављених критеријума. 
Кроз свој део локације, повезивањем урбаних башти са становањем, створена је синергија архитектуре и природе, али и економска стабилност 
насеља, пласманом производа из башти на локалну пијацу. Специфичним обликовањем објеката и стаза, различитим микроамбијентима, али и 
урбаним дизајном, постиже се атрактивност и визуелна сагледивост блока. Највећа вредност пројекта је укључивање појединца у заједницу, тако што 
је одржава и унапређује.

The solution is based on the concept of urban gardens and a vision that the settlement becomes the center of housing, work and education. After the conceptual 
setting and urban planning of the space, which included team work, each member of the group elaborates a part of the site, based on the set criteria. Through this 
part of the location, by connecting urban gardens with housing, the synergy of architecture and nature, as well as the economic stability of the settlement, the 
placement of products from the garden to the local market, has been created. With the specific design of objects and paths, different micro-ambient, but also urban 
design, the attractiveness and visual comprehension of the block is achieved. The greatest value of the project is the inclusion of the individual in the community 
by maintaining and improving it. 

Година израде:
Аутор:
Ментори:
Институција:

2018.
студент, Ђорђе Петковић
Професор: др. Ксенија Лаловић, асистенти: маст.инж.арх Јована Бугарски, маст.инж.арх Филип Петровић
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет

URBANTRANS IMT -
Пројекат одрживе урбане заједнице кроз урбану трансформацију комплекса ИМТ на Новом Београду

URBANTRANS IMT - 
Sustainable Urban Community Project through Urban Transformation of the IMT Complex at New Belgrade



12.02.Студентски радови Students’ works

Локација која је била предмет урбанистичке разраде је постојећи парк уз споменик Ћеле Кула у Нишу. С обзиром на свој значај, близину великог 
споменика, и чињеницу да људи из читавог насеља могу само на овом простору да проводе време, извршена је пренамена простора, те је обогаћен 
различитим садржајима који одговарају свим старосним добима. Подручје је пре свега подељно у пет зона, па се приликом разраде свакој приступало 
с великом пажњом. Велике зелене површине које нису имале никакав садржај су активиране, па се сада налазе парк скулптура, мултифункционална 
површина, као и различити садржаји намењени како деци, тако и одраслима.

The location that was the subject of urban development is the existing park along the Ćele Kula monument in Niš. Considering its significance, the 
proximity of the large monument, and the fact that people from the whole neighbourhood can only spend time in this area, space is changed, and is enriched with 
various contents that are appropriate for all ages. The area is primarily divided into five zones, all of which were approached with great care throughout 
elaboration. Large green areas that did not have any content were activated, so now there are sculpture park, multifunctional surfaces, as well as various contents 
designed for both children and adults.

Година израде:
Аутори:
Ментори:

2017-2018.
студенти: Јована Михајловић, Андријана Митровић

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

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

Институција:

Ред. проф. др Петар Митковић, доцент др Милена Динић-Бранковић, 
асистент д.и.а. Милица Игић, асистент д.и.а. Михаило Митковић 
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 



Урбанистички концепт примењен на локацији око спортско-пословног центра „Радивој Кораћ“ најбоље се може разумети кроз појам ЗДРАВЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ. Он се спроводи се од ширег ка ужем плану, од размере блока па све до самог објекта СПЦ „Радивој Кораћ“, кључног у овом пројекту. 
Концепт здраве заједнице се ослања идеју урбане одрживости. Алтернативни видови саобраћаја, рекреација, спорт, локални комерцијални и културни 
садржаји заједно служе да поспеше компактност заједнице и учине је здравом и одрживом. Овај концепт тако омогућава флексибилнији приступ у 
формирању нових саобраћајних праваца, обликовању отворених јавних простора и ремоделацији самог спортско-пословног центра. 

The urban concept that is applied to the location around “Radivoj Korać” Sport and Business Centre is best understood using the term HEALTHY COMMUNITY. It 
is implemented both at macro- and micro-level, from the scale of an urban block to the scale of Centre, which is essential for this project. The concept of healthy 
community is closely tied to the idea of urban sustainability. Alternative transport modes, recreation, sport, and local commercial and cultural facilities together 
support the enhancement of the community compactness and make it healthy and sustainable. In accordance to this, the project is enabled more flexible 
approach to the formation of new transport corridors, the creation of open public spaces and the re-modellation of the sport and business centre.

12.03.Студентски радови Students’ works

УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СПЦ „РАДИВОЈ КОРАЋ“ СА ОКРУЖЕЊЕМ ПО МОДЕЛУ ЗДРАВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

URBAN RECONSTRUCTION OF SPC “RADIVOJ KORAĆ” WITH ENVIRONMENT, BY THE MODEL OF HEALTHY COMMUNITY

Година израде:
Аутори:

Ментори:
Институција:

2018.
инж.арх. Ђорђе Аранђеловић; инж.арх. Марко Милосављевић; инж.арх. Мила Јоксимовић; инж.арх. Милица 
Давидовић; инж.арх. Сања Петровић 
Проф. др Александра Ђукић; Проф. др Ева Ваништа Лазаревић; Ас. др Бранислав Антонић; Ас. Јелена Марић 
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 



12.04.Студентски радови Students’ works

Без обзира на доба дана, године и временске услове, ова локација је разиграно, никад мирно, али опет пријатно место за људе сваког старосног доба. 
Оно привлачи динамичност ободних улица у унутрашњост простора и активира пасивне зоне, чувајући посебност амбијената и идентитет. Анализом 
локације утврдили су се главни правци употребе на градском нивоу - градске артерије (Цвијићева улица) и простор са потенцијалом за развијање 
градског центра (парк у околини хале „Пионир“). У међупростору између два споменуте градске структуре установљене су улице које ће бити споне 
између та два простора и које ће својим садржајима - културом, образовањем и рекреацијом - интензивирати градски живот и остварити овај 
међупростор као нови градски центар.

Regardless of the time of day, season of the year or weather, this site is liveable, never dull, but still pleasant for the people of all ages. It attracts the dynamism of 
peripheral streets into its core, activates passive zones, whilst preserving authentic ambience and identity. The site analysis determines the main corridors of 
movement at city level - arteries (Cvijićeva Street), and space with the potential to be developed into a new urban centre (the park adjacent to “Pionir” Sport Hall). 
In the spatial gap between two mentioned city structures, the spanning streets are identified. They will also intensify city life by its facilities in culture, education and 
recreation, developing this in-between space as a new city centre.

ЖИВАХАН ГРАД – УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „РАДИВОЈ КОРАЋ“

VIBRANT CITY – URBAN RECONSTRUCTION OF SPORT AND BUSINESS CENTRE “RADIVOJ KORAĆ”

Година израде:
Аутори:
Ментори:
Институција:

2018.
Богдан Новаковић, Исидора Симић, Катарина Лажетић, Марија Стевић 
Проф. др Александра Ђукић; Проф. др Ева Ваништа Лазаревић; Ас. др Бранислав Антонић; Ас. Јелена Марић 
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет



12.05.Студентски радови Students’ works

У раду је представљена тема регенерације браунфилд локација - индустријских комплекса који нису више у употреби, у којима нема живе индустрије и 
који би, сходно томе, могли добити нову намену у складу сa потребама и интересом заједнице. Запостављање нематеријалних вредности 
индустријског наслеђа и значења садржаних у сећању на живот и рад један је од основних проблема одрживе заштите наслеђа. Студија случаја је 
спроведена у Смедереву, граду богатог индустријског наслеђа, са посебним освртом на комплекс Старе железаре. Завршни елемент рада је дат у 
виду предлога урбане регенерације овог комплекса, са циљем очувања идентитета овог напуштеног простора, његовог бољег умрежавања са 
Дунавом, на чијој обали се налази, и његовог активирања у културни живот града.

The work presents the topic of the regeneration of brownfield locations – the former industrial facilities that are no longer in use, in which there are no living 
industries and which could be given a new function in accordance with the needs and interests of the community. Neglecting the intangible values of industrial 
heritage and the meanings, contained in the remembrance of life and work, is one of the fundamental problems of sustainable heritage protection. The case study 
is conducted in Smederevo, a city of rich industrial heritage, with a special emphasis on the Old Ironworks complex. The final element of the work is a proposal for 
the urban regeneration of the complex in order to preserve the identity of this abandoned area, its better networking with the Danube, on whose bank it is situated, 
and its activation in the cultural life of the city.

Година израде:
Аутор:
Ментор:
Институција:

2018.
Ивана Савић, М.инж.арх. 
Проф. др Александра Ђукић 
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

БРАУНФИЛД РЕГЕНЕРАЦИЈА: КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ У СМЕДЕРЕВУ

BROWNFIELD REGENERATION: CASE OF THE OLD IRONWORKS COMPLEX IN SMEDEREVO



12.06.Студентски радови Students’ works

Богато културно-историјско наслеђе Тополе инсипирисало је главне правце сагледавања. Глави пешачки правац, који прати визуру ка цркви св. Ђорђа 
на Опленцу, наглашен је смештанјем на исту коту у целој дужини. Тиме се раздвајају две главне функције ове локације, градски трг и туристички 
центар. Правац који формира објекат Карађорђевог конака, постаје доминантан у простору и тиме преузима улогу „правца културе“, дефинисан 
Карађорђевим музејем, галеријом и простором за креативне радионице. Простор испод пешачке стазе оријентисани су ка платоу око визиторског 
центра и садрже комплементарне садржаје наменјене развоју туризма. Контак са Карађорђевом чесмом је планиран преобликовањем природног 
амфитеатра уз креирање приступачног парка.

Rich cultural and historic haritage of Topola has inspired a creation of directions toward views. Main pedestrian path, which folow a view to st. Djordje church 
located on Oplenac hill, has been imposized by having same hight in all of its length. Consequensly space is devided in two main functions, town squer and turistic 
center. Direction formed by building of Karadjordjev konak is dominat, therefor it has function of “direction of culture”, defined by museum of Karadjordje, Gallary 
and creatve space for workshop. Space under pedestrian path is oriented toward visitor center and has complementar content intended for development of 
tourism. Contact with Karadjordje's fountain is pland by articulating natural amphiteatar with creating acsesable park.

СТАРИ ГРАД ТОПОЛА – НОВИ ЦЕНТАР У СТАРОМ ЈЕЗГРУ ГРАДА 

OLD TOWN TOPOLA – NEW CENTER IN OLD TOWN CORE 

Година израде:
Аутор:
Ментори:
Институција:
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Ана Шабановић 
др Владан Ђокић; др Милица Милојевић; Младен Пешић, маст.инж.арх.
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12.07.Студентски радови Students’ works

Прва фаза рада је опсежно истраживање функционалне и физичке структуре изграђеног простора, стамбеног насеља Тркалиште у Шапцу, уз 
коришћење савремених урбанистичких метода. Друга фаза рада је проистекла на основу почетних анализа из којих увиђамо да особине локације 
играју велику улогу у планирању обнове и ревитализације простора. Концепт се заснива на искоришћавању положаја и изграђености локације, 
давањем посебне пажње коришћењу јавног простора и формирањем простора у структури стамбеног насеља који ће задовољити савремене, 
разноврсне и функционалне потребе људи. Суштина ревитализације је прилагођавање великог модернистичког блока димензија 350 x400m људској 
размери. Усложавањем простора и стварањем различитих амбијената се разбија осећај монотоније којом насеље одише.

УРБАНА ОБНОВА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАСЕЉА ТРКАЛИШТЕ У ШАПЦУ

URBAN RENEWAL AND REVITALIZATION OF THE NEIGHBORHOOD TRKALIŠTE IN ŠABAC

Година израде:
Аутор:
Ментор:
Институција:

2017.
Јана Богдановић, маст.инж. арх.
Проф. др Милица Костреш
Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, Универзитет у Новом Саду

The first phase of the work is a comprehensive research of the functional and physical structure of the built environment, the residential zone Trkalište in Šabac, 
using contemporary urban methods. The second phase of this work came as a result from initial analysis, in which we find that the characteristics of the site play a 
major role in the planning of the reconstruction and revitalization of the area. The concept is based on the best use of adventages of the location and its built 
environment, giving special attention to the use of public space and the creation of new places in the existing structure of residental zone that will icnlude 
contemporary, diverse and functional needs of people. The emphasis on this revitalization is based on adaptation of a lagre modernist block of 350 x400m to 
human scale. Compression the space and creating different ambiences breakdown the monotony with which this residential zone is exuding.



12.08.Студентски радови Students’ works

Субурбаном пределу Београда, Авали, законом заштићеној као „предео изузетних одлика“, прети деградација и угрожавање идентитета предела. 
Неадекватна намена површина и непланска градња резултују хомогеним пределом, умањеним степеном природности и биодиверзитета предела, 
претећи опстанку Авале као заштићеног подручја. Употребом overlay технике формирана је сложена база података која указује на конфликте који се 
појављују у пределу, а каснијом методологијом и потенцијална решења проблема. Концепт AvalaVelo приказује како се обнављањем старе матрице 
предела и увођењем одговарајућих елемената, максимално користе услуге екосистема без деградације природне средине и уз стварање нове 
рекреационе зоне града.

Година израде:
Аутори:
Ментор:
Институција:

2018.
дипл.инж.пејз.арх. Бојана Пупавац , студент Урош Петровић 

др Невена Васиљевић, доцент
Универзитет у Београду - Шумарски факултет

Suburban landscape of Belgrade, Avala, protected by law as а „landscape of outstanding features“, is threatened with degradation and endangerment of 
landscape identity. Inadequate land cover and unplanned construction result in homogeneous landscape, reduced level of naturalness and biodiversity of the 
landscape, threatening the existence of Avala as the protected area. By using overlay technique a complex data base was created which indicates conflicts 
appearing in the landscape, and with latter methodology also possible solutions to the problem. Concept AvalaVelo shows how restoring an old matrix of a 
landscape and introduction of certain elements, maximizes ecosystem services without degrading environment and creates a new recreational zone for the city.

AVALAVELО – КОНЦЕПТ ПЛАНА ПРЕДЕЛА УЖЕ ЗОНЕ АВАЛЕ 

AVALAVELO – LANDSCAPE PLAN CONCEPT FOR NARROW ZONE OF AVALA



12.09.Студентски радови Students’ works

Радом је обухваћено уређење студентског Кампуса техничких факултета у Нишу. Концепт рада је заснован на графичким и хроматским елементима- 
решеткама, изломљеним линијама, кружним елементима и тракама. Служећи се овим елементима створена је карактеристична композиција колажа. 
Динамика у простору је добијена комбиновањем површине, линије и дезена. Концепт се заснива на компоновању и слагању елемената на датој 
локацији, одлучивање о равнотежи и прекиду, о извлачењу једне боје у први план и удаљавању друге боје у задњи план. Композиција се састоји из три 
подцелине, у коме је централитет сваке подцелине наглашен органским формама. Целокупна композиција може се поједноставити на површину, 
линију и тачку.

The project includes the design of student campus of technical faculties in Niš. Our work system is based on graphic and chromatic elements- bars, broken lines, 
circular elements and strips. By using these elements we have received a characteristic composition of collage. The dynamics in the space was obtained by 
combining surface, lines and patterns. The concept is based on composing and matching elements at a given location, deciding on balance and interruption, 
bringing one color into the foreground and moving the second color to the last plan. The composition consists of three subcategories, in which the centrality of 
each sub-continent is accentuated by organic forms. The entire composition can be simplified to the surface, line and point.�

Година израде:
Аутори:
Ментори:

2017-2018.
Студенти архитектуре: Јован Миленковић, Милан Јовановић, Милица Јеличић, Урош Јанковић 

ПРИМЕНА ПРИНЦИПА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ У ДИЗАЈНУ 
ОТВОРЕНИХ ПРОСТОРА СТУДЕНТСКОГ КАМПУСА ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
IN OPEN SPACE DESIGN IN THE STUDENT CAMPUS OF TECHNICAL FACULTIES IN NIS 

Институција:

Др Петар Митковић, редовни професор; Др Јелена Живковић, ванредни професор; 
маст.инж.арх. Магдалена Василевска, асистент; маст.инж.арх. Михаило Митковић, асистент
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 



12.10.Студентски радови Students’ works

Основна водиља приликом урбанистичког планирања предметног простора је била да се на задатој локацији организује станбени комплекс по 
принципима „новог урбанизма“: становање високе густине као основна функција прожето јавним функцијама у непосредној близини, омогућавају 
свакодневну интеракцију становања и јавног живота - урбанизам по мери човека.  Пешачке стазе аморфних форми омогућавају природно и неометано 
кретање корисника, док криволинијске улице смањују брзину саобраћаја. Становање је организовано у три типа станбених зграда: блоковски, 
галеријски и индивидуални у низу. Унутар централног дела простора предвиђена је изградња објеката јавне намене. Простор око стамбених објеката 
kao и кровне терасе намењен је зеленилу за потребе станара.

The main idea in the urban planning of the area was to organize a residential complex according to the principles of "new urbanism" in the given location, in 
accordance with the project task: high density housing as the basic function with public functions in the immediate vicinity allows the daily interaction of housing 
and public life - urbanism tailored to man. Amorphous walking paths allow natural and unimpeded movement of users, while curved streets reduce the speed of 
traffic. Housing is organized in three types of apartment buildings: block, gallery and individual housing in a row. Inside the central part of the space is planned the 
construction of public buildings. The space around the residential buildings as well as the roof terraces is intended for greenery for the needs of the tenants.

Година израде:
Аутори:
Ментори:

2017-2018.
студент Борис Ранчев, студент Немања Ранђеловић, студент Лазар Јовић 

ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  ЛОКАЦИЈЕ НА ПЕРИФЕРИЈИ ГРАДА НИША 
У ОПШТИНИ НИШКА БАЊА НА ПРИНЦИПУ САВРЕМЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ КОНЦЕПАТА 

CONCEPTUAL URBAN-ARCHITECTURAL DESIGN FOR LOCATION ON THE OUTSKIRT OF THE CITY OF NIŠ 
TERRITORY IN MUNICIPALITY NIŠKA BANJA ACCORDING TO MODERN URBAN CONCEPTS

Институција:

Ред. проф. др Петар Митковић , Ред. проф. др Љиљана Василевска, Доцент др Милена Динић-Бранковић, 
асистент д.и.а. Јелена Ђекић, асистент д.и.а. Милица Игић, асистент д.и.а. Магдалена Василевска
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 



12.11.Студентски радови Students’ works

Евидентан је константан раст становника у градовима на глобалном и на локалном нивоу, што узрокује ширење градова и угрожава опстанак 
пољопривредног земљишта. Концептом урбане пољопривреде се предвиђа изградња Блока 18 уз минималну потрошњу ресурса, која истовремено 
пружа здрав живот у здравом окружењу, као и нови пејзаж у граду. Како још није реализован пројекат таквог обима, ово би такође представљало једну 
врсту експерименталног приступа, а у циљу промовисања урбане пољопривреде као ефективног начина да људи производе храну у градовима, како 
за сопствене потребе, тако и за трговину.

Constant growth of the cities' population at the global and local levels is evident, causing the spreading of the cities and endangering the survival of agricultural 
land. The concept of urban agriculture envisages the construction of Block 18 with minimal resource consumption, which at the same time provides a healthy 
environment for living, as well as a new landscape in the city. As a project like this, has not yet been realized, this would also be a kind of experimental approach, in 
order to promote urban agriculture as an effective way for people to produce food in cities, both for their own needs and for trade.

Година израде:
Аутори:

Ментори:
Институција:

2018.
студент Исидора Цветковић, студент Никола Живадиновић, студент Богољуб Петровић, 
студент Драгана Ранђеловић
проф. др  Бисерка Митровић, маст.инж.арх. Предраг Јовановић 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

УРБАНА ПОЉОПРИВРЕДА, БЛОК 18

URBAN FARMING, BLOK 18



12.12.Студентски радови Students’ works

Сремски Карловци су градско насеље од изузетног значаја за нашу државу зато што су упориште културе и првих српских просветних установа. Овом 
месту посебну чар дају доминантне грађевине у барокном стилу. Главни репер града је Стражиловачки поток који извире на  врху Фрушке горе 
Стражилову и улива се у реку Дунав. Прилком посете локацији уочено је да мештани и посетиоци највише времена проводе поред неуређеног потока. 
Пројекат се базира на вршењу фиторемедијације (алтернативни начин пречишћавања воде биљкама) и на повезивању потока, каналима, са главним 
путањама трга, уз комплетну реконструкцију централног градског језгра и постављање новог  урбанистичког концепта.

Sremski Karlovci is a town settlement of great importance for our country because it's an area of culture and the first Serbian educational institutions. Dominant 
buildings in the Baroque style gives a special charm to this place. City's main landmark is the brook Stražilovački which springs at the peak of Fruška Gora 
Stražilovo and flows into the Danube River. During the visit of location, it was noticed that residents and visitors spend most of their time next to the unregulated 
stream. Тhe project is based on the implementation of phytoremediation (an alternative way of water purification with plants) and the connection of stream with 
main paths of square in form of a canal, the complete reconstruction of central city core and setting up of a new urban concept.

Година израде:
Аутори:

2017-2018.
студент Каћа Ђорђевић, студент Алекса Јовановић, студент Вишња Кнежевић

Ментори:
Институција:

др Драгана Ћоровић, доцент, мр Андреја Тутунџић, стручни сарадник
Универзитет у Београду - Шумарски факултет

ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА 

Градско језгро Сремских Карловаца - Просторно-урбанистички концепт и пејзажноархитектонско уређење

PHYTOREMEDIATION

Urban Conceptual Design and Landscape Design of the Sremski Karlovci Historical Core



12.13.Студентски радови Students’ works

Настао као мастер пројекат, рад је базиран на тези са темом Јавни простори као културно наслеђе и управљање њиховим развојем. Анализом 
савременог и историјског контекста Смедерева као локације, потез пруге пред уклањањем препознат је као круцијалан за урбани развој града и 
повезивање јавних простора у интегралну целину. За дато подручје израђен је ПДР који предвиђа даљу разраду кроз урбанистичке пројекте. С 
обзиром на комплексност и значај локације, пројекат предвиђа међукорак који подразумева партиципативни процес кроз који би се, 
интердисциплиарном сарадњом у јавном сектору и укључивањем приватног и цивилног сектора дошло до заједничких предлога као инпута за 
урбанистичко решење. Са друге стране пројекат даје програм развоја подручја као почетну тачку за поменуте партиципативне активности. 

As a master project  the work is based on the thases Public Space as a cultural heritage and the management of their development, . By analyzing the 
contemporary and historical context of Smederevo as a site, the area of the railway planned for removal was recognized as crucial for the urban development of 
the city and connection of public spaces into an integral network. The PDR was developed for observed area, which defined further elaboration through urban 
projects. According to complexity and significance of the location, the project predicts the intercourse, which implies a participatory process that represents 
interdisciplinary cooperation in the public sector and the involvement of the private and the civil  to make a joint proposals as an input for the urban solutions.  one
On the other hand, the project provides a program of development of the area as the starting point for the mentioned participatory activities.

Година израде:
Аутор:
Ментор:
Институција:

2018.
маст. инж. урб. Милица Ристовић 
доц. др Ратка Чолић 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈАВНИХ ПРОСТОРА КАО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЗАЈЕДНИЦЕ - "ПОВЕЖИ (СЕ ЗА) ГРАД" 

MANAGING DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SPACES AS CULTURAL HERITAGE OF THE COMUNITY - "CONNECT (FOR) THE CITY"



12.14.Студентски радови Students’ works

Пројекат „Стари Водич“ настао је 2018. године на курсу Обликовање Отворених Градских Простора на мастер студијама пејзажне архитектуре. 
Приказана је трансформација раскрснице из неупадљиве тачке града потпуно занемареног визуелног идентитета у живописни простор, тачку 
окупљања и оријентир. Циљ рада је да се фокус са транзита моторних возила помери на транзит пешачког кретања. Приликом израде, квалитет 
простора из угла пешака је анализиран и вреднован. Дизајн је инспирисан мотивима тела и кретања најстаријег становника Београдског Зоо врта, 
америчког алигатора, најстаријег припадника своје врсте. На тај начин, дизајн представља омаж старости и посебности не само овом изузетном 
примерку фауне, већ и читавом Београду.

“Old Guide” project was created as a result of a Shaping of Open City Spaces course attended on master studies of Landscape Architecture. Here demonstrated 
is a transformation of a crossroad, as an indiscernible point, whose visual identity is utterly neglected into vivid meeting point and landmark. Aim of this work is to 
give focus to pedestrian instead of vehicular transit. Quality of the space was analyzed and evaluated from pedestrian point of view. The design was inspired by 
body and movement of the oldest resident currently inhabiting Belgrade Zoo, American alligator, the oldest individual of its species. In this regard, design 
represents a certain kind of homage to agedness and uniqueness of not only this extraordinary speciment of fauna, but to the whole City of Belgrade as well.

Година израде:
Аутори:
Ментори:
Институција:

2018.
дипл. инж. пејз. архитектуре Јована Бошковић, дипл. инж. пејз. архитектуре Милана Мијатовић 
др Милена Вукмировић, доцент и др Борис Радић, доцент 
Универзитет у Београду, Шумарски факултет 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА РАСКРСНИЦЕ: СТАРИ ВОДИЧ 

CONCEPTUAL DESIGN OF A CROSSROAD: OLD GUIDE



12.15.Студентски радови Students’ works

Овај рад је експеримент у ком се чита, интерпретира и квантификује карактер предела Великог ратног острва и његове акваторије. Циљ рада је да се 
метрички искаже вредност Великог ратног оствра као genius loci-a и језгра зелене инфарструктуре урбаног предела града Београда Применом методе 
карактеризације дефинисани су типови карактера предела који су интерпретирани кроз параметре композиције и конфигурације елемената зелене 
инфраструктуре. Добијени резултати представљају квантификован израз карактера предела на основу ког су преложена правила уређења предела: 
морфолошко‒ еколошка и предоно‒ обликовна.  Овај рад представља допринос у примени Европске конвенције о пределу на локалном нивоу. 

This paper is preceived as an experiment in which landscape character of the Great War Island and its aquatorium is read, interpreted and quantified. The aim of 
the paper is to measure the value of the Great War Island as a genius loci and the green infrastructure core of Belgrade's urban landscape. Using the 
characterization method the landscape character types are defined. They are interpreted through parameters of composition and configuration of green 
infrastructure elements. The obtained results represent a quantified expression of the landscape character, in accordance with which the rules of landscaping 
have been suggested: morphologically-ecological and landscape-designed. This paper presents a contribution to the implementation of the European 
Landscape Convention on local scale. 

Година израде:
Аутор:
Ментор:
Институција:

2018.
Дипл. инж. пејзажне архитектуре Јована Бошковић
Др Невена Васиљевић, доцент
Универзитет у Београду, Шумарски факултет 

ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО: ЈЕЗГРО ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УРБАНОГ ПРЕДЕЛА БЕОГРАДА 

GREAT WAR ISLAND: THE CORE OF THE GREEN INFRASTRUCTURE OF BELGRADE'S URBAN LANDSCAPE 



12.16.Студентски радови Students’ works

Теза се бави непостојањем модерне тениске арене у Љубљани, где би главни град могао бити домаћин великих тениских турнира. Главни задатак 
представља решење конкретног проблема смештањем тениске арене у северни део градског парка Тиволи, а који се показао као најпогоднија локација 
имајући у виду различите анализе, дугу традицију играња тениса, као и постојеће тениске терене. Северни део Тиволија мора бити темељно 
реновиран и модернизован, по угледу на савремене спортске и тениске паркове широм света. Главни архитектонски принцип је тај што би постављање 
још једне зграде у парк, потпуно променило однос између парковских и изграђених површина. Тениски терен је дизајниран као укопана зграда са 
зеленим кровом који се претвара у парковску површину, омогућавајући да се зграда неприметно интегрише у градски парк.

The thesis deals with the absence of a modern tennis arena in the city of Ljubljana, where the capital could host high level tennis tournaments. The main task of the 
thesis is presenting a solution to a concrete problem by placing a tennis arena in the northern part of the Tivoli city park, which proved to be the most suitable 
location based on various analyses, long tradition of playing tennis as well as existing tennis courts. Tivoli's northern part needs to be renovated and modernized 
thoroughly and in a way to resemble modern sports and tennis parks worldwide. Therefore, the main architectural principle is that the placement of another 
building into the park would completely change the ratio between parkland and built-up areas. The tennis arena is designed as a dug-in building with a greened 
roof, which is converted into parkland, allowing the building to seamlessly integrate into the city park. 
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ТЕНИС АРЕНА У ГРАДСКОМ ПАРКУ ТИВОЛИ

TENNIS ARENA IN TIVOLI CITY PARK 
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Циљ јесте да максимално искористимо потенцијале на локацији и да проблеме претворимо у предности. На основу самосталног истраживања и 
светских примера које смо обрађивали у студијама случаја, претпостављамо савремене одрживе технологије у нашем пројекту у циљу постизања 
одрживе урбане заједнице. Истраживали смо могућност примене урбаног баштованства, успостављање биљних култура на јавним површинама, у 
стамбеним сегментима и атријумима. Тежимо формирању једне јединствене урбане четврти која промовише и пласира модел савремених одрживих 
урбаних заједница, која ће постати највећи и једини одрживи урбанистички подухват на територији града Београда и тиме подстаћи државне органе да 
улажу у овакве и сличне иновативне пројекте који иду у корак са светским трендовима.

The goal is to get ahead of the potentials of location and to turn problems into advantages. Based on independent research and case studies of worldwide 
projects, we are using contemporary sustainable technologies in our project in order to accomplish sustainable urban society. We have researched the possibility 
of using urban gardening, establishing herbal cultures in public areas, residential segments and atriums. We are trying to form one unique urban district that 
promotes model of contemporary sustainable urban societies, that shall become the biggest and only sustainable urban venture on the territory of the city of 
Belgrade and therefore encourage state authorities to invest in innovative projects like this that go head to head with worldwide trends. 

ФИЈУУ

FIJUU

Година израде:
Аутори:
Ментори:
Институција:

2018.
Студент Немања Сланкаменац, Студент Душан Шпадијер, Студент Сара Сандић
Проф. др Александра Ступар, диа, Александар Грујичић, м.арх.
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 



12.18.Студентски радови Students’ works

Предмет истраживања је простор на обали реке Дунав, у насељу Вишњичка бања. Циљ нашег пројекта је стварање урбаног склопа, који ће поред 
становања и простора за рекреацију, који недостаје у ширем и ужем окружењу, пружити и могућност економског развитка локације увођењем пијаце. 
Истраживањем геолошких карактеристика које указују на плодно земљиште, створиле смо посебан систем расподеле парцела у сврху потпуног 
искоришћења простора за пољопривредне делатности. Јединствени склоп садржи све типове породичних кућа - двојне куће, куће у низу и 
слободностојеће куће, са варијацијама у оријентацији дворишта. Важно је да се кроз производњу и коришћење локалних ресурса укључи заједница.

The subject of the research is the area on the banks of the Danube River, in the settlement Višnjička Banja. The goal of our project is to create an urban structure 
that, besides housing and recreation space, which is missing in a wider and narrower environment, will also provide the possibility of economic development of the 
site by the introduction of the market. By exploring the geological characteristics that point to fertile soil, we have created a special system of parcel distribution for 
the purpose of the full utilization of space for agricultural activities. The unique unit contains all types of family houses - semi-detached houses, houses in a row 
and free-standing houses, with variations in the orientation of the yard. It is important to involve the community through the production and use of local resources.
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Vodon Liquiliving је део насеља Водон на Новом Београду, на месту напуштене фабрике ИМТ. Пројекат је настао као одговор на студентски задатак са 
темом ''Одржива заједница''. Основни концепт овог одрживог насеља је – вода. Водон Лиqуиливинг користи воду као основни елемент улепшавања 
јавних и полујавних простора, такође, као елемент који утиче на боље расположење људи и њихову социјализацију. Вода се у облику кише, подземних 
вода и био-језера користи као основни елемент одрживости. У зградама постоје системи за сакупљање воде и њено даље коришћење. Другачији 
приступ пројектовању јавних простора уз помоћ воде, супротност ортогоналној новобеоградској матрици, као и атрактиван изглед целог насеља 
привлаче становнике овог насеља, целог Београда, као и туристе.

Vodon Liquliving is a part of settlement Vodon in New Belgrade, on place of the abandoned factory IMT. The project was created as an answer to students' task 
''Sustainable society''. The main concept of this sustainable settlement is water. Vodon Liquiliving uses water as the main element for making public and semi-
public spaces beautiful, also, water increases socialization amongst people and makes them more relaxed. Water in shape of rainwater, ground-water and bio-
lakes is used as the main sustainable element. There are systems for water harvesting and its circular using. The difference in designing public spaces using 
water, New Belgrade's orthogonal urban structure, so as the attractive appereance of the whole settlement attract Vodon's residents, Belgrade's citizens and 
tourists, too.

VODON LIQULIVING

VODON LIQULIVING
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Мото рада  „Искуси ритам Балкане" односи се на повезивање различитих временских, употребних, просторних и визуелних ритмова и актера кроз: 
природну структуру, предјеле под шумом, различите активности и дешавања и временска раздоља. Концептуално просторно рјешење „платформе – 
променаде“ представља медијум повезивања различитих ритмова, мјеста, праваца и садржаја. Циљ овакве концептуалне просторне поставке 
јеповезивање језера и улазне зонеса ширим просторним контекстом. Лагана лебдећа конструкција платформе својим пењањем и спуштањем имитира 
околни пејзаж и подржава „ритам природе“, нудећи нове визуре и нове амбијенте. Такође, урбанистичко архитектонско рјешење улазне зоне креира 
богату понуду садржаја за различите корисничке групе у оквиру микроцјелина: трга, мини парка, сцене и школице.

The motto of the work "Experience the Rhythm of Balkana" refers to connecting temporal, spatial, usable and visual rhythms through: natural composition, forest 
landscapes, various activities, events, and timescales. Conceptual spatial design of "platform-promenade" presents a medium for connection between different 
rhythms, places, directions, and contents. The aim of this conceptual spatial design is to connect the lake and the entry zone with a wider spatial context. 
Lightweight floating platform construction, by its climbing and descending, imitates the surrounding landscape and supports "the rhythm of nature", offering new 
views and new ambients. Furthermore, the urban and architectural design of the entry zone creates a wide variety of content for different user groups within the 
micro-units: a square, a mini park, a scene, and a school. 
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„ИСКУСИ РИТАМ БАЛКАНA“ ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ 
УЛАЗНЕ ЗОНЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА БАЛКАНА, МРКОЊИЋ ГРАД

"EXPERIENCE THE RHYTHM OF BALKANA" URBAN AND ARCHITECTURAL CONCEPTUAL 
DESIGN OF THE ENTRANCE ZONE OF TOURIST CENTRE BALKANA, MRKONJIĆ GRAD



12.21.Студентски радови Students’ works

Предграђе града Бања Луке – Делибашино Село, суочено је са проблемом угрожености богатог културног, природног и градитељског наслијеђа, које 
се у пројекту регенерације види као легат - оно што су претходне генерације оставиле у завјештање данашњим генерацијама, а које га не препознају 
као вриједност. Изгубљена мјеста, заборављене приче и обичаји, те вриједни а запуштени локалитети - чине предграђе Бања Луке идеалном подлогом 
за имплементацију прогесивнијег модела урбанизације засноване на информационим и комуникационим технологијама.

The suburb of Banja Luka - Delibašino Selo is faced with the problem of endangering the rich cultural, natural and  heritage, which the project of building
regeneration is seen as a legacy - what previous generations have left in the minds of today's generations, who do not recognize it as value. Lost places, forgotten 
stories and customs, and valuable and neglected sites - make the suburbs of Banja Luka an ideal basis for the implementation of the more progressive model of 
urbanization based on information and communication technologies.
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ЛЕГАТ (ЈЕДНОГ) ПРЕДГРАЂА – АПЛИКАТИВНОСТ ИКТ МОДЕЛА НА УРБАНУ РЕГЕНЕРАЦИЈУ

LEGACY OF (ONE) SUBURB - APPLICABILITY OF ICT MODELS TO URBAN REGENERATION



12.22.Студентски радови Students’ works

Истраживање се темељи на урбаној генетици и идентитетским кодовима (инхерентним и неинхерентним) као и могућностима њихове примјене у 
урбаној регенерацији. Урбана генетика представља принцип комбинаторичког склапања идентитета ( урбаног генетског материјала) на основу 
идентитетских кодова као носиоца наслијеђених и стечених особина у коначном формирању идентитета неке урбане форме као крајње резултанте. 
Дакле, основни предмет истраживања представља урбана форма, као инхерентни склоп објективне физичке појавности функционалних чинилаца и 
њена ментална и симболичка слика- пројекција урбане форме – која је резултат социолошких чинилаца и покретач просторног дјеловања.

This research is focused on urban genetics and identity codes (inherent and non – inherent), as well as the possibility of their application in urban regeneration. 
Urban genetics is a principle of the combinatorial assembly of identity (urban genetic material) based on identity codes which carry inherited and acquired 
characteristics and form particular urban form as final resultant. Therefore, the main subject of research is urban form understood as an inherent set of its 
objective physical appearance along with functionality and its mental and symbolic meaning – urban form projection – which is a result of social factors and 
initiator ofspatial activity.
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УРБАНА ГЕНЕТИКА. 
ПРИМЈЕНА УРБАНО - ИДЕНТИТЕТСКИХ КОДОВА У ПРОЦЕСУ РЕГЕНЕРЕЦИЈЕ ПРОСТОРА КУЛТУРЕ БАЊА ЛУКЕ

URBAN GENETICS. 
APPLICATION OF URBAN IDENTITY CODES IN THE PROCESS OF REGENERATION OF BANJA LUKA CULTURE SPACE



12.23.Студентски радови Students’ works

Тема урбанистичког и архитектонског пројекта је приједлог примјене рестаураторско-конзерваторских захвата у циљу оживљавања и одржавања xерцеговачког 
села Увјећа. Оживљавање се постиже адаптацијом објеката њиховој новој намјени и очувањем архитектонских вриједности постојећих објеката. У селу су 
препознате двије групације кућа, „два села“, која су међусобно повезана улицом, „мјестом сусрета два села“. Улицу чини низ јавних простора са различитим 
садржајима, који подржавајуокупљање људи, одржавање културних манифестација, одмор, разоноду... „Улица“ села Увјећа представља наставак винских путева, 
планинарских, културних и вјерских рута. Село поново живи захваљујућиновим садржајима који се међусобно подржавају. Међу постојеће кућескладно се утискују 
нове структуре, формом сличне постојећим, а материјализацијом и садржајима потпуно другачије-савремене у односу на окружење. Овим интервенцијамасе 
зауставља пропадање веома вриједног градитељског насљеђа Херцеговине и обезбјеђујењегов одрживи развој у будућности.

The theme of urban and architectural project is the proposition of applying restoration and conservation actions for the purpose of reviving and maintaining the Herzegovinian 
old village named Uvjeća. The revival is achieved by adaptation of structures to their new purpose and by preservation of architectural values of existing structures. Two 
different groups of houses are recognized as ''two villages'' which are mutually connected with a street marked as a 'meeting place'. This street is characterized by the sequence 
of public places with different facilitieswhich provide an open space for gathering, organising cultural manifestations, relaxation, etc. “The street” of the village Uvjeća presents 
an extension of the vine routes, mountain climbing paths as well as cultural and religious paths. The village lives again thanks to the new facilities which support each other. New 
houses are interpolated between the old ones, their forms are similar but their materials and contents are completely different since the new ones are contemporaneous with 
the environment. These interventions stop the deterioration of a very rich Herzegovinian heritage and ensure its sustainable development in the future.
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„НОВИ СТАРИ ДУХ XЕРЦЕГОВАЧКОГ СЕЛА“, 
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ РЈЕШЕЊЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ УВЈЕЋА, ХЕРЦЕГОВАЧКОГ СЕЛА

“THE NEW OLD SPIRIT OF HERZEGOVINIAN VILLAGE“, 
PRELIMINARY URBAN AND ARCHITECTURAL PROJECT FOR IMPROVEMENT OF UVJEĆA, A HERZEGOVINIAN VILLAGE
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У раду су анализирани и редизајнирани простори суживота приградског насеља Чесма у Бањалуци и преиспитане могућности подстицања социјалне 
интеракције кроз њихово унапређење. Предметна локација се налази у близини ушћа ријеке Врбање у Врбас гдје су поплаве пријетња и поред 
изграђеног насипа. То је простор ниске инфраструктурне опремљености и недостају му урбани квалитети градског насеља. Урбанистичко-
архитектонским рјешењем се одговара на специфичне природне и грађене услове. Насеље прилази ријекама и рачуна на поплаве. Стамбени простор 
и пјешачке комуникације се издижу на прву етажу, а прате их угоститељство, трговина и услужне дјелатности. Активира се драгоцјени јавни простор 
обале те јачају везе са градом. 

In present work, spaces of coexistence in suburban area Česma in Banjaluka are analyzed and redesigned while the possibilities for encouraging social 
interaction via their improvement are reexamined. Observed area is located near the confluence of river Vrbanja into Vrbas where floods represent a threat, 
despite the existing embankment. It is an area of low infrastructure which lacks city urban qualities. Specific natural and constructed conditions are answered by 
urbanistic-architectural solution. Settlement is flood-aware and approaches rivers. Residential area and pedestrian communications rise up to the first floor 
followed by cafes, shops and service activities. Public waterfront area is activated and midtown interconnections are strengthened. 
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СРЕТНИМО СЕ ТАМО ГДЈЕ СЕ СУСРЕЋУ РИЈЕКЕ

LET'S MEET ME WHERE TWO RIVERS MEET



Анализирањем ужег и ширег окружења насеља Пећани и произведени су прототипови - модули који су примјењени у организацији планираног дијела 
насеља Пећани 3 у предграђу Приједора, са циљем креирања нових амбијенталних вриједности. Кориштењем регулације као средство 
преиспитивања просторних образаца на различитим нивоима, створио се нови, виталнији простор са мјешовитом функционалном и морфолошком 
шемом. 

Through the analysis of the closer and wider surroundings of the settlement of Pećani, several prototypes were developed - modules that were applied in the 
organization of the planned part of the settlement Pećani 3 in the suburbs of Prijedor, with the aim of creating new ambient values. Using the regulation as the 
mean for re-considering spatial patterns on different levels, a new, more vital space is created with mixed functional and morphological scheme.
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URBAN AND CONCEPTUAL DESIGN FOR THE SEGMENT OF THE PECANI NEIGHBORHOOD 3, PRIJEDOR, BOSNIA AND HERZEGOVINA
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12.26.Студентски радови Students’ works

Поигравајући се са теренским просторима Балкане и креативно замишљеним јединством елемената који нужно нису повезани строгим границама 
конструкционе цјелине, овај хотел својом визијом акцентује амбијенталне сфере које стварају истински, чулни однос посјетиоца и грађевине. Одвојене 
смјештајне јединице, које саме за себе симболизују мање насеобинске комплексе, пружају потпуну приватност и мир који се идеално стапају са 
брдским, шумским окружењем и уопштено зеленим површинама овог предјела. Сходно томе, суштинска идејна водиља представља да посебно 
ограђени медитативни, јавни и интимни простори нужно пружају слободу сваком посјетиоцу те се на тај начин играју са њиховим најразличитијим 
сензибилитетима и очекивањима.

Playing with the terrain around the lake Balkana and with creatively imagined uniformity of the elements which are not necessarily connected by strict borders of 
the constructed unit, this hotel emphasizes the ambient spheres which create a true, sensual relationship between the visitor and the complex. The separated 
lodging areas, which symbolize smaller habitation units, offer complete privacy and peace that ideally merge with countryside environment and greenery of this 
region in general. Therefore, the core, guiding idea is that the encompassed meditative, public and private areas offer freedom to every visitor, and by doing so 
they play with their different expectations.
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ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ХОТЕЛА „РАЈ“ У ТРЦ БАЛКАНА, 
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

URBAN AND ARCHITECTURAL CONCEPTUAL DESIGN FOR THE “EDEN” HOTEL AT THE TRC “VIEWPOINT”, 
MRKONJIC GRAD MUNICIPALITY, BOSNIA AND HERZEGOVINA



Основна пројектантска идеја је била прилагођовање савремене структуре хотела неравном и брдском терену. На овај начин успостављана је органска 
релација тектонске вриједности изграђене структуре са околним, шумским окружењем.  На овај начин омогућено је сваком посјетиоцу аутентичан 
кадар из сваког појединачног угла. Хол, као централни и осовински замишљен простор, висински најдоминантнији, представља упоришну тачку која 
постепено, у опадајућој структури распоређује и одређује остале хотелске просторе. Суштински, овим пројектом тежило се идеји да се архитектонска 
тектоника прилагоди и приближи природним особеностима и љепотама Балкане.

The basic project idea is to adapt the modern structure of the hotel to the uneven and hilly terrain. This way an organic relation between the tectonic value of the 
structure and the surrounding forest environment is established. Thus, every visitor is provided with an authentic frame from every individual angle. The lobby, as 
the central and axially space as well as the most dominant when it comes to heights, represents a point of reference which gradually, in decreasing structure, 
distributes and determines other hotel spaces. Essentially, this project tends to the idea that architectural tectonics should be adapted and brought closer to the 
natural features and beauties of the Balkanа.
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ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ХОТЕЛА „ВИДИКОВАЦ“ У ТРЦ БАЛКАНА, 
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

URBAN AND ARCHITECTURAL CONCEPTUAL DESIGN FOR THE “VIEWPOINT" HOTEL AT THE TRC "BALKANA" 
MRKONJIC GRAD MUNICIPALITY, BOSNIA AND HERZEGOVINA
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Рад на урбанистичко-архитектонском пројекту подразумијевао је приједлог интервенција у циљу ревитализације и регенерације села Увјећа у 
Херцеговини. Kонцепт функционисања села се заснива на формирању зона у складу са постојећом организацијом просторних структура. 
Новоформиране зоне су радна зона и зона одмора. У радној зони су смјештенe терасе и скривена мјеста за дегустацију аутохтоних производа из 
сеоског задругарства. У зони одмора се налазе смјештајне јединице села, те домаћинства. Ревитализација села је заснована на санацији, 
реконструкцији и доградњи постојећих објеката, и  увођењу друштвених садржаја и манифестација које представљају језгро живота села. У току 
године, у складу са локалном културом, организују се дани или мјесеци вина, сира, меда, умјетности и традиције, који омогућавају локалним 
произвођачима презентацију и пласман локалних производа.

The theme of urban and architectural project is the proposition of applying restoration and conservation actions for the purpose of reviving and regenerating the 
Herzegovina's old village named Uvjeća. The concept of the village is based on the creation of functional zones in harmony with the existing spatial structure 
division. The newly formed areas are the commercial area and the leisure area. In the commercial area, there are terraces and hidden places where one can taste 
autochthonous products produced in rural workshops. In the leisure area there are accommodation units of the village and of the households. As a part of the 
regeneration, existing buildings are renovated and rebuilt, and social contents and manifestations that represent the nucleus of the village's life are introduced. 
During the year, in the spirit of local culture and tradition, days or months of wine, cheese, honey, art and traditions are organized, which enable local producers to 
present and market their products.
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„ЕТНО СЕЛО УВЈЕЋА“, 
Идејно урбанистичко-архитектонски рјешење за уређење Херцеговачког села Увјећа 

“ETHNO VILLAGE UVJECA“, 
Preliminary urban and architectural project for improvement of Uvjeća, Herzegowina's village



Рад је резултат свеобухватне анализе амбијенталних, градитељских и етнолошких вриједности Балкане, али и ширег подручја Мркоњић Града. 
Предложено урбанистичко-архитектонско рјешење поштује и унапређује постојеће природне и амбијенталне вриједности и подржава дух мјеста. 
Инспирација за урбанистичку композицију произашла је из просторне организације динарског села, карактеристичних за овај регион. Примјењен је 
модуларни концепт архитектуре, која полази од традиционалне архитектуре динарске куће и развија се у архетипску форму модерног израза. Идеје 
активног одмора промовише се кроз слоган „Балкана, гдје је одмор авантура“, као и кроз просторно-функционални концепт који нуди низ туристичко-
рекреативних програма за све генерације.

This work is the result of a overall analysis of the ambient, architectural and ethnological values of Balkana lake surrounding, as well as the wider area of Mrkonjić 
Grad. The proposed urban-architectural solution respects and improves the existing natural and ambient values and supports the spirit of the place.  The 
inspiration for the urban composition was arised from the spatial organization of the Dinaric village specific for this region.  A modular concept of architecture was 
applied, starting from the traditional architecture of the Dinaric house and developing into an archetypal form of modern expression.  The idea of an active holiday 
is promoted through the slogan “Balkana, place where vacation is adventure ", as well as through a spatial-functional concept that offers a number of tourist and 
recreational programs for all generations.
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„БАЛКАНА, ГДЈЕ ЈЕ ОДМОР АВАНТУРА“ - 
Идејно урбанистичко-архитектонско рјешења улазног дијела Туристичко-рекреативног центра Балкана, Мркоњић Град

“BALKANA, PLACE WHERE VACATION IS ADVENTURE“ - 
Urban and architectural conceptual design of the entrance zone of Tourist Centre Balkana, Mrkonjić Grad



У фокусу истраживања је развој општине Језеро, једне од најмањих и најнеразвијенијих општина у Републици Српској. Рад полази од социјалног 
апсекта - становништва, просторних односа, њихове разуђености и начина повезивања, унапријеђења и дизајнирања нових облика. Доживљај мјеста, 
односно његов дух се, на основу личне импресије аутора, интерпретира системом кружног пројектовања који се примјењује на референтне просторне 
обухвате општине Језеро. Maње и веће идејне пројектантске интервенције дуж ријеке Пливе повезују три различито окарактерисана просторна 
обухвата који тако добијају прилику за суживот и међусобну развојну размјену.

In the focus of research is the development of the municipality „Jezero“, one of the smallest and the least developed municipalities in the Republic of Serbia. The 
observation is focused on social urban aspect, spatial relations, their sprawl and the way they are connected, advanced and designed as the new forms. The 
experience of the place, respectively its spirit, based on the personal impression of the author, is being interpreted by a system of circular design applied to the 
standard spatial coverage of the municipality „Jezero“. Smaller and bigger designing interventions, along the river Pliva, are connecting three differently 
characterized spatial environments, which are gaining a chance for coexistence and mutual developmental exchange.
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