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Поштовани урбанисти, драги пријатељи и посетиоци Салона урбанизма,

Као и сваке године, осмог новембра, на светски дан урбанизма, урбанисти Србије се окупљају на отварању наше манифестације.
Данас смо поново у Нишу, где је Салон и настао, и где наше колеге из Ниша прослављају 60 година постојања свог и нашег
Урбанистичког завода. Уз њихову продукцију, као и радове осталих урбанистичких институција и појединаца из Србије, уз нас су и
наше колеге из Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Северне Македоније. Ове године имамо
прилику да поред радова из Кине, видимо по први пут и један рад из Африке, из Руанде. Урбанизам, који регулационом линијом одваја
јавни, општи од појединачног, приватног интереса, руши неке друге линије и границе, свеобухватно посматрајући и планирајући
простор у којем живимо.

У име Удружења урбаниста Србије, ја бих се захвалио свима који су помогли одржавање 28. салона . Добро дошли.урбанизма

др Александар Јевтић
Председник Удружења урбаниста Србије

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

Аs every year, on the November 8th, at World Urbanism Day, Serbian town planners gather to open our event. We are again in Niš today, where
the Urban Planner Exhibition was founded, and where our colleagues from Niš Institute for Urbanism celebrate 60 years of existence of their and
our Institute. In addition to their production, as well as the works of the other urbanism-related institutions and individuals from Serbia, our
colleagues from Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska, Montenegro, Croatia, Slovenia and Northern Macedonia are with us, too. This
year, aside of already present works from China, we have an opportunity to see for the first time one work from Africa, from Rwanda. Urbanism,
which separates the public and general interest from individual and private one by an alignment line, breaks down the other lines and
boundaries, universally observing and planning the space in which we live.

On the behalf of the Serbian Town Planner Association, I would like to thank everyone who supported the 28th Urban Planners Exhibition.
Welcome.

Dr Aleksandar Jevtic
Serbian Town Planner Association, President



Драги пријатељи урбанизма и урбаниста, драге колеге,

Како изгледа дан преокрета?

Када у току године левитирамо између струке и закона, између закона, струке и инвеститора, између снова, струке и живота око нас
који нам говори да је “наше” прошло, да ово што можемо ми, могу и други, да може свако?

Баш овако изгледа тај дан!

Двадесет и осми дан када станемо пред Вас и када иза нас стоји оно што смо у овој години урадили најбоље што смо могли.

Двадесет и осми дан у двадесет и осам година, славимо Светски дан урбанизма.

Живели и радили даље, драге колеге!

Сл ви р нц Ф цa a e  e
Председни Савета салонаца урбанизма

Dear friends of urban planning and planners, dear colleagues,

How does a turning point look like?

How, if throughout the year we balance between out profession and the law, profession and investors; between dreams, profession and the
world around telling us our time had passed and that what we can do - anyone and everyone can?

This is precisely how it looks like!

Twenty-eight day as we stand before you and present the best of what we have done in the year behind.

For twenty-eight years on the twenty-eight day we mark the World urbanism day.

I wish you all prosperous work, dear colleagues!
Chairperson

of the Urban Planning Exhibition Council
Slavica Ferenc
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01. 1.0 Regional Spatial Plans and Spatial Plans of Special Purpose AreasРегионални просторни планови и ППППН

Влада Републике Србије је јуна годин усвојила н у у . Стратегија13. 2019. ационалн политик урбаног развоја представља кохерентан сет одлука, вођених од стране
националне владе кроз процес сарадње различитих актера у формулисању заједничке визије и циљева, којима се усмерава дугорочни трансформативни,
продуктивни, инклузивни и резилијентан урбани развој. Ослања се на интегрални и координисани приступ решавању кључних и ургентних питања урбаног развоја, како
би се побољшао квалитет живота унапређењем коришћења територијалног/урбаног капитала и креативних ресурса и подстицањем раста (иновативне) урбане,
економије и ефикасноог управљања урбаним развојем. Посебан допринос стретегије је постигнути политички консензус у дефинисању них националних6 приоритет
програма урбаног развоја. Посред традиционалних, стратегија уводи и иновативне управљачке инструменте, који су од значаја за европске интеграције Србије они ће;
омогућити доступност финансирања урбаног развоја из различитих извора, укључујући националне, ЕУ и глобалне фондове.

С ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА ЕПУБЛИКЕ РБИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕТРАТЕГИЈА Р С
SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF SERBIA TILL 2030

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

201  .9
мр Ђорђе Милић, др Синиша Тркуља, др Зоран Радосављевић, проф др Марија Максин, др Славка Зековић, др
Марина Ненковић-Ризнић, др Божидар Манић, др Омиљена Џелебџић, доц. др Александар Ђукић, проф др Игор
Јокановић, др Јасна Петрић, др Ана Никовић, др Наташа Даниловић-Христић, др Тања Бајић, др Наташа Чолић, МА
Борјан Бранков, Харалд Милер, др Ратка Чолић, Драго Бабић, Јохан Гаули
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
уз техничку подршку ГИЗ/АМБЕРО и Института за архитектуру и урбанизам Србије ИАУС

On June 13, 2019, the Government of the Republic of Serbia adopted a national urban policy coherent set of decisions, guided by the national government through a process. It is a
of cooperation between different actors in formulating a common vision and goals, which sets the basis for a long-term transformative, productive, inclusive and resilient urban
development. The Strategy follows an integrated and co-ordinated territorial approach to solving the key and urgent issues of urban development. It aims to enhance the quality of
life by maximizing the utilization of territorial/urban capital and creative resources, as well as promoting the growth of (innovative) urban economy and efficient urban governance.A
particular contribution of the strategy is the political consensus reached in defining the 6 priority national urban development programs. In addition to traditional ones, national policy
also introduces innovative governance instruments that are significant for the Serbia's European integration; they will provide funding from a variety of sources, including national,
EU, and global funds.



01. .02

Измене и допуне Просторног плана обухватају делове коридора магистралног гасовода (раније гасовод „Јужни ток“) и надземних објеката гасовода, у
погледу: координата тачке повезивања магистралног гасовода са гасоводним системом Бугарске, дефинисања нове деонице гасовода одутврђивања
Госпођинаца до границе са Мађарском, као и коридора прикључних гасовода на транспортну мрежу ЈП „Србијагас”, укидање одвојка гасовода ка
Хрватској измен осе коридора и обухват плана, измена одређених техничко-технолошких карактеристика гасовода, делимична а одређених деоница а ,
као и простораобезбеђење за додатне садржаје надземних објеката.

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

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

201  .9
ИАУС тим др Никола Крунић, дипл. просторни планер, мр Зоран Мирјанић, дипл. просторни планер, Олгица:
Бакић, дипл. просторни планер Завод за урбанизам Војводине: Милан Жижић дипл.инж.маш. Зорица; , ,
Санадер, дипл.инж.елек.
Институт за архитектуру и урбанизам Србије и ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад“ ”

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ–

AMENDMENTS TO THE SPATIAL PLAN FOR THE SPECIAL PURPOSE АРЕА
OF THE MAIN GAS PIPELINE BULGARIAN BORDER - HUNGARIAN BORDER“ ”

Changes and amendments to the Spatial Plan include parts of the main gas pipeline corridor (formerly pipeline ) and the above-ground pipeline„ “Južni tok
facilities, in terms of: determining the coordinates of the connection points of the main gas pipeline with the pipeline system of Bulgaria, defining a new gas pipeline
section from Gospođinci to the border with Hungary, as well as of connecting pipelines corridors to the transport network of PE "Srbijagas", abolition of the pipeline
branch to Croatia, partial modification of the certain section axes of the corridor and the territorial scope of the plan, modification of certain technical and
technological pipeline features, as well as providing space for additional capacities of above-ground facilities.



01. .03

ПИО „Потамишје“ чини река Тамиш са инундационом равни и пашњаци са плитким воденим стаништима, са установљена три режима заштите За.
потребе заштите и презентације природних вредности дефинисана је посебна намена ПИО „Потамишје“ Подручје утицаја на посебну намену ПИО: - ; -
„Потамишје“. Посебну намену чине просторне целине и просторне подцелине: Тамиш са инундационим подручјем у ПИО „Потамишје“ Горњи1) : -
Тамиш са инундационим подручјем у ПИО „Потамишје“ Средњи Тамиш са инундационим подручјем у ПИО „Потамишје“ ПИО „Потамишје“ ван; - ; 2)
инундационог подручја Тамиша: Подручје травнатих површина ван инундационог подручја Тамиша Подручје са плитким воденим стаништима ван- ; -
инундационог подручја Тамиша.

Landscape of outstanding features “Potamišje“ consists of the Tamiš river and its inundation plane as well as pastures with shallow-water habitats that have
defined three protection regimes. For the purposes of protection and presentation of natural values, it is defined: - Special purpose area of "Potamišje" area; - The
area of influence for the special purpose of "Potamišje". Special purpose consists of spatial units and spatial sub-units: Tamiš with inundation area in protected1)
zone of "Potamišje": “Gornji Tamiš with inundation area in protected zone of "Potamišje"; “Srednji Tamiš with inundation area in protected zone of "Potamišje";- “ - “
2) - -Protected zone of "Potamišje" outside of inundation area of Tamiš: Area of grasslands outside of inundation area of Tamiš; The area with shallow-water
habitats outside of inundation area of Tamiš.

Година :усвајања
Аутор :и

Институција:

201  .9
дипл.инж.арх. Свјетлана Реко, мастер инж.зашт.жив.сред. Тања Топо, мастер инж.арх. Зорица Бошњачић,
дипл.инж.пејз.арх. Славица Пивнички, мр Драгана Дунчић, мр Владимир Пихлер и стручни тим ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад
ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад„ “

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

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“
SPATIAL PLAN OF SPATIAL PURPOSE AREA FOR LANDSCAPE OF OUTSTANDING FEATURES “POTAMI JE”Š



01. .04 Regional Spatial Plans and Spatial Plans of Special Purpose AreasРегионални просторни планови и ППППН

Предмет Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Јерма” („Службени гласник РС”, број 9/19) представљају
природне вредности утврђене Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе „Јерма” („Службени гласник РС”, број Уредбом о101/14) и
проглашењу Специјалног резервата природе „Венерина падина” („Службени гласник РС”, број као и културна вредност - Манастир „Поганово”.4/05);
Просторни план садржи детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и коришћења подручја према утврђеном режиму заштите појединих
природних и културно-историјских целина и садржи детаљну разраду за подручја која имају туристички потенцијал.

The subject of the Spatial plan for the special purpose areas of the Jerma Special Nature Reserve (Official Gazette of the RS, No. 9/19) represent the natural
values established by the Decree on the Proclamation of the Special Nature Reserve "Jerma" ("Official Gazette of the RS", No. 101/14) and Decree proclaiming
the Special Nature Reserve "Venus slope" ("RS Official Gazette", No. 4/05); as well as cultural value - Poganovo Monastery. The spatial plan contains detailed
elaboration, as well as rules for the planning, construction and use of the areas according to the established regime for the protection of individual natural and
cultural-historical entities, and contains detailed elaboration for the areas with tourist potential.

ПРОСТОРН ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЈЕРМА”И
SPATIAL PLAN FOR THE SPECIAL PURPOSE AREAS OF THE JERMA SPECIAL NATURE RESERVE

Година :усвајања
Аутор :и
Институција:

2019.
О и:дговорни планер мр Дејан Стојановић, Иван Радуловић
ЈП завод за урбанизам Ниш ЈП Урбанизам Крагујевац,
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Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Власина” представља другу генерацију просторних планова посебне намене за
подручје Власине. Претходни је утврђен , Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Власина („Службени гласник РС”,2004. године
број Просторног плана представљају природне вредности утврђене Уредбом о проглашењу Предела изузетних одлика „Власина”133/04). Предмет
(„Службени гласник РС”, број акумулација „Власина” са хидротехничким системом туристичке вредности Власине једне од приоритетних дестинација25/18); ;
планинског туризма Јужне и источне Србије, као и простори од посебног интереса неопходни за функционисање система одбране. Просторни план садржи
детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и коришћења подручја према утврђеном режиму заштите појединих природних целина, зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања, зона и режима заштите комплекса посебне-специјалне намене и садржи разраду за подручја која имају туристички
потенцијал, као и за простор од интереса за одбрану земље.

Spatial plan of the special purpose area The area of exceptional features of "Vlasina" represents the second generation of special purpose spatial plans for the Vlasina
area. The previous one was established in 2004, by the Decree on Determining the Spatial Plan of the Vlasina Special Purpose Area ("RS Official Gazette", No. 133/04).
The subject of the Spatial Plan is the natural values determined by the Decree on the Proclamation of the Land of Exceptional Features of "Vlasina" ("RS Official Gazette",
No. 25/18); "Vlasina" reservoir with hydrotechnical system; tourist values Vlasina is one of the priority mountain tourism destinations of South and Eastern Serbia, as well
as areas of special interest necessary for the functioning of the defense system. The spatial plan contains detailed elaboration, as well as rules for the planning,
construction and use of areas according to the established regime of protection of individual natural units, zones for sanitary protection of water supply sources, zones
and regimes for protection of special-purpose complexes and contains elaboration for areas with tourist potential, as well as for space of interest to defend the country.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА”
SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL PURPOSE AREA THE AREA OF EXCEPTIONAL FEATURES OF "VLASINA"

Година :усвајања
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Изузетан културно-историјски значај подручј слива реке Студенице у коме доминира карактер сакралне топографије и гд, ,a e je духовнa баштинa у
садејству са материјалним наслеђем кога окружује особен природни предео, з приступ планирању и управљању, интегративнојaхтeвa пoсeбaн
заштити и очувању овог простора. Увођењем концепта културног предела Слив реке Студенице", који обухвата м Студ "кључну"aнaстир eницу,"
посебну намену Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница, успоставља се чврста веза између најзначајнијих споменика
културе и природн окружењ ком они настали, и ид просторни системи у к пр иoг a у e су eнтификуjу ojимa je мoгућe фoрмирaти eдстaву o знaчajу
к жив прoнтинуитeту oтa нa oвoм oстoру.

The exceptional cultural and historical significance of Studenica river basin area, dominated by the sacral topography, where the spiritual heritage in cooperation
with the material heritage and surrounded by a distinctive natural landscape, requires a special approach to planning and management, integrative protection and
preservation of this area. By introducing the concept of the cultural landscape of the Studenica river basin, which includes the Studenica Monastery (the "key"
special purpose of the Spatial Plan of the Special PurposeArea of Studenica Monastery), a strong link between the most important monuments of culture and the
natural environment in which they were created is established, and also spatial systems where it is possible to form an idea about the significance and continuity of
life in this area are identified.

ПР ПЛ ПOСTOРНИ AН OДРУЧJA ПOСEБНE НAMEНE MAНAСTИРA СTУДEНИЦA
SPATIAL PLAN OF THE SPECIAL PURPOSE AREA OF STUDENICA MONASTERY
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Аутор :и
Институција:

2019.
дипл. инж арх Иван Радуловић и стручни тим ЈП Урбанизам - Крагујевац. .
ЈП Урбанизам - Крагујевац







КАТЕГОРИЈА

02
ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ГРАДОВА И ОПШТИНА

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ГРАДОВА И ОПШТИНА

SPATIAL PLANS OF

CITIES AND MUNICIPALITIES



CATEGORY 02
SPATIAL PLANS OF CITIES AND MUNICIPALITIES

Spatial lansP of Cities and Municipalities

2   1.0
SPATIAL PLAN OF THE CITY OF VRANJE

2.02
SPATIAL PLAN OF LAJKOVAC MUNICIPALITY,
HARMONIZATION WITH THE PROVISIONS OF THE LAW ON PLANNING AND CONSTRUCTION

2.03
SPATIAL DEVELOPMENT PLAN OF THE MUNICIPALITY OF HERCEG NOVI FOR THE PERIOD UP TO 2030

2.04
AMENDMENTS SPATIAL PLAN DOLJEVACTO THE OF



КАТЕГОРИЈА 02
ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ГРАДОВА И ОПШТИНА

Просторни планови градова и општина

2   1.0
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАЊА

2.02
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ,
УСАГЛАШАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

2.03
ПРОСТОРНО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА ПЕРИОД ДО 2030.ГОДИНЕ

2.04
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ



Просторни планови градова и општина



0 . 1.2 0Просторни планови градова и општина Spatial Plans of Cities and Municipalities

Просторним планом Града Врања је обухваћено административно подручје Града Врања, чија је површина 860 km2 . Просторним планом дефинисана је
концепција интегралног, одрживог, уравнотеженог друштвено-економског и просторног развоја; усаглашена су планска решења са променама у
организацији и систему локалне самоуправе и са концепцијом просторног развоја Републике Србије. Основни циљеви просторног развоја Града Врања
јесу: стварање правног и планског основа за издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе, унапређење просторног
развоја, односно усаглашеност економског, еколошког, физичког и социјално-културног развоја до нивоа којим ће Град Врање бити конкурентан у ширим
републичким и перспективно европским оквирима.

The Spatial Plan of the City of Vranje covers the administrative area of the City of Vranje, with an area of 860 km2 . The spatial plan defines the concept of integral,
sustainable, balanced socio-economic and spatial development; Planned solutions were harmonized with changes in the organization and system of local self-
government and with the concept of spatial development of the Republic of Serbia. The main goals of the spatial development of the City of Vranje are: creation of a
legal and planning basis for issuing location information, location conditions and building permits, improvement of spatial development, harmonization of economic,
ecological, physical and socio-cultural development to the level that will make the City of Vranje competitive in broader republican and perspectively European
frameworks.

Година :усвајања
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ПРОСТОРНИ ЛАН РАДА ВРАЊАП Г
SPATIAL PLAN OF THE CITY OF VRANJE
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Р иазвој општине Лајковац заснива се на синтез друштвено-економских и еколошких фактора са циљем да се у наредном периоду достигне ниво
одрживог развоја. Остваривање визије развоја, спроводи се кроз рационално коришћење ресурса, као што су пољопривредно земљиште, водни и
рудни ресурси. Уравнотеженим равојем насеља, изградњом путне и комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене, ствара се потенцијал за
развој привреде, пласмана пољопривредних производа и побољшања демографске структуре сеоских насеља. Афирмишу се недовољно развијени и
коришћени потенцијали туризам, обновљиви извори енергије, органска производња, спортско рекреативна садржаја, шумарство.- ..

The development of the Lajkovac municipality is based on a synthesis of socio-economic and environmental factors with the aim of achieving a level of
sustainable development in the coming period. The realization of the vision of development is carried out through the rational use of resources, such as
agricultural land, water and ore resources. The balanced level of settlements, the construction of road and communal infrastructure and public buildings create
the potential for economic development, marketing of agricultural products and improvement of the demographic structure of rural settlements. Underdeveloped
and used potentials are being affirmed - tourism, renewable energy, organic production, sports and recreational facilities, forestry.
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ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ,
УСАГЛАШАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

SPATIAL PLAN OF LAJKOVAC MUNICIPALITY,
HARMONIZATION WITH THE PROVISIONS OF THE LAW ON PLANNING AND CONSTRUCTION
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Просторно-урбанистичким планом општине Херцег Нови - ПУПОХН утврђена су рјешења која обезбјеђују балансирани и одрживи развој Општине као
привредног, образовног, здравственог, културног и административног центра, растућег квалитета живота и препознатљивог идентитета, за период до 2030.
године. План одражава интегративни и холистички приступ простору, и у пуној мјери материјализује циљеве и принципе одрживости и климатске
одговорности. Посебна значајка је његово упечатљиво иновирање у домену методологије планирања те је примјер методолошки успјешно примјењеног,
интегративног и транс-дисциплинарног приступа, и модела сусретног планирања ПУПОХН ЈЕ израдила Агенција за изградњу и развој Херцег Новог у.
сарадњи са експертима из Црне Горе и Србије.

The provides the planning solutionsSpatial Plan of the Municipality of Herceg Novi for the balanced and sustainable development of the Municipality asDevelopment
an economic, educational, health, cultural and administrative center, characterized by the growing quality of life and recognizable identity. The Spatial Development
P e and climate responsivenneslan an integrative and holistic approach to the spac  , and materialize the goals and principles of sustainabilityhas applied s . In particular,
the Plan innovates area andin the of planning methodology, represents an example of successfu applied integrative and transdisciplinaryl communication of the
approach, and a planning model. The Agency for Construction and Development of Herceg Novi in cooperation with experts fromparticipatory PUPOHN was done by
Montenegro and Serbia.
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ПРОСТОРНО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА ПЕРИОД ДО 2030.ГОДИНЕ
SPATIAL DEVELOPMENT PLAN OF THE MUNICIPALITY OF HERCEG NOVI FOR THE PERIOD UP TO 2030
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Територија општине Дољевац захвата централни део композитне долине Јужне Мораве, крајни северни део Лесковачке и мањи, јужни део Нишке котлине
које су повезане Корвинградском клисуром. Грађевинско земљиште општине Дољевац обухвата изграђен и неизграђен простор од km2, односно31,43
25,67% укупне површине. 4,52 km2 3,73 укупне површинеПланирано грађевинско земљиште у односу на постојеће повећано је за или за око % . Уређајна
основа се израђује у сврху просторног развоја села и подстицања његовог одрживог развоја, уважавајући типолошке и морфолошке различитости ландок је п
хоризонталне и вертикалне регулације урађен је на основу намене површина, саобраћајног решења и конфигурације терена Циљ израде Измене и допуне.
Просторног плана је преиспитивање планских решења у складу са убрзаним развојем општине Дољевац, новонасталим потребама и актуелном
проблематиком уређења и изградње простора.

The territory of Doljevac municipality covers the central part of the composite valley of South Morava, the ultimate northern part of Leskovac and the smaller, southern part
of Nis valley that link Korvingradskom gorge. Building lot Doljevac municipality includes unbuilt and built in a space of 31.43 km2, or 25.67% of total area. Planned building
lot in relation to the current has been increased to 4.52 or km2 to about 3.73% of the total surface area. Conditionby base is made for the purpose of spatial development of
the villages and encourage its sustainable development, taking into account the typological and morphological diversity and the plan of horizontal and vertical regulation
has been based on land use, traffic solutions and configuration of the terrain. The aim of theAmendments to the Spatial Plan of the review of planning solutions in line with
the rapid development of the municipality Doljevac, emerging needs and current issues of arrangement and territorial development .

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
AMENDMENTS SPATIAL PLAN DOLJEVACTO THE OF
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Након ГУП-а Врања из године усвојено је неколико измена закона и подзаконских аката, као и стратешких развојних докумената који имају2010.
значајног утицаја на просторни развој планског подручја.На основу резултата нове студијске и техничке документације, дошло је до промена у
концепцији инфраструктурних и технолошких система, делова насеља и сл.Циљ израде Генералног урбанистичког плана је преиспитивање
постојећих намена, прилагођавање новим потребама Града и израда решења која ће одговарати специфичним карактеристикама Врања и реалним
могућностима његове етапне урбане обнове Све наведене околности и промене утицале су на покретање процедуре за израду Генералног.
урбанистичког плана Врања.

After the General Urban Plan of Vranje since 2010, several amendments to laws and by-laws were adopted,as well as strategic development documents that
have a significant impact on the spatial development of the planning area. Based on the results of new study and technical documentation, there have been
changes in the conception of infrastructure and technological systems, parts of settlements, etc. The of the Plan is to review the existing purposes, adapt toaim
the new needs of the city and develop solutions that will meet the specific characteristics of Vranje and the realistic possibilities of its urban renewal. All these
circumstances and changes affected the initiation of the procedure for the preparation of the GUP of Vranje.

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВРАЊА
GENERAL URBAN PLAN OF VRANJE

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

2018.
Руководилац: Маја Недељковић, диа Коруководилац: Данијела Бандовић диа Стручни сарадници:; , ;
Татјана Цветковић,диа Биљана Стојановић, диа Саша Цинцовић, диг Миодраг Протић, диа Александра; ; ; ;,
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ЈП Урбанизам и изградња града Врања Врање„ “
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Генерални урбанистички план града Прилепа , се налази у централног дела јужног подручја Републике Северне1928,80 хектарана површини од
Македоније, северни део највеће долине у Македонији, Пелагонија. Мрежом државних и регионалних путева Прилеп је повезан са свим туристичким
центрима и већим градовима у Републици Македонији, Скопљу преко државног пута А прелазом Меџитлија (преко Битоле) у Републику1, граничним
Грчку путем А , а Крушево преко пута Р Брод цестом Р са туристичком регијом Преспа-Охрид.3е 1306, Македонски 1303 и Четврт је највећа
организациона јединица градског грађевинског земљишта са више блокова. Блок је мања организациона јединица и представља урбано подручје за
детаљно планирање простора.

The general urban plan of the town of Prilep, covering an area of 1928.80 hectares, is located in the central part of the southern part of the Republic of Northern
Macedonia, the northern part of the largest valley in Macedonia, Pelagonia. Through the network of national and regional roads Prilep is connected to all tourist
centers and major cities in the Republic of Macedonia, Skopje via the state roadA1, the border crossing Medzitli (via Bitola) to the Republic of Greece viaA3e, and
Kruševo via the road R1306, Makedonski Brod by the road R1303 and with Prespa-Ohrid tourist region. The district is the largest organizational unit of the city's
multi-block building land. The block is a smaller organizational unit and is an urban area for detailed space planning.

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА ПРИЛЕП , РСМ И ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕA
GENERAL URBAN PLAN OF THE CITY OF PRILEP, R of NM AND THE PLANS FOR DETAILED REGULATION
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Град Приједор покренуо је поступак израде Урбанистичког плана Љубија са планским периодом у априлу Граница обухваћеног2016 – 2036 2016.године.
простора захвата подручје површине , које је Просторним планом општине Приједор одређено као урбано подручје Љубије, а захвата970 2008 – 2018ha
централни дио насеља Љубија. План у дугорочном сагледавању развоја ), приоритетну пажњу поклања човјеку, његовом односу према(20 година
простору и активностима на уређењу хумане животне средине. Тежња је била реалним примјенљивим планирањем оживјети центар Љубиј . Планскиi e
приступ заснива се на ревитализацији и рехабилитацији запуштених и старих дијелова насеља, интерполацији нових садржаја у формираној матрици
насеља, те утврђивању потенцијалних локација за привредне активности које би биле окосница будућег развоја.

The city of Prijedor as initiated the process of developing the General Urban Plan for Ljubija with planning period from 2016 to 2036, inApril of 2016. The area of urban
plan covers 970ha. It was designated as the urban area of Ljubija by the Spatial Plan of Municipality of Prijedor 2008 – 2018, and covers the central part of the Ljubija
settlement. General Urban Plan in the long – term view of development (20 years distance) gives priority and attention to human planning solutions, thus functional
relations of space and activities in the organization of quality living environment. The aspiration was to revive Ljubija center with realistic and implementable planning
approach. The planning approach is based on the revitalization and rehabilitation of neglected and old parts of the settlement, the interpolation of new functions in the
formed settlement matrix, and the identification of potential locations for the economic activities which would be the backbone of future development.
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Циљ израде ИДПДР-а је омогућавање развоја насеља након поплава године. Овим планом се подстиче развој јавних, пословно стамбених и2014.те
туристичко угоститељских зона у самом центру насеља Планирано је повећање спратности у просторној целини центра како би се спречило ширење.
насеља у подручјима које нису безбедне од клизишта и поплава. Формирањем компактног насеља ће се омогућити рационалније инфраструктурно
опремање центра и ширење централних функција, а непосредна окружења ће моћи даље да се развијају у смеру екологије, заштите простора и еко
туризма. Овим планом се утврђују потребе израде планова на нижим нивоима којима ће се решити велики проблеми регулација речних корита и
дефинисање нових приступних саобраћајница које су важне у акцидентним ситуацијама.

The goal of this plan is to enable town' development after the floods in 2014th. This plan encourages the development of public, commercial, residential and tourist
zones in the center of the town. It is planned to increase the number of floors in the town' center, in order to prevent the spread of town in areas that are not safe
from landslides and floods. Such a compact town will allow rationalization of infrastructure in the center and expansion of central functions, while the surrounding
can be developed in the direction of ecology, sustainability and eco-tourism. This plan identifies the needs for the development of lower-level plans that will solve
the major problems of river regulation and define new access roads that are important in emergency situations.
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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ КРУПАЊ ДО 2025
AMENDMENTS OF GENERAL REGULATION PLAN FOR THE TOWN OF KRUPANJ BY 2025
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Концепт уређења излетишта по карактеру, квалитету и положају заснован је на савременим тржишним критеријумима потражње туристичке понуде, у
контексту актуалних трендова развоја планинског туризма, и посебно интересовања инвеститора за улагања у ово подручје, водећи рачуна о
природним вредностима, условима и ограничењима. Излетиште је планирано као поливалентни планински комплекс са нагласком на комерцијалном
туризму. Садржаји рекреације и спорта, јавних служби и услуга, као и саобраћајне и техничке инфраструктуре, предвиђени су у високом стандарду.
Посебну специфичност излетишту ће дати планирани спортско-рекреативни, забавно-рекреативни и туристички садржаји.

The concept of arranging excursion site by its nature, quality and location is based on a modern market criteria for the demand of tourist deals, in the context of
current trends in mountain tourism, and especially investors' interest in this area, taking into account natural values, conditions and restrictions. The resort is
planned as a polyvalent mountain complex with an emphasis on commercial tourism. acilities for recreation and sports, publicHigh standard is foreseen for all f
services, as well as transport and technical infrastructure. Planned sports- recreational, entertainment recreational and tourist facilities will give specialand and
touch to the excursion site.
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗЛЕТИШТА ЈАСТРЕБАЦ
GENERAL REGULATION PLAN FOR THE JASTREBAC RESORT
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Плански обухват представља подручје у крајњем југозападном делу града Ваљева. Концепцијом уређења, у складу са природним условима, развој и
унапређење површина и објеката јавне намене заснива се на дефинисању капацитета објеката за јавне намене, који одговарају потребама
становништва из ове целине и гравитационог подручја. Развој и унапређење површина осталих намена заснива се на повољним просторним
условима и правилима грађења за развој различитих претежних намена (становање, пословање, услужне и комерцијалне делатности и слично).
Планиран је развој пословања у зонама становања, увођењем делатности које не ометају основну функцију становања и не утичу на стање животне
средине.

The plan s scope represents the area in the farthest south eastern part of the town of Valjevo. With its regulation concept, which is adjusted according to the' -
surrounding natural conditions, its development and the improvement of the facilities and buildings of public purposes are based on the definition of the capacity of
the public purpose buildings which are suitable for this area's population as well as for the people from the surrounding areas. The development and the
improvement of other purposes' areas are based on the favourable spatial conditions and the construction rules for the development of the different predominant
purposes (residence, business, services and commercial activities et cetera). Business development has been planned in the residence zones with the
introduction of business activities that do not disturb the primary function of residence and that do not have an impact on the environmental conditions.
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЈУГ”
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Значај насељеног места Предејане у оквиру просторне и функционалне огранизације града Лесковца одређен је ППГЛ као општински субцентар и секундарни
туристички центар. ПГР-е дефинисане су смернице за развој насеља у складу са његовим карактеристикама, потенцијалима и потребама корисника простора,
а у оквирима просторног ограничења рељефом и ограничења створених проласком инфраструктурних коридора кроз Грделичку клисуру, који пресецају или
тангирају насеље. Предвиђено је унапређење постојећих и увођење недостајућих функција у насељу (формирање комплекса зелене пијаце, зоне
привређивања, пословања, етно комплекса у функцији верског туризма, проширење хуманог гробља) регулисање саобраћајне мреже и инфраструктурно
опремање, створене могућности за развој и валоризацију туристичког потенцијала насеља.

The significance of Predejane in terms of spatial and functional organization of Leskovac is determined by Spatial plan for city of Leskovac area both as a municipal
subcenter and a secondary tourist center. General Regulation Plan defines the guideline for the district development in accordance with its characteristics, potentials and
people's needs within the boundaries of its terrain limitations due to the infrastructural changes made for the corridor highway through Grdelicka Canyon which intersect or
abut this community. It is envisaged to improve the present and implement the missing community functions (building the green market, commercial or industrial
enterprises, etno sites for the purposes of religious tourism, expanding the cemetery), to regulate the traffic net and infrastructural equipment, existing possibilities for the
development and valorization of the community's tourist potential.
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПРЕДЕЈАНЕ
GENERAL REGULATION PLAN OF PREDEJANE SETTELMENT



0 . .3 80

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА
GENERAL REGULATION PLAN FOR THE GREEN AREA SYSTEM OF BELGRADE
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По први пут у историји планирања Београда израђен је јединствен плански документ система зелених површина града. Усвајањем плана, Београд је
добио законски основ за очување постојећих и планирање нових зелених површина и шума. Применом правила и норматива, биће повећан степен
озелењености и обезбеђена равномерна дистрибуција шума и зелених површина. Реализација зелене инфраструктуре града допринеће побољшању
микроклиматских карактеристика и енергетској ефикасности објеката, очувању биодиверзитета, адаптацији на климатске промене и др. Београђани
ће на пешачкој дистанци добити просторе природних, културних и естетских вредности, место сусрета, едукације, рекреације и уживања, што ће
позитивно утицати на њихово психофизичко здравље и афирмисање социјалне димензије града.

For the first time in Belgrade's planning history, a unique planning document for the city's green space system was made. By adopting the plan, Belgrade was
given the legal basis to preserve existing ones and plan for new green spaces and forests. Implementation of regulations and standards will increase the amount
of greenery and ensure a uniform distribution of forests and green areas. The realization of the green infrastructure of the city will contribute to the improvement of
microclimate characteristics and energy efficiency of buildings, preservation of biodiversity, adaptation to climate change, etc. Citizens of Belgrade will be
provided with spaces of natural, cultural and aesthetic values, a place of meeting, education, recreation and enjoyment within walking distance, which will
positively influence their psychophysical health and affirm the social dimension of the city.
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Планом се разрађује западни део града Пожаревца површине 917 синхронизовано и уз међусобно усклађивање планских решења са још петha 4a, ,
планова генералне регулације за територију у обухвату ГУП-а Пожаревца (ПГР „Пожаревац ПГР „Пожаревац 6“) Концепција уређења подручја1 .“ –
Плана заснована је на усклађивању даљег развоја постојеће привредне зоне, инфраструктурних и комуналних система са зоном становања, спорта и
рекреације. Планира се уређење и активирање постојеће индустријске зоне, проширење изграђених површина у функцији развоја производних и
услужних делатности, формирање пословно-комерцијалних зона, проширење и функционално унапређење стамбене зоне, као и зоне спорта и
рекерације.

The plan elaborates the western part of the of Požarevac with the area of 917ha 4a, synchronized, and with mutual alignement of planning solutions with fiveCity
other general regulation plans for the territory of the MUP Požarevac (PGR "Požarevac 1" - PGR "Požarevac 6"). The arrangement concept is based on the
harmonization of further development of the existing industrial area, infrastructure and communal systems with the area of housing and sports and recreation.
The Plan provides solutions for arrangement and activation of the existing industrial zone, expansion of the built-up areas for the purpose of development of
production and service activities, formation of commercial zones, expansion and functional improvement of the residential and sports and recreation zones.

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕГЕНЕРАЛНЕ „ПОЖАРЕВАЦ 2“
THE PLAN OF GENERAL REGULATION “PO AREVAC 2”Ž

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

Година :усвајања
Аутор :и
Институција:

201  .8
др Игор Марић, дипл.инж.арх. Бранислава Симић, маст.инж.арх. др Тања Бајић, маст.инж.арх., ,
Институт за архитектуру и урбанизам Србије



0 . .3 01Генерални урбанистички планови и планови генералне регулације General Urban Plans and Plans of General Arrangements

Централни део насеља Овчар бања налази се на територији општине Чачак. Посматрани плански обухват, који припада општини Лучани, у
инфраструктурном и сваком другом смислу, ослања се на централни део. Изграћене површине, као и оне које се планирају за изгрању, у оквиру
граница Плана чине једну компактну грађевинску и урбанистичку целину, без издвојених, засебних изграђених делова. На основу анализе постојећег
стања и процене развоја, узимајући у обзир ограничења, просторне могућности планирања саобраћаја и комуналне инфраструктуре, простор
обухваћен Планом подељен је на три зоне: Зона туристичко - комерцијалних услуга; Зона станбено - туристичких садржаја; Зона становања.

The central part of Ovčar Banja is located in the municipality of Čačak. The planning coverage, which belongs to the Municipality of Lučani, in infrastructural and
any other sense, relies on the central part of the settlement. Built areas within the boundary of the Plan, as well as those planned for construction, make this area a
unique and compact urban entirety, with no segregated, self-contained urban sections. Based on the existing state of space analysis and development
evaluation, also taking in the consideration the context of restrictions, spatial possibilities of traffic planning and communal infrastructure, a space implied with the
Plan is divided into three zones: Tourist and commercial services zone; Zone of residential and tourist areas; Residential area.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ОВЧАР БАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
PLAN OF GENERAL ARRANGEMENTS FOR A PART OF OVČAR BANJA SETTLEMENT ON THE TERRITORY
OF LUČANI MUNICIPALITY
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Планирана просторна организација насеља Нови Сланкамен заснива се на резервисању првенствено површина за становање, рад и рекреацију,
ангажовањем и уређењем неизграђеног дела грађевинског подручја, а без планираног значајног проширења грађевинског подручја насеља. При
утврђивању концепције уређења насеља сагледано је и непосредно окружење, односно пољопривредно земљиште које окружује насеље, са којим је
насеље интегрисано и које представља базу за развој насеља. Повољну предиспозицију за развој делатности везаних првенствено уз сировинско
залеђе, представља положај насеља у односу на окружење (пољопривредно земљиште погодно за воћарство) у близини реке Дунав. Додатну
повољност представља могућност прикључења на ширу саобраћајну матрицу друмског и водног саобраћаја насеље интегрисано и које представља
базу за развој насеља.

Spatial arrangement of the settlement Novi Slankamen have been primarily based on land-use provision for residential, business and recreational areas by
utilizing and arranging existing spatial structure of the settlement without significant extensions. In determining the concept of settlement arrangement, the
immediate surrounding of the settlement (the agricultural land which is the most important basis for its development) was also considered. A favorable
predisposition for the development of activities primarily related to its hinterland is the location of the settlement in relation to the agricultural land suitable for fruit
plantations near the Danube River.An additional advantage is the possibility of connection to the wider network of roads.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН
PLAN OF GENERAL ARRANGEMENTS FOR THE NOVI SLANKAMEN SETTLEMENT
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Друге ју парцијалних измена у оквиру основног плана. На делу комплекса Дуванске индустрије, у оквиру целине В,измене и допуне Плана обухвата 7
који је основним планом био предвиђен за пословно-трговински комплекс, планирана је међумесна аутобуска станица. Кроз целину Б планирана je
колска саобраћајница које ће повезати са Овчепољском улицом, са мостом преко реке Нишаве у оквиру целине.Даничићеву улицу Комплекс Тврђаве
А, ће , као и у основном плану. Измене се односе на делове заштићене околине Тврђаве, са циљемзадржа своју основну намену парковске површине
ослобађања зидина неадекватних садржаја и омогућавања приступачности свих капија а све у складу са "Идејним програмским решењем обнове
Нишке тврђаве са предлогом уређења и ревитализације", израђеном од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш 2011. године.

Other amendments the Plan include 7 partial changes within the basic plan. On the part of the complex tobacco industry within the continent in which the basicof
plan was designed for business and retail complex is planned for long-distance bus station. Through the whole B-school is planned roads that will connect the
street with Daničić Ovcepole street, with a bridge over the river Nišava. Castle complex in the context of a continent, will retain its primary purpose of the park area,
as well as in the basic plan. The amendments relate to the parts of the protected area of the Fortress, in order to release the walls of inappropriate content and to
allow accessibility to all the gates and all in accordance with The preliminary ruling reconstruction program Niš fortress with proposal planning and revitalization ,„ “
prepared by the Institute for Protection of Cultural Monuments Niš 2011.
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ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
- ПРВА ФАЗ парција не изменеA - л

OTHER AMENDMENTS TO THE PLAN OF GENERAL REGULATION OF AREAS MUNICIPALITY CRVENI KRST
FIRST– PHASE - partial changes
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Уређење Централног градског парка чији највећи део Знаменито место Спомен парк Крагујевачки октобар, НКД од изузетног значаја засновано је на,je
највишем степену заштите, унапређењу и презентацији изузетно сложеног система вредности историјск , културн , уметничк ,меморијалног парка ( а а а
архитектонск , урбанистичк , пејзажн , еколошк , етичк градских на начин да се оствариа а а а а) уз контролисан уплив функција у меморијални простор
едукативна, научноистраживачка, културна, рекреативна и туристичка сврха а у, еколошка једног од најзначајнијих простора и потенцијала Града
циљу а Део парка је у функцији Хиподрома и детаљно је разрађенповећањ интегрисаности у савремени друштвени, културни и привредни развој. .

Urban Planning of the Central City Park Š , most of which is Kragujevac October Memorial Park, immovable cultural property of great importance, it isumarice
based on the highest degree of protection,enhancement and presentation of the extremely complex value system of the memorial park ( historical, cultural,
artistic, architectural, urban, landscape, ecological, ethical) with controlled interference of city functions into memory space in order to achieve the educational,
scientific, research, cultural, recreational, ecological and tourist purpose of one of the most important places and the potential of the City, in order to increase
integration into contemporary social, cultural and economic development. Part of the park is in the function of the Hippodrome and has been elaborated in detail.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ПАРК ШУМАРИЦЕ''
PLANS OF GENERAL ARRANGEMENTS ''CENTRAL CITY PARK ŠUMARICE''
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Планина Мајевица обилује природним ресурсима који до сада нису били адекватно искориштени као туристички потенцијал. Бусија представља један
од врхова Мајевице, а гребен на којем ће се градити највећи број објеката простире се на висинама од до . Локација је окружена са800 мнм 845 мнм
шест општинских центара Републике Српске и Федерације БиХ међу којима су: Зворник, Бијељина, Тузла и Лопаре. Циљ покривања овог подручја
просторно-планском документацијом је почетак стратешке изградње подручја у духу развоја туризма и спорта. Простор условљен теренским
карактеристикама, осмишљен је као линеарна структура гдје се намјене нижу линијски са највећим проширењем у централном дијелу обухвата и
стварањем ужег центра са највећом концентрацијом садржаја.

Majevica Mountain is full of natural resources that have not been adequately used as a tourism potential. Busija represents one of the peaks of Majevica, and the
ridge on which the largest number of structures will be built extends at altitudes of 800 m to 845 m. The location is surrounded by six municipal centers of Republika
Srpska and the Federation of BiH, including: Zvornik, Bijeljina, Tuzla and Lopare.The goal of covering this area with spatial planning documentation is to begin
strategic construction of the area in the spirit of tourism and sports development. The space, conditioned by the terrain characteristics, is designed as a linear
structure where the uses are linearly with the largest expansion in the central part of the area and creating a narrower center with the higheststringing
concentration of contents.
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ЗОНИНГ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАЦИОНО-ИЗЛЕТНИЧКОГ ЦЕНТРА "БУСИЈА"
У ОПШТИНИ ЛОПАРЕ

ZONING PLAN OF A SPECIAL PURPOSE OF THE TOURIST-RECREATION-EXCURSION CENTAR „BUSIJA“
IN THE MUNICIPALITU OF LOPARE
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Израдом плана смо покушали одредити праву меру развоја инвестиције у складу са жељом да се једно мало место, какви су Владимирци, позиционира
на мапи развоја туризма и радних зона. Поштујући услове терена, затечени комплекс зеленила и геотермални потенцијал, покушали смо дефинисати
флексибилне услове који би могли одговарати широкој лепези заинтересованих инвеститора: може се формирати комплекс бање, туристичко-
рекреативни комплекс, старачки дом а дефинисани су и услови за производњу хране за сопствене потребе у стакленицима. Иако мала локација,
најтежи задатак је био управо то: дефинисати флексибилна правила грађења за непознатог инвеститора Узети су у обзир и услови суседства у којем.
се налази дом ученика и спортски објекти па је главни саобраћајни прикључак дефинисан са државног пута док је веза са центром насеља преко тзв.,
„зеленог коридора“.

By plan, we tried to determine the right measure of investment development in accordance with the desire to position a small , such as thedeveloping this town
Vladimir , on the map of tourism and development. the of the , the existing complex of greenery and geothermalci industrial Having in mind context location
potential, we tried to define flexible conditions that could suit a wide range of invest : a spa complex, a tourist-recreational complex, a nursing homepotential ments ,
greenhouses for producing of food for their own needs. Although a small site, the most difficult task was to define flexible construction rules for an unknown
investor. he main traffic connection is defined from the state road while the connection with the center of the is viaT town ''green corridor'', because of the
surrounding area with .students' dormitory and sports facilities

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊА ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА
PLAN OF DETAILED REGULATION FOR THE SPA COMPLEX VLADIMIRCI IN VLADIMIRCI

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

201  .9
Славица Ференц, Радни тим: Јана Богдановић, маст.инж.арх, Мирослав Макевић, дипл.инж.грађ, Драган
Павловић, дипл.инж.ел, Србољуб Радовановић, дипл.инж.саоб, Наташа Стојановић, дипл.инж.геод, Никола
Марковић, грађ.тех.
ЈП „Инфраструктура Шабац“, Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање
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Основни циљ израде Планa детаљне регулације комплекса стадиона "Дубочица" у Лесковцу је остваривање могућности реконстукције, односно изградње
новог стадиона по стандардима UEFE, на основу иницијативе Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Комплекс
стадиона "Дубочица" се састоји од три спортска терена, са пратећим садржајима који не испуњавају основне потребе и објектима који су лошег бонитета.
Планом се предлаже потпуна ревалитизација простора и надградња садржаја, уз дефинисање услова за формирање парцеле јавних спортских објеката и
пратеће намене. ПДР је дефинисао правила уређења и грађења за изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију постојећих објеката и
успостављање потребног нивоа инфраструктурне опремљености.

The basic goal for creating the Plans of Detailed Arrangements of the stadium complex Dubocica in Leskovac is effectuating the reconstruction possibilities- building
the new stadium according to UEFA standards as initiated by Public Investment Management Office of the Republic of Serbia. The stadium complex Dubocica
combines three sports terrains with supporting facilities which do not fulfil basic needs and have poor creditworthiness. The plan proposes complete space
revitalization and necessary upgrades with defining conditions for creating a public sports facilities complex. The Plan for the detailed regulation defines the
regulations on designing and building new structures, modifications and reconstructions of the present objects and establishing a required level of infrastructural
equipment.

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

201 .9
Oдговорни урбаниста: Ивана Ранђеловић, д.и.а , Ивана Момић, д.и.п.а , Одговорни урбаниста-сарадник: Татјана Здравковић,. .
д.и.г. Радни тим: Станиша Стојковић, д.и.г , Драган Ранђеловић, д.и.г. Новица Николић, д.и.ел. Зоран Стевановић, д.и.м.. , , ,
Жарко Албијанић, инж.ел., Соња Јанковска Станковић, д.и.а. Слађана Коцић, д.и.г., Соња Стојановић, д.и.а, Владица,
Стојановић, д.и.а., Александар Ђорђевић, д.и.а., Марија Јовановић Жишић, маст.инж.арх., Дејан Николић, инж.геод. Славица
Јовановић, геом., Милан Живковић, геом., Снежа Ристић, грађ.техн.
ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац"

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА "ДУБОЧИЦА" У ЛЕСКОВЦУ
DETAILED REGULATION PLAN OF THE STADIUM COMPLEX DUBOČICA IN LESKOVAC
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Израдом овог плана настављен је развој препознатљиве матрице Новог Београда, створене су могућности за рационално коришћење простора и
измештање инфраструктурних објеката. Концепт планирања био је усмерен ка повезивању постојећих садржаја Новог Београда са Парком
пријатељства и обалом Дунава, а основна карактеристика рада је континуитет, и то: континуитет урбане матрице и отвореног блока, континуитет
кретања и континуитет визура. „Првобитни Нови Београд“ коме припада блок данас представља један од најрепрезентативнијих делова Београда,12,
а сам Нови Београд сведочи о привредном, управно административном и културном развоју града, па је неизграђеном простору дат акценат
планирањем високих објеката.

The main scope of this plan is continued development of a recognizable New Belgrade matrix, creating opportunities for rational use of space and relocation of
infrastructure facilities. The planning concept was connecting the existing contents of New Belgrade with the „Park prijateljstva“ and the Danube, and the main
feature of the work is continuity, namely of: urban matrix and open block, movement and views. The "original New Belgrade", to which block 12 belongs, is today
one of the most representative parts of Belgrade, and New Belgrade itself testifies to the economic, administrative and cultural development of the city, so the
undeveloped space was given the emphasis by planning high-rise buildings.

Година :усвајања
Аутор :и
Институција:

201  .7
дипл.инж.арх. Милана Вандић дипл.инж.арх. Анђелка Милорадовић, Душан Мандрапа,
УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР ДОО Београд

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН12, ГРАДСКЕ
DETAILED REGULATION PLAN FOR PART OF BLOCK 12, CITY MUNICIPALITIES NEW BELGRADE AND ZEMUN
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Подручј План у зони централних градских функција коју карактерише разноврсност намена: становање високих и средњих густина, концентрацијаe a je
јавних функција, културно-историјских објеката, амбијенталних целина и комерцијалних делатности, које заједно генеришу функцију централитета.
Флексибилнијим начином планирања омогућено је унапређење постојећег начина организације и коришћења простора. Приступ се огледа у подизању
квалитета локација са респектабилним повећањем стамбеног и пословног простора уз поштовање услова локације уз планирање недостајућих
садржаја: паркинзи и гараже, паркови, спортско-рекреативни садржаји, као и намене које ће објекте градитељског наслеђа укључити у туристичку
понуду.

Area of the Plan is in the zone of central city functions characterized by a variety of purposes: high- and medium-density housing, public functions concentration,
cultural and historical objects, ambient entities and commercial activities that together generate the centrality function.Amore flexible planning method enhances
the existing organization and use of space. The approach reflects a quality of locations with a respectable increase in residential and commercial space, while
respecting the conditions of the site with the planning of missing facilities: parking lots and garages, parks, sports and recreational facilities, as well as the
purposes that the architectural heritage objects will include in the tourist offer.

Година :усвајања
Аутор :и
Институција:

201  .6
дипл.ин .арх. Лидија Богићевић дипл ин .арх. Гордана Недељковићж , ж
Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање, Крушевац

ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА "ЦЕНТАР У КРУШЕВЦУ2"
AMENDMENTS OF DETAILED REGULATION PLAN FOR THE RESIDENTIAL-BUSINESS COMPLEX "C "ENT 2 IN KRUSEVACRE
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Предметно подручје налази се у централном делу Кикинде. Концепција уређења се заснива на потенцијалима предметног простора за изградњу
објеката у типологији отвореног блока, дефинисању јавног интереса и унапређењу стандарда коришћења простора. Унутар блока, планирана је
реконструкција и унапређење зелених површина са формирањем микроамбијенталних целина. Планирана је и изградња нових вишепородичних
објеката, тако да се не наруши постојећи концепт, уз попуњавање неизграђених површина, у оним деловима где првобитно није завршена реализација
овог блока. Садржаји су поред постојеће основне школе унапређени кроз планирање доградње предшколске установе и изградњу зелене пијаце.
Уколико се укаже потреба, могућа је изградња и здравствене станице и јавне гараже.

The scoped area is situated in the central part of Kikinda. The development concept is based on the potentials of the subjected area for the construction of facilities
within the typology of the open block of flats, defining of the public interest and the improvement of the standards of spatial use. Within the block, the reconstruction
has been planned as well as the improvement of the green areas, with the formation of the micro ambience unity. The construction of new buildings for more
families has also been planned, with the purpose to preserve the existing concept, altogether with the filling the undeveloped areas in those parts where the
realisation of this block has not primarily been finished. Besides the existence of a primary school, the concept of facilities has been improved by the plan to
upgrade the existing preschool facility and a green market. If the need for this appears, there is also a possibility to build a public health unit and a public car park.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ДЕО БЛОКА ) У КИКИНДИ24 И 46 (МИКРОНАСЕЉЕ
DETAILED REGULATION PLAN FOR BLOCK 24 AND PART OF BLOCK 46 ( ) IN KIKINDATHE THE MICRO SETTLEMENT
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Језеро Прилеп је спортско-рекреативна зона од која се налази око вештачког језера величине , у близини града Прилеп, у северној5 хектара 25 хектара
Македонији. Пројекат је наручила општина Прилеп, а биће изграђен у периоду Светске банке. Зона је планирана као регионални2018-2025, донацијом
центар који нуди природна места за пењање (балванирање), вожњу кајаком, кампирање, бициклизам и планинарење за све људе који живе„outdoorsy“
за узбуђења нове авантуре. Овај пројекат ће позитивно утицати на локалну заједницу, нудећи нове могућности кроз ново запошљавање, узбудљиве
изазове и нова искуства људима из свих крајева света.

Prilep Lake is a 5-hectare sport-recreational zone located around a 25-hectare artificial lake, near the city of Prilep, North Macedonia. The project was
commissioned by Prilep Municipality, and will be built between 2018-2025, with the donation from the World Bank. The zone is planned as a regional center that
offers natural sites for climbing (bouldering), kayaking, camping, cycling and hiking to all outdoorsy people that live for the thrill of a new adventure. This project will
positively affect the local community, by offering new possibilities through new employment, exciting challenges and new experiences for people from all over the
worlds.

ПРИЛЕПСКО ЈЕЗЕРО – НОВЕ АВАНТУРЕ, НОВЕ МОГУ НОСТИЋ
PRILEP LAKE - NEW ADVENTURES, NEW POSSIBILITIES
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Планом је предвиђено проширење и уређење градског гробља у Бачкој Паланици. Планирано је да се сахрањивање обавља на два начина: класичним
покопавањем посмртних остатака у појединачне гробове, породичне гробове и гробнице или полагањем урни кремираних у касете розаријума,
односно у нише колумбаријума. Постојећа гробна поља се задржавају, а на простору предвиђеном за проширење градског гробља формирају се нова
гробна поља оивичена алејама, као и простор за розаријум и колумбаријум. Градско гробље представља класично архитектонско гробље које се гради
у геометријском стилу са правоугаоном просторном структуром, централном саобраћајницом дуж главне осе и ортогоналном мрежом споредних
саобраћајница.

The plan envisages the expansion and arrangement of the city cemetery in Bačka Palanka. It is planned that burial should be done in two ways: by classic burial of
mortal remains in graves or by laying the urns of cremated in rosary or columbarium. Existing burial areas are being retained and new burial areas are being
formed in the space intended for the expansion as well as space for rosary and columbarium. The city cemetery is a classic architectural cemetery built in a,
geometric style with a rectangular spatial structure and with a central road along the main axis and an orthogonal network of side roads.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
DETAILED REGULATION PLAN OF THE CITY CEMETERY IN BAČKA PALANKA
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Подручје плана и најближе окружење, налазе се ван грађевинског подручја насеља Бачка Паланка (са североисточне стране), намењено је раду.
Подручје претежно чини обрадиво земљиште лошег квалитета (слатина), често натопљено водом, због конфигурације терена и састава тла Највећи.
део земљишта је власништво државе. Такође, само земљиште планирано за дефинисање радне зоне је величине око што омогућава66,18ha,
организацију и већих радних комплекса. Трасе државне путне мреже и планираног индустријског колосека железнице чиниће планирану радну зону
врло приступачном у смислу снабдевања и испоруке. Због свега наведеног, највећи део планског подручја предвиђен је за радну зону.

The planing area and the surroundings, outside the residential area of the Backa Palanka settlement (northeast side), are intended for industry. The area
predominantly consists of poor quality arable land, often soaked in water, due to the configuration of the terrain and soil composition. Most of the land is owned by
the state. Also, tarea planned for industry is about 66.18 ha in size, which enables the organization of larger work complexes. The routes of the national road
network and the planned industrial railway track will make the planned work area very accessible in terms of supply and delivery. Due to all, most of the planning
area is planned for the industrial zone.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „ЗАГРАДА“ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
DETAIL ARRANGEMENT PLAN OF INDUSTRIAL AREA „ZAGRADA“ IN BAČKA PALANKA
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ СА ПЛАНИРАНИМ РЕГУЛАЦИЈАМА И АКУМУЛАЦИЈАМА,
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ (I ФАЗА)

DETAILED PLAN TOPCIDER RIVER WITH PLANNED REGULATIONS AND ACCUMULATION,URBAN
CITY MUNICIPALITIES SAVSKI VENAC, RAKOVICA AND VOZDOVAC (I PHASE)

Слив Топчидерске реке, десне притоке реке Саве, је бујичног карактера са великим бројем малих бујичних притока. Планирана регулација
Топчидерске реке, њених притока и изградња акумулација на притокама омогућава спровођење мера активне и пасивне одбране од поплава. Према
класификацији водотока Топчидерска река и њене притоке су ван класе због великог присуства органских материја. Планирана изградња фекалних
колектора у долинама водотокова, у циљу повезивања насеља на градски канализациони систем побољшаће постојећи квалитет вода, посебно у,
микробиолошком погледу.

The Topcider river basin, the right tributary of the Sava river, is torrential character with large number of small torrential tributaries. The planned regulation of
Topcider river, its tributaries and construction of accumulations on the tributaries enables the implementation of active and passive flood protection measures.
According to the classification of watercourses, Topcider river and its tributaries are out of class because of the presence of organic substance. The planned
construction of fecal collectors in the valleys of watercourses, in order to connect the settlements to the city sewage system, will improve the existing water quality,
especially in microbiological terms.
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Подручје обухваћено Планом интегрални је део зоне новог градског центра који треба да се формира између аутопута Београд - Ниш, Булевара кнеза
Александра, Улице војводе Путника и Улице Драгана Манцеа. Простор на коме је основана Прва српска парна пивара Ђорђа Вајферта1873 године
која је после Другог светског рата наставила са радом као Београдска индустрија пива, трансформисаће се у у комерцијалне делатности уз железничку
станицу „Београд Центар“. Објекти старе пиваре (лагуми и Кућа Ђорђа Вајферта) представљају потенцијал локације за развој индустријског туризма.
Специјална болница добија свој комплекс и могућност за модернизацију а „Рудо“ се трансфорнише у мешовите градске центре.

The area of the Plan is an integral part of the new city center area, formed between the Beograd - Nis highway, Bulevar kneza Aleksandra, vojvode Putnika and
Dragana Mancea streets. Area of the First Serbian Steam Brewery, George Weifert was founded in 1873, which continued to operate as the Belgrade Beer
Industry after World War II, will be transformed into commercial activities along the Belgrade Center train station. Facilities of the old brewery (Lagums and the
House of George Weifert) represent the potential of the site for the development of industrial tourism. Special hospital gets its complex and the opportunity for
modernization and Rudo is transformed into mixed city centers.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС БИП-А, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
DETAILED REGULATION PLAN FOR THE BIP COMPLEX, SAVSKI VENAC CITY MUNICIPALITY
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА:
КРАЉА МИЛАНА, РЕСАВСКЕ, НЕМАЊИНЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

DETAILED REGULATION PLAN FOR THE AREA BETWEEN THE STREETS:
KRALJA MILANA, RESAVSKA, NEMANJINA AND SVETOZARA MARKOVIĆA, SAVSKI VENAC CITY MUNICIPALITY

Циљеви израде Плана су проширење објекта Југословенског драмског позоришта, дефинисање капацитета изградње у складу са планским основом и
ограничењима у простору и очување и унапређење постојеће јавне зелене површине. Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина
коришћења простора су проширење капацитета позоришта изградњом театра ''Бојан Ступица'' који је у постојећем стању девастиран, редефинисање
и унапређење постојеће урбане структуре блока који је од изузетног значаја за град јер представља део важног културно историјског простора уз Улицу
краља Милана и дефинисање мера урбанистичке заштите парка ", као евидентираног природног добра и интегралног дела парковског"Maњеж
наслеђа Београда.

The objectives of the Plan are to expand the Yugoslav Drama Theater, the construction capacity in accordance with the design basis and spacedefining
constraints, and to preserve and improve the existing public green space. Expected planning effects in terms of improving the use of space are the expansion of
the capacity of the theater by the construction of the Bojan Stupica Theater, which is in its present state devastated, redefining and improving the existing urban
structure of the block, which is of great importance for the city as an important cultural and historical space along Milan Street, and defining urbanthe kralja a
protection measures for Manjež Park, as a registered natural asset and integral part of Belgrade's park heritage.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ САДРЖАЈА
–НА ПОДРУЧЈУ „ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА“ УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН

PLAN OF DETAILED REGULATION FOR THE MULTIPURPOSE CULTURAL AND SPORT FACILITIES
AT THE AREA OF “PARK OF FRIENDSHIP” – USCE, MUNICIPALITIES OF NEW BELGRADE AND ZEMUN

Простор приобаља и ушћа Саве и Дунава са парк површином Ушће од око јединствен и непоновљив ресурс града Београда. План, „ “ 92 ha, представља
је рађен са циљем формирања идентитета подручја као централног градског парка дефинисања локација за изградњу установа од највишег значаја: ;
за развој културе у Београду и Србији увођења нових садржаја дефинисања односа према приступу рекама, визурама и силуетама дефинисања; ; ;
праваца кретања заштите јавног интереса и унапређења природних, културних и градитељских вредности. План прописује расписивање;
међународног урбанистичко-архитектонског конкурса са циљем прецизног позиционирања, провере капацитета и добијања најбољих решења
планираних репрезентативних објеката културе Републике Србије.

The waterfront area at the confluence of rivers Sava and Danube with park area “Usce” represents unique resource of the City of Belgrade. The aim of the plan is
to establish the identity of the area as Central City Park, to determine locations for the institutions of highest importance for the development of culture in Serbia, to
introduce new facilities, to define accessibility, to preserve public interest and improve natural, cultural and heritage values. The Plan determines calling for
international architectural and urban competition to determine final locations, capacities and the best design of planned representative cultural institutions of
Serbia.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВУ КУМОДРАШКУ УЛИЦУ ОД УСТАНИЧКЕ УЛИЦЕ ДО ДАРВИНОВЕ УЛИЦЕ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

DETAILED REGULATION PLAN FOR NOVA KUMODRAŠKA STREET FROM USTANIČKA STREET TO DARVINOVA STREET,
ŽDOVACVO CITY MUNICIPALITY

Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање планског основа за реализацију Нове Кумодрашке улице на потезу од Устаничке улице до
Дарвинове улице - градска општина Вождовац Обзиром да у постојећем стању дуже време егзистира низак ниво услуге на аутопуту, смањена. , ,
прегледност и безбедност у зони денивелисаног укрштаја Аутопут улица Мишка Јовановића да саобраћајни потез у постојећем стању нема– ,
континуитет, већ је подељен на више краћих целина неадекватних саобраћајних профила, приступило се адекватном повезивању јужног дела Града
магистралном саобраћајницом.

The goal of developing the Detailed Regulation Plan is to create a planning basis for the implementation of Nova Kumodraška Street on the route from Ustanička
Street to Darwinova Street - Vozdovac City Municipality. Considering the low level of service on the highway, reduced and safety in thesight distance Interchange
zone of the Highway - Misko Jovanovic Street in the condition, that the traffic in the existing state does not have continuity, but ispresent also considering section
divided into several shorter sections inadequate , adequate connection was made between the southern part of the city thewith cross-sections with this Arterial
road.
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ЈП УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам Нови Сад" "

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ПЛАНИРАНОГ ЗА АРХЕОЛОШКИ ПАРК,
ЗАПАДНО ОД БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ

DETAILED REGULATION PLAN OF THE AREA PLANNED FOR ARCHEOLOGICAL PARK,
WEST OF EVROPA BOULEVARD IN NOVI SAD

Планирани археолошки парк је репрезентативни и исплативи ресурс са више аспеката, намењен је првенствено образовању. Атрактиван положај археолошког
парка, насеље старо и непосредно окружење изузетних природних карактеристика овај комплекс треба да истакну и сврстају у ред археолошких7000 година
паркова Европе Зоне изградње планирају се у складу са потребама археолошког парка у целини, функционалном организацијом и специфичним потребама.
појединих садржаја археолошког парка, поштујући постојеће археолошке налазе и просторне природне карактеристике простора Планира се као комплекс са.
две урбанистичке целине целина са археолошким музејом и мултимедијалникм (визиторским) центром и целина са тематским парком са пратећим: 1 2
садржајима.

The planned archeological park is an attractive and profit-making resource, from various aspects, used primarily for education. The attractive location of the archeological
park, a 7,000-year-old settlement and the immediate environment with outstanding natural features should make this complex stand out and rank among European
archeological parks. The bulding zones are planned in accordance with the needs of the archeological park as a whole, the functional organization and the specific needs of
the archeological park, respecting the existing archeological findings and natural features of the area. The park is planned as a complex containing two urban units: unit 1 -
archeological museum and multimedia (visitor) center and unit 2 - theme park with associated facilities.
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План је дефинисао услове за речне крузере категорије три сидра, на међународној реци Дунав,просторног уређења путничког пристаништа и марине
а руте до г и општинеу циљу активирања Археолошког парка „Виминацијум'' као и свих других туристичких потенцијала рада Пожаревца
Костолац. Такође планиран је ,развој и унапређење атрактивности постојећег спортског аеродрома, спортско – рекреативних и туристичких садржаја
укључујући простор за камп и бициклистичке стазе и, комерцијално – услужних садржаја на делу обале уз Дунав породичног становања са
смештајним капацитетима у функцији туризма као допунском наменом.

The Plan defined conditions for planning of the passenger pier for the river cruise and marina of category three anchors, on the nternational river Danube, in orderi
to activate route to theArchaeological park "Viminacium" and all other turistic potentials of the city of Pozarevac and the municipality of Kostolac. It is also planned
to develop and improve the attraction of the existing airport, sports, recreational and tourist content, including space for the camping and cycling trails, commercial
use on the bank side of Danube and the residential area with accomodation facilities in the function of tourism as a supplementary purpose.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ДРАГУЉ'' У КОСТОЛЦУ
DETAILED REGULATION PLAN ''DRAGULJ'' IN KOSTOLAC

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

201  .9
др Наташа Даниловић Христић, дипл.инж.арх., Маја Христов, дипл.инж.арх.,
др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
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The Srebrnac area belongs to the partially urbanized zone of the Kopaonik tourist center, where the development and construction of accommodation facilities,
infrastructure and related services, defined according to the Kopaonik, has begun. The plan defines the rules of regulation andspatial plan of national park
construction, and also the creation of conditions for the further development, construction and infrastructural equipment of the tourist complex "Srebrnac" on
Kopaonik. Plan, through its implementation, is expected to enable the increase of the value of this area by planning the completion of the construction of a tourist
complex in a predominantly natural mountainous area, to achieve relatively concentrated construction in a smaller but convenient area, also by expanding the
alpine ski resort to connect with the planned secondary center of Brze e with the Gočmanci and increase the capacity of ski services.ć

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „СРЕБРНАЦ“ НА КОПАОНИКУ
DETAILED REGULATION PLAN FOR TURISTIC COMPLEX “SREBRNAC” ON KOPAONIK

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

2018.
др Божидар Манић, д.и.а др Ана Никовић, д.и.а и др Тијана Црнчевић, д.и.п.а остали чланови тима:, . ;
Борјан Бранков, м.и.а, Катарина Мајхеншек, д.и.а.
Институт за архитектуру и урбанизам Србије

Простор Сребрнца припада делимично урбанизованој зони туристичког центра Копаоник, у којој је започет развој и изградња објеката смештаја,
инфраструктуре и пратећих услуга, дефинисаној према просторном плану националног парка Копаоник План детаљне регулације дефинише правила.
уређења и грађења и стварање услова за даљи развој, изградњу и инфраструктурно опремање туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику.
Спровођењем овог плана очекује се да се омогући повећање вредности овог простора планирањем довршетка изградње туристичког комплекса у
претежно природном планинском пределу и релативно концентрисана изградња на мањем али погодном простору подручја. Поред тога,,
проширењем алпског скијалишта се омогућава повезивање са планираним секундарним центром Брзеће са Гочманцима и повећање капацитета
скијалишне понуде.
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Парк "Стари град", ГУП-ом града Ужица је опредељен као централни градски парк,са акцентом на средњевековно утврђење Ужички град и хидроцентралу "Под
градом"као непокретна културна добра од великог значаја, има изванредан положај. Морфологија терена, културно-историјски контекст, изузетне визуре на град,
релативна близина градског центра, опредељује овај простор за намену централног градског парка, који би пружао могућност свестране рекреације, одмора и забаве и
био место одвијања одређених културних манифестација.Планским решењима се омогућава валоризација положаја утврђења Ужички град, у циљу унапређења
туристичке понуде града и повећања броја посетилаца.Планирана је изградња пешачког моста већег распона преко реке Ђетиње до утврђења Ужички град. Мост
представља функционалну везу са утврђењем Ужички град и припадајућом амбијенталном целином,која ће омогућити пешачки приступ и визуелну промоцију, као и
доступност планираним садржајима. Средство повезивања (мост) због свог положаја постајенова туристичка атракција по себи, видиковац, нови пункт.

Within the General Urban Plan of Uzice, Park Old Town is defined as a central city park, with emphasis on the medieval fortress Uzicki grad and the hydroelectrical power plant Pod
gradom, as an immovable cultural properties of great importance and it has a remarkable position. The morphology of the land, cultural and historical context, outstanding views of the
city and relative proximity to the city center are the factors determining this space for the purpose of the central city park, which would provide the possibility of comprehensive
recreation, leisure and entertainment and it would be the backdrop of certain cultural manifestations. Planned solutions enable valorization the position of the fortress Uzicki grad, in
order to improve the tourist offer of the city and increase the number of visitors. Construction of the pedestrian bridgewith wider range across the river Đetinja to the fortress Uzicki grad
is planned. The bridge represents a functional connection with the fortress Uzicki grad and associated environmental units, which will allow pedestrian access, visual promotion and
availability of the planned facilities as well. Due to its location, the Bridge as linking ageent becomes new tourist attraction, viewpoint and new checkpoint.

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

201  .9
Одговорни урбаниста: д.п.п., Мила Арсовић д.и.а. Ружа Пенезић Радни тим: Ана Миливојевић, д.и.а. Невенка, . ,
Петровић, д.и.а. Весна Јованетић, дипл.географ Ивана Марковић, д.и.а. Вера Алексић, грађ.техн. Светлана, , , ,
Стаменић, грађ.техн. сарадници: Златко Милошевић, д.и.шум. Данка Филиповић Томић, маст.инж.пољ., , ,
Eвица Рајић, дипл.екол.
ЈП ''Ужице развој Ужице''

ПЛАН ДЕТАЉНЕРЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ
PLAN OF DETAILED ARRANGEMENTS IN UZICE„OLD TOWN“
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Основни циљ израде плана је дефинисање услова за уређење и изградњу објеката у оквиру предметног простора као и дефинисање услова за
изградњу објеката у склопу комплекса стадиона ФК „Спартак“ како би се постигли адекватни услови и критеријуми који су дефинисани међународним
стандардима (УЕФА). На основу утврђеног режима коришћења простора извршена је подела земљишта на површине јавне и остале намене.
Планским решењем извршена је корекција регулација прилазних саобраћајница стадиону, дефинисани су безбедносни коридори и простори
планирани за стационарни саобраћај; одређени су простори за парковске површине, простори за изградњу објеката и дефинисани су услови за
решавање проблема отвореног канала који се налази у обухвату плана.

The main goal of the plan is to define the conditions for the arrangement and construction of facilities within the determined area, as well as to define the conditions
for the construction of facilities within the stadium complex FC "Spartak" in order to achieve adequate conditions and criterions defined by international standards
(UEFA). Based on the established space utilization regime, the expanse was divided into public and other areas. The planned solution corrected the regulations of
the access roads to the stadium, defined the safety corridors and spaces planned for stationary traffic; spaces for park areas, spaces for construction of buildings
have been identified and conditions for solving the open channel problem within the scope of the plan have been defined.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА ФК „СПАРТАК“ И ЊЕГОВОГ ОКРУЖЕЊА
DETAILED REGULATION PLAN FOR THE ARRANGEMENT OF THE COMPLEX FC "SPARTAK" AND ITS ENVIRONMENT

Година :усвајања
Аутор :и
Институција:

201  .9
дипл.инж.арх. Петар Андрић; дипл.инж.арх. Тања Мијатовић
Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица
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Planning area consists of parcels of municipal road between the border of the construction zone Klenak the west and the border of the construction zone Grabovci
the east. Implementation of this plan would be achieved by complementing and completing the municipal road network, as well as solving the problem of traffic
connections the village Klenak and Grabovci. The road route partly runs through the habitat of protected and strictly protected wild species of national importance
with the tag RUM02 "Senjajske ponds and hunting grounds Karakuša part." On the south side there is a special nature reserve Obedska bara. Municipal road
connects to the national road network - DP 1B order No.21.

П - ГЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНСКИ ПУТ КЛЕНАК РАБОВЦИ„ “
DETAILED REGULATION PLAN “MUNICIPAL ROAD KLENAK - GRABOVCI”

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

201  .9
ди , д , дпл.инж.саобр.- мастер Марија Зец ипл.инж.арх мастер Тања Ковачевић ипл.инж.грађ. Драган.
Филповић ипл.инж.ел. Петар Ђуричић нж.геод. Јован Цвејић, д , и
Јавно урбанистичко предузеће "План" Рума

Планско подручје обухвата парцеле општинског пута, између границе грађевинског подручја насеља Кленак на западу и границе грађевинског
подручја насеља Грабовци на истоку Реализацијом овог Плана постигло би се допуњавање и комплетирање општинске путне мреже, као и решавање.
проблема саобраћајног повезивања насеља Кленак и Грабовци. Траса пута једним делом пролази кроз Станиште заштићених и строго заштићених
дивљих врста од националног значаја са ознаком РУМ баре и део ловишта Каракуша“. Са јужне стране налази се Специјални резерват02 „Сењајске
природе Обедска бара Општински пут се прикључује на државну путну мрежу - ДП реда бр. 1Б .21.
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The main objective of developing and adopting the Detailed regulation plan for the central area of the Macvanska Mitrovica Settlement is the planned elaboration
at the DRP level of elements of the higher order plan - GUP of the Sremska Mitrovica from 2015, which implies developement of Secondary City Center within the
given scope of this plan, that is, developement of the Center of the Mačvanska Mitrovica settlement in the context of the basic concept of two river banks city
development, existing local spatial and functional contents defined by the GUP and the achieved level of urban development of this part of the city, as well as the
Sremska Mitrovica as a whole.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ МАЧВАНСКЕ МИТРОВИЦЕ
DETAILED REGULATION PLAN FOR THE CENTRAL AREA OF THE MAČVANSKA MITROVICA

Година :усвајања
Аутори:

Институција:
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дипл.инж.арх. Младен Врзић, дипл.прост.планер Мирјана Вашут, дипл.инж.арх. Милица Хрустић,
дил.инж.саоб. Обрад Вученовић, грађ.тех. Биљана Михаиловић
Јавно предузеће за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица

Основни циљ израде и доношења Плана детаљне регулације централне зоне насеља Мачванска Митровица је планска разрада на нивоу ПДР-а
елемената плана вишег реда ГУП-а града Сремска Митровица из која подразумева да се у задатом обухвату овог плана развије2015. године
Секундарни градски центар, односно Центар насеља Мачванска Митровица у контексту основног концепта развоја града на две обале ГУП-ом,
дефинисаних просторних и функционалних садржаја у затеченим месним условима и достигнутом степену урбаног развоја овог дела града, као и
Сремске Митровице у целини.
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План је урађен у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ коју финансира Европска унија из,
средстава ИПА спроводи Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије. Циљ израде Плана је стварањеII 2016, а
планског основа за спровођење поступка озакоњења бесправно изграђених објеката и у том погледу План дефинише правила парцелације, уређења и
грађења. Највећи део простора заузимају стамбене јединице, тзв. „Колонија“, која чини јединствену амбијенталну целину „Колонија“ чини. језгро око
којег се развијао Беочин као урбано индустр јско насеље и сведочанство о ормирању првог индустријског насеља у Војводинии фie .

The planning document has been done as part of the program called „EU Support to Roma Inclusion-Strengthening local communities towards Roma inclusion“
which is funded by the EU and implemented by the Standing Conference of Towns and Municipalities. The Plan aims to improve and institutionalise illicit dwellings
and buildings of local Roma community in Beocin. The planning document created the legal framework for spatial arrangements, construction and allotment. The
majority of buildings in the community are dwelling units of so called “Colony” which represents unique spatial ambient of the first industrial settlement in
Vojvodina.
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Наташа Медић, д.и.п.а., Драган Морача, грађ.техн., Бранко Миловановић, дипл.инж.мел., Зорица Санадер,
д.и.ел., Милан Жижић, д.и.маш., Тања Топо, мастер д.и.з.ж.с., мр Љубица Протић-Еремић, дипл.инж.хорт.,
Марина Митровић, мастер проф.геогр., Теодора Томин-Рутар, дипл.правник, Бранка Митровић, дипл.правник
ЈП Завод за урбанизам Војводине Нови Сад

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ „КОЛОНИЈА“ У БЕОЧИНУ
DETAILED REGULATION PLAN FOR THE ARRANGEMENT OF WORKING “COLONIES” IN BEOCIN
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Простора обухвата Плана у највећој мери заузимају стамбене јединице, тзв. потеса „Урбаријал“, који чине јединствену амбијенталну целину.
„Урбаријал чини година спонтано грађено ромско насеље на северном делу насеља Вајска у општини Бач. Циљ израде Плана је стварање“ 60 так
планског основа за спровођење поступка озакоњења изграђених објеката и у том погледу План дефинише правила парцелације,oko 170 незаконито
уређења и грађења. План је урађен у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, коју
финансира Европска унија из средстава ИПА спроводи Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина СрбијеII 2016, а .

The area covered by the Planning document is mostly occupied by unique residential setting, the so-called “Urbarial” neighborhood. “Urbarial” is a 60 year old
spontaneously built Roma settlement in the northern part of the village of Vajska in the municipality of Bac. The aim of the development of the Planning document
was to create a basis for the implementation of the legalization process for around 170 illegally constructed buildings, and in this respect the Plan defines the rules
of allotment, regulation and construction. The Plan wasdevelopedwithin the framework of the Program “EU Support to Roma Inclusion-Strengthening local
communities towards Roma inclusion”, fundedby the European Union through IPA II 2016, andimplemented by the Standing Conference of Towns and
Municipalities.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА ВАЈСКА (ПОТЕС УРБАРИЈАЛ“ ”)
DETAILED REGULATION PLAN FOR THE ORTHERN PART OF VAJSKA SETTLEMENTN ( URBARIJAL” NEIGHBOURHOOD)“

Година :усвајања
Аутор :и
Институција:

201  .9
Радомир Овука, дипл.инж.арх.и стручни тим ЈП Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад„
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
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Spatial entity "A" is located south from the state B II order No.427 ( - Jelašnica-Red ) and is defined for the zone housing medium density inroad Niška banja river
town . Plan is given an opportunity to improve living conditions of living area through increased under rticle household upgrading existing facilities,area a
introduction of tourist catering facilities, complete infrastructure and equipment of the transport and other infrastructure.

Година :усвајања
Аутори:

Институција:

201  .8
Јелена Палић, дипл.инж.арх Валентина Лучић, дипл.инж.грађ Славица Стефановић, дипл.инж.грађ, , , Милан
Милосављевић, дипл.инж.маш Мара Рашковић, дипл.инж.пејз.арх., , .Весна Стојановић, дипл.инж.грађ.
JП “Завод за урбанизам“ Ниш

Просторна целина “А” се налази јужно од државног пута Б реда бр Бања-Јелашница-Црвена Река) и опредељена је за зону становања.427 (НишкаII
средњих густина у градском подручју. Планом се даје могућност унапређења услова становања кроз повећање стамбене површине по члану
домаћинства надоградњом постојећих објеката увођење туристичкихи угоститељских садржаја,и комплетно инфраструктурно опремање,
саобраћајном и осталом инфраструктуром.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ФУНКЦИОНАЛНО ПРОСТ РНЕ ЦЕЛИНЕ „А“O
У ОБУХВАТУ ПГР ПОДРУЧЈА ГО НИШКА БАЊА ПРВА ФАЗА–

DETAILED REGULATION PLAN FOR PART OF FUNCTIONAL SPATIAL AREA "A"
IN THE COVERAGE AREA GO PGR NI - FIRST PHASEŠKA BANJA
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Насеље "Исток " површине у североисточном делу Шида планирано је да задовољи потребе становника за новом стамбеном изградњом.2 21.5 ha
Насеље се састоји од зоне породичног становања и зоне вишепородичног становања. Блокови вишепородичног становања у зони у централном делу
насеља су компоновани као варијација традиционалног градског блока у коме се групације парцела стамбених објеката надовезују на мрежу
унутарблоковских простора у заједничком коришћењу - тргова, игралишта, пешачких стаза, спортско рекреативних и зелених површина. Фрагменти
полуотворених блокова су ротирани ради формирања динамичног амбијента уз очување ортогоналне уличне матрице и широког уличног профила.
Зона породичног становања преузима традиционални тип блока постојећег окружења.

The quarter "Istok 2", covering 21.5 ha in the northeastern part of Šid, is planned to meet the needs of residents for new housing construction. The quarter consists
of a zone of family housing and zone of multi-family housing. The blocks of multi-family housing in the central zone are composed as a variation of the traditional
city block, with housing parcels connected with a network of shared spaces - squares, playgrounds, pedestrian paths, recreational and green spaces. Fragments
of these blocks were rotated to create a dynamic environment, while preserving the orthogonal street matrix and wide street profile. The family housing zone
retains traditional block type of the existing environment.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА - НАСЕЉЕ "ИСТОК У КО ШИД17а 2"
DETAILED REGULATION PLAN FOR BLOCK 17a - QUARTER "ISTOK 2", ŠID

Година :израде
Аутор :и
Институција:

201  . План је у фази нацрта9  ( )
дипл.инж.арх. Ивана Рудић дипл. инж.арх. Марко Јакшић,
ЈП Завод за урбанизам Шид
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ДЕНИНО БРДО-ПОТЕЗ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОЖИДАРА МАСЛАРИЋА И БЕЛОДРИМСКЕ“
У КРАГУЈЕВЦУ

PLAN OF DETAILED ARRANGEMENTS ''DENINO BRDO - AREA BETWEEN STREET BOZIDAR MASLARIĆA AND BELODRIMSKA"
IN KRAGUJEVAC

Денино брдо је насеље у северозападном делу града Крагујевца и подручја ГУП-а, у близини реонског центра и насеља „Аеродром“ Комплетан захват
је део северо-источне падине, у највећем делу неизграђен, са делимично реализованом инфраструктуром. На овом простору је планирана изградња
вишепородичних стамбених објеката високих густина, за проипаднике снага безбедности и, заједно са изградњом локалног насељског центра кој ће
локално становништво да опслужује потребним јавним и осталим садржајима.

Denino brdo is a village in the northwestern part of the city of Kragujevac in the areas of the General Urban Plan, near the settlement Aerodrom. The entire plan is
part of the north-eastern slope, largely unbuilt, with partially realized infrastructure. In this area, it is planned to build high-density multi-family housing for the
security forces, along with the construction of a local settlement center that will serve the local population with the necessary public and other .contents

Година :израде
Аутор:
Институција:

201  .8
дипл.инж.арх Лазар Мандић
Јавно предузеће Урбанизам-Крагујевац
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План детаљне регулације обухвата блок између улица: Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића са везама саобраћајница и,
инфраструктуре до постојеће односно планиране мреже ГО Вождовац, Београд Плански основ за израду ПДР-а јесте План генералне регулације, .
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе град Београд (целине лист града Београда бр– I-XIX) (Сл. . 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).
Циљ је детерминисан потребом за преиспитивањем и имплементацијом потенцијала и могућности дефинисаних ПГП-ом.

The etailed egulation lan includes a block between the streets: Vojvode Stepe, Otokar Kersovani , Bileck and General Rasic  , with connections of roadsD R P ja e a
and infrastructure to the existing or planned network, Vozdovac, Belgrade. The planning basis for the development of the DRP is the General Regulation PlanCM
of the ConstructionArea of the Headquarters of the Local Self-Government Unit - City of Belgrade (Units I-XIX) (Official Gazette of the City of Belgrade Nos. 20/16,
97/16, 69/17 and 97/17) . The objective is determined by the need to review and implement the potentials and opportunities defined by the G P.R

Година :израде
Аутор:
Институција:

201  .8
Одговорни урбаниста, дипл.инж.арх. Милан Рашковић
ПД ДОО Београд”BUREAU CUBE PARTNERS”

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА:
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА, БИЛЕЋКЕ И ГЕНЕРАЛА РАШИЋА, ГО ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД

DETAIL REGULATION PLAN FOR THE BLOCK BETWEEN THE STREETS:
VOJVODE STEPE, OTOKARA KERSOVANIJA, BILECKE AND GENERALA RASICA, CM VOZDOVAC, BELGRADE
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Циљ израде урбанистичког пројекта ''Савска авенија'' у Шапцу је осмишљавање репрезентативне парковске променаде на шабачком приобаљу, чија изградња
представља први корак у формирању новог градског парка. Оријентациона дужина трасе која се уређује овим пројектом износи око 450м, а простор се састоји
од низа пешачко-бициклистичких стаза са зеленилом и урбаним мобилијаром, које су повезане скверовима и трговима. У ширем контексту, Савска авенија се
налази на оси која повезује центар града са шабачком тврђавом, те је урбаним дизајном наглашена оса која води до историјски најзначајнијег објекта у граду, и
архитектонским обликовањем акцентован њен положај. Идеја је да се уређењем Савске авеније успостави јасна пешачка и бициклистичка комуникација са
приобаљем, које ће, уз адекватно пејзажно уређење, створити угодан и удобан простор за шетњу, рекреацију и блиски контакт са реком. Дуж авеније се смењују
различити амбијенти, који обликовани јединственим архитектонским језиком, формирају репрезентативан улаз у мултифункционални парк. У перспективи, ова
траса треба да постане најзначајнији улаз у комплекс Сава парка и замајац за активацију савског приобаља.

The aim of the rban project "Savska Avenue" in abac is to design a representative park promenade on the abac , whose represents the firstU Š Š ' river bank development
step in the formation of a new city park. The approximate length of the route is about 450m, and the area consists of a series of pedestrian-bikedeveloped under this project
paths with greenery and an urban mobilier, which are connected by squares. In the context, Sav Avenue is located on the axis that connects the city center with thewider ska
Šabac fortress, the urban design emphasizes the axis leading to the city's most historically significant building architectural design emphasizes its location.' so , while The
idea is to design a clear pedestrian and bicycle communication with the riverside, which, with adequate landscaping, will create a comfortable space for walking, recreation
and close contact with the river. Different ambients alternate along the avenue, shaped by unique architectural language, forming a representative entrance to a
multifunctional park. In perspective, this avenue should become the most significant entrance to the Sava Park complex and a flywheel for the activation of the riverside.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Година израде:
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Институција:
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Ксенија Лукић, ма.инж.арх. и стручни тим Службе за просторно и урбанистичко планирање,
ЈП ''Инфраструктура Шабац''
ЈП „Инфраструктура Шабац“, Шабац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ''САВСКА АВЕНИЈА'' У ШАПЦУ СРБИЈА,
URBAN PROJECT OF SAVSKA AVENUE IN ŠABAC, SERBIA
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Предметна локација шумско земљиште кога карактерише висока одрасла вегетација. Планирана је изградња шумско - парковског типа гробља саје
могућношћу различитих начина сахрањивања кућних љубимаца, што подразумева распоред гробних места са интерним саобраћајницама, пешачким
стазама и уређеним зеленим површинама, као и партерним уређењем. Комплекс гробља је подељен на три функционалне зоне:/целине
административна зона (Административни објекат са паркинг простором); средња зона намењена сахрањивању животиња задња зона парцеле је; где
планирана изградња Објекта за нешкодљиво уклањање животињских лешева и отпадака животињског порекла.

The site in question is, in present, forest land characterized by high adult vegetation. It is planned to build a forest - park type cemetery that will fit into the existing
arrangement of trees with the possibility of different ways of burial of pets, which includes the layout of burial places with internal roads, pedestrian paths and
landscaped green areas, as well as parterre. The cemetery complex is divided into three functional zones: Administrative Zone (Administrative building with
parking space); the middle zone intended for burial of animals; the zone of the plot within which is planned to built the Crematory of low capacity.back

Година израде:
Аутор :и
Институција:

201  .9
Одговорни урбаниста: Маријана Радовановић, диа. Одговорни пројектант: Татјана Шикман, диа.
Саобраћајни институт "ЦИП", д.о.о. Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБЉА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У БЛОКУ БЕОГРАД51, НОВИ
URBAN PROJECT FOR PET CEMETERY IN BLOCK 51, NEW BELGRADE
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Винарија је планирана у селу Убли, у околини Подгорице. Организована је као кластер независних објеката у пропорцији сусједног контекста сеоских
објеката. Поерд простора за производњу, пробање и складиштење вина, нуди исмјештајне капацитете са мањим СПА садржајем. Укупна бруто
површина комплекса је м1850 2.

The winery is planned in the village of Ubli near Podgorica. It is organized as a cluster of independent objects in proportion to the adjacent context of rural objects.
In addition to the space for the production, tasting and storage of wine, it also offers accommodation with a smaller SPA content. The total gross area of the
complex is 1850 m2.

Година израде:
Аутор :и
Институција:

201  .9
Ђорђе Греговић, диа др Вељко Радуловић, диа
Студио ГРАД доо

ВИНАРИЈА УБЛИ
WINERY UBLI
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Повод за израду Урбанистичког пројекта за урбанистичко-техничку разраду локалитета “Градац” је намера Општине Тутин да се кроз Урбанистички
пројекат, разраде објекти и садржаји, у функцији побољшања туристичке понуде Тутина (угоститељство, смештајни капацитети, едукативни и
културни садржаји и слично). Подручје локалитета “Градац” представља вишефункционалну целину. У оквиру праисторијског налазишта, старог
бедема остатака сухозида, планирају се објекти јавне намене у функцији презентације овог локалитета и културе Тутина, односно музеј са галеријом,–
библиотека, амфитеатар и трг са мобилијаром за седење, воденим површинама-фонтанама и парковским површинама. Источно од ове
функционалне целине је целина услужно-комерцијалних садржаја, односно ресторана са терасом и видиковцем.

The reason for the development of the rban project for the Urban elaboration of the Gradac locality is the intention of the municipality of Tutin to useU -technical ” ”
the Urban project to elaborate facilities and contents in order to improve the touristic offer of Tutin catering accommodation capacities educational and cultural( , ,
contents and likewise). The area of the Gradac locality represents a multifunctional unit Within the prehistoric site, the old bulwark-the remnants of the dry“ ” .
stones, facilities of public purposes whose function will be to represent this locality and the culture of Tutin have been planned. These include a museum with a
gallery, a library, an amphitheatre and a square with the sitting equipment, water areas-fountains and park areas. Eastern from this functional unit is a unit with
services and commercial contents, or restaurants with a terrace and a view.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018-2019. (усвојен 2019.)
дипл.инж.арх. Драгана Бига, дипл.инж.арх. Маја Срећковић инж.грађ. Александра Миловановић,,
дипл.инж.арх. Јелена Милићевић и стручни тим “Архиплан”-а,
“АрхиПЛАН” д.о.о. за планирање, пројектовање и консалтинг, Аранђеловац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКУ РАЗРАДУ ЛОЛАЛИТЕТА „ГРАДАЦ“
THE URBAN PROJECT FOR THE URBAN-TECHNICAL ELABORATION OF THE „GRADAC“ LOCALITY
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Урбанистички пројекат рекреационе зоне и викенд насеља „Тврдимићи“ у Источном Новом Сарајеву је урађен за потребе уређења постојећег излетишта које
је лоцирано у непосредној близини градског насеља. Главни циљ овог пројекта је оживљавање познатог излетишта увођењем нових садржаја као што су
викенд кућ , мотел, бунгалови, спортски терени, трим стазе, игралишта за дјецу , видиковац, амфитеатар на отвореном и сл. Дизајн објеката иe zip line, „ “
изграђене структуре усклађени су са природним амбијентом Употреба материјала пронађених на самом локалитету додатно појачава чулни доживљај.
простора. Кроз спој модерних форми и природних материјала долази до стапања са планинским, шумским окружењем. Различите врсте смјештајних
јединица обликовале су простор тако да омогућавају директан контакт са зеленилом и стварају идеалан спој са околним амбијентом. Увођењем нових
друштвених садржаја и туристичко рекреативних програма промовише се активни одмор у природи.–

Urban project of recreational zone and weekend resort “Tvrdimići” in Istočno Novo Sarajevo was made for purpose of arrangement of the existing excursion site and
picnic area which is located in the immediate proximity of the city settlement. The main aim of this urban project is to revive the well – known site by introducing new
facilities such as three types of cottages, motel, bungalows, sports grounds, trim paths, playgrounds for children, zip line, lookout view point, outdoor amphitheater and so
on... Design of objects and build structure harmonizes with natural environment. he usage of materials discovered on the site itself further enhance the sensoryТ
experience of space. Through the mixture of modern forms and natural materials, merging with the mountainous, forest environment occurs. Different types of
accommodation units have designed the space in a way of allowing a direct contact with greenery and creating the ideal blend with the natural beauty of this area. The
introduction of new social contents and tourist – recreational programs promote active vacation and resting in nature.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
д оран имитрић, д ладимир орисављевић, д раниславипл.инж.арх, Г Д ипл.инж.саоб, В Б ипл.простор.планер, Др Б
Б ипл.инж.грађ, мр Р С ипл.инж.ел, мр М П ипл.инж.маш, С Жијелић, д исто тјепановић, д илан ржуљ, д тево дрња,
д лавица аштар, г алибор аспаљипл.инж.ел, С П еод.тех, Д П
„УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕКРЕАЦИОНЕ ЗОНЕ И ВИКЕНД НАСЕЉА „ТВРДИМИЋИ“
URBAN PROJECT OF THE RECREATION ZONE AND WEEKEND RESORT “TVRDIMIĆI”
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Пројекат Парка младости представља удружену акцију грађана Чачка који су заједничким волонтерским радом изградили јавни простор на обали реке
Западне Мораве. Изградња урбанитета на обали сматра се зачетком ширег уређења обале реке која је била у запуштеном стању и која пролази кроз
непосредни центар града. У тој акцији је учествовало преко изградивши корисног простора са различитим садржајима200 волонтера 0,86 хектара
међу кој спадају скејт парк, амфитеатар, чесма, дечије игралиште, а такође су изграђене пешачке стазе и уведена је јавна расвета. Новонасталиe
простор постао је стециште окупљања младих што је даље предусловило организацију неколико различитих фестивала и других културно-уметничких
манифестација.

The Park of Youth presents a joint action of the citizens of Cacak who, through joint volunteer work, built a public space on the bank of the West Morava river.
Construction of this urbanity is considered to be the beginning of a broader regulation of the river, which was in neglect although passing through the immediate
city center. More than 200 volunteers participated in this action, constructing 0.86 hectares of useful public space with various amenities including skate park,
amphitheater, fountain, children's playground, as well as footpaths and public lighting. The newly created space became a meeting place for young people, which
further predetermined the organization of several different festivals and other cultural events.

Година израде:
Аутор :и
Институција:

201  .9
М.Арх. Милорад Обрадовић, М.Арх. Стефан Радошевић
Алтернатива за Чачак

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

ПАРК МЛАДОСТИ
PARK OF YOUTH



0 . .5 07Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Година израде:
Аутори:

Институција:

201  .9
др Соња Радовић Јеловац, водећи пројектант, мр Драгана Шуковић, одговорни пројектант,
мр Јелена Радованић, дипл.инж.арх., пројектант, Иван Ракцевиц, дипл.инж.арх., сарадник
Studio Synthesis architecture & design d.o.o. Подгорица

Урбаним дизајном се главна пјешачка зелена артерија системом јавних простора и зелених површина који интегришуwaterfront-a артикулише
различите функције плаже у њеном залеђу. У континуалном потезу дужине доминира променада ширине , са отвореним поплочаним1км 8.0м
пјешачким и зеленим површинама, спортским садржајима на отвореном, сервисним плажним објектима, два пристаништа, објектима услужних
дјелатности, као и трг са подземном гаражом. Систем медитеранске вегетације важан је елемент овог пројекта: дрворедом дужином променаде,
зеленилом на тргу, великим затравњеним површинама и дрвећем у зонама услужних дјелатности постиже се позитиван утицај на климатизацију
отворених јавних површина, нарочито током љетњих мјесеци, када се овај простор највише користи.

УРБАНИ ДИЗАЈН У ЗАХВАТУ ДРЖАВНЕ СТУДИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ СЕКТОР ЧАЊ ОПШТИНА БАРWATERFRONT-A '' 51 – '',
WATERFRONT URBAN DESIGN WITHIN THE BOUNDARIES OF STATE LOCATION STUDY “SECTOR 51 - ČANJ'', BAR MUNICIPALITY

Waterfront urban design articulates the main pedestrian green arterial line with the system of public spaces and green areas which integrate diverse functions of
the beach in its hinterland. Dominant element of continuous 1 km stretch is 8.0 m wide promenade with open paved pedestrian and green spaces, outdoor sport
facilities, service beach facilities, two piers, hospitality facilities, and a square with underground garage. The system of Mediterranean vegetation is an important
element of this design: tree-line along the promenade, vegetation on the square, large grassed surfaces and trees in the zone of service activities provides
positive impact on climate control of open public spaces, in particular in the summer, when this space is used the most.
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Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
дипл.инж.арх. Мирела Манасијевић-Радојевић, маст.инж.пејз.арх. Јелена Ровчанин, маст.инж.арх. Зорица Капетанов
(руководиоци израде УП Радни тим: маст.инж.пејз.арх. Бранислава Миладиновић, дипл.инж.саобр. Владан Мишић,).
дипл.инж.грађ. Јована Бакмаз, дипл.инж.ел. Владимир Марковић, дипл.инж.геод. Марија Маљковић Григоров,
маст.зашт.жив.сред. Александра Милошев, арх.техн. Љиљана Мерганц, дипл.правник Љиљана Клашња
ЈП УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам Нови Сад" "

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УЛИЦЕ ДР ЈАНКА ГОМБАРА
URBAN DR JANKO GOMBAR STREETDESIGNFOR

Савремени концепт урбанистичко-архитектонског решења утемељен је на хармоничном односу изграђеног и слободног простора, који одговара
захтевима корисника. м дефинише се садржај линијског парка, положај и димензије стаза иУрбанистички пројектом Улице др Јанка Гомбара у Кисачу
платоа, позиција мобилијара, партерно и хортикултурно уређење слободних површина, као и начин приступа са јавне саобраћајне мреже. Линијски
парк својим уређеним комуникацијама остварује функционално повезивање садржаја у улици и окружењу и омогућава добру доступност свим
објектима. Централни део простора представља место окупљања становника насељеног места, посебно наглашен пејзажним уређењем.

The modern concept of the urban architectural design is based on the harmonious relation of built and free space, which meets the requirements of users.The
urban project of Dr Janko Gombar Street in Kisač defines the linear park, trails and plateau, the arrangement of the park furniture, the parterre arrangement and
landscaping, as well as the access from the public transport network. Through its communications, the linear park realizes functional connection between street
facilities and the ones in the environment ,and enables good accessibility to all facilities. The central part of the area is a gathering place for residents of the
settlement, and it is emphasizedby landscaping.
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2015. године 100 годинаобиљежено је од рођења књижевника Бранка Ћопића, што је био повод за активирање друштва у циљу успостављања спомен
подручја „Башта сљезове боје“ у родном мјесту Хашанима. Овај рад представља архитектонско-урбанистички одговор на задатак реконструкције
засеока Ћопић и његове пренамјене у јединствену цјелину са културно-образовним садржајима као што су музеј, библиотека са истраживачким
центром, изложбени простори и простори за одржавање радионица, наставе у природи и сл. Рјешење поштује и подржава принципе традиционалног
начина градње и организовања домаћинства, уз интегрисање отвореног и затвореног простора. Уважене су архитектонске и урбанистичке посебности
сеоске архитектуре у Подрмечу како би се очувала изворност простора из времена забиљеженог у Бранковим дјелима.

2015 marked the 100th anniversary of the birth of the writer Branko Copic, which served as a motive for the community action in order to establish a memorial area
"Bašta sljezove boje" in Branko's birthplace Hašani. This project presents architectural and urban response to the task of reconstruction the household Ćopić and
its conversion into a single entity with cultural and educational facilities such as a museum, a library with a research center, exhibition spaces and rooms for
workshops, outdoor classes and the like. The presented solution respects and supports the principles of the traditional way of building and organizing the
household, with the integration of indoor and outdoor space. Аrchitectural and urban peculiarities of rural architecture in Podgrme are considered in order toč
preserve the originality of the area from the time described in Branko's writings.

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА ЋОПИЋА СОКАК У ХАШАНИМА“ ”
URBAN AND ARCHITECTURAL PROJECT OF COMPLEX “ OPIĆA SOKAK” IN HAŠANIĆ

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017.
др Марина Радуљ, Милана Недимовић, др Дијана Симоновић, др Миленко Станковић,
мр Радомир Цвијић, Радован Вукомановић
Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет
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Урбанистички пројекат прецизира измену трасе магистралног гасовода која је оквирно дефинисана Просторним планом. Урбанистичким пројектом се
на предметној деоници утврђује енергетски коридор који садржи 4 зоне заштите гасовода, укупне ширине од 600 поклапајући се са обухватом овогm,
урбанистичког пројекта (630 ха) Задржавају се постојећа намена и начин коришћења земљишта, а за потребе изградње гасовода не формирају се.
нове парцеле. Право службености се успоставља у поступку непотпуне експропријације, на основу Закона о утврђивању јавног интереса и посебним
поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске.

Urban project specify the modification of the main gas pipeline route, by the Spatial Plan. he corridorpreliminary proposed T energy e which contains 4 gas pipeline
protection zones is defined coinciding parcellation and swith a total width of 600 m, with the scope of this urban project (630 ha). The existing land use are
retained The right of is established in the process of incomplete. usage expropriation, based on the Law on Establishment of Public Interest and Special
Procedures of Expropriation and Obtaining Documentation R C M G P B -Bfor the ealization of onstruction of the ain as ipeline order of Bulgaria order of Hungary.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА (ИНТЕРКОНЕКТОР)
1, ФАЗА 4, НАГРАНИЦА БУГАРСКЕ - ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИН ЋУПРИЈА И ПАРАЋИНA

URBAN PROJECT DEVELOPMENT FOR THE CONSTRUCTION OF MAIN GAS PIPE (INTERCONNECTOR)
ĆBORDER OF BULGARIA-BORDER OF HUNGARY, PARTITION 1, PHASE 4, TERRITORY OF MUNICIPALITIES OF UPRIJA AND PARAĆIN

Година израде:
Аутор :и
Институција:

201  .9
др Божидар Манић, д.и.а. др Ана Никовић, д.и.а.,
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
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Година израде: 2018.(реализација 2019.)

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА ДОЊЕ СТАПАРСКЕ БАЊЕ
CONCEPTUAL DESIGN OF SPATIAL PLANNING OF THE STAPARI SPA

Аутори:

Институција:

Одговорни пројектант: дипл.инж.арх. Ружа Пенезић Аутори Ивана Марковић, дипл.инж.арх.,:
Данијела Крстић, дипл.инж.пејз.арх.
ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' Ужице

Стапарска бања је стари термални локалитет западне Србије, на њему су пронађени остаци купалишта.Стапарска бања се налази у клисури реке
Ђетиње, око 8 км удаљена од Ужица. На локацију се долази дуж реке Ђетиње, зеленом стазом, трасом напуштене железничке пруге. Идејно решење
подразумевало је хортикултурно и архитектонско обликовање локације. Било је потребно простор прилагодити све већем броју корисника, уживалаца
рекреације и одмора у природи. Овим пројектом су се визуелно одвојиле функцоналне целине за различите активности и различите категорије
корисника: корисници базена са лековитом водом и љубитеља природе и дружења у природи. Простор је оплемењен новим засадима и садржаји су
употпуњени новим просторним елементима.

Stapari spa is an old thermal site in Western Serbia with the archeological remains of a bathing area. Stapari spa is located in the Djetinja River Gorge, 8 km away
from Uzice. The way to the location goes by the Green Path along the Djetinja river, which was old railway line in the past. Conceptual design implied horticultural
and architectural arrangement of the site. It was necessary to adapt the space to a growing number of users, recreationists and nature lovers. This project visually
separated functional units for different activities and different categories of users: users of the healing water pool and nature lovers. The space is enriched with
new plantings and the contents are complemented by new spatial elements.
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Предмет овог Урбанистичког пројекта је изградња три вишепородична стамбена објекта за снаге безбедности у Сремској Митровици, на катастарским
парцелама број . Сремска Митровица, а за потребе инвеститора Град Сремска Митровица.5729/4, 5729/2, 5730/1, 5731, 5733/2, 5735, 5737/1, К.О
Планирани објекти су вишепородични, спратности П+4.

The subject of this Urban Project is the construction of three multi-family residential buildings for the law enforcement personnel in Sremska Mitrovica, for the
needs of the investor - the City of Sremska Mitrovica, on cadastral parcels no. 5729/4, 5729/2, 5730/1, 5731, 5733/2, 5735, 5737/1 in C.M. Sremska Mitrovica.
The planned buildings are multi-family residential building, with floor count P+4.

Година израде: 2018.
Аутори:

Институција:

дипл.инг.арх. Данијела Карашићевић, дипл.прост.планер Мирјана Вашут, дипл.инг.арх. Милица Хрустић,
дил.инг.саоб. Обрад Вученовић, грађ.тех. Биљана Михаиловић
Јавно предузеће за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ВИШЕПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА ЗА СНАГЕ БЕЗБЕДНОСТИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ НА КАТАСТАРСКИМ
ПАРЦЕЛАМА БР . СРЕМСКА МИТРОВИЦА. 5729/4, 5729/2, 5730/1, 5731, 5733/2, 5735, 5737/1 К.О

URBAN PROJECT WITH URBAN AND ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF THE SITE FOR THE CONSTRUCTION
OF MULTI-FAMILY HOUSING FOR THE LAW ENFORCEMENT PERSONNEL IN SREMSKA MITROVICA ON CADASTRAL
PARCELS No. 5279/4 IN C.M. SREMSKA MITROVICA, 5729/2, 5730/1, 5731, 5733/2, 5735, 5737/1
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Пројекат сакупљања и прераде отпадних вода у Нишу идентификован је као приоритетан пројекат у оквиру програма „Подршка развоју
инфраструктуре у области заштите животне средине“ (ПЕИД), који финансира Влада Шведске кроз Шведску агенцију за међународни развој и
сарадњу (СИДА). Изградњом централног постројења за пречишћавање отпадних вода на подручју Града Ниша, трајно се решава проблем отпадних
вода на територији Града, у складу са захтевима ЕУ. Урбанистички пројекат израђен је од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш, у циљу прибављања
локацијских услова. Идејна решења објеката централног постројења израђена су од стране д.о.о. Београд, ангажованих за пружањеIWA Consalt
техничке помоћи у оквиру ПЕИД-а.

The wastewater collection and treatment project in Niš has been identified as a priority project under the Environmental Infrastructure Support Program (PEID),
funded by the Government of Sweden through the Swedish Agency for International Development and Cooperation (SIDA). The construction of a central
wastewater treatment plant in the City of Niš permanently resolves the problem of wastewater in the territory of the City, in accordance with EU requirements. The
urban project was developed by the PE Institute of Urban planning Ni , in order to obtain the location conditions. Conceptual design of central plant facilities wasš
developed by IWAConsalt LLC Belgrade, hired to provide technical assistance within PEID.

Година израде:
Аутори:
Институција:

201  .9
Taмара Јовановић, дипл.инж.арх, Иван Фар, дипл.инж.грађ.
ЈП Завод за урбанизам Ниш и д.о.о.IWA Consalt

У И УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕРБАНИСТИЧК ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ
ЦЕНТРАЛНОГ ПРЕЧИШЋИВАЧА ОТПАДНИХ ВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ЦИГАНСКИ КЉУЧ, КО ТРУПАЛЕ, У НИШУ

URBAN PROJECT FOR URBAN-ARCHITECTURAL DEVELOPMENT
OF THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT AT THE SITE OF CIGANSKI KLJUČ, CM TRUPALE, IN NIŠ
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Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
дипл.инж.арх , Никола Дмитровић, магистар арх , Радана Јунгић, дипл.инж.грађ , Владимир Јеремић,. . .
дипл.инж.грађ , Александар Бунић дипл.инж.грађ , Весна Плавшић Стојановић, дипл.инж.шум ,. , . .
Александра Кутић, дипл.инж.ел , Мухамед Карамехмедовић, дипл.инж.ел , Мирјана Милашиновић. .
“Routing“ d.o.o. Banja Luka

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПЕЈЗАЖНОГ УРЕЂЕЊА ПАРК ШУМЕ „ЈЕЛИЋА БРДО“ У ЛАКТАШИМА
DESIGN PROJECT OF LANDSCAPE “JELIĆA BRDO” FOREST PARK IN LAKTAŠI

Израда пројекта јавила се из потребе да се предметно подручје уреди као рекреативна зелена зона насеља, те да буде отворена и приступачна
различитим друштвеним групама уз максимално очување природних и створених вриједности. Пројектно рјешење нуди мултифункционални јавни
парковски простор у оквиру којег се налазе зелене површине, простори у виду зоне за одмор, дјечијег игралишта, теретане на отвореном, санкалишта и
сл. Унутар обухвата Парк шуме не планира се извођење радова већег обима који би угрозили диверзитет и стабилност овог подручја. Парк шума
„Јелића брдо“ представља вриједно природно богатство у смислу очувања система зелених површина града и повезивања градског зеленила у
јединствену матрицу.

The design of the project emerged from the need to design the area as a recreational green zone of the settlement, and to be open and accessible to different
social groups with maximum preservation of natural and created values. The project solution offers a multifunctional public park space with green spaces,
recreational areas, children's playground, outdoor gyms, sledges and similary. Within the scope of the Forest Park, no major works are planned to endanger the
area's diversity and stability. Forest Park is a valuable natural resource in terms of preserving the city's green space system and connecting urban greenery to a
unique matrix.
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Планирање, пројектовање и изградња у зони Булевара Никола Тесла у Нишу одвијало се методолошки у складу са важећим прописима, пре свега су
урбанистички планови дефинисали развој у својој хијерархијској надлежности, пројектовање саобраћајница и кружних токова радио је Завод, а укупни
позитивни резултат указује на осмишљени развој овог дела града, са важним функцијама у смислу високог образовања, научно-технолошког парка,
специфичног колективног становања реализованог у време обнове након и насеља припремљеног за реализацију у складу са актуелним1999. године
државним смерницама пословно-трговинским центрима, пословно-производним комплексима и комплексом посебне намене. Осовину развоја ширег,
комплекса представља савремени булевар који се укршта са најважнијим кружним саобраћајним прстеном - Сомборским булеваром и Булеваром
Хероја са Кошара.

Planning, design and construction in the area of Nikola Tesla Boulevard in Ni was carried out methodologically in accordance with the applicable regulations,š
first of all urban plans defined the development in their hierarchical jurisdiction, the design of roads and roundabouts was done by the Institute, and the overall
positive result indicates a well-designed development of this part of the city, with important functions in terms of higher education, science and technology park,
specific collective housing realized at the time of reconstruction after 1999 and a settlement prepared for realization in in accordance with current state guidelines,
business-trade centers, business-production complexes and special purpose complex. The axis of development of the wider complex is the modern boulevard,
which intersects with the most important circular traffic ring - Sombor Boulevard and Boulevard of Heroes of .Kosara

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА У ЗОНИ БУЛЕВАРА НИКОЛА ТЕСЛА У НИШУ
PLANNING, DESIGN AND CONSTRUCTION IN THE AREA OF NIKOLA TESLA BOULEVARD IN NIŠ

Година израде: 2004-      9201  .
Аутори:

Институција:

Слободан Мицић, др Милица Максић, Тијана Илић, Јелена Ђорђевић, Мирјана Ивановић,
Марија Јовић, Мирољуб Станковић
ЈП Завод за урбанизам Ниш
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Предлог за парк од метара са видиковцима као главним обележјем и местом за дружење и уживање у погледу, изведен је из22730 квадратних
перцептивног потенцијала мјеста, његовог оштрог природног карактера и арапског културног контекста. Културна важност арабеске, геометријске игре
форме саме планине, ритмичка игра сунчеве свестлости и сенке, инспирисала је изражајност пројектне нарације. Искуство пешачења осигурано је
кроз предлог фрагментисаног плана који подстиче уравнотежену повезаност између дивљег и питомог, омогућујући будући раст новог пејзажа као
живог система. Коначно, соларна расвета, аутохтоне биљке и коришћени материјали из локалних извора су осигурали одрживо управљање пројектом
и његове контекстуалне интеграције у природно окружење.

The proposal for 22730 square meter park with viewing decks as main feature and socialization areas for pleasure and views, is derived from the site perceptual
potential, its sharp arid natural character and Arabic cultural contex. The cultural relevance of the arabesque, inspired the expression of the project narrative.
Walking experience is ensured through fragmented plan proposal that encourages balanced interwining between the wild and the tame, allowing for the future
growth of the new landscape. olar lighting, native plants and locally-sourced materials have been used to ensure sustainabile menagment of the project and itsS
contextual integration within natural setting.

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

Година израде:
Аутори:
Институција:

201  .8
Sr. Landscape Architect Jelena Rakocija; Sr. Landscape Architect Marko Dimanić
NAGA architects

ПАРК ВИДИКОВАЦ НА ЏЕБЕЛ ЏЕЈС ПЛАНИНИ, УЈЕДИЊЕНИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ
VIEWING DECK PARK AT JEBEL JAIS MOUNTAIN, UNITED ARAB EMIRATES
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Рад приказује партерно решење парцела између Спортског центара „Језеро“ и Старог језера у Кикинди. На том земљишту, површине око ,230 ари
пројектоване су : парк, клизалиште и паркинг. У парку, уоквереном и испресецаном пешачким стазама, предвиђени су уређење постојећег и3 целине
сађење новог зеленила, постављање чесме и изградња брежуљка за санкање. На постојећем бетонском платоу, монтирају се клизалиште димензија
15x20 м 75 возила 2 суседне, објекат за изнајмљивање клизаљки и челична трибина. Паркинг, за , има приступ из улице. Циљ предложеног партерног
решења је да се створи спортско-рекреативни урбанистички комплекс повезан са градским ткивом.

This paper presents a landscape solution of plots between the Sports Center "Lake" and the Old Lake in Kikinda. On this ground, measuring about 230 acres, 3
units are designed: park, ice rink, and parking. The park, which is framed and crossed with pedestrian paths, brings the improving of existing and planting new
greenery, the installation of a fountain, and the construction of a hill for snow sledding. On the existing concrete plateau, a skating rink measuring 15x20 m, a skate
rental facility, and a steel grandstand are mounted. The parking, for 75 vehicles, has access from 2 adjacent streets. The aim of the proposed landscape solution is
to create a sports and recreational urban complex connected with the urban tissue.

Година израде:
Аутор :и
Институција:

201  .8
Данило С. Фурунџић, Владимир Вујовић,A. Зоран С. Ивковић, Јана З. Петровић
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Kикинда“
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ПАРТЕРНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ПОРЕД СТАРОГ ЈЕЗЕРА У КИКИНДИ
LANDSCAPE DESIGN OF THE LOCATION NEAR THE OLD LAKE IN KIKINDA
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Израда урбанистичке докуметације за пројекат од националног значаја за Републику Србију на примеру Дата Центра у Крагујевцу. Избор локације за
изградњу Дата центра на подручју града Крагујевца добијен је на основу примене више критеријума, који су условљавали добру конфигурацију терена,
приступ инфраструктури, добар саобраћајни приступ локацији и испуњавање низа захтева који се односе на ограничења дефинисана за Дата Центре
ове врсте. Као први корак у реализацији овог пројекта, који је уједно и тема овог рада, јесте потреба за израдом урбанистичког пројекта у складу са
важећим законима, правилницима и планском документацијом вишег реда, неопходне за добијање свих дозвола и почетак израде пројектне
докуметације, потребне за изградњу Дата центра са пратећом инфраструктуром.

Development of urban planning documentation for a project of national importance for the Republic of Serbia on the example of Data Center in Kragujevac. The
location for the construction of the Data Center in the area of the city of Kragujevac was chosen based on the following criteria: very good configuration of the
terrain, access to electric power supply, access to the location with infrastructure and that the site fulfils requirements related to limitations defined for Data
Centres of this kind.As a first step in the realization of this project, which is also the topic of this paper, is the need for the development of an urban project in
accordance with applicable laws, regulations and higher-order planning documents, necessary for obtaining all permits and commencement of the project
documentation required for the construction of Data center with supporting infrastructure.

Година израде:
Аутор :и
Институција:

201  .9
мастер инж.арх Мила Брајковић и стручни тим ЈП Урбанизам - Крагујевац
ЈП Урбанизам - Крагујевац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ - СЕКУНДАРНИ ДРЖАВНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА – DATA CENTAR
URBAN PROJECT - SECONDARY NATIONAL CENTER FOR DATA MANAGEMENT AND STORAGE - DATA CENTER
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Простор у обухвату Урбанистичког пројекта (УП-а), на углу улица Цара Душана и улице Вишњићеве припада просторно-културно-историјској целини
„Историјско језгро Београда“ саграђен и модификован кроз неколико деценија у периоду од краја до тридесетих година у тренутно, je XIX века XX века
је ван употребе и у девастираном стању. Кроз Идејно архитектонско решење (ИДР) дуално је представљена, с једне стране, реконструкција,
адаптација и интеграција приземног угаоног објекта раније спратности Су/НПр+ВПр, сада као првог дела новопројектоване целине, и с друге стране,
реинтегрисана изградња другог дела целине, који сједињени презентују новопројектовану целину укупне спратности након спроведених интервенција
2По +7+Пс.+П

Урбанистички пројекти и реализације Urban projects and realizations

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП СТАРИ ГРАД851 КО
,УЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ИНТЕГРАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ГО СТАРИ ГРАД БЕОГРАД

URBAN PROJECT FOR BUILDING NEW RESIDENTIAL-COMMERCIAL OBJECT ON CP 851 CM STARI GRAD
WITH RECONSTRUCTION, ADAPTATION AND INTEGRATION OF THE EXISTING OBJECT CM STARI GRAD, BELGRADE

Година израде:
Аутор:
Институција:

201  .8
Одговорни урбаниста, дипл.инж.арх. Милан Рашковић
ПД ДОО”BUREAU CUBE PARTNERS”

The space within the scope of the Urban Planning Project (UP), on the corner of Cara Dušan Street and Višnjiceva Street, belongs to the spatial-cultural-а
historical unit "Belgrade's Historic Core", built and modified over several decades from the end of the 19th century to the 1930s is currently out of use and in a
devastated state. Preliminary Architectural Solution the reconstruction, adaptation and integration of the ground-floor angular object of the formerof number of
floors B LGf+HGf object with object/ , as the first part of the newly designed , reintegrated construction of the second part of the , which united present the newly
designed total floor space 2 + +7+ .object, UGf Gf Rf
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6.06
COMPETITION FOR URBAN-ARCHITECTURAL PRELIMINARY DESIGN OF PATRIARCH PAVLE SQUARE IN BROD, BOSNIA AND HERZEGOVINA
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Конкурси

6.01
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДЕЛА ЦЕНТРА И НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ЛЕПОСАВИЋ

6.02
ВАРИЈАНТНО АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКО РЈЕШЕЊЕ ЗА– 457OPPN        DREVESNICA OB LITIJSKI CESTI

6.03
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ДЕЛА МАКИШКОГ ПОЉА, ГО ЧУКАРИЦА

6.04
РИЈЕЧНИ КВАРТ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВНО РЕКРЕАТИВНО ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ ЗЕНИЦА, ЈУГ, ЗЕНИЦА, БИХ– – –

6   5.0
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДЕЛА ЦЕНТРА И НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ЛЕПОСАВИЋ –

Е 1999.Г.ИДЕЈНО РЕШЕЊ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА НОВЕ ЛОКАЦИЈЕ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ЖРТВАМА НАТО БОМБАРДОВАЊА

6.06
КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ТРГА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У БРОДУ, БИХ
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Полазна основа конкурсног решења огледа се у дефинисању јасне урбанистичке концепције решења у циљу урбане обнове просторног обухвата централне зоне(1)
насеља Лепосавић и унапређења амбијенталних вредности предметног подручја. Интервенција предложена конкурсним решењем за основни циљ има уједначавање(2)
и обједињавање веома различитих карактера постојећег градитељског фонда у јединствену обликовну целину. Посебна пажња је посвећена формирању јавних
површина и садржаја кроз обликовање партерних површина, реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката, као и замени постојећег градитељског фонда новим.
Поштовање принципа одрживог развоја је представљало полазиште у формирању јавних површина и нових садржаја. Предложеним концептом решења су остварени
специфични циљеви конкурса: стварање карактера и препознатљивог идентитета локације преобликовање постојећих јавних и зелених површина, активација јавних;
простора за различита културна и друштвена дешавања изградња и реконструкција објеката у централној зони ради постизања уједначене урбанистичке и амбијенталне;
целине и унапређење саобраћајне матрице кроз раздвајање и дефинисање нових пешачких токова и решења проблема стационарног саобраћаја. Основна идеја и;
концепт предложеног решења подразумева формирање ”градских тераса” ”видиковаца у зони главног трга. Пројекат је награђен првом наградом на Конкурсу– ”

The starting point of the competition is to define a rounded urban conception of the solution with the aim of (1) urban renewal of the spatial framework of the central zone ofentry
Leposavić settlement and (2) improvement of the ambient values of the subject area. The intervention proposed by the competition solution for the basic goal is to unify and integrate
the different characters of the existing building stock into a single design unit. Particular attention is focused on the formation of public spaces and functions through the design of
ground floors, the reconstruction of existing and construction of new buildings, and the replacement of existing building stock with new ones. Respecting of the sustainable
development principles was the starting point in the formation of public spaces and new facilities. The proposed concept of the solution achieved the specific objectives of the
competition: creation of character and recognizable identity of the site; redesigning existing public and green spaces, activating public spaces for different cultural and social events;
construction and reconstruction of buildings in the central zone in order to achieve a harmonious urban and environmental unit; and improving the traffic matrix through the separation
and definition of new pedestrian flows and solutions to stationary traffic problems. The basic idea and concept of the proposed solution involves the formation of "city terraces" -
"viewpoints" in the area of the main square.

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДЕЛА ЦЕНТРА И НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ЛЕПОСАВИЋ
URBANISTIC AND ARCHITECTURAL PROJECT OF THE CENTER AND DIRECT ENVIRONMENT IN THE LEPOSAVIC SETTLEMENT

Година израде:
Аутори:

Институција:

201  .9
Др Верица Крстић, дипл.инж.арх., Др Јелена Ристић Трајковић, дипл.инж.арх., Александра Миловановић,
маст.инж.арх., Марко Драгићевић, маст.инж.арх., Марко Дедић, маст.инж.арх., Јован Матовић, инж.арх.
-
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Рјешење представља варијантно решење за израду општег детаљног плана Љубљани. Концепт се заснива наDREVESNICA OB LITIJSKI CESTI у
анализираним факторима који имају утицаја на обухват. Литијска цеста условила је простор строге регулације и затворених фронтова према улици.
Простор се према југоистоку постепено дерегулише кроз слободнију разуђену матрицу, смањивање хоризонталних и вертикалних габарита објеката
формирајући постепени обликовни прелаз и омогућавајући продор зеленог клина у структуру блока пружајући квалитетне визуре на оси сјевер-југ и,
оптималан однос између максималне искористивости локације са аспекта изграђености, квалитета живота и ограничења задатих кроз урбанистичке
параметре дистанце, коефицијенти, типологија, слободне површине( ...)

Project represent an design for the development of a general detailed plan of the DREVESNICAOB LITIJSKI ROAD in Ljubljana, The concept ofsolutions variant
the project design is based on the analysis of number of factors that have an impact on site location. The Litija Road conditioned the space strict regulationthe with
and closed fronts towards the street. The space towards southeast is gradually deregulated through more freely urban matrix, reduction of horizontalorganized
and vertical building dimensions, forming a gradual and enabling breakthrough of the green wedge into block structure, providing quality viewsspatial transition
on the north – south axis and optimal relationship between maximum utilization of the site in terms of construction, quality of life and constraints given through
urban parameters (distance, coefficients, typology, free surfaces...)

Година израде:
Аутори:

Институција:

201  .9
ди нежана рђа аџа, ди убиша дамовић, ди орис аџа,пл.инж.арх С М Б пл.инж.арх, Љ А пл.инж.арх Б Б, – ,
дипл оња апајић, д ладимир орисављевић.инж.арх, С Р ипл.инж.саоб В Б,
“УРБИС ЦЕНТАР“ д о о Бања Лука, .  .  .

ВАРИЈАНТНО АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКО РЈЕШЕЊЕ ЗА– 457OPPN DREVESNICA OB LITIJSKI CESTI
VARIANT ARCHITECTURAL URBAN DESIGN FOR OPPN DREVESNICA OB LITIJSKI CESTI– 457
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Рад представља линеарни потез платформу за повезивање постојећих изграђених структура у окружењу, урађен у растеру х ,– 450 450 метара
идеалном за пешачко кретање. Изграђене масе су распоређене у ортогоналном растеру прожете масама високог листопадног дрвећа. Изграђени
волумени су концентрисани уз подужни правац локације, постављени у највећој мери у попречном правцу- најповољнијем према ружи ветрова. Главни
подужни правац кретања ПРОМЕНАДА дужине преко гради линеарни центар. Аксијалност главног правца је наглашена високим– 6 километара
објектима на ивицама блокова. Сви постојећи мелиорациони канали на тлу су сачувани, као и корита Железничке реке и Жарковачког потока. (II
награда)

The project represents a linear move - a platform for connecting the existing built structures in the environment and is made in a grid of 450 x 450 meters, ideal for
walking. The built masses are arranged in an orthogonal raster imbued with the masses of tall deciduous trees. The volumes that are built are concentrated along
the longitudinal direction of the site, placed mostly in the transverse direction - most favorable to the wind rose. The main longitudinal direction of movement –
PROMENADA which is over 6 kilometers long is built by a linear center. The axiality of the main direction is emphasized by tall objects at the edges of the blocks.
All existing reclamation canals on the ground have been preserved, as well as the riverbeds of the Railway River and the Žarkovci stream. (II prize)

Конкурси Competitions

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ДЕЛА МАКИШКОГ ПОЉА, ГО ЧУКАРИЦА
COMPETITION FOR URBAN-ARCHITECTURE DESIGN IDEAS FOR PART OF MAKISKO POLJE, MUNICIPALITY OF ČUKARICA

Година израде:
Аутори:
Институција:

201  .7
M M. A .. Aрх. , рхВладан Стевовић, диа Зоран Лазовић, Миодраг Савић, Борис Ивановић Јелена Јанковић
-
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РИЈЕЧНИ КВАРТ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВНО РЕКРЕАТИВНО ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ ЗЕНИЦА, ЈУГ, ЗЕНИЦА, БИХ– – –
RIVER BLOCK AND WALK ZENICA

Година израде:
Аутори:
Институција:

201  .9
др.сц. Денис Амбруш, дипл.инж.арх., мр.сц. Влатко Дуспарић, дипл.инж.арх.
-

Када је у питању однос нових физичких структура и ријеке залажемо се за концепт „ријека у граду“. Ради се о идеји урбаног развоја у којем ријека и њене
обале постају композицијска ос и урбани простор мјесто људских сусрета и комуникација у цијелости прихваћено од грађана и осталих корисника.–
Двије наспрам ријеке постављене подужне структуре помирују два наизглед опречна појма: етапност изведбе и јединственост обликовања цјелине.
Концентрација градивих површина оставља веће природне зелене цјелине намјењене различитим активностима на отвореном простору у контакту са
ријеком.

When it comes to the relation between physical structures and a river, we advocate the „river in the city“ model. It is the idea of urban development in which the river
and its banks become compositional axis and urban space – a place where people meet and communicate, which is entirely embraced by its inhabitants and other
users. Two longitudinal structures along the river reconcile two seemingly contradictory notions: phase construction and uniqueness of shaping the whole. The
concentration of buildable areas leaves bigger natural green areas for various outdoor activities in the contact with the river.
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Полазна основа за урбану обнову предметног простора јесте функционално и амбијентално унапређење простора у препознатљив део насеља кроз
обликовање и уређење јавних површина Уређењем отворених јавних простора подржавају се пешачка и колска кретања која су формирала центар.
насеља на пресеку правца север-југ са правцем запад-исток Атрактивност самог центра насеља ће се повећати и привући различите групе корисника. .
Циљ је да се формирањем вишенаменског платоа-пешачке зоне добије један нови амбијент који ће бити центар друштвених и социјалних збивања.
Тежило се да се сви јавни простори реорганизују и споје у једну функционалну целину, што сам центар једног насеља и заслужује.

The starting point for urban renewal of the area is the space, in terms of functionality and surroundings, into a recognizable part of the settlement,improving
through design and arrangement of public spaces. The arrangement of open public spaces supports pedestrian and vehicle movement which formed the center of
the settlement at the intersection of north-south direction with the west-east direction.The attractiveness of the center will increase and various groups of users
will be attracted. The aim is to form a multipurpose plateau – a pedestrian zone and, thus, create a new surroundings which will be the center of social events.
General idea was for all public spaces to be reorganized and merged into one functional unit, which is what the center of a settlement deserves.

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДЕЛА ЦЕНТРА И НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ЛЕПОСАВИЋ –
Е 1999. ГОДИНЕИДЕЈНО РЕШЕЊ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА НОВЕ ЛОКАЦИЈЕ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ЖРТВАМА НАТО БОМБАРДОВАЊА

URBAN ARCHITECTURAL DESIGN FOR A PART OF THE CENTRE AND THE IMMEDIATE SURROUNDINGS IN LEPOSAVIC SETTLEMENT –
CONCEPTUAL DESIGN FOR PARTERRE ARRANGEMENT OF NEW LOCATION FOR THE MEMORIALTO VICTIMS OF NATO BOMBING IN 1999

Година израде:
Аутори:

Институција:

201  .9
дипл.инж.арх. Душан Миладиновић маст инж.арх. Веселин Крвавац,(руководилац израде), .
дипл.инж.арх. Ивана Гвозденовић, маст.инж.пејз.арх. Јелена Ровчанин, дипл.инж.пејз.арх. Бранислава
Миладиновић, дипл.инж.саобр. Александар Пањковић, маст.инж.арх. Зорица Капетанов
ЈП УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам Нови Сад" "
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КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ТРГА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У БРОДУ
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

COMPETITION FOR URBAN- ARCHITECTURAL PRELIMINARY DESIGN OF PATRIARCH PAVLE SQUARE IN BROD
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Година израде:
Аутори:

Институција:

201  .9
доц др Тања Тркуља, доц. др Дубравко Алексић д.и.а Маја Радмановић д.и.а Вања Ђурђевић. , . , . ,
д.и.а Дајана Папаз.
-

На простору постојећег Трга Патријарха Павла у Броду (БиХ површине , циљ је створити амбијентално, просторно, визуелно и еколошки), 4,2 ha
прихватљив простор. Императив је повезати Трг са ријеком Савом, тј омогућити излазак градског центра на ријеку Предвиђено је пет просторно-. .
функционалних цјелина: променада као мјесто сусрета, трг као мјесто окупљања заједнице, парк са спомеником, видиковац са амфитеатром на Сави и
зелено шеталиште са љуљашкама Унапређен је функционални садржај Трга, а конкурсно рјешење даје Броду идентитет зеленог града, као пандан.
чињеници да је град изложен полутантима због рафинерије нафте. На тај начин унапређује се еколошка слика града и промовише заштита животне
средине.

The main goal of the existing Patriarch Pavle Square in Brod (BiH), measuring 4.2 ha, is to create a friendly space that is ambiently, spatially, visually and
environmentally suitable. It is imperative to connect the Square with the Sava River, which is to allow the city center to become a part of riverside. Five space-
functional units are planned: the promenade as a meeting place, the square as a community gathering place, a park with a monument, a lookout with an
amphitheater on the Sava River and a green promenade with swings. The functional content of the Square has been improved, and the bidding solution gives
Brod the identity of a green city, as a counterpart to the fact that the city is exposed to pollutants due to the oil refinery. This way the ecological image of the city is
promoted and environmental protection as well.
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07
И С ОСТРАЖИВАЊА ТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ИЗ БЛАСТИ,

ПРОСТОРНОГ И УРБ НИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊАА

И С ОСТРАЖИВАЊА ТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ИЗ БЛАСТИ,

ПРОСТОРНОГ И УРБ НИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊАА

URBAN AND SPATIAL PLANNING

,RESEARCHES  STUDIES AND PROJECTS



CATEGORY 07
URBAN AND SPATIAL PLANNING - RESEARCHES  STUDIES, AND PROJECTS

Urban and Spatial Planning - Researches  Studies and, Projects

7.01
IMPROVEMENT OF HOUSING CONDITIONS IN ROMA SUBSTANDARD SETTLEMENTS THROUGH DEVELOPMENT OF URBAN PLANS

7.02
IMPROVEMENT OF HOUSING CONDITIONS IN ROMA SUBSTANDARD SETTLEMENTS THROUGH DEVELOPMENT OF URBAN PLANS

7.03
IMPROVEMENT OF HOUSING CONDITIONS IN ROMA SUBSTANDARD SETTLEMENTS THROUGH DEVELOPMENT OF URBAN PLANS

7.04
STUDENT WORKSHOP AMONG SCALES

7.05
CREATION OF FUNCTIONALLY DERELICT AREAS DATABASE IN SLOVENIA

7.06
URBAN PLANNING METHODOLOGY THROUGH VALUATION OF POTENTIAL LOCATIONS
FOR CONSTRUCTION OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS

7.07
STUDY OF THE IMPROV MENT OF QUALITY OF SOCIAL HOUS NG –E I
DESIGN PROPOSAL FOR SOCIAL HOUSING COMPLEX IN NIŠ

7.08
URBAN ANALYSIS OF THE LAND USE POSSIBILITIES OF SMATSА LLC AIRCRAFT ACADEMY COMPLEX IN VRŠAC

7.09
STUDY OF PRE-SCHOOLS INSTITUTIONS IN THE CITY OF BELGRADE

7 10.
BELGRADE'S RAIL SYSTEMS - FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

7.11
ANALYSIS NOVI SAD SMART CITY

7.12
MULTI-CRITERIA EVALUATION TOOL (NoAW H2020 Project)

7.13
CO-DESIGNING SMART LOCAL SOLUTIONS FOR EXPLOITING VALUES AND ENHANCING

7.14
VALORISATION OF THE GRĐEVICA RIVERBED

7 15.
THE STUDY OF D MMICRO-LOCATIONS FOR EVELOPMENT OF ARINAS IN THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA

7.16
CONCEPTUAL URBAN PROJECT FOR REMODELING OF CENTRAL SQUARE IN LESKOVAC

7 17.
ANALYSIS AND CONFIRMATION OF THE FULFILLMENT OF THE CRITERIA FOR THE CONSTRUCTION
OF HIGH-RISE BUILDINGS ON THE CORNER OF KNEZ MILOS AND DRINSKA STREETS IN BELGRADE



КАТЕГОРИЈА 07
ИСТРАЖИВАЊА СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, И ПРОЈЕКТИ

7.01
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У РОМСКИМ ПОДСТАНДАРДНИМ НАСЕЉИМА КРОЗ ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

7.02
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У РОМСКИМ ПОДСТАНДАРДНИМ НАСЕЉИМА КРОЗ ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

7.03
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У РОМСКИМ ПОДСТАНДАРДНИМ НАСЕЉИМА КРОЗ ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

7.04
СТУДЕНТСКА РАДИОНИЦА AMONG SCALES
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У периоду од у оквиру Програма ''Подршка ЕУ инклузији Рома оснаживање локалних заједница за инклузију Рома21.09.2018. до 30.10.2019.године, – '',
од стране Сталне конференције градова и општина координирана је израда ичких планова за ромска подстандардна насеља у: Сомбору11 урбанист
(Бачки Моноштор), Бачу (Вајска), Беочину, Пећинцима (Попинци), Кучеву (Бродиц Маринковац и Крст), Врњачкој Бањи (Грачац), Куршумлијиa,
(Барлово), Лесковцу, Лебану, Сурдулици (Биновце) и Бујановцу. Током израде планова, активно је афирмисана партиципација ромске заједнице и на
44 реализоване 1100 .радионице укупно је учествовало више од представника ромске заједнице Укупна вредност израђене планске документације
износи динара и на изради урбанистичких планова радило је урбанистичких предузећа11,8 милиона 11 9 .

During the September 21, 2018 - October 30, 2019 period, under the Programme ''Support EU for Roma inclusion – strengthening local communities towards
Roma inclusion'', Standing conference of towns and municipalities coordinated development of 11 urban plans for Roma substandard settlements in: Sombor
(Bački Monoštor), Bač (Vajska), Beočin, Pećinci (Popinci), Kučevo (Brodica, Marinkovac and Krst), Vrnjačka Banja (Gračac), Kuršumlija (Barlovo), Leskovac,
Lebane, Surdulica (Binovce) and Bujanovac. During urban plans development, participation of Roma community was strongly enhanced and in 44 workshops for
urban plans development more than 1100 participants from Roma community were involved. Total value of developed urban plans is 11,8 million dinars and nine
urban planning companies were appointed during creation of all 11 urban plans.

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У РОМСКИМ ПОДСТАНДАРДНИМ НАСЕЉИМА
КРОЗ ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

IMPROVEMENT OF HOUSING CONDITIONS IN ROMA SUBSTANDARD SETTLEMENTS
THROUGH DEVELOPMENT OF URBAN PLANS

Година израде:
Аутори:

Институција:

201  .9
Наталија Матуновић Милошевић, менаџерка Програма ''Подршка ЕУ инклузији Рома Оснаживање локалних–
заједница за инклузију Рома (Програм Игор Мишчевић, координатор програмске компоненте'' ) 3 Програма –;
становање
Стална конференција градова и општина Савез градова и општина Србије (СКГО– )
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Планска документа за ромска подстандардна насеља која су се израдила у оквиру Програма ''Подршка ЕУ инклузији Рома оснаживање локалних–
заједница за инклузију Рома , креирала су основ за унапређење услова становања за све житеље у њима. Кључне поставке планских решења односе''
се на: издвајање јавних површина, формирање предлога парцелације, креирање параметара за озакоњење стамбених објеката и наставак легалне
изградње у будућности као и формирање плана инфраструктурног опремања Укупна вредност израђене планске документације износи. 11,8 милиона
динара и на изради урбанистичких планова радило је предузећа.11 9 урбанистичких

Urban plans for Roma substandard settlements developed under the EU Support to Roma Inclusion - Local CommunitiesProgramme “ Strengthening towards
Roma Inclusion have created the basis for improv  ment of housing conditions for all residents. The key settings of the planning solutions relate to: definition of” e
public areas (urban regulation), formation of new proposals for parcelation, creation of parameters for legalization of residential buildings and continuation of legal
construction in the future, as well as the formation of a plan for infrastructure equipment. The total value of the urban plan amounts to 11.8 million RSDdeveloped ,s
and 9 urban planning companies worked on the development of 11 urban plans.

Urban and Spatial Planning - Researches  Studies, and Projects
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Као један од најважнијих циљева Програма ''Подршка ЕУ инклузији Рома оснаживање локалних заједница за инклузију Рома у изради– ''
урбанистичких планова дефинисана је активна и масовна партиципација ромске заједнице. Током израде планских докумената реализоване су 44
радионице 1103 учесникаса укупно . Фокус партиципације био је на идентификацији проблема за решавање кроз урбанистичке планове са једне
стране са друге, на усклађивању предложених решења са реалним потребама заједнице на терену. Као веома успешан механизам рада саa
заједницом, показао се ''насељски комитет'' формиран од стране чланова ромске заједнице који су активно заступали ставове својих сународника па,
га због наведеног треба афирмисати и у будућој пракси.

One of the most important goals of the Program EU Support to Roma Inclusion - Local Communities Roma Inclusion in developmentme towards“ Strengthening ”
of urban plans is active and massive participation of the Roma community. During the of the planning documents, 44 workshops were held with adevelopment
total of 1103 participants. The focus of participation was on identifying problems to be addressed through urban plans on the one hand and on matching the,
proposed solutions to the real needs of the community in the field on the other. " ettlement committee" formed by members of the Roma community who actively, S
advocated the views of their , successful mechanism for working with the community and for this reason it should be affirmed inrepresentatives proved to be very
future practice.
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Радионица је усмерена на истраживање и систематизацију просторних и програмских импулса нове модерности социјалистичких стамбених насеља наAMONG SCALES
територији града Београда изграђених на основама Генералних урбанистичких планова из а чијом је применом успостављена савремена1950. и 1972. године,
урбанизација Београда. Основни циљ радионице је сагледавање актуелних релационих токова и јазова између урбаног и руралног архитектуре и природе глобалних, ,
токова и свакодневице на релевантним просторним нивоима, од нивоа свеобухватне административне територије града до једне стамбене јединице размера– 1:
територија 2: морфологија 3: типологија 4: програм 5: амбијент 67 студената, размера , размера , размера и размера . У радионици је учествовало основних, интегрисаних
и мастер студија подељених у Резултат радионице се препознаје на два нивоа први чини систематизован хронолошки приказ изградње стамбених насеља у18 тимова. –
Београду у периоду од уз идентификацију планског оквира и начелних просторно-морфолошких и функционално-садржајних концепција, док се други1945-1978. године
део доприноса огледа у креираним ''личним картама'' појединачних стамбених насеља кроз идентификацију препознатих феномена на анализираним просторним
нивоима.

The AMONG SCALES workshop is aimed at researching and systematizing the spatial and programmatic impulses of the new modernity of socialist residential settlements in the
territory of the city of Belgrade, built on the basis of the Plans of 1950 and 1972, which established the contemporary urbanization of Belgrade. The main objective of theMaster
workshop is to look at current relational flows and gaps between urban and rural, architecture and nature, global flows and everyday life at the relevant spatial levels, from the level of
comprehensive administrative territory of the city to single residential unit - scale 1: territory, scale 2: morphology, scale 3: typology, scale 4: program and scale 5: ambience. The
workshop was attended by 67 students of bachelor, integrated and master studies divided into 18 teams. The result of the workshop is recognized on two levels - the first is a
systematic chronological review of the residential settlements construction in Belgrade in the period 1945-1978 with the identification of the planning framework and the principal
spatial-morphological and functional-conceptual concepts, while the second part of the contribution is reflected in the created ''identity cards'' of individual residential settlements
through the identification of recognized phenomena at the analyzed spatial levels.
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СТУДЕНТСКА РАДИОНИЦА AMONG SCALES

STUDENT WORKSHOP AMONG SCALES

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
Аутори радионице др Ана Никезић, ванредни професор и Александра Миловановић истраживач приправник Координатор: , ; :
др Анђелка Бнин-Бнински, асистент Тутори: Александра Ђорђевић, асистент и Јелена Баста, асистент Критичари др Јелена; ; :
Ристић Трајковић, доцент др Данијела Миловановић Родић, доцент и др Милица Милојевић, доцент,
Универзитет у Београду Архитектонски факултет–
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Функционално запуштена подручја (ФДА) односе се на неискориш ено или напуштено земљиште с видљивим утицајем њихове претходне ић намене
нижом која могу имати потенцијал за одрживи просторни развој и заштиту неразвијеног природног или,степеном искоришћености а будући
пољопривредног земљишта, тј р нфилд подручја. Основа за управљање ФДА- ма је свим аспектима и успостављање. г и ови њихово препознавање по
јединствене базе података. У Словенији је база ФДА података успостављена ажурирана . Она представља допринос свести о2017. 2019. године, а
важности одговорног управљања простором и следи циљеве одрживог развоја .Уједињених нација

Functionally derelict areas (FDAs) refer to not fully utilized or abandoned land with a visible impact of its previous use and of lower utility value, which can have
potential for further sustainable spatial development and for protecting undeveloped natural or agricultural land, i.e. greenfields. The basis for managing FDAs is
to identify them in all their aspects and to establish a single database. In Slovenia, the FDA database has been established in 2017 and updated in 2019. It
represents a contribution to the awareness of the importance of responsible space management and follows UN Sustainable development goals.

Urban and Spatial Planning - Researches  Studies, and Projects

Година израде:
Аутори:

Институција:

2017-2019.
Assoc. Prof.Dr. Barbara Lampič, Assoc. Prof. Dr.Simon Kušar, NejcBobovnik, Assist. Prof. Dr.Alma Zavodnik
Lamovšek, Sen. Lect. Dr.MojcaFoški, Assist. Dr.Gašper Mrak, BlažBarborič
University of Ljubljana: Faculty of Arts (UL FF) and Faculty of Civil and Geodetic Engieenring (UL FGG);
Geodetic institute of Slovenia (GIS)

СТВАРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ФУНКЦИОНАЛНО ЗАПУШТЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У СЛОВЕНИЈИ
CREATION OF FUNCTIONALLY DERELICT AREAS DATABASE IN SLOVENIA
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Ова методологија представља везу између стратешког (Просторни план Републике Македоније – ППРМ) и детаљног планирања (Урбанистички план
ван насељеног места-УПВНМ) путем анализе просторних могућности као и кључних индикатора. Референтни елементи из ППРМ су: зоне са
режимима заштите где се ови садржаји искључују; електро-енергетска инфраструктура на коју би се инсталација прикључила; саобраћајна
инфраструктура која омогућава приступ. Вреднована су три индикатора у вези са тереном (тлом): осунчаност, нагиб и стабилност терена. Овим
индикаторима су додати тежински коефицијенти, чија збирна вредност категоризује локације са најбољим потенцијалом. Урбанистичко решење је
израђено за најадекватнију локацију.

This methodology establishes the connection between the strategic and urban development planning through analysis of the spatial characteristics and relevant
key aspects for photovoltaic power plants sites. The following starting point references were analyzed: protected areas (where this specific type of land use is
excluded); electric power grid (that will enable connection of the photovoltaic system to the wiring) and road network for access. Three terrain indicators were
evaluated: solar exposition aspect, slope aspect and terrain stability. These indicators wre assigned weight coefficients in order to categorize the locations by their
potential. The outcome of the analysis results with a design of an urban development plan for the most suitable location for a photovoltaic power plant.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
Координатор тима: дипл.грађ.инж. Др Лидија Трпеноска Симоновић Чланови тима: дипл.инж.арх. Ана Лукић;
Коробар, м-р.инж.арх. Ивана Граматикова, дипл.инж.арх. Иван Арсовски
Агенција за планирање, Скопјепросторно

МЕТОДОЛОГИЈА ПЛАНИРАЊ ПРОСТО ВРЕ ЛОКАЦИ ЗАУРБАНИСТИЧКОГ А РА ДНОВАЊЕМ ЈА ИЗГРАДЊУ
СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА ( Х А)ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛ

URBAN PLANNING METHODOLOGY THROUGH VALUATION OF POTENTIAL LOCATIONS FOR CONSTRUCTION
OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
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Идејно урбанистичко-архитектонско решење у Брегалничкој улици део је ђје ширег истраживања на тему унапре ења квалитета социјалног становања
које се базира на концепту интеграције породичног и вишепородичног становања. Предложена форма проистекла је из геометрије предметне парцеле
и непосредне близине реке Нишаве. У циљу максималног искоришћења просторног и амбијенталног капацитета локације, стамбена структура развија
се у форми „чешља“. Битан елемент у развоју решења била је потреба за провизијом значајнијих отворених заједничких површина. Заједнички
садржаји прилагођени су потребама савременог социјалног становања, док се степеновањем отворености простора, од јавог, ка полу-јавном и полу-
приватном, тежи унапређењу квалитета суседства.

The conceptual urban-architectural solution in Bregalnička Street is part of a broader study for the improvment of the quality of social housing, based on the
integration of family and multi-family housing. The proposed form is a result ot the geometry of a plot and the immediate vicinity of the Nisava River. In order to
maximize the spatial and ambient capacity of the site, the residential structure is developed in the form of a “comb“. Significant element is design of common
outdoor space. The content of the amaneties is based upon the contemporary housing needs, while its gradation, from public to semi-public and semi-private,
tends to create a quality neighborhood.
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Година израде:
Аутори:

Институција:

2018-2019.
Наташа Петковић Гроздановић, диа доцент Бранислава Стоиљковић диа Катарина Медар диа, , , ,,
Немања Ранђеловић, Јована Петковић
-

СТУДИЈА ЂУНАПРЕ ЕЊА КВАЛИТЕТА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА –
И УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У НИШУДЕЈНО

STUDY OF THE IMPROV MENT OF QUALITY OF SOCIAL HOUS NG – DESIGNE I PROPOSAL FOR SOCIAL HOUSING COMPLEX IN NIŠ
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Анализа је рађена у циљу сагледавања могућности развоја Комплекса академије у Вршцу кроз сагледавање оптималнихSMATSA ваздухопловне (SАА)
потреба у домену коришћења објеката и простора промовисање потенцијала простора у домену комерцијалног коришћења и развоја, као иSАА ,
обједињавање широке лепезе различитих података од утицаја за даље урбанистичко планирање локације. Садржи сет критеријума, препорука и смерница
везано за све релевантне аспекте развоја ове локације а као финални излаз нуди мултиваријантно урбанистичко решење комплекса површине око, 340
хектара, које Контроли летења Србије и Црне горе треба да послужи за доношење даљих стратешких одлука о развоју ваздухопловне академије,
првенствено као база за економску студију оправданости и израду формалних урбанистичких планова.

Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања

УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА КОМПЛЕКСА АКАДЕМИЈЕ У ВРШЦУSMATSA ВАЗДУХОПЛОВНЕ
URBAN ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF SMATSА LLC AIRCRAFT ACADEMY COMPLEXLAND USE IN VRŠAC

Urban and Spatial Planning - Researches  Studies, and Projects

Година израде:
Аутори:
Институција:

2019.
Ана Граовац, дипл.инж.арх др Марија Лалошевић, дипл.инж.арх., .
Урбанистички завод Београда, ЈУП

The aim of theAnalysis is exploring the possibilities of development of SMATSAAviationAcademy (SAA) complex in Vrsac: : its optimal needs regarding the use of
objects and spaces, potential of the complex in the domain of its commercial use and development, as well as collection of data relevant for further urban planning
of the site. It contains a set of criteria, recommendations and guidelines for all relevant developmental aspects of this site, and as a final outcome it offers a
multivariate urban solution of the complex of about 340 hectares, which will help SMATSA to make further strategic decisions for aviation academy development,
primarily as the basis for an economic feasibility study and formal urban plans.
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Мрежа комбинованих дечијих установа је један од најважнијих приоритета у развоју система јавних служби Града Београда. Студијом мреже
предшколских установа је започет рад на детаљном и целовитом сагледавању капацитета и просторног аспекта комплекса и објеката у оквиру
установа предшколског образовања и васпитања. Основни циљ истраживања Студије је евиденција постојећих и планираних локација комбинованих
дечјих установа на подручју 17 градских општина ради дефинисања мреже предшколских установа на територији града Београда. Мрежа је
презентована као информациона основа у неком од ГИС (географско информациони систем) алата, са каталогизацијом сваког објекта предшколских
установа појединачно, чиме је омогућено даље праћење и ажурирање стања мреже предшколских установа. Такође, ова студија надлежним
институцијама може служити у циљу доношења новог или измене важећег Акта о мрежи предшколских установа.

One of the most important priorities in the development of the City of Belgrade's public services system is preparations of the analysis of the network of Pre-
schools institutions. This Study began work on a detailed and comprehensive review of the capacities and spatial aspects of complexes and facilities within pre-
school institutions. The main objective of the Study's research is to record the existing and planned locations of pre-school facilities in 17 metropolitan
municipalities for the purpose of defining a network of pre-schools in the city of Belgrade. The network is presented as an information base in one of the GIS
(geographic information system) tools, with cataloging of each facility of preschool institution individually, which enables further monitoring and updating of the
network. This study may serve for the purpose of adopting a new or amending current Preschool NetworkAct.

СТУДИЈА МРЕЖЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА
STUDY OF PRE-SCHOOLS INSTITUTIONS IN THE CITY OF BELGRADE

Година израде:
Аутори:
Институција:

2017-2019.
Емил Димитров, дипл.инж.арх., Ана Ђокић, дипл.инж.арх.
ЈУП Урбанистички завод Београда
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У оквиру израде Плана генералне регулације шинских система у Београду урађенa је и свеобухватна анализа досадашње студијске, планске и
аналитичке документације која се односи на развој железнице, трамваја и метроа. По обиму ових активности предњачи железнички систем а следе га
метро и трамвај. Међутим, њихова реализација као и њихов развој били су доста ограничени некада и са промењеним избором приоритета а понекад
и сасвим прекинути, како због ратова, државних, економских, енергетских и других криза.

As part of the development of the General Regulation of Railway Systems in Belgrade, a comprehensive analysis of the current study planning andPlan ,
analytical documentation related to the development the railway, tram and subway has been made. The scope of these activities is dominated by the railof
system, followed by the metro and tram. However, their realization as well as their development were quite limited at times, with altered choice of priorities and
sometimes completely interrupted, both due to wars, state, economic, energy and other crises.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
дипл.инж.сао. Предраг Крстић дипл.инж.сао. Душан Милановић дипл.инж.арх. Маја Јоковић Поткоњак, , ,
маст.инж.арх. Марија Косовић
Урбанистички завод Београда, ЈУП

ШИНСКИ СИСТЕМИ БЕОГРАДА ОД ПЛАНОВА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ-
BELGRADE'S RAIL SYSTEMS - FROM PLANS TO IMPLEMENTATION
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Будући да анализа паметних градова представља пионирске кораке у овој области на територији Републике Србије и да и у оквиру Европске уније,
осим појединачних примера примене, нема системских решења, као ни обавезујуће регулативе, ова анализа пружа одговор на питање да ли је
увођење модела интелигентног града у будућност питање избора или потребе.Нови Сад, као административни центар Војводине, својим изузетним
географским положајем и развијеношћу у разноврсним областима, поседује одговарајуће предуслове за увођење модела интелигентног града.У
анализи су предложена системска решења која ће пружити солидну основу за имплементацију модела интелигентног града у пракси.

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

АНАЛИЗА НОВИ САД ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАД
ANALYSIS NOVI SAD SMART CITY

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018-2019.
дипл.инж.арх. Душан Миладиновић (руководилац израде), др Биљана Врбашки, дипл.инж.арх, мр Александар
Јевђенић, дипл.инж.сао., дипл.инж.грађ. Оља Толмач, дипл.инж.ел. Владимир Марковић, маст.инж.пејз.арх.
Јелена Ровчанин, маст.зашт.жив.сред. Дејана Неговановић дипл.соц. Бојана Кулачин, дипл.екон. Душко,
Марковић
ЈП УРБАНИЗАМ Завод за урбанизам Нови Сад" "

Since smart city analysis is a pioneering step in this domain in the Republic of Serbia and there are no systemic solutions or binding regulations within the EU,
apart from individual implementation examples, this analysis provides answer to the question of whether future introduction of the smart city model is a matter of
choice or a necessity. Novi Sad, as the administrative center of Vojvodina, with its exceptional geographical position and high level of development in various
fields, meets the preconditions for the introduction of the city . The analysis proposes systemic solutions that will provide a solid basis for thesmart model
implementation of the city model in practice.smart
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Пројекат настоји да пронађе нова решења за креативну поновну употребу неминовно и континуално генерисаног отпада из пољопривреде ОвајNoAW .
плакат представља резултате рада у оквиру Радног пакета и повезан је са Задатком Мултикритеријумска евалуација за2 (Deliverable D2.3) 2.3 „
потребе стратешке процене утицаја плана управљања отпадом из пољопривреде на животну средину Унутар је концепт модела“. 2.3 представљенD
за мултикритеријумско одлучивање. Овај модел је примењен у Стратешкој процени утицаја плана управљања отпадом на подручју Опленачког
виногорја на животну средину.

The NoAW project aims at finding new solutions for up-cycling unavoidable and continuously generated by-products from agriculture. This paper is related with
the Deliverable (D2.3) which represents the result within the Work Package 2 and it is related to the Task 2.3 “Multi-criteria evaluation in strategic environmental
assessment of agro-waste management plan”. Within D2.3, concept for multicriteria decision model was presented. This model was applied in Strategic
EnvironmentalAssessment process forAgro Waste Management Plan in Oplenac vineyards.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2019.
др Бошко Јосимовић, др Марина Ненковић-Ризнић, др Никола Крунић, мср Александра Гајић,
др Саша Милијић, др Јасна Петрић, др , мср Стеван ПрибановићAnna Ekman Nilsson
Институт за архитектуру и урбанизам Србије

АЛАТИ ЗА МУЛТИКРИТЕРИЈУМСКУ ЕВАЛУАЦИЈУ (NoAW H2020 Project)
MULTI-CRITERIA EVALUATION TOOL (NoAW H2020 Project)
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CLEVER је пројекат који Румуније, Србије и Хрватске. Главни циљInterregприпремни у оквиру програма у току кроз сарадњу, je 2018/19 развијен
пројекта је развијање иновативних модела управљања и јавних простора . пројекта јерегенерације кроз примену нових технологија Остварени резлтат
припремљен предлог главног пројекта који се бави спровођењем стратегија урбане регенерације јавног простора у партнерским градовима кроз
транснационални оквир који се заснива на партиципацији, управљању, јавно-приватном партнерству, као и инструментима за финансирање урбаног
развоја. Додатно, пројекат је омогућио идентификацију приоритетних подручија интервенције у партнерским градовима и аплицирање заCLEVER
доступне изворе финансирања у односу на предложене алтернативне сценарије главног пројекта.

CLEVER is a SMF Interreg project developed during the 2018/19 in consortium of three countries: Romania, Serbia and Croatia. The main aim of the project is to
develop innovative models of urban governance in regeneration of public space by embracing the potential of new technologies. The main result of the project is
preparation of the main project that enhances implementation of urban regeneration strategies for public space in partner cities through a transnational framework
based on participation, governance, public-private partnerships, and urban development financing instruments. In addition, CLEVER project provided an
opportunity to identify priority areas of intervention in partner cities, and apply for available funding sources in relation to the proposed alternative scenarios of the
main project.

ПРОЈЕКАТ КО-КРЕИРАЊА ЛОКАЛНИХ СМАРТ РЕШЕЊА У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ ВРЕДНОСТИ И
ПОДСТИЦАЊА РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ У УРБАНОМ РАЗВОЈУ

CO-DESIGNING SMART LOCAL SOLUTIONS FOR EXPLOITING VALUES AND ENHANCING RESILIENCE

Година израде:
Аутор :и
Институција:

2018-2019.
др Божидар Манић, др Наташа Чолић, др Ана Никовић, Борјан Бранков
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
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ВАЛОРИЗАЦИЈА КОРИТА РИЈЕКЕ ГРЂЕВИЦЕ
VALORISATION OF THE GRĐEVICA RIVERBED

Година израде:
Аутор:
Институција:

2018.
дипл.инж.арх. Никола Новаковић
ЕНформа доо

Урбанистичком студијом Будве уочено је да се градска матрица развија доминантно у лонгитудиналном правцу. Валоризација корита ријеке Грђевице
има за циљ да оживи и унаприједи морфологију града увођењем прве вертикалне зелене жиле у плану, а која интегрише приобалну зону са горњом
урбаном структуром. Пројектом променаде се јасно диференцирају двије цјелине: парковска зона уз приобални појас и урбанистичка, која анимира
запуштена приземља објеката, док увођењем иновативних јавних садржаја имплицира нове реперне тачке у граду намијењене пјешацима, дјеци и
бициклистима- увезујући их у потпуну хомогену цјелину. Пројекат фигурише као манифест промишљеног човјекомјерног урбанизма, који је уједно
иницијатор кохерентних зелених коридора у граду.

Urban study of Budva displays that the city matrix is developing predominantly in longitudinal direction. Valorisation of the Grđevica riverbed aims to revive and
improve morphology of the city by introducing the first vertical green vessel in the plan, which integrates the coastal zone with the upper urban structure. The
promenade project clearly differentiates between two units: a coastal zone park area and urbanistic, which animates the neglected ground floors of buildings,
meanwhile impliying new landmarks in the city with public content, primarily intended for pedestrians, children and cyclists- linking them to one complete
homogeneous unity in the form of an open square. The project acts as a manifest of thoughtful urban planning, which is simultaneously the initiator of coherent
green corridors in the city.
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СТУДИЈА РАЗВОЈА МИКРОЛОКАЦИЈА МАРИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
THE STUDY OF D MMICRO-LOCATIONS FOR EVELOPMENT OF ARINAS IN THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA

Студијом развоја микролокација марина на територији АП Војводине утврђене су микролокације за изградњу марина на водним путевима: Дунаву,
Тиси, Сави, Бегеју, Тамишу и Хидросистему Дунав-Тиса-Дунав у Аутономној покрајини Војводини, у циљу развоја речног крузинга/наутке и наутичког
туризма. Студијом је анализирана територија 24 јединице локалне самоуправеина основу утврђених критеријума рангиране су потенцијалне локације,
односноутврђено су24 макролокацијепогодне за изградњу марина, и то: 13 локација на Дунаву, 7 локација на Тиси, 1 локација на Сави, 1 локације на
Тамишу, 1 локација на Бегеју и 1 локација на ХС ДТД. Саставни део Студије је техничка документација, која је израђена за 11 најповољнијих локација
марина,на нивоу генералног пројекта и претходне студије оправданости.

Година израде:
Аутори:

Институција:

2018.
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад: мр Владимир Пихлер, д.и.а, Марина Митровић, мастер
проф. географ. и Теодора Томин Рутар, дипл.прав. „Ехтинг“ ДОО предузеће за пројектовање, инжењеринг
и консалтинг у хидротехници и грађевинарству, Београд: Мирјана Бабић Мијановић, д.и.а , Милан.
Војновић, маст и.г , Угљеша Шарчевић, маш.инж , Вук Валтер, д.и.а , Давид Јаћимовић, д.и.г , Томислав. . . . .
Миловановић, дипл. ек, и консултанти: Драгомир Јевтић, дипл.инж.грађ. и др Иван Стошић, дипл. ек.
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и „Ехтинг“ ДОО, Београд

Micro-locationsanalysis for development of marinas in theAutonomousProvince of Vojvodina identifiedfavourablelocations for the construction of marinas on the
Danube, Tisza, Sava, Begej andTamiswaterways as well as on the Danube-Tisa-Danube (DTD) Hydro System. The aim of the Study was to create location
database that can play the key role in development of nautical tourism in the Province. The study analysis covered 24 municipalities, established criteria for
ranking potential sites and determined a total of 24 macro locations suitable for development of marinas: 13 locations on the Danube river, 7 locations on the Tisa
river, 1 location on the Sava river, 1 sites on the Tamisriver, 1 location on the Begej riverand 1 location on (DTD) Hydro System. An integral part of the Study is the
technical documentation, which was produced for the 11 most favourable marina sites, and developed at the level of the general projectwith the feasibilitystudy.
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ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ТРГА У ЛЕСКОВЦУ
CONCEPTUAL URBAN PROJECT FOR REMODELING OF CENTRAL SQUARE IN LESKOVAC

Централни градски трг у Лесковцу има велики значај као једно од главних чворишта праваца пешачког кретања, али и велики културни значај јер
репрезентује идентитет града. Пројекат ремоделације има за циљ да простору врати његову основну намену - трг који одликује максимални физички,
и амбијентални комфор и даје тргу његов зелени природни карактер. Идеја је била дати „етно“ карактер тргу који ће кроз дизајн бити оплемењен новим-
савременим материјалима и мобилијаром и направити простор који је пријатан за окупљање и сусрете корисника. Пројектом ремоделације укида се
постојећи паркинг и приступна улица како би се елиминисали конфликти моторног и пешачког саобраћаја и како би се употпунила просторна
целовитост трга.

The central town square in Leskovac has great importance, as one of the main hubs of pedestrian routes, but also it has great cultural importance because it
represents the identity of the city. The remodeling project aims to restore the space to its primary purpose - the square, which is characterized by maximum
physical and ambiental comfort and gives the square its green - natural character. The idea was to give an "ethno" character to the square, which through design
will be enriched with new modern materials and urban furniture, and to create a space that is comfortable for gatherings and meetings of all users. The remodeling
project abolishes existing parking and access streets in order to overcome motor and pedestrian traffic conflicts and to complete the spatial integrity of the square.
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У предметној Студијској анализи, рађеној за потребе израде ПДР-а блока између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске улице у
Београду, инвеститор „О , као власник објеката и грађевинског земљишта на предметним парцелама има намеру, да на овомRCHID GRОUP“
истакнутом месту инвестира и изгради комплекс са најсавременијом композицијом централних активности и са довољно великом капацитетом да
привуче и одржи најбоље јединице понуде као и бројне и сталне кориснике Очекивани капацитет комплекса је битан елемент, јер је потребна.
критична маса понуде (око активног стамбеног, трговинског, комерцијалног и пословног простора), да би се осигурао минимални одрживи70.000,00 м2
промет у центру града.

In this StudyAnalysis, made for the purpose of designing the PDR of the block between Knez Milos, Drinska, Sarajev and Durmitor streets in Belgrade, theska ska
investor "ORCHID GROUP", as the owner of the buildings and construction land on the parcels in question, intends to be in this prominent place invests and builds
a complex with a state-of-the-art composition of central activities and with sufficient capacity to attract and maintain the best units of supply as well as numerous
and permanent customers. The expected capacity of the complex is an essential element, since a critical mass of supply (around 70,000.00 m2 of active
residential, commercial, commercial and commercial space) is required to ensure minimal sustainable traffic in the city center.

АНАЛИЗА И ПОТВРДА ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗГРАДЊУ
ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА НА УГЛУ УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША И ДРИНСКЕ У БЕОГРАДУ

ANALYSIS AND CONFIRMATION OF THE FULFILLMENT OF THE CRITERIA FOR THE CONSTRUCTION
OF HIGH-RISE BUILDINGS ON THE CORNER OF KNEZ MILOS AND DRINSKA STREETS IN BELGRADE
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Идеја обнове Бањског парка Илиџа је ревитализација и привођење намјени нефункционалних јужних дијелова парка, реконструкција стаза према
оригиналном плану, рестаурација сумпорног врела, водоторња и старе чесме, израда реплике Матонијевог павиљона у јужном дијелу парка,
реконструкција цвјетног партера из аустроугарског периода у централном дијелу као најљепшег и најрепрезентативнијег дијела парка, постављање
реплика клупа и расвјетних тијела, као и корпи за отпатке које одговарају историјском амбијенту, дјелимично прилагођавање парка садашњим
потребама посјетилаца, те повећање атрактивности уз поштивање историјске матрице и очувања изгледа парка.

The idea of the renovation of the Spa Park Ilidza is revitalization and conduction of the purpose of the dysfunctional southern parts of the park, the reconstruction
of the paths according to the original plan, the restoration of the sulfuric wellhead, the water-tower and old fountains, the creation of a replica of Mattoni's pavilion in
the southern part of the park, reconstruction of the floral parterre from the Austro-Hungarian period in the central part the most beautiful and most representative
part of the park, the installation of the replica of the bench and lighting fixtures, as well as the waste baskets that match the historical ambiance, partially adapting
the park to the current needs of visitors, and increasing the attractiveness by respecting the historical matrix and preserving the appearance of the park.

ОБНОВА БАЊСКОГ ПАРКА ИЛИЏА КОД САРАЈЕВА- ReMAKE2018
RENOVATION OF THE SPA PARK ILIDZA NEAR SARAJEVO – ReMAKE2018
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Тренутно највећи приватни парк у Београду, окружен објектима стамбено-пословног карактера у центру урбане зоне Београда, функционлано и
естетски представља искорак у техничком, извођачком и пројектантском послу, као и савршен пример могућности доприноса квалитету живота у
урбаним срединама кроз дисциплину пејзажне архитектуре. Цела површина пројекта је заправо зелени кров над плочом гараже, уз платое, пешачке
површне, простор за окупљање, шетњу, игру деце и одраслих, кућне љубимце и одмор Иако технички ограничен, диверзитет у избору садног.
материјала је слојевит и диманичан, док је простор опремљен одрживим и порозним материј лима.а

Currently the biggest private park in Belgrade, surrounded by residential and business buildings in the center of Belgrade's urban area, functionaly and
aesthetically represents a step forward in technical, construction and design pra tice, as well as, a perfect example of the possibility of contributing to the quality ofc
life in urban areas through the discipline of landscape architecture. The whole area of the project is actually a green roof above the garage plate, defined with the
plateaus, pedestrian walkways, gathering spaces, spaces for rest, children and adults playing surfaces, special spaces for pets. Although technically limited, the
diversity in the choice of planting material is layered and dimensional, while the area is equipped with sustainable and porous materials.
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ЦЕНТРАЛ ГАРДЕН
CENTRAL ARDENG
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Заштита животне средине у складу са одрживим развојем има за основу здраву животну средину, и у складу са тим и циљеве у различитим областима
а посебно у области водних ресурса.Карактеризација слива Топчидерске реке је урађена према методологији "Оквирне директиве о водама". У сливу
реке евидентирани су проблеми у вези плављења околног простора. Сам водоток је изузетно загађен и ван класе, у погледу физичко-хемијских и
микробиолошких параметара Очекује се да се реализацијом постројења за пречишћавање отпадних вода директно смање негативни притисци на.
водно тело, и побољша квалитет воде Топчидерске реке.

Environmental protection in accordance with sustainable development is based on healthy environment, and in accordance with that it has targets in different
fields, especially in the field of water resources. Characterization of Topcider river basin was done according to the methodology of "Water Framework Directive" .
In river basin, problems with flooding of surrounding area have been reported. The watercourse itself is extremely polluted and out of class, in terms of
physicochemical and microbiological parameters. The realization of wastewater treatment plant is expected to directly reduce negative pressures on the
watercourse and improve the water quality of the Topcider river.

08. .03Заштита природе и животне средине студије, истраживања и пројект, предела - и Protection of Nature, Landcape and Environment - Studies, Researches and Projects

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ
(I ФАЗА)СА ПЛАНИРАНИМ РЕГУЛАЦИЈАМА И АКУМУЛАЦИЈАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

STRATEGIC ENVIROMENTAL ASSESMENT FOR URBANDETAILED PLAN TOPCIDER RIVER
WITH PLANNED REGULATIONS AND ACCUMULATION, CITY MUNICIPALITIES SAVSKI VENAC, RAKOVICA AND VOZDOVAC (I PHASE)
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Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Стари Град" у Ужицу представља механизам којим се мора обезбедити
заштита културних добара, природних вредности и капацитета животне средине, у функцији одрживог коришћења, презентације и развоја овог
подручја. 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
града Ужице природних и културних вредности и здравља људи. Уз евиденцију кључних недостатака у систему заштите животне средине, предложене
су мере које треба спровести у циљу минимизирања негативних утицаја.

Strategic Environmental Impact Assessment of the Detailed Plan of the Stari Grad Detailed Regulation Plan in Uzice is a mechanism that must ensure the
protection of cultural assets, natural values and environmental capacities, in the function of sustainable use, presentation and development of the area.
environment, population health, post conflict conflicts are prescribed for measures of prevention, elimination, prevention, minimization and reduction into legal
frameworks. tourism of the city of Uzice of natural and cultural values and human health With the identification of key deficiencies in the environmental protection
system, measures are proposed to be implemented in order to minimize the negative impacts.

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА - СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ

NATURAL AND CULTURAL PROPERTY IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - STRATEGIC
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF THE DETAILED REGULATION PLAN FOR THE OLD TOWN OF UZICE
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Пројекати пречишћавања отпадних вода су пројекати усмерени ка унапређењу животне средине. По реализацији Пројекта загађивање површинских,
подземних вода и земљишта отпадним водама биће спречено, односно минимизирано, што представља значајан позитиван утицај на животну средину. У циљу
спречавања негативних утицаја на животну средину, здравље становништва, конфликата у постору прописују се мере превенције, отклањања, спречавања,
минимизирања и свођења у законске оквире. Водовод града Кикинде, у постојећем стању, функционише по застарелом моделу бунари хидрофори мрежа,– –
са дезинфекцијом воде директно на месту водозахвата. Без постројења за припрему воде за пиће, резервоара и црпних станица, систем није у могућности да
становништву обезбеди уредну испоруку хигијенски исправне и квалитетне воде. Из тог разлога се приступило реализацији овог Пројекта.

Wastewater treatment projects are projects aimed at improving the environment. According to the implementation of the Project, pollution of surface, groundwater and soil
by wastewater will be prevented or minimized, which represents a significant positive environmental impact. In order to prevent negative impacts on the environment,
health of the population, conflicts in the constitution, measures are prescribed for preventing, eliminating, preventing, minimizing and reducing them to legal frameworks.
Kikinda water supply system, in its existing condition, operates according to an outdated model wells - hydrophores - network, with water disinfection directly at the point of
water intake. Without drinking water treatment plants, reservoirs and pumping stations, the system is unable to provide the population with the proper delivery of
hygienically correct and quality water. For this reason, the realization of this project has started.

08. .05Заштита природе и животне средине студије, истраживања и пројект, предела - и Protection of Nature, Landcape and Environment - Studies, Researches and Projects

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ (Студије о процени утицаја на животну средину: Пројекта изградње постројења за
припрему воде, изградње резервоара за чисту воду, пумпне станице и осталих пратећих елеменатаза побољшање стања у области
водоснабдевања на територији града Кикинда Пројекта изградње колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода са територије;
општина Владичин Хан и Сурдулица и постројења за пречишћавање отпадних вода, у границама К О Кржинце, Владичин Хан, Репинце, Сува. .
Морава, Лепеница, Стубал, Прибој, Мазапић, Полом, Декутинце, Грамађе и Врбово, општина Владичин Хан Захтев за одлучивање о потреби;
процене утицаја на животну средину Пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода „Бели Поток“ на кп.бр. 1345/1, 1335,
1337 И 1333/1 КО )Бели Поток, Општина Вождовац

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL PROTECTION (Environmental impact assessment study for the construction of a water treatment plant,
the construction of a clean water tank, a pumping station and other supporting elements for improving the condition of water supply in the Kikinda
territory; Study on the environmental impact assessment of the project - construction of sewage collectors from the territory of Vladicin Han and
Surdulica unicipalities and waste water treatment plants within the boundaries of the Cadastral Municipalities of Kržince, Vladicin Han, Repince,М
Suva Morava, Lepenica, Stubal, Priboj, Mazapic, Polom, Dekutince, Gramadje and Vrbovo, Vladicin Han Municipality; Request for deciding on the
need for environmental impact assessment of the Beli Potok wastewater treatment plant construction project at No. 1345/1, 1335, 1337AND 1333/1 CM
Beli Potok, Municipality of Vozdovac)
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Јединица локалне самоуправе дужна је да изврши евиденцију дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија сметлишта на својој територији–
и да обезбеди њихово уклањање и санацију Аутори су направили искорак и коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија и.
потенцијала географског информационог система извршили евидентирање, картирање и карактеризацију локација дивљих депонија у граду
Краљеву. Након иницијалног утврђивања стања на терену кроз анкетирање представника месних заједница уследили су идентификовање и теренски,
обилазак локација и прикупљање података у складу са правилником о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју
јединице локалне самоуправе. Геопросторном анализом прикупљених података и њиховом обрадом у ГИС софтверима извршена је карактеризација
локација дивљих депонија и дате су препоруке за будућа истраживања у овој области.

Local selfgovernment has an obligation to inventory illegal waste dumping locations and existing junkyards within territory and to provide removal and
rehabilitation. Authors made a step forward using modern information-communication technologies as well as GIS potentials in order to record, map and
characterize illegal waste dumping locations in the City of Kraljevo. After initial on site interview with local representatives, authors did field work - location visits
and data collection according to the existing legal framework. Geospatial analyses over the collected data resulted with characterization of illegal waste dumping
locations and recommendations for further researches in this field.

ГИС ЗАСНОВАНА К Љ – ПРИМЕР ГРАДА КРАЉЕВААРАКТЕРИЗАЦИЈА ЛОКАЦИЈА ДИВ ИХ ДЕПОНИЈА
GIS BASED CHARACTERIZATION OF ILLEGAL DUMPING LOCATIONS - THE CITY OF KRALJEVO CASE STUDY
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Програм заштите животне средине општине Црна Трава израђен је у циљу развоја модерне политике заштите животне средине и обезбеђивања
правног и институционалног основа за бројне текуће и будуће програме и пројекте из области заштите животне средине током следећих десет година.
Урађен је и Акциони план који садржи детаљне имплементационе планове за следећих пет година Процес израде подразумевао је прикупљање и.
обраду података о стању животне средине и унапређење досадашње политике заштите животне средине и секторских политика ка управљању
заштитом животне средине и природним ресурсима на принципима одрживог развоја. Програм са Акционим планом је првенствено намењен
доносиоцима одлука као помоћ будућем процесу одлучивања и доношења одлука у области заштите животне средине за добробит целокупне
локалне заједнице.

The environmental protection program of the municipality Crna Trava was designed to develop a modern environmental policy and to provide the legal and
institutional basis for a number of ongoing and future environmental programs and projects for next ten years. An Action Plan was also drawn up containing
detailed implementation plans for the next five years. The design process involved the collection and processing of environmental data and the advancement of
current environmental and sectoral policies towards environmental and natural resource management on the principles of sustainable development. The Action
Plan program is primarily intended for decision-makers to assist the future decision-making and decision-making process in the field of environmental protection
for the benefit of the entire local community.
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ENVIRONMENTAL PROTECTION PROGRAM OF THE MUNICIPALITY CRNA TRAVA



У извештају о стратешкој процени утицаја мултикритеријумск евалуацијеГУПа Суботица-Палић до 2030.год. извршена је а одабраних планских
циљева што је имплицирао дефинисање стратегије заштите животне средине за плански хоризонт. Дате су опште смернице за имплементацију
заштите животне средине кроз мере санације и унапређења стања животне средине у зонама деградиране и угрожене животне средине и мере
очувања и појачавања позитивног утицаја у зонама квалитетне и врло квалитетне животне средине (у зонама и локацијам природних и културних
добара, еколошко значајних подручја, станишта строго заштићених врста и еколошких коридора).На основу података и примењеног модела процене,
представљен је графички приказ категоризације животне средине. Дефинисане су смернице за планско управљање животном средином на нижим
хијерархијским нивоима као и план контроле параметара животне средине (план мониторинга).

In the Strategic Assessment of the Subotica-Palić GUP by 2030 multicriteria evaluation of the selected planning goals was carried out, whichEnvironmental , ,
implied the definition of an environmental strategy for the planning horizon. General guidelines are given for the implementation of environmental protection
through measures of remediation and improvement of the state of the environment in the zones of degraded and endangered environment and measures for the
preservation and enhancement of positive impact in the zones of high quality and high quality environment (zones and sites of natural and cultural assets,
ecologically significant areas, habitats of strictly protected species and ecological corridors zones).Based on the data and the assessment model applied, a
graphical representation of the environmental categorization is presented. It was defined a guidelines for an environmental management plan for lower
hierarchical levels, as well as an environmental parameter control plan (monitoring plan).
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ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА СУБОТИЦА-ПАЛИЋ
ДО 2030.г. НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE SUBOTICA-PALIĆ GENERAL URBAN PLAN, 2030
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09. 1.0Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму Digital techniques, design and production in architecture and urbanism

Пројекат је направљен у част Новом Саду, Европској престоници младих за и многобројним обожаваоцима серије „Игра престола” Кроз2019. годину. .
3Д моделе и анимацију истих приказани су центар града, тврђава и Рибарац са свим својим знаменитостима.

Project was made in tribute to Novi Sad, the European Youth Capital 2019 and the “Game of Thrones“ fans. The city center, fortress and Ribarac are shown with all
their sights through 3D models and animation.

ИГРА ПРЕСТОЛА НОВИ САД
GAME OF THRONES NOVI SAD
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09. .02Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму Digital techniques, design and production in architecture and urbanism

Коришћењем дигиталних технологија проширене стварности у урбанизму, виртуелни простор је могуће сагледати на много интуитивнији начин у3Д
реалном времену. У овом пројекту приказане су четири раскрснице у Новом Саду, у којима постоји опасност од плувијалних поплава након екстремних
падавина. Ове урбане локације приказане су путем физичких модела, макета и кроз генерисани виртуелни модел, који користи технолологију3Д 3Д
проширене стварности за интерактивну симулацију у визуелизацији поплава у урбаној средини помоћу Андроид апликације “Урбан-преx флоод
висуализатион”, корисник може да сагледа процес плављења анализираног урбаног подручја.

Using digital technologies of augmented reality in urban planning, virtual 3D space can be viewed in a much more intuitive way in real-time. This project shows four
crossroads in Novi Sad, where there is a risk of pluvial flooding after extreme rainfall. These urban locations are represented through physical 3D models, mock-
ups, and through a generated virtual 3D model, which uses augmented reality technology to interactively simulate flood visualization in an urban environment with
theAndroid application "Urban-prex flood visualization".

Година израде:
Аутори:

Институција:

201  .9
Ивана Бајшански, Јелена Кићановић, Милица Терзин, Бојан Тепавчевић, Дејан Митов, Весна Стојаковић,
Марко Јовановић, Марко Вучић
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
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INTERACTIVE SPATIAL VISUALIZATION OF URBAN PLUVIAL FLOODSUSING AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES



09. .03Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму Digital techniques, design and production in architecture and urbanism

Идеја о изради макете стамбеног насеља у Бања Луци произашла је из потребе инвеститора да на што бољи начин представи садржајеCITY BLOCK
пројекта потенцијалним купцима и широј јавности. Основна карактеристика макете је хиперреализам Детаљно су изведени сви елементи макете:.
приказана је фасадна пластика, кровови, партер и мобилијар. Боје елемената одговарају материјалима дефинисаним у урбанистичко-архитектонском
рјешењу стамбеног насеља прецизност елемената постигнута је радом са ласерским сјекачем. Овај приступ медијскеCITY BLOCK. Максимална
презентације пројеката стамбених насеља је иновативан у БиХ и креира оквир за њихову визуелизацију и боље разумијевање од стране инвеститора и
купаца.

The idea of designing a physical model of CITY BLOCK residential complex in Banja Luka arose from the investors' need to present the project contents to
potential buyers and the general public in the best possible way. The basic feature of the model is hyper realism. All the elements of the model were performed in
detail: the facade plastic, the roofs, the ground floor and the cellar were shown in detail. The colors of the elements correspond to the materials defined in the
urban-architectural solution of the CITY BLOCK residential area. Maximum precision of the elements is achieved by working with a laser cutter. This approach to
media presentation of residential projects is innovative in BIH and creates a framework for projects' visualization and better understanding by investors and
buyers.

МАКЕТА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У БАЊА ЛУЦИ“ ”CITY BLOCK
MODEL OF “ ” RESIDENTIAL SETTLEMENTS IN BANJA LUKACITY BLOCK
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Књига разматра и анализира кључна обележја урбане функције становања са четири аспекта , који подразумева позиционирање,: (1) просторног
груписање и обликовање физичке структуре и обликовање стамбене средине , који обухвата комплексне релације становања са, (2) функционалног
осталим урбаним функцијама , који уважава појединачне и заједничке потребе човека као друштвеног бића, и , који се, (3) социјалног (4) економског
односи на различите типове становања и могућности њихове примене у зависности од друштвених и енвајронменталних трошкова. Намењена је
студентима архитектуре као уџбеник, и стручњацима који се у пракси баве урбанистичким и архитектонским стваралаштвом, у циљу правилног
структурирања и обликовања функције становања и креирања дугорочно одрживих заједница.

The book examines and analyzes key features of housing urban function in four aspects: (1) spatial, which involves positioning, grouping and shaping ofas
physical structure and living environment, (2) functional, complex relationships of housing with other urban functions, (3) social, whichdesigning which incudes
respects the individual and common needs of man as a social being, and (4) economic, which refers to different types of housing and the possibilities of their
implementation practicedepending on social and environmental costs. It is intended for students of architecture as a textbook, and experts who urban and
architectural , with the aim of properly structuring and shaping and creating long-term sustainable communities.work residential use
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УРБАНА ФУНКЦИЈА СТАНОВАЊЕ
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Монографија представља резултат дугогодишњегРегулатива као компонента пројектантског процеса у београдској стамбеној архитектури
истраживања у пољу законске регулативе из области архитектуре и урбанизма. Збирци нормативно-регулативних аката, која чини део садржаја ове
публикације, претходи обиман критичко-полемички есеј који дискутује промене настајале сменама различитих аката, а суштински је фокусиран на
обавезујући утицај који ови документи имају на професионални рад архитеката-пројектаната Кључни допринос текста представља периодизација,.
која даје преглед шест различитих периода актуелних у станоградњи у односу на динамичне промене друштвеног контекста и стамбених политика у
непосредној историји након Другог светског рада до данас.

The monograph is the result of years of research in the field of legislation iRegulations as a component of the design process in Belgrade residential architecture n
architecture and urbanism. Part of the content of this publication is the collection of normative regulations, which is preceded by an extensive critical essay on the
social changes resulting from the changes in the various regulations. A key contribution of the text is periodization, which provides an overview of six different
periods in housing construction in relation to the dynamic changes in the social context and housing policies in the period after World War II.

Монографска публикација
РЕГУЛАТИВА КАО КОМПОНЕНТА ПРОЈЕКТАНСКОГ ПРОЦЕСА У БЕОГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Monograph
REGULATIONS AS A COMPONENT OF THE DESIGN PROCESS IN BELGRADE RESIDENTIAL ARCHITECTURE
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CREATIVITY GAME (CG) – теорија и пракса просторног планирања
CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning
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Руанда је једна од најнеразвијенијих земаља света. Са више од становника на територији величине попут Војводине убрзано се12 милиона , ,
урбанизује како би са данашњих становника у градовима достигла наредних . Руанда је одабрала , поред главног града18% 35% у 5 година 6 градова
Кигалија, у које ће улагати, те због убрзаног прилива становништва и инвестиција у те градова морају се радити ревизије просторних и других планова, .
Meђутим, због политичких и других прилика, зелене и друге отворене површине градова не служе социјалној интеракцији и напуштене су. Глобални
институт за одрживи развој којим председава Бан Ки Мун, заједно са Агенцијом за становање Руанде, урадили су мапирање простора који би уз
адекватне пројекте и реализацију постали уређени јавни простори растућих градова. Мапирање простора је допринело ревизији планова градова.

Rwanda, with its population of 12,600,000, growing 2.8% yearly, and significant investments in infrastructure and construction in its capital Kigali and six
secondary cities identified as economic poles of growth, aims to achieve a 35% urbanization rate by 2024 from today's 18%. Cities are currently revising their
master plans in response to the pressure of rapid urban growth in infrastructure and services. To address the lack of public spaces in its cities, the Ministry of
Infrastructure, the Rwanda Housing Authority, local authorities, the Global Green Growth Institute, and other stakeholders have committed to deliver a range of
activities in this area. The report provides an assessment on the current “unplanned spaces” in Rwanda that have the potential to be turned into public spaces and
contribute to the quality of life, especially as there is a trend to restrict use of green and open spaces in cities. The report was developed after the mapping and
assessment of 36 spaces through citywide surveys suggesting inputs to revision of master plans for Rwanda's secondary cities.
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МАПИРАЊЕ ЈАВНИХ ПРОСТОРА ГРАДОВА РУАНДЕ КАО ДОПРИНОС РЕВИЗИЈИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА
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Монографија “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ жавања 50. година од оснивања Завода 2009.г. На1959-2009.г.“ била је припремqена у поводу обеле
жалост њено објављивање те године није реализовано тако да је монографија штампана тек, десет година касније, 2019.г. с коригованим поднасловом
„Првих 50. година организованог урбаног планирања града Ниша“. Монографија на 200 страна текста и скоро 600 илустрација обрађује 50-то годишњу
делатност Завода и напоре њених сарадника да прате и планирају урбани развој Ниша у временима интензивних економских, друштвених и
политичких промена.

The Monograph titled NIS URBAN PLANNING INSTITUTE 1959-2009. was prepared for the 50th university of foundation of The Institute in 2009. Suddenly the“ “
publication was not realized that year, so the Monograph was published only ten years later, in 2019. with the changed subtitle The First 50 year of organized“
urban planning the town of Nis . The Monography on 200 pages of text and about 600 illustrations covers 50 year of activity of The Institute and describes the“
efforts of its collaborators on following and planning urban development of Nis in the times of intense economic, social and political changes.

Година издања:
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ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 1959-2009.
Првих 50 година организованог урбаног планирања града Ниша

NIS URBAN PLANNING INSTITUTE 1959-2009
The First 50 Year of Organized Urban Planning the Town of Nis
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Публикација ”УРБАНА ТРАДИЦИЈА НИША У ПЛАНСКИМ ПРИКАЗИМА” даје преглед урбаног развоја Ниша од најстаријих трагова насељености на
његовом простору, а посебно од периода X и X века, из ког периода су сачувани најстарији плански прикази Ниша, па све до првих деценија XXVII VIII I
века. Први сачувани савремени регулациони план Ниша израђен је 1878.г. и по њему је потпуно реконструисан тадашњи Турски Ниш. Урбана
регулација централног дела данашњег Ниша, која је реализована по том плану, сачувана је и у свим каснијим плановима Ниша из 1907, 1935, 1939,
1953, 1973, 1995, 2001 и 2010.г. Праћењем развоја урбане традиције омогућује се боље разумевање и планирање будућег урбаног развоја.

The publication “URBAN TRADITION OF NISH IN PLANS PRESENTATIONS” gives the preview of the urban development of Nish from the eldest forms of
settlement on its surrounding, especially from the period of XVII and XVIII century, according to the first preserved graphic maps of Nish, sins the first decades of
XXI century. The first known modern regulation plan od Nish settlement was designed in 1878. and it was the base of total reconstruction of Turkish Nish
settlement. Urban regulation of central part of actual Nish, which was realized according to this plan was preserved in all later plans of Nish from 1907, 1935, 1939,
1953, 1973, 1995, 2001 and 2010. year. The following of the development of urban tradition is the way for understanding and planning the future urban
development.

УРБАНА ТРАДИЦИЈА НИША У ПЛАНСКИМ ПРИКАЗИМА
URBAN TRADITION OF NIŠ IN PLANS PRESENTATIONS
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Књига ,,Враћање Града“ садржи слиједеће теме: Уређење ширег подручја средишњег градског трга у Белом Манастиру Интеграција / дезинтеграција;
града Осјечка ситуација ,,Ријека у граду“ Или ,,Град на ријеци“ Осјечка ситуација Учешће јавности на примјеру ,,Цвјетног пролаза“ у Загребу Солар– ; – ; ;
Цит , Аустрија успјех и неуспјех одрживог града Анализом контекста до натјечајног рјешења Рибља пијаца у Новом Саду Умјетничка визијаy, Линз – ; – ;
или рјешење задатка Трг Слободе у Осијеку Архитектонска форма као структура Осјечка Тврђа рјешење преобликовањем Осијек јавни простори– ; ; ; –
одрживог града Урбане нише као инспирација у насљеђу.;

The book ,,Return to City“ contains next themes: Physical Planning of a Broad Area of Central Town Square in Beli Manastir – in search of a square; Integration /
Desintegration of the City situation in Osijek; ,,River in the City“ / ,,City on the River“ situation in Osijek; From Context Analysis to Competition Proposal Fish
Market in Novi Sad; The Publics Participation in the Example of ,,Cvjetni Prolaz“ in Zagreb; Solar City, Linz, Austria Success and Failure of a Sustainable
Settlement;Artistic Vision or Solution of a Task – Trg Slobode Square in Osijek;Architectural Form as Structure; Tvrđa in Osijek – Completion through Reshaping;
Osijek – Public Spaces in the Sustainable City; Urban Niches an Inspiration in the Heritage.

ВРАЋАЊЕ ГРАДА
RETURN TO THE CITY

Година издања:
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СТРАНД Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице Београд–
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Ове три књиге као целина обрађују теме од значаја за будућност градова у Србији и Свету. Теме су везане за концепт паметног града, кључна питања
градова Србије у будућности и суочавање експоненцијалног раста нових технологија и концепта хуманог града у очекиваној електронској будућности.

These three books as a whole elaborate issues of crucial meaning for the future of cities in Serbia and wider in the World. The issues are related to the concept of
smart city, the key questions of the Serbian cities in the future, and confronting the exponential growth of new technologies with the concept of human city in
expected e-Future.

Аутор :и Проф. др Борислав Стојков и група аутора
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Ова књига је настала с циљем да се укаже на недовољну истраженост и развијеност поступка реалне оцјене рекреативне вриједности шумских
комплекса као планерске категорије. Рекреативна функција као социо-економски аспект још увијек нема адекватан третман у просторним,
регионалним и урбанистичким плановима у Републици Српској, бар не у мјери која би одговарала новом приступу вредновања и планирања шумских
комплекса. У том контексту монографија нуди практичну примјену резултата истраживања на пољу планирања организације, коришћења и уређења
рекреационих простора шума, у јаснијем дефинисању њиховог мјеста, улоге и учешћа у стварању бољих услова живота и заштите животне средине у
будућем развоју Бање Луке.

This book was created with the aim to emphasize the insufficient durability and development of the process of realistic recreational value of forest complexes as
planning categories. Socio-economic aspect of recreational function does not have adequate treatment in spatial, regional and urban plans in Republic of Srpska,
at least not in the measures that would match the new approach to evaluation and planning of forest complexes. In this context, monograph offers a practical
application of research results in the field of planning of organization, use and design of forests recreational space, a clearer definition of their place, role and
participation in the creation of better living conditions and environmental protection in the future development of Banja Luka.

Година издања:
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РЕКРЕАТИВНА ФУНКЦИЈА ШУМСКИХ КОМПЛЕКСА БАЊА ЛУКЕ КАО ЕЛЕМЕНТ ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ ПЛАНИРАЊА
RECREATIONAL FUNCTION OF FOREST COMPLEXES IN BANJA LUKA AS AN ELEMENT OF SPATIAL AND URBAN PLANNING
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Ова монографија је исход сарадње Архитектонског факултета у Београду и Града Смедерева у оквиру .INTERREG пројекта „DANUrB – DANube Urban Brand“
Сарадња је остварена кроз теза и пројеката током пролећног семестра на мастер програму Интегрални урбанизам Департмана за25 мастер 2017/18. године
урбанизам. Све тезе и пројекти су урађени у шест студија, који су истраживали посебне теме везане за стварање заједничке просторне стратегије за Смедерево
у платформа за подршку развоју културног туризма кроз локалну заједницу планирање као подршка јачању локалногDANUrB пројекту: (1) веб , (2) одрживо
културног идентитета туризам пројекти одрживог развоја подручја за управљање просторним развојем и, (3) културни , (4) интегрисани , (5) инструменти (6)
урбана регенерација. Сврха монографије је да представи теоријску основу ових тема и њихов одраз у концептима и решењима студентских мастер радова.

This monograph is the result of cooperation between the University of Belgrade – Faculty of Architecture and the City of Smederevo within “DANUrB – DANube Urban
Brand” INTERREG project. This cooperation was realised through the 25 Master theses and projects, done during the spring semester 2017/18 at the “Integrative
Urbanism” Master Programme at the Department of Urbanism. All theses and projects were completed in six studios, which explored the specific topics related to the
formation of joint spatial strategy for the DANUrB project: (1) web platform to support community-led local development of cultural tourism, (2) sustainableSmederevo in
planning as a support to enhancing local cultural identity, (3) cultural tourism, (4) integrated projects for the sustainable development of territory, (5) instruments for the
management of territorial development, and (6) urban regeneration. The purpose of the monograph is to present the theoretical base used in these topics and its reflection
through concepts and solutions in the student master works.

ИНТЕГРАТИВНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ЗА ЈАЧАЊЕ ИДЕНТИТЕТА И КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У ПОДУНАВСКИМ ГРАДОВИМА СМЕДЕРЕВО–

INTEGRATIVE STRATEGIC PLANNING AND DESIGN
FOR THE STRENGTHENING OF IDENTITY AND CULTURAL TOURISM IN THE DANUBE CITIES - SMEDEREVO

Година издања:
Уредници:
Рецензенти:

2019.
проф др Александра Ђукић, Проф. др Балинт Кадар. ;
проф. др Ева Ваништа Лазаревић, проф. др Мелинда Бенко, проф. др Александра Ступар, проф. др Дарко Реба

Издавач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Аутори: проф. др Урош Радосављевић, проф. др Ксенија Лаловић, проф. др Јелена Живковић, проф. др Марија Маруна, проф.
др Бисерка Митровић, доц. др Ратка Чолић, доц. др Данијела Миловановић Родић, ас. Александра Ђорђевић, ас.
Јована Бугарски, ас. др Бранислав Антонић, Тамара Вуковић, Божена Стојић Граф припрема: ас. Марија Цветковић; .
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Година издања:
Аутори:
Издавач:

ПОДРШКА ПРОЦЕСУ УРБАНОГ РАЗВОЈА
A SUPPORT TO URBAN DEVELOPMENT PROCESS
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Чудесне три деценије у Крагујевцу. Саграђена Велика фабрика. Привукла досељавање 60.000 људи.Толико је и било до тада. Заједно су имали
прираштај још 30.000. Сместили су се у постојећем грађевинском рејону и још већим рубним зонама. Изградили преко 35.000 стамбених јединица и
елиминисали стамбену несташицу. Континуирани недостатак воде преовладан је са још два нова система регионалних димензија, а испредњачено је
чак и са пречишћавањем. Дефицит енергетских извора превазиђен је на високом нивоу. Крагујевац је понео урбане опреме надрегионалног значаја:
универзитет клинички центар. Од средњег српског града настао је велики град у југословенским мерама. У кратком временском раздобљу.,

The marvelous three decades in Kragujevac. The Great factory was built. It attracted 60,000 people to the city. The same number already lived there. Together,
they added 30,000 more. They found housing in the existing residential area and larger suburbs. They built over 35,000 homes and solved the problem of lack of
housing. Chronic water supply problems were solved by development of two new regional water supply systems, and even the treatment was improved. The
deficit of energy sourceswas solved from the top. Kragujevac was equipped with urban content of interregional significance: the university, the clinical center. It
grew from a mediocre Serbian town to a large Yugoslavian city. Within a short period of time.

Година издања:
Уредници:
Издавач:

2019.
др Верољуб С Трифуновић д .и .архипл нж
-

OД САМОУПРАВЉАЊА ДО КРИЗЕ ГРАЂЕЊЕ КРАГУЈЕВЦА Г- 1965-1990 ОДИНЕ.
FROM SELFMANAGAMENT TO CRISIS



10. .13Публикације Publications

Кикинда спада у градове који плене својим амбијентом урбанистичким уређењем и објектима стилске грађанске архитектуре. Монографија говори о,
50 година постојања урбанистичке делатности и њеним дометима у планирању и уређењу овог града, општине и региона. Кикинда је град у којем је
успостављен добар однос ПРИРОДА ГРАД ЧОВЕК у чему видног удела има урбанизам и ангажовање запослених у протеклих– – 50 година.

Kikinda belongs to a group of towns that fascinate by their ambience, urban planning and stylish civic architecture structures. The monograph tells about a 50-
year-old urban planning activity and its peaks while planning and landscaping in this town, municipality and region. Kikinda is the town with well-established
NATURE -TOWN – MAN balance, owing to its urbanistic activities exerted by the active engagement of the employess during the last 50 years.

Година издања:
Аутори:
Издавач:

2015.
Бисерка Илијашев, дипл.инж.арх.
-

50 –ГОДИНА УРБАНИЗМА У КИКИНДИ ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА
50 YEARS OF URBANISM IN KIKINDA – A TOWN TO HUMAN MEASURE
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Књига БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО ПРИЧА О СЕЛУ И ЉУДИМА утора архитекте Бисерке Илијашев и новинара Рајка Раје Поповића роз- a , к
многобројн врло специфичн историјск околности и чињениц просторној организацији, грађењу објеката, урбанистичком уређењу,е, е е е о настанку,
опремању простора, колонизацији становника из далеких крајева, бележ ланско уређење села документовано старим мапама и савременими п
урбанистиким плановима но данас једно од урбанистички најуређенијих и најразвијенијих у Војводини. Пишући о било ком аспекту. О је економски села
села, спомињу се и људи, па је ово и потврда да су становници насеља једнако важни као куће паркови и улице у њему., ..

A study “ Veliko Selo A Story of the Village and its People” by the authors Biserka Ilijasev, the architect and Rajko Raja Popovic, the journalist, informsBanatsko –
the readers about the spatial organization and the circumstances accompanying the building of the structures through numerous specific hystoric facts in the
village, as well as of urban planning and control, furnishing the space, colonization of the people from distant regions, documented by the old map plans and
modern urban planning. Today, BVS is among the most urbanized and most developed villages in Vojvodina concerning its economy. The inhabitants of the village
are mentioned in every aspect of village life, proving they are also a relevant factor, as well as houses, parks and streets …

Година издања:
Аутори:
Издавач:

2018.
Бисерка Илијашев, дипл. инж. архитектуре Рајко Рајо Поповић, новинар;
Народна библиотека «Јован Поповић» Кикинда

БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО - ПРИЧА О СЕЛУ И ЉУДИМА
BANATSKO VELIKO SELO ASTORYOF THE VILLAGE AND ITS PEOPLE–
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Ова публикација представља резиме петогодишњих међународних активности које су од средине до данас реализоване у оквиру2014. године
сарадње између Универзитета у Београду - Архитектонског факултета и Општине Неготин, у пратнерству веома широког спектра бројних
најреферентнијих академских, јавних и приватних институција и експерата, претежно из Србије и Италије, али и из Немачке, Швајцарске, Јапана и
Енглеске, уз активно учешће великог броја студената из земље и иностранства. Овај пројекат нам је недвосмислено показао да, мада границе у Европи
још увек постоје, солидарност, пријатељство, памет и знање најлакше прескачу ту баријеру. Добри људи и добре идеје увек проналазе начин да се
сретну, удруже и размене оно најбоље што имају.

This publication represents a summary of five years of international activities that have been implemented since mid-2014, as part of a collaboration between the
University of Belgrade - Faculty ofArchitecture and Municipality of Negotin, accompanied by a very wide range of top academic, public and private institutions and
top experts from Serbia and Italy, but also from Germany, Switzerland, Japan and UK, with the active participation of a large number of domestic students as well
as those abroad. This project has shown us unequivocally that, although there are always borders in Europe, solidarity, friendship, cleverness and knowledge
most easily cross the barrier. Good people and good ideas always find a way to meet, get together and share what they have best.

Година издања:
Аутори:
Издавач:

2019.
ванредни професор, Зоран Ђукановић професор, Арналдо Бибо, Ћекини, ;
Универзитет у Београду Архитектонски факултет–

НЕГОТИНСКЕ ПИВНИЦЕ - WINE CELLARS OF NEGOTIN
Negotinske pivnice - Wine cellars of Negotin
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На изложби је било реализовани пројекти стварени урбанистички планови награде за такмичење аграде на разним састанцима На70 радова: - - - -; o ; ; н .
42 стране су приказани сви радови.

On tehe exhibition were 70 works: - realise ; ; ; ;d projekts - realised urban plans - competition awards - awards on the various meetings There are showed all works
on the 42 pages.

Година издања:
Аутор:
Издавач:

2019.
Зоран Хебар, дипл.инж.арх.
-

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ ПОВОДОМ 45 ГОДИНА РАДА И 70 ГОДИНА ЖИВОТА, У ЗАГРЕБУ, АВГУСТА 2019.
INFORMATION OF THE EXHIBITON PREPARED FOR 45 YEARS OF WORK AND 70 YEARS OF LIFE IN ZAGREB AUGUST 2019.
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Публикација је објављена априла поводом од оснивања Завода за урбанизам Ниш. Публикација даје (од оснивања до1. 2019. године 60 година
данас): персонални преглед, преглед правне форме предузећа, преглед органа управљања попис планских докумената које је, Завод за урбанизам
Ниш Својурадио у периоду Град Ниш, као и списак важнијих планских докумената рађених од за подручје ван Ниша.1953-2019. за 1959-2019.
делатност Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш остварује на административном подручју Града Ниша, а присутно је и у општинама на територији
нишавског, пиротског, топличког, зајечарског, борског, расинског, јабланичког, колубарског, поморавског, пећког и пчињског округа. Данас Јавно
предузеће Завод за урбанизам Ниш има запослених. Са високом стручном спремом је 63% од укупно запослених. Лиценце за рад у основној67
делатности предузећа има 36 запослених и то лиценци.укупно 88

The publication was published on 1 April 2019, on the 60th anniversary of the founding of he Urban Planning Institute of Ni . The publication provides anT š
historical overview of the personnel, the corporation's legal form, the management, the planning documents that he Urban Planning Institute of Ni producedT š
between 1953 and 2019 for the City of Ni , as well as a list of the important planning documents produced between 1959 and 2019 for other regions. he Urbanš T
Planning Institute of Ni public company carries out its activities in the administrative territory of the City of Ni , but it is also present in the municipalities that areš š
parts of the districts of Ni . Today he Urban Planning Institute of Ni hasš, Pirot, Toplica, Zaječar, Bor, Rasina, Jablanica, Kolubara, Pomoravlje, Peć and Pčinj šT 67
employees, 63% of whom have university degrees; 36 employees hold 88 licenses for professions that are part of the company's core activities.

60 ГОДИНА 1959-2019.ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
60 YEARS OF HE URBAN PLANNING INSTITUTE OF NI (1959-2019)T Š

Година издања:
Аутори:

Издавач:

2019.
уредник Душица Шеговић, дипл.инж.арх.,технички уредник Владимир Богдановић, дипл.инж.грађ.: : ,
За издавача Мр Мирољуб Станковић, директор, подаци за публикацију Маја Игњатовић,: :
дипл.правник Ирена Матицек, правни тех Радмила Буковац, дипл.соц., ,
ЈП Завод за урбанизам Ниш
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Јавни отворени простори црногорских градова, препознатљива мјеста идентитетских и културолошких значења, традиционална мјеста сусрета,
социјалних процеса, интеракције, у преузимају нову, комуникативну улогу на релацији "локални процеси"-"глобални токови". Публикација21. вијеку
указује на значајан допринос третману очувања и унапређења јавних отворених простора црногорских градова (тргова и улица , кроз процес)
едукације, гдје се значајан акценат ставља на њихову адекватну идентификацију, валоризацију и реактивацију кроз адекватне микро интервенције за
одрживост у 21. вијеку.

Open public spaces of towns of Montenegro, recognizable places of idenntity and cultural significance, traditional places of encounters, social processes and
interaction, in the 21st century take on a new, communicative role between "local processes" - "global flows". The publication indicates a significant contribution to
the treatment of preservation and improvement of open public spaces of towns of Montenegro (squares and streets), through the education process, where a
significant emphasis is put on their adequate identification, valorization and reactivation through adequate micro-sustainability initiatives in the 21st century.

ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ ГРАДОВА ЦРНЕ ГОРЕ
OPEN PUBLIC SPACES OF CITIES IN MONTENEGRO

Година издања:
Аутори:

Издавач:

2018.
Проф. др Светислав Г. Поповић Доц. др Светлана К. Перовић МСц Јелена Бајић Шестовић МСц Сања; ; ;
Влаховић, МСц Ема Алихоџић Јашаровић МСц Невена Ђуровић Машановић;
Универзитет Црне Горе Архитектонски факултет Подгорица, ,
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Научна монографска студија ”Меморијални парк Бубањ у Нишу” др Александре Мирић, архитекте- конзерватора је прва свеобухватна публикација у,
којој су представљене околности настајања, естетске, конструктивне и етичке карактеристике овог културног добра од изузетног значаја. Осим, до
сада не публиковане, пројектне документације и оригиналних цртежа Ивана Саболића, аутора урбанистичког обликовања комплекса и свих његових
делова- пијететне стазе, рељефа на архитраву, приступног платоа и самог споменика, ова књига доноси осавремењени критички приказ вредности
социјалистичке меморијалне архитектуре и скулптуре. Текст је намењен архитектама и урбанистима, историчарима уметности и конзерваторима, али
и свима који осећају праву меру слободе, љубави и поштовања према жртвама за слободу.

Scientific monography “Memorial Park Bubanj in Nis” by Aleksandra Miri PhD, architect-conservator, is the first comprehensive publication that presents theć
context and events regarding creation, esthetical, constructive and ethical characteristics of this monument of culture of extraordinary importance. Apart from
previously unpublished project documentation and original drawings by Ivan Saboli , the author of urbanistic shape of the complex and all its parts – memorialć
path, architrave relief, access plateau and the monument itself, this book brings contemporary critical view on values of socialist memorial architecture and
sculpture. The book is dedicated to architects and urbanists, art historians and conservators, and all people that have respect toward the victims of fight for liberty.

МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК БУБАЊ У НИШУ, МОНОГРАФСКА СТУДИЈА, 2019.
MEMORIAL PARC BUBANJ IN NIS, MONOGRAPHY, 2019

Година издања: 2019.
Аутор:
Издавач:

др Александра Мирић, архитекта-конзерватор
Медија и реформ центар Ниш
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Зборник радова са јубиларног 10. Научно-стручног скупа са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“
представља каталог сазнања, информација и искустава више од 100 аутора, који су се осврнули на проблеме, иновације или унапређења у пракси на
националном и локалном нивоу, теоретском, институционалном и легислативном аспекту развоја условљеном променом закона и прописа у Србији,
односно њиховог усклађивања са европским стандардима и захтевима. Радови посвећени планирању и управљању природним и културним добрима,
планирању и управљању обновљих извора енергије, искуствима и у планирању, пројектовању и заштити животне средине дају својеврстан допринос
унапређењу теорије и праксе планирања, коришћења и заштите простора.

Proceedings from the Jubilee 10th scientific-professional conference with international participation "Planned and Normative Protection of Space and
Environment" represents a catalog of knowledge, information and experiences of more than 100 authors, who referred to the problems, innovations or
improvements in practice at national and local level, theoretical, institutional and legislative aspect of development conditioned by the laws and regulations
changes in Serbia - their alignment with EU standards and requirements. Papers dedicated to the planning and management of natural and cultural assets, the
planning and management of renewable energy sources, experience and planning, in planning, design and environmental protection give a valuables
contribution to the improvement of the theory and practice of planning, using and protection of space.

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
PLANNED AND NORMATIVE PROTECTION OF SPACE AND ENVIRONMENT

Година издања: 2019.
Уредници:
Издавач:

др д д дДејан Филиповић р Велимир Шећеров р Богдан Лукић р Урош Радосављевић, Мирослав Марић, , ,
Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду - Географски факултет
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Unrealised dreams
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PLAN OF DETAILED ARRANGEMENTS FOR THE BLOCKS 52, 53, 56, 57 AND 58 IN BAČKA PALANKA



КАТЕГОРИЈА 11
НЕОСТВАРЕНИ СНОВИ

1  .011
П БЛОКОВА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 52, 53, 56, 57 I 58

Неостварени снови



Неостварени снови



11. 1.0Неостварени снови Unrealised dreams

Циљ израде Плана је био усмеравање и дефинисање стихијске изградње вишепородичних објеката на парцелама породичног типа, неодговарајуће
потребне површине. Пошто се ради о строгом центру и урбаној обнови, сви власници парцела су анекитарани и организовано је више трибина на
којима су изнели своје жеље, које су уграђене у План (парк, културни центар, позориште, паркинзи Анализирана је свака парцела и одређен).
максимални габарит и спратност План је прошао јавни увид и завршио у фијокама колега који пре него што издају информацију, баце поглед и. ,
направе консултацију са Планом који, захваљујући њима, није пао у заборав. За аутора, довољно.

The purpose of the Plan was to direct and define the existing spontaneous construction of multi-family buildings on the family plots, not suited to the downtown.
Since it is a strict centre and urban renewal, all the owners of the plots were surveyed and several stands were organized where they stated their wishes, which
were incorporated into the Plan (park, cultural centre, theatre, parking lots). Each plot was analyzed and the maximum size and number of floors are determined.
The plan went public after consultancy with colleagues. Thanks to them, it has not fallen into oblivion. For the author, enough.

Година из :раде
Аутор :и

Институција:

201  .4
одговорни урбаниста: дипл.инж.арх. Људмила Јамушаков стручни тим: дипл.грађ.инж Сандра Којић. ;,
дипл.грађ.инж Жељка Драгичевић дипл.инж.ел Борис Милић. ; .
ЈП "Стандард" Бачка Паланка

П БЛОКОВА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 52, 53, 56, 57 I 58
PLAN OF DETAILED ARRANGEMENTS FOR THE BLOCKS 52, 53, 56, 57 AND 58 IN BAČKA PALANKA
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CATEGORY 12
STUDENTS’ WORKS

Students’ works

1 .012
INDUSTRY “14TH OCTOBER” IN KRUŠEVAC

12.02
BIFROST IN THE MIDGARD

12.03
URBAN PROJECT FOR REMODELING AND FURNISHING PUBLIC OPEN SPACE
IN THE IMMEDIATE RESIDENTIAL SURROUNDING IN THE BLOCK PASTEROVA STREET IN NISS OF

12.04
URBAN CIRCULATION AS A METHOD OF URBAN REGENERATION OF THE WIDER BELGRADE WATERFRONT IN THE OLD TOWN AREA

12.05
VIBRANT CITY - REVIVAL OF THE EASTERN INDUSTRIAL ZONE OF SMEDEREVO

12.06
THE MARKET AVENUE

1 .2 07
IDENTITY OF SERBIA'S SMALL TOWNS:
PLANNING AND LANDSCAPING IN THE FUNCTION OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE VILLAGE OF BRALJINA

12.08
IMT- IDEAL MAINTAINABLE TOWN

1 .2 09
REVITALIZATION PROJECT OF THE OLD TOWN OF TREBINJE - OUTDOOR STAGE

1 .2 10
URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY CRVENI KRST IN THE CITY NIS –OF
APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES

12.11
UN-HABITAT 2018, INTERNATIONAL URBAN DESIGN STUDENT COMPETITION WUHAN, CHINA - SUFFUSION

1 .2 12
URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY CRVENI KRST IN THE CITY NIS –OF
APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES

1 .2 13
RAILWAY STATION FOR KIDS

1 .2 14
URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY CRVENI KRST IN THE CITY NIS –OF
APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES

1 .2 15
SUSTAINABLE URBAN COMMUNITY PROJECT IN LOWER DORĆOL - ČVORĆOL



Студентски радови

КАТЕГОРИЈА 12
СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

12.01
ФАБРИКА У КРУШЕВЦУ“14. ОКТОБАР”

12.02
ДУГИН МОСТ У МИДГРАДУ (БИФРОСТ У МИДГАРДУ)

12.03
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА
У НЕПОСРЕДНОМ СТАМБЕНОМ ОКРУЖЕЊУ У БЛОКОВИМА У ПАСТЕРОВОЈ УЛИЦИ У НИШУ

12.04
УРБАНА ЦИРКУЛАЦИЈА КАО МЕТОД УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ ШИРЕ ЗОНЕ БЕОГРАДСКОГ ПРИОБАЉА НА ПОДРУЧЈУ СТАРОГ ГРАДА

12.05
VIBRANT CITY – ОЖИВЉАВАЊЕ ИСТОЧНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

12.06
AВЕНИЈА ПИЈАЦА

12.07
ИДЕНТИТЕТ МАЛИХ ГРАДОВА СРБИЈЕ:
ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У СЕЛУ БРАЉИНА

12.08
ИМТ- ИДЕАЛНИ ОДРЖИВИ ГРАД

12.09
ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДА У ТРЕБИЊУ СЦЕНА НА ОТВОРЕНОМ-

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

12.11
УН-ХАБИТАТ 2018, МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ УРБАНИСТИЧКИ КОНКУРС У ВУХАНУ, НР КИНА - СИНЕРГИЈА

12.12
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ У НИШУ –
ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

12.13
ДЕЧИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

12.14
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ У НИШУ –
ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

12.15
ПРОЈЕКАТ СТВАРАЊА ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ПРОСТОРУ ДОЊЕГ ДОРЋОЛА - ЧВОРЋОЛ



Students’ works

CATEGORY 12
STUDENTS’ WORKS

1 .2 61
CONCEPTUAL DESIGN OF SPORT & RECREATION CENTRE “ŽENEVA“, NIŠKA BANJA

12. 71
URBAN DESIGN PROPOSAL OF SPORT AND RECREATIONAL CENTER ŽENEVA“ IN NISKA BANJA“

1 .2 81
URBAN PROJECTS OF BUSINESS AND RESIDENTIAL COMPLEX, LOCATION BARRACK “FILIP KLJAJIĆ” IN NIŠ

12.19
URBAN PROJECT FOR REMODELING AND FURNISHING PUBLIC OPEN SPACE
IN THE IMMEDIATE RESIDENTIAL SURROUNDING IN THE BLOCK PASTEROVA IN NIS

12. 02
URBAN PROJECT FOR REMODELING AND FURNISHING PUBLIC OPEN SPACE
IN THE IMMEDIATE RESIDENTIAL SURROUNDING IN THE BLOCK PASTEROVA IN NIS

12. 12
THE INTEGRATION OF CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES INTO THE LANDSCAPE PLANNING PROCESS -
CASE STUDY CULTURAL LANDSCAPE VRŠAC MOUNTAINS

12 2.2
LEAVE A MARK – AREVACURBAN DESIGN PROJECT OF THE CENTRAL ZONE IN POŽ

12. 32
COMPARATIVE ANALYSIS OF URBAN REGENERATION OF VACANT AND RECREATIONAL SPACES IN COMPLEXES WITH
MULTI/STOREY HOUSING ON THE EXAMPLE OF THE NEIGHBORHOOD SKT. KJELDS IN COPENHAGEN AND THE NEIGHBORHOOD IN MALMO

1 .2 42
SPATIAL PLANNING STUDENT WORKSHOP - DEVELOPMENT OF THE VILLAGES IN HINTERLAND OF NOVO MESTO

1 .2 52
SMALL SCALE - OPEN AMPHITHEATRE BANJA LUKA

1 .2 62
"CITY BY THE RAILROAD"  ON THE URBANIZATION OF BANJA LUKA IN THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD.

12 7.2
ARCH: i + EASA + essence > “EASA”: SPATIAL POTENTIALS CREATION MODEL FOR THE JEZERO MUNICIPALITY

12 8.2
CONCEPT OF DEVELOPMENT PROCESS OF RESIDENTIAL MODELS AND PRELIMINARY URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN

NEIGHBOUHOOD THE CITY OFOF PAPRIKOVAC IN BANJA LUKA

1 .2 29
REDESIGN OF THE RIVER BANK AND THE OLD BRIDGE IN DELIBAŠINO SELO IN BANJA LUKA

12. 03
Т OF PODGORICARANSACTIVE URBAN DISTRICT - ''TERRA NOVA''



Студентски радови

КАТЕГОРИЈА 12
СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

12. 61
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА “ЖЕНЕВА“ У НИШКОЈ БАЊИ–

12 7.1
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ЖЕНЕВА У НИШКОЈ БАЊИ“ ”

12 8.1
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ ЦЕНТРА НА ЛОКАЦИЈИ ФИЛИП КЉАЈИЋ У НИШУ„ “

12 19.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА
У НЕПОСРЕДНОМ СТАМБЕНОМ ОКРУЖЕЊУ У БЛОКУ ПАСТЕРОВА У НИШУ

12 0.2
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА
У НЕПОСРЕДНОМ СТАМБЕНОМ ОКРУЖЕЊУ У БЛОКУ ПАСТЕРОВА У НИШУ

12 1.2
ИНТЕГРАЦИЈА КУЛТУРНИХ СЕРВИСА ЕКОСИСТЕМА У ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА ПРЕДЕЛА –
ИСТРАЖИВАНО ПОДРУЧЈЕ КУЛТУРНИ ПРЕДЕО ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ

12 2.2
ОСТАВИ ТРАГ– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПОЖАРЕВЦА

12 3.2
КОМПАРАТИВНА НАЛИЗА УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА У КОМПЛЕКСИМАA
СА ВИШЕСПРАТНИМ СТАНОВАЊЕМ НА ПРИМЕРУ СУСЕДСТВА У КОПЕНХАГЕНУ И СУСЕДСТВА У МАЛМЕУSKT. KJELDS EKOSTADEN

12 4.2
СТУДЕНТСКА РАДИОНИЦА О ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ РАЗВОЈ СЕЛА У ЗАЛЕЂУ НОВОГ МЕСТА– ET

12 5.2
SMALL SCALE - ОТВОРЕНИ АМФИТЕАТАР БАЊА ЛУКА

1 .2 62
„ГРАД УЗ ПРУГУ“ О УРБАНИЗАЦИЈИ БАЊАЛУКЕ У ПЕРИОДУ АУСТРОУГАРСКЕ УПРАВЕ.

12 7.2
АРХ: ја + ЕАСА + суштина > „ЕАСА“ МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО:

12 8.2
КОНЦЕПТ РАЗВОЈНОГ ПРОЦЕСА СТАМБЕНИХ МОДЕЛА И ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ
НАСЕЉА ПАПРИКОВАЦ У БАЊОЈ ЛУЦИ

12 29.
РЕДИЗАЈН ПРИОБАЉА И СТАРОГ МОСТА У ДЕЛИБАШИНОМ СЕЛУ У БАЊАЛУЦИ

12. 03
ТРАНСАКТИВНИ УРБАНИ ДИСТРИКТ ПОДГОРИЦЕ - ''TERRA NOVA''



Студентски радови



12. 1.0Студентски радови Students’ works

Стратегија интегралног урбаног развоја за индустријску зону у Крушевцу је студентски рад који је за циљ имао урбану регенерацију предметне
локације. План урбаног развоја предметног подручја је рађен кроз осам различитих аспеката. Фабрика је сагледана као део културне„14. Октобар“
аксе града и посматрана у целини са осталим културним наслеђем у Крушевцу. Циљеви су да се створи културни туризам, створи нови градски центар,
промовише културно наслеђе и побољша квалитет животне средине.

Strategy of sustainable and integral urban development for the industrial zone in Kruševac is student work aimed at urban regeneration of the location. The urban
development plan for the subject areas has been developed through eight different aspects. Factory „14th October” was seen as part of the cultural axe of the city
and considered like other cultural heritage in Kruševac. The goals are to create cultural tourism, create a new city center, promote cultural heritage and improve
the quality of the environment.

Година израде:
Аутор:
Ментор:
Институција:

201  .9
студенти Анђела Ђурђевић Никола Живадиновић Теодора Марковић, Ана Јовановић Милица Милошевић: , , ,
др Ратка Чолић
Архитектонски факултет универзитета у Београду

ФАБРИКА У КРУШЕВЦУ“14. ОКТОБАР”
INDUSTRY “14TH OCTOBER” IN KRUŠEVAC



12. .02Студентски радови Students’ works

Наслов рада потиче из нордијске митологије Мидгард је место где обични људи живе Бифрост је дугин мост који води ка рају на, „ “ , „ (Bifrost)“(Midgrad)
земљи Идеја је да овим дизајном локација постане дугин мост који води ка срећном животу. Светло обојени надвожњаци и одмаралишта усмеравају. „ “
проток саобраћаја. Различито зеленило привлачи околне становнике да учествују у развоју и изградњи локације. Цео овај процес подстиче становнике
да учествују у изградњи локације. Љубав, продубљује однос између њих Идеја је да и имигранти и локални становници, старци и деца могу једнако. ,
уживати на локацији у било ком тренутку и без обзира на разлике наћи заједничко тло.

The title of the work comes from Nordic mythology, "midgard" is the place where ordinary people live, "bifrost" is a rainbow bridge leading to heaven on earth. It is
hoped that through this design the site will become a rainbow bridge leading to a happy life. Brightly colored overpasses and rest areas guide the traffic
flow.Various crop planting modes can attract the surrounding residents to participate in the development and construction of the site. This whole process can
stimulate the residents to participate in the construction of the site. Love, deepen the relationship between each other. It is hoped that both immigrants and local
residents, old people and children, can enjoy the site equally regardless of their differences at any time and find common ground between them.

Година израде:
Аутор :и

201  .9
Nie Tianyi, Xing Zhiying, Zhang Han, Tan Xiaolei, Han Xin

ДУГИН МОСТ У МИДГРАДУ (БИФРОСТ У МИДГАРДУ)
BIFROST IN THE MIDGARD

Ментор:
Институција:

Chen Dongtian
Shandong Agricultural University / Shandong Пољопривредни Универзитет



Завршни рад
Предметно подручје се налази у ширем центру града, на изузетно повољној локацији, а доминантна намена је становање. Комерцијалне делатности
окренуте су ка околним улицама и представљају садржаје за задовољавање свакодневних и неких периодичних потреба. Урбанистичко решење
предметног блока се заснива на принципима еко-компакт развоја као и на примени урбаног дизајна осетљивог на воду. Предметно подручје већ има,
карактер стамбене заједнице са мешовитим садржајима, који је у процесу ремоделације очуван, те задовољава критеријуме за еко-компакт блок.
Створено је неколико јавних отворених простора различитих садржаја прилагођених свим старосним групама, повезаност увођењем довољно
пешачких комуникација подручје постало доступније, предвиђено је неколико паркинга за бицикле са надстрешницама са соларним панелима.па је

Master thesis
The subject area is located in the wider city center, in an extremely convenient location, and the predominant purpose is housing. Commercial activities are
oriented towards the surrounding streets and are facilities for everyday and some periodic needs. The urban design of the block is based on the principles of eco-
compact development, as well as the application of water sensitive urban design. The subject area already has the character of a mixed-use residential
community, which has been preserved in the remodeling process and meets the criteria for an eco-compact block. Several public open spaces have been created
with various facilities adapted to all age groups, connected with the introduction of sufficient pedestrian communications, which made the area more accessible,
and several bicycle parking spaces with canopies with solar panels are provided.

12. .03Студентски радови Students’ works

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА
У НЕПОСРЕДНОМ СТАМБЕНОМ ОКРУЖЕЊУ У БЛОКОВИМА У ПАСТЕРОВОЈ УЛИЦИ У НИШУ

URBAN PROJECT FOR REMODELING AND FURNISHING PUBLIC OPEN SPACE IN THE IMMEDIATE
RESIDENTIAL SURROUNDING IN THE BLOCK PASTEROVA STREET IN NISS OF

Година израде:
Аутор:

2018/2019.
мастер инж.арх. Адријана Митровић

Ментор:
Институција:

др Милена Динић-Бранковић доцент,
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу



12. .04Студентски радови Students’ works

Полигон студентског рада јесте средишња зонa Града Београда, који обухвата подручје Косанчићевог венца, Бетон хале и Савамале. Кроз
анализирање и вредновање простора долази се до закључка да је овом подручју првенствено неопходно обезбедити већу приступачност и
доступност, јер само кретање и афирмише просто, како би цео простор функционисао као једна шире интегрисана целина. Урбана каоциркулација
метод урбане регенерације подразумева акција, остваривих у наредних 5 до 30 година, са на повећању мобилности и унапређењускуп усмерењем
функционалности простора уз уважавање савремених еколошких стандарда и културних вредности које би сигурно допринеле већој и одрживој
урбаној Града Београда.циркулацији на нивоу

The polygon of student work is the central zone of the City of Belgrade, which encompasses the area of Kosančićev venac, Beton Hala and Savamala. Through
the analysis and evaluation of the space, it is concluded that it is necessary to ensure more accessibility and availability in this area, since movement itself affirms
the space. Only in this way, the space would function as one integrated entity. Urban circulation as a method of urban regeneration implies a set of actions,
achievable over the next 5 to 30 years, with a focus on increasing mobility and improving the functionality of the space, while respecting modern environmental
standards and cultural values, which would certainly contribute to greater and more sustainable urban circulation of the entire City of Belgrade.
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УРБАНА ЦИРКУЛАЦИЈА КАО МЕТОД УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ ШИРЕ ЗОНЕ БЕОГРАДСКОГ ПРИОБАЉА
НА ПОДРУЧЈУ СТАРОГ ГРАДА

URBAN CIRCULATION AS A METHOD OF URBAN REGENERATION OF THE WIDER BELGRADE WATERFRONT
IN THE OLD TOWN AREA
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Циљ приказаног студентског рада је урбана регенерација источне индустријске зоне Града Смедерева поред Дунава. Како је дата зона данас један
велики браунфилд, фокус пројекта је обнова и пренамена предметне локације на основу анализа постојећег стања. Изабрани концепт пројекта је
vibrant city, одн. град за младе. Некадашњ трансформисан у студентски центар са садржајима за младе, како би локација била активна уе фабрике су е
континуитету. Доминантне нове намене су образовање, култура, рекреација, пословање и посебни видови становања. Датим решењем је образовано
шест ужих целина са различитим претежним наменама које се окупљају око отворених јавних простора.

The aim of the student project is the urban regeneration of the the eastern industrial zone of the City of Smederevo, next to the Danube. Knowing that this zone is
one big brownfield today, the focus of the project is the renovation and redevelopment of the subject site based on analyses of its current state. The chosen
concept of the project is a Vibrant city, e.g. a city for young people. The former industrial plants is transformed into a student zone with youth facilities, to keep the
site active continuously. Dominant new uses are education, culture, recreation, business, and the specific types of housing. This solution has formed six inner
areas with different dominant functions, which gather around open public places.

VIBRANT CITY – ОЖИВЉАВАЊЕ ИСТОЧНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
VIBRANT CITY - REVIVAL OF THE EASTERN INDUSTRIAL ZONE OF SMEDEREVO
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Живот и менталитет Србије вековима се најбоље сагледавао управо на пијацама, базарима Културно и историјски комплексно предметно подручје.
Доњег Дорћола представља инспиративну подлогу за неуобичајену реактивацију старог градског језгра Београда Авенија пијаца линијска је рута и.
почиње на пројектом предвиђеном дунавском пристаништу, пролази кроз цео Доњи Дорћол и иде ка Бајлонијевој и Палилулској пијаци, постепено се
стапајући са постојећим градским ткивом Ово урбанистичко решење се бави зонама урбаног баштованства припојених уз Авенију. Продукти.
баштованства директно се продају на модуларним и преносивим тезгама. Пројекат интегрише концепт интерактивних рута, традиционални дух и
савремено становање.

The Serbian spirit and mentality has been, for centuries, the most present in the life of traditional markets. Culturally and historically complex subject area of Donji
Dor ol represents an inspirational surface for a rather unusual reactivation of the old city centre of Belgrade. The MarketAvenue is a linear route which starts at theć
newly projected pier, passes through the entire Donji Dor ol, up to the Bajloni Market and the Palilula Market, gradually blending with the existing urban tissue.ć
This urbanistic project deals with the zones of urban gardening attached to the Avenue. The products of gardening are directly sold at modular and carriable
stands. The project integrates the concept of interactive routes, traditional spirit and contemporary living.

AВЕНИЈА ПИЈАЦА
THE MARKET AVENUE
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Село Браљина у општини Ћићевац се као и већина руралних насеља у Србији суочава са проблемом напуштености. Оно је аутентично средњевековно
српско село специфичног идентитета, богато природним и културним, градитељским наслеђем. Циљ овог пројекта је развој руралног туризма у
сеоском амбијенту, уз активирање локалне заједнице и истицање потенцијала подручја кроз уређење простора и увођење нових програма. Концептом
пројекат предвиђа већи број повезаних и смислених интервенција у отвореним и затвореним јавним просторима, којима би се формирала нова чворна
места са разноликим садржајима. Повезивањем постојећих и планираних чворишта и формирањем нових потеза дошло би до прожимања природног
богатства и културног наслеђа.
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The village of Braljina, in the municipality of Cicevac, like most rural settlements in Serbia, faces the problem of abandonment. It is an authentic medieval Serbian
village with a specific identity, rich in natural and cultural, architectural heritage. The aim of this project is to develop rural tourism in a rural setting, while activating
the local community and highlighting the potential of the area through landscaping and the introduction of new programs. By concept, the project envisages a
greater number of connected and meaningful interventions in open and closed public spaces, which would form new hubs with diverse amenities. Connecting
existing and planned hubs and forming new would result in the permeation of natural wealth and cultural heritage.routes

ИДЕНТИТЕТ МАЛИХ ГРАДОВА СРБИЈЕ:
ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У СЕЛУ БРАЉИНА

IDENTITY OF SERBIA'S SMALL TOWNS:
PLANNING AND LANDSCAPING IN THE FUNCTION OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE VILLAGE OF BRALJINA
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Пројекат који представљамо је студентски рад из области просторног и урбанистичког планирања, а локација је седиште некадашње фабрике ИМТ, на
Новом Београду. Наш предлог је пројектовање одрживог, стабменог, еколошки ефикасног, насеља. Сваки блок има парцелисане отоворене просторе-
баште, које припадају становницима и које они сами одржавају, као и места за заједничко окупљање, као што су спортски терени,пијаца, скејт паркови,
биоскоп, месна заједница... Пројектовани су велики отворени зелени простори, као и системи за коришћење обновљивих видова енергије (соларни
панели, системи за дренажу, рециклажу..). Овај пројекат за циљ има рехабилитацију нефункционалног простора и формирање одговорне,
социјализоване, еколошке и пре свега одрживе урбане заједнице.

This project is student work in spatial and urban planning domain, location is former IMT factory, in Novi Beograd. We designed sustainable, residential, ecology
efficent, settlement. Each part have parcelized open places-gardens, belonging to residents which they maintain, such as places for public gathering, for example
sport fields, market, skate park, cinema, local community building... We planed big green open spaces, as well as systems for the use of renewable energy (solar
panels, drainage system, recycling..). This project purpose is rehabilitation of non-functional space and forming responsible, social, ecology and first of all
sustainable urban communities.

ИМТ - ИДЕАЛНИ ОДРЖИВИ ГРАД
IMT - IDEAL MAINTAINABLE TOWN
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Одређени пејзажи овог дела Медитерана постали су кроз филм препознатљиви широком аудиторијуму. Идеја која води пројекат је да овакве
амбијенталне целине треба идентификовати и једноставним решењима активирати. Најизражајније место у Требињу са својством сценичног
простора је сегмент бедема Старог града према Тргу платана. Циљ је да се овај простор активира за потребе филмских фестивала и друга формална и
неформална догађања на отвореној сцени. Близина градског трга са шеснаест раскошних и времешних платана мотив је кретања публике до
видиковца који извирује над бедемима. Ова специфична ложа граду показује кад је сцена активна, а кад је сам град сцена. Сцена се тако јавља у два
облика, са обе стране бедема.

Certain landscapes of this part of the Mediterranean became recognizable to a wide audience through the film. The idea behind the project is that such ambient
spaces should be identified and activated by simple solutions. The most striking place in Trebinje with its scenic space is the segment of the ramparts of the Old
Town towards Platani Square. The goal is to activate this space for the purpose of film festivals and other formal and informal open stage events. The proximity to
the town square, with sixteen gorgeous plane trees, is the motive for the audience to arrive to the viewpoint pointing out over the ramparts. This specific lodge
shows the city when the scene is active and when the city itself is a scene. This way, the scene appears in two forms, on the both sides of the rampart.as a stage

Година израде:
Аутор:
Ментор :и
Институција:

201  .9
Тамара Камберовић
Проф. др Владан Ђокић, доц. др Милица Милојевић, асс. др Младен Пешић
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДА У ТРЕБИЊУ СЦЕНА НА ОТВОРЕНОМ-
REVITALIZATION PROJECT OF THE OLD TOWN OF TREBINJE - OUTDOOR STAGE
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Идејно урбанистичко архитектонско решење које предмет овог рада засновано је на савременим урбанистичким покретима Нови урбанизам.– –
Функција становања је реализована у виду ниске спратности и високе густине. Парцела је подељена на неколико блокова различитих типова у
архитектонском смислу. Паркирање је предвиђено у самом партеру, али и у подземним гаражама. У односу на место становања предвидили смо краће
пешачке дистанце. Становима је омогућена активна и пасивна рекреација, као и осећај индивидуалности приватизацијом простора (присутност
индивидуалних дворишта у оквиру приземља стамбених зграда). Предвидели смо зелене кровове на свим вишеспратним стамбеним зградама,
инфилтрационе канале око објеката, ретензиона језера и депресије, као и кишне баште.

The conceptual urban - architectural solution that is the subject of this paper is based on contemporary urban movements - New Urbanism. The housing function
is realized in the form of low floors and high density.The plot is divided into several blocks of different types in architectural terms. Parking is provided in the ground
floor and in underground garages. We predicted shorter walking distances in relation to the place of residence. The apartments provide active and passive
recreation, as well as a sense of individuality through privatization of space (presence of individual yards within the ground floor of residential buildings). We
envisioned green roofs on all multi-storey apartment buildings, infiltration canals around buildings, retention lakes and depressions, as well as rain gardens.
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ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА

URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY CRVENI KRST IN THE CITY
OF NIS – APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES
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Конкурсну локацију у центру Вухана чине напуштене зграде, индустријско наслеђе и велике зелене површине уз обалу, као и брдо Гујишан са првим
телевизијским торњем у Кини. Због културног и градитељског наслеђа, додатно ограничење представљају делови под заштитом. Користећи концепт
јин и јанг из кинеске филозофије, синергијом урбаног окружења и природе вибрантног и зеленог и плавог, предложено је оживљавање. Исход је–
пренос садржаја са западне на источну страну локације. Осовину пројекта чини „вибрантна“ улица која својим кривудањем образује урбане џепове –
вишенаменске површине за традиционалне кинеске спортове, који су применом споменика у виду хексаграма визуелно издвојени у простору.
Специфичност пројекта представља и меморијал фабрике памука, као и торањ/уметничка инсталација истовремено и видиковац и „вау“– (wow)
ефекат на ушћу река.

The competitive location in downtown Wuhan is characterized by abandoned buildings, industrial heritage and large green spaces along the riverfront, as well as
Guishan hill with China's first television tower. Due to the cultural and monumental heritage, the protected segments are an additional limitation. Using the concept
of yin and yang from Chinese philosophy, the synergy of urban environment and nature - vibrant and green and blue - suggested a revitalization. The result is
content dispersion from west to east of the site. The axis of the project is a "vibrant" street which, through its "twisting", forms urban pockets - multifunctional places
for traditional Chinese sports, which are visually separated in space by the use of hexagram monuments. A specific feature of the project is the cotton factory
memorial as well as the tower / art installation - at the same time a lookout and a wow effect on the mouth of the rivers.

УН-ХАБИТАТ 2018, МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ УРБАНИСТИЧКИ КОНКУРС У ВУХАНУ, НР КИНА - СИНЕРГИЈА
UN-HABITAT 2018, INTERNATIONAL URBAN DESIGN STUDENT COMPETITION WUHAN, CHINA - SUFFUSION
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Предметна локација представља неизграђено земљиште у југо-источном делу градске општине Црвени Крст. Функција становања је реализована у
виду ниске спратности (П високе густине /ха). Приступ зградама омогућен је преко паркинга како би се локација ослободила колског+3) и (349 ст
саобраћаја и обезбедио безбедан простор за посетиоце и станаре. Велики број паркинг места условио је да се паркирање реши и уз помоћ подземних
гаража. Циљ је био створити својеврсно насеље, оно које служи становницима. Како би се становницима обезбедио комфоран, активан и здрав живот
задатком су пројектовани следећи садржаји: урбане шуме, скупљање кишнице, соларно напајање, шеталишта, приватна дворишта, вртић, игралишта,
културни центар итд.

The subject location is an undeveloped land in the southeastern part of the Red Cross city municipality. The housing function is realized in the form of low-floor
(P+3) and high-density (349st / ha) dwellings. Access to the buildings is provided via parking to clear the site of vehicular traffic and to provide safe space for
visitors and residents.A large number of parking places required underground garages. The goal was to create a kind of settlement, one that serves the residents.
In order to provide the residents with a comfortable, active and healthy life, the task was to design the following facilities: urban forests, rainwater harvesting, solar
power, promenades, private yards, kindergarten, playgrounds, cultural center, etc.

ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ У НИШУ –
ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY CRVENI KRST IN THE CITY NIS –OF
APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES
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Дечија железничка станица, рад је заснован на сарадњи са будућим корисницима простора. Жеља најмлађих да нам пренесу и дочарају своје снове о
будућем изгледу њиховог игралишта, утицала је на одабир тематског оквира. Путовање као мотив појавило се у многим дечијим радовима, што је у
комбинацији са локалним наслеђем ове општине довело до формирања мале дечије железничке станице. Састоји се од , од којих сваки има5 колосека
специфичну групу активности за најмлађе као и две платформе које су предвиђене за боравак одраслих. Колосеци су обогаћени са ,3 вагона
симболички представљеним као терени, путнички и вагон цистерна. Цео пројекат прилагођен је принципима инклузивног дизајна.

Children's railway station, work is based on cooperation with future users of the space. The desire of the youngest to convey their dreams for the future
appearance of their playground, influenced the choice of the thematic frame. Traveling as a motif appeared in many children's works, which combined with the
local heritage of this municipality led to the formation of a small children's railway station. It consists of 5 tracks, each with a specific group of activities for the
youngest as well as two platforms that are intended for adult stay. The tracks are enriched with 3 wagons, symbolically represented as terrains, passenger and
tank wagons. The whole project is adapted to the principles of inclusive design.
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ДЕЧИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
RAILWAY STATION FOR KIDS
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За простор нето површине око дат је предлог просторне организације и уређења становања са пратећим садржајем уз примену планирања и16ha
пројектовања заснованим на принципима новог урбанизма. Примењен је принцип и куће у низу у индивидуалном становању, висока густинаmix use
насељености од , а акценат је стављен на пешачкој комуникацији. Од централних фукнција предвиђени су културни центар и библиотека,314ст/ha
позориште и вртић. Кроз целу локацију предвиђени су простори за рекреацију и одмор са свим пратећим садржајима, теренима за мале спортове,
простор за окупљање, као и уређен простор за децу.

The proposal for a spatial organization and housing planning with accompanying content with application of planning and design is provided for a space of a net
area of 16 ha based on the principles of new urban planning. The principle of mix use New and terraced houses in Individual housing is used, population density is
high from 314 people/ha, the emphasis is put on pedestrian connection. When it comes to central functions the following contents are planned: Cultural Centre,
library, theater and kindergarten. The space for recreation has been planned through the entire location with all the accompanying contents, mini pitches,
gathering space, as well as playgrounds for kids.

ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЦРВЕНИ КРСТ У НИШУ –
ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ КОНЦЕПАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL OF THE LOCATION IN THE MUNICIPALITY CRVENI KRST IN THE CITY NIS –OF
APPLICATION OF CURRENT URBAN DESIGN APPROACHES
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ПРОЈЕКАТ СТВАРАЊА ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ПРОСТОРУ ДОЊЕГ ДОРЋОЛА - ЧВОРЋОЛ
SUSTAINABLE URBAN COMMUNITY PROJECT IN LOWER DORĆOL - ČVORĆOL

Позиција стратешки је постављена тако да се наставља на главне градске пешачке руте из Кнез Михаилове улице и представља првоЧВОРЋОЛА
место сусрета Дорћола и будућег Линијског парка ктивирањем атријума и отворених блоковских простора уз минималне физичке, а самим тим и. A ,
инвестиционе интервенције активира се простор тако да иде у прилог главној циљној групи корисника, младима. Интегрисањем неких од постојећих
улица по угледу на пример добре праксе у Барселони стимулишу се сва три кључна аспекта одрживости економски,социолошки и–
еколошки.Стварање туристичког одредишта као и културног и забавног центра за младе највише доприноси оживљавању тренутног стања на овом
подручју.

The position of strategically placed on the main pedestrian route from Knez Mihailova Street,forming the first meeting place of Dorćol and the futureČvorćolis
Linear park. Activatingatriums and open public spaces with minimal physical and investment interventions, creates a perfect environment for the main focus
group, younger population.By integrating some of the existing streets, inspired by good practice in Barcelona, all three key aspects of sustainability - economic,
sociological and environmental - are stimulated.Creating a tourist attraction, as well as a cultural and entertainment center for young people, contributes most to
reviving the current state of this area.
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Концепт организације простора спортског комплекса базира се на подели простора на две главне зоне, (мултифункционалну спортску дворану мањег
капацитета (2000 гледалаца) и комплекс базена на отвореном и затвореном простор) употпуњене хотелом (П+5) и пратећим садржајем који повезује
ове целине. Пратећи садрзај чине: амфитеатар, терени за мале спортове, галерија, летњиковци, дечија игралишта, теретана на отвореном и водене
површине. Пратећи садржај је разнолик са циљем да угоди потребама свих старосних група, док се у његовом језгру налази амфитеатар, предвиђен за
седење и окупљање, до кога воде све пешачке стазе.

The concept of spatial organization of the sports complex is based on the division of space into two main zones, (multifunctional sports hall of small capacity (2000
spectators) and complex of outdoor and indoor swimming pools) complete with a hotel (P + 5) and accompanying content connection these units. Amenities
include: an amphitheatre, small sports fields, a gallery, playgrounds, and outdoor gym and water areas. The accompanying content is diverse in order to cater to
the needs of all age groups, while at its core is an amphitheatre, intended for sitting and gathering, to which all pedestrian paths lead.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА “ЖЕНЕВА“ У НИШКОЈ БАЊИ–
CONCEPTUAL DESIGN OF SPORT & RECREATION CENTRE “ŽENEVA“, NIŠKA BANJA
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ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ЖЕНЕВА У НИШКОЈ БАЊИ“ ”
URBAN DESIGN PROPOSAL OF SPORT AND RECREATIONAL CENTER ŽENEVA“ IN NISKA BANJA“
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На предметној локацији у Нишкој Бањи дато је урбанистичко и просторно-програмско решење спортско-рекреативног центра “Женева”. Решењем се
активирају потенцијали неискоришћеног простора, у смислу његове намене, атрактивности и развоја туризма. У склопу комплекса, предвиђене су 3
подцелине –мултифункционална спортска дворана, комплекс базена и хотел, а поред њих су отворени простори обогаћени дечијим игралиштем,
воденим површинама, спорстким теренима , тереном за голф и просторима за окупљање, релаксацију и одмор. Концепт је заснован на примени
органских форми и формирању мањих подцелина које су међусобно повезане пешачким комуникацијама. Ради постизања актрактивних решења,
коришћени су савремени материјали и модеран дизајн мобилијара.

At the subject location in Niška banja was given spatial-programmatically solution sport-recreative center „Ženeva“. The solution activates the potential of unused
space, in terms of its purpose, attractiveness and tourism development. Within the complex, 3 sub-units are foreseen – multifunctional sports hall, swimming pool
complex and hotel, In addition, there are open spaces enriched with a children's playground, water areas, sports fields, golf course and areas for gathering,
relaxation and rest. The concept is based on the application of organic forms and the formation of smaller sub-units interconnected by pedestrian communication.
To achieve attractive solutions have been used modern materials and a modern mobiliar design.
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Пројектним задатком на предметној локацији, где се сада налази касарна, предвиђена је изградња пословно стамбеног комлекса. Смештена је у–
ширем центру града Ниша, а у непосредној близини налази се неколико јавних објеката. Након пажљиве анализе постојећег стања и поштујући све
урнбанистичке параметре предвиђени су објекти који комбинују становање и пословање, и неколико објеката јавне намене, са садржајима који би
употпунили постојеће. Заступљена је ивична изградња објеката, а за паркирање је осмишљена подземна гаража. Предвиђени су бројни садржаји за
окупљање и одмор у близини зелених и водених површина. Лед осветљење интегрисано у поплочање наглашава главне правце кретања кроз
локацију.

The assignment was to design business and residential complex, at the location where the barrack is now located. It is situated near the center of Nis, with several
public buildings in the nearby area. After careful analysis of the existing situation and respecting all urbanistic parameters, buildings that combine housing and
business has been designed, as well as several public buildings, with facilities that would complement the existing ones. The buildings are forming a closed block,
and the parking lot is designed as an underground garage. Numerous gathering and resting areas are planned near the green and water areas. LED lighting is
integrated in the paving, highlighting the main location directions.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ ЦЕНТРА НА ЛОКАЦИЈИ ФИЛИП КЉАЈИЋ У НИШУ„ “
URBAN PROJECTS OF BUSINESS AND RESIDENTIAL COMPLEX, LOCATION BARRACK “FILIP KLJAJIĆ” IN NIŠ
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Простор чини постојећа физичка структура, заступљени су стамбени објекти са локалима у приземљу. Проблем лоше изведеног и дивљег саобраћаја
решава се увођењем организованог паркирања и дефинисањем пешачких стаза, колских и интегрисаних праваца. Гараже је неопходно санирати и
вратити првобитној намени тј. паркирању возила. Предвиђа се задржавање ниског и високог зеленила, њихово уређење, као и увођење садржаја за
игру деце, станарског окупљања, простора за игру шаха. Простор се осавремењује употребом модерно дизајнираног мобилијара и игралишта за децу.
Циљ ремоделације простора је унапређење квалитета живота станара и јачање међусобних социјалних контакта.

Area contains of existing physical structure and residential buildings with premises on the ground floor. The problem of poorly realized and ferocious traffic will be
solved by introducing several organized parking lots, defining suitable footpaths and living streets. It is necessary to repair garages and bring back their primary
purpose - parking vehicles. Retaining and fixing up green spaces inside the area is anticipated. Introducing facilities for children, residents gathering and space for
playing chess is also expected. Area will be modernized using stylishly designed street furniture and playgrounds. The goal of remodeling this area is improving
residents' quality of life and strengthening their social relations.

Година израде:
Аутор :и

2018/2019.
Студенти Наталија Костић Катарина Кнежевић: ,

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА
ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА У НЕПОСРЕДНОМ СТАМБЕНОМ ОКРУЖЕЊУ У БЛОКУ ПАСТЕРОВА У НИШУ
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Основна идеја приликом израде пројекта била је да се простору потпуно промени идентитет. Паркирање као један од главних локацијских проблема
решено је уређењем паркинг места унутар блокова и модуларном полуукопаном гаражом. Бенефит ове гараже је могућност паркирања на више етажа,
од којих је последња резервисана за парковски простор. Кретање возила кроз блокове решено је интегрисаним приступима, са баријерама од
природног зеленила. Проблем одвођења кишнице и воде решен је каналима у поплочању са вештачком мини акумулацијом, као и кишним баштама.
Пешачке стазе аморфних форми омугућавају добру повезаност, природно и неометано кретање кроз блокове. Новопројектована игралишта за децу и
младе створила су нову амбијенталну целину.

The main idea while building a project was to give a totally new identity to space. Parking, being one of main location problems, is solved by arranging parking slots
inside blocks and by building modular garages. The benefit of this garage is the possibility to park vehicles on several floors, the last one being reserved for park
area. Movement of vehicles through blocks is solved with integrated accesses and with barriers from greenery. The problem of draining away rainwater and water
is solved with canals paved with artificial mini accumulation and rain gardens. Walking paths, amorphous shaped, provide good connection, natural and
undisturbed movement through blocks. Newly projected playgrounds for children and youth made new ambient.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕМОДЕЛАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊА
ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА У НЕПОСРЕДНОМ СТАМБЕНОМ ОКРУЖЕЊУ У БЛОКУ ПАСТЕРОВА У НИШУ

URBAN PROJECT FOR REMODELING AND FURNISHING
PUBLIC OPEN SPACE IN THE IMMEDIATE RESIDENTIAL SURROUNDING IN THE BLOCK PASTEROVA IN NIS
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Циљ рада јесте успостављање холистичког приступа процени предела у којој су вредности интегрисане кроз форму карактера предела, као и
утврђивање правила уређења предела да би се, у даљем процесу планирања, очувале и унапредиле постојеће вредности културног предела
Вршачких планина. Услед тежње да се диверзитет и карактер предела очувају, јавила се потреба за разматрањенем савремене карактеризације
културног предела уз укључивање културних сервиса екосистема у процес планирања.

The aim of the paper is to establish a holistic approach to landscape assessment in which values are integrated through the landscape character form, as well as
to determine the landscape planning and design rules in order to preserve and enhance the existing values of the cultural landscape of the Vrsac Mountains in the
further planning process. Due to the desire to preserve the diversity and character of the landscape, there was a need to consider the contemporary
characterization of the landscape with the involvement of ecosystem cultural services in the planning process.
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ИНТЕГРАЦИЈА КУЛТУРНИХ СЕРВИСА ЕКОСИСТЕМА У ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА ПРЕДЕЛА -
ИСТРАЖИВАНО ПОДРУЧЈЕ КУЛТУРНИ ПРЕДЕО ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ

THE INTEGRATION OF CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES INTO THE LANDSCAPE PLANNING PROCESS -
CASE STUDY CULTURAL LANDSCAPE VRŠAC MOUNTAINS
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На основу просторно-урбанистичке анализе града Пожаревца, овим пројектом је дат концепт уређења више просторних нивоа, од његове шире, преко
централне зоне, све до пејзажноархитектонског пројекта Табачке чаршије, у самом средишту града. Идеја водиља пројекта је да се постигне решење
које је еколошко, одрживо и економично. Један од циљева пројекта је подстицање становника, и свих корисника простора, да се укључе у
трансформације града и да у њима ОСТАВЕ ТРАГ. Интегралиним приступом, осмишљена је целина коју чине Табачка чаршија и мрежа
новоформираних урбаних џепова, односно мрежа инклузивних простора који руше баријере између људи и њихових активности у градској средини.

The project ''Leave a mark'' deals with the analysis and spatial-urban intervention concept through several spatial levels.An analysis of the wider zone of the city of
Pozarevac, followed by the central zone and a conceptual landscaping od Tabacka street within the city center. The leading idea is to make the solution ecological,
sustainable and economical. One of the goals is to encourage the citizens to get more involved in arranging their own city. By introducing attractive content, the
residents of Pozarevac are encouraged, along with all other visitors to LEAVE A MARK so that they themselves could be part of it. An integral approach, form a
unique unity of Tabacka street and urban pockets, thus destroying barriers amongst users of space.
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ОСТАВИ ТРАГ– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПОЖАРЕВЦА
LEAVE A MARK – AREVACURBAN DESIGN PROJECT OF THE CENTRAL ZONE IN POŽ
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Година израде:
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студент Марија Кондић

КОМПАРАТИВНА НАЛИЗА УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА У КОМПЛЕКСИМАA
СА ВИШЕСПРАТНИМ СТАНОВАЊЕМ НА ПРИМЕРУ СУСЕДСТВА У КОПЕНХАГЕНУ И СУСЕДСТВА У МАЛМЕУSKT. KJELDS EKOSTADEN

COMPARATIVE ANALYSIS OF URBAN REGENERATION OF VACANT AND RECREATIONAL SPACES IN COMPLEXES WITH
MULTI/STOREY HOUSING ON THE EXAMPLE OF THE NEIGHBORHOOD SKT. KJELDS IN COPENHAGEN AND THE NEIGHBORHOOD IN MALMO

Климатске промене постају све већи проблем у свету а поготово у приморским градовима. Да би се приступило решавању оваквих проблема,,
потребно је осмислити системе који ће решити проблеме, притом не погоршавајући већ постојеће стање. То подразумева примену материјала и
елемената који нису штетни по животну средину и који су дизајнирани тако да подражавају природне процесе и облике. Овакав приступ регенерацији
су предузели пример регенерације суседрства Копенхагену и пример регенерације суседства Екоград Малмеу. Циљ рада јестеSt. Kjelds у a у
анализирати оба примера са различитих становишта и упоредити ефекте имплементације оваквих елемената у урбане просторе, у односу на њихове
сличности и разлике.

Climate change is becoming a growing problem in the world, especially in coastal cities. In order to tackle such problems, it is necessary to devise systems that will
solve them, without worsening the already existing situation. This involves the application of environmentally friendly materials and elements that are designed to
imitate natural processes and forms. This approach to regeneration was taken by the St. Kjelds neighborhood in Copenhagen and of the Ekostaden
neighborhood in Malmo. The aim of the paper is to analyze both examples from different points of view and to compare the effects of implementation of such
elements in urban areas, in relation to their similarities and differences.
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Фокус студентске радионице је на просторном развоју руралних насеља у залеђу Новог места. Мала насеља, са још увек препознатљивим језгром
насеља, у очуваном културном пејзажу, налазе се у подножју брда Горјанци. Од Новог места су удаљени само пола сата, а изградњом новог аутопута у
оквиру треће развојне осе, приступачност Новог места ће се драстично повећати. Узимајући то у обзир, студенти су морали да размисле како да
приступе развоју насеља, како би се са једне стране могло профитирати од нове развојне прилике, а да се иистовремено одрж аутентични пејзаж и
просторни образац.

The focus of the student workshop was the spatial development of rural settlements in the hinterland of Novo mesto. Small settlements, with a still recognizable
settlement pattern, in a preserved cultural landscape, are situated at the foot of the Gorjanci hills. They are only half an hour away from Novo mesto, and with the
construction of a new highway within the third development axis, accessibility to Novo mesto will increase dramatically. On this point the students had to think
about how to approach the development of settlements so that they could profit from a new development opportunity on the one hand and at the same time
maintain an authentic landscape and spatial pattern.

СТУДЕНТСКА РАДИОНИЦА О ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ РАЗВОЈ СЕЛА У ЗАЛЕЂУ НОВОГ МЕСТА–
SPATIAL PLANNING STUDENT WORKSHOP - DEVELOPMENT OF THE VILLAGES IN HINTERLAND OF NOVO MESTO
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Универзитет у Љубљани, Грађевинско геодетски факултет, Катедра за просторно планирање/Општина Ново Место



Смјештен између комплекса објеката Универзитета у Бањој Луци и ријеке Врбас отворени амфитеатар представља вишефункционалну модуларну структуру, погодну за
велики број различитих корисника. Осим игре, одмора и вјежбе, структура се може користити као учионица, лабораториј на отвореном Широки праволинијски потез.
дефинише подужни правац, а највиша тачка омогућава визуре читавог парка Пројекат, пратећи специфичне елементе и морфологију парка указује на потенцијал. ,
предметног простора и означава почетак његове трансформације ка новом универзитетском парку.

Settled between University complex of Banja Luka and river Vrbas open amphiteatre represents a multifunctional modular structure, suitable for variety of users. Besides play, rest
and exercise, the structure can be used as a classroom, laboratory in the open. It's wide, straight line expression is defining longitudinal direction of the area, while top highpoint
enables views of the whole park. The project, following specific elements and morphology of the park, points out at the potential of project space and marks the beginning of its
transformation towards new university park.
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SMALL SCALE - ОТВОРЕНИ АМФИТЕАТАР БАЊА ЛУКА
SMALL SCALE - OPEN AMPHITHEATRE BANJA LUKA

др Игор Кувач, дипл.инж.арх, Радован Вукомановић Мастер грађ., Слободан Пеулић, Мастер арх., Доц. др Исидора Каран,,
дипл.инж.арх., Уна Умићевић, Мастер арх., Славко Василјевић, Мастер геодезије, Проф. др Младен Буразор, дипл. инж. арх.,
Емина Алић, Мастер арх., Проф. др Маркус Сцх аи, дипл.инж.арх, др Еллен Ага Килдал, дипл.инж.арх.в
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Фокус истраживања је урбанизација и развој Бањалуке за вријеме Аустроугарске управе како су Аустроугари наметнули и остварили своју регулацију,
на свим пољима развоја. Посматрају се просторне промјене утицај друштва на урбанизацију, начини и принципи „увођења реда“ као и утицај,
стратешких циљев Могуће је пратити доминантан сукоб традиције и модернизације који је нарочито донио овај период. Плански усмјераван развојa.
добио је погон и до данас се користи као принцип. Бањалука је свој први процват доживјела за вријеме периода Аустро- Угарске управе. Улице су
добиле ширину, дрвореде, нове јавне, културне, образовне и здравствене установе, све је се подигло на један виши ниво, урбана матрица је добила
правилнију мрежу, подстакнута је комуникација улице и фронтова, град се сагледава из нове перспективе, град почиње да се шири и да „дише“.
Промијењена је просторна слика града.

The focus of the research is the urbanization and development of Banja Luka during the Austro-Hungarian administration, it shows the way Austro-and
Hungarians imposed and implemented their regulation in all fields of development. Spatial changes, the influence of society on urbanization, the ways and
principles of "ordering" as well as the impact of strategic goals are examined. It is possible to trace the dominant conflict of tradition and modernization that brought
this period in particular. Planned development has gained the and is still used as a principle to this day. Banja Luka experienced its first flourishing duringstrength
the Austro-Hungarian . The streets have gained breadth, avenues, new public, cultural, educational and health facilities, everything has risen to aadministration
higher level, the urban matrix has received a more regular network, communication of streets and fronts has been encouraged. The city has the whole new
perspective, it's beginning to expanded and to breathe. The spatial image of the city has been changed.
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„ГРАД УЗ ПРУГУ“ О УРБАНИЗАЦИЈИ БАЊАЛУКЕ У ПЕРИОДУ АУСТРОУГАРСКЕ УПРАВЕ.
"CITY BY THE RAILROAD"  ON THE URBANIZATION OF BANJA LUKA IN THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD.



У фокусу рада је истраживање афеномен заједнице кроз анализу теорије Christopher Day-а, кроз вишегодишње искуство боравка аутора у
најзначајнијој архитектонској студентској заједници - европском вијећу студената архитектуре и кроз лично ауторово виђење просторне суштине и
архитектуре. Као резултат споја свих елемената истраживања настаје модел или генератор за унапређивање просторних потенцијала општине
Језеро. Истраживање је дефинисало модел сталног остваривања просторних потенцијала општине Језеро кроз три атрактивне локације одржавања
будуће европске заједнице студената архитектуре која има за циљ да буде генератор развоја мјеста. Просторни потенцијали су преточени у правилник
који треба да омогући будућем генератору (ЕАСА моделу) да дође до бољег и прихватљивијег рјешења по вољи цијеле заједнице.

The focus of the paper is to explore the phenomenon of community through an analysis of Christopher Day's theory, through years of personal author's
experience as student at major architectural student community - the European Architecture Students Assembly and through a personal vision of the spatial
essence and architecture.As a result of the combination of all elements of the research is created model or generator for enhancing the spatial potential of Jezero
Municipality. The research defined a model of continuous realization of the spatial potential of the municipality Jezero through three attractive locations for the
future European Architecture Students Assembly that aims to be a generator of place development. Spatial potentials have been translated into a guide that
should enable the future generator (EASAmodel) to come up with a better and more acceptable solution at the will of the entire community.
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АРХ: ја + ЕАСА + суштина > „ЕАСА“ МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО:
)(ЗАВРШНИ РАД ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА АРХИТЕКТУРЕ

ARCH: i + EASA + essence > “EASA”: SPATIAL POTENTIALS CREATION MODEL FOR THE JEZERO MUNICIPALITY
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Процес израде концептуалног и идејног архитектонско-урбанистичког рјешења централног дијела насеља Паприковац у Бањој Луци, праћен је
свеобухбатним анализама са урбанистичког, пројектанстког и општег нивоа сагледавања и разумијевања постојећег стања, проблема и потенцијала
дате локације, водећи рачуна о њеним природно-морфолошким карактеристикама, постојећој физичкој структутри и потребама корисника дате
средине. Комплексна топографија у комбинацији са густином и распоредом стамбених објеката, пружа могућност интеграције источног и западног,
дијела насеља у погледу комуникација, физичке стурктуре и отворених, јавних простора који ће својим карактером, приступачношћу и(„common land“)
мултифункционалним садржајима омогућити унапређење квалитета и виталности, како вишепородичног становања, тако и цјелокупног насеља.

The process of r the central part of Paprikovac neighbourhood in the city of Banja Luka was followed by comperhensive analyzes from urban planning,design of
design and general level of understanding of the existing conditions, issues and potential of the site, taking into account it's natural and morphological
characteristics, existing physical structure and user needs. Complex topography, combined with the density and layout of residential buildings, provides an
opportunity for the integration of public spaces (“common land”), which, by their character, accessibility andeast and west part of the neighborhood and it's
multifunctional content, will enable the improvement of quality and vitality for both multi-family housing and the entire neighbourhood.

12. .28Студентски радови Students’ works

Година израде:
Аутори:

201  .9
Јелена Сувара Борис Драгичевић,

Ментор :и
Институција:

доц. др Дијана Симоновић, доц. др Невена Новаковић, доц. др Тијана Вујичић
Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

КОНЦЕПТ РАЗВОЈНОГ ПРОЦЕСА СТАМБЕНИХ МОДЕЛА И
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ НАСЕЉА ПАПРИКОВАЦ У БАЊОЈ ЛУЦИ

CONCEPT OF DEVELOPMENT PROCESS OF RESIDENTIAL MODELS AND PRELIMINARY
DESIGN NEIGHBOUHOOD THE CITY OFURBAN AND ARCHITECTURAL OF PAPRIKOVAC IN BANJA LUKA



Стари мост налази се у Делибашином селу, мјесту гдје се урбани и културни пејзаж града Бањалуке сусрећу са природним залеђем. Некада је стари
мост био главна саобраћајна веза Делибашиног села са остатком града, али се временом претворио у запуштену пјешачку комуникацију локалних
становника. Многобројни културно-историјски и природни потенцијали приобаља ријеке Врбас на предметној локацији тренутно нису препознати.
Пројекат редизајна старога моста усмјерен је на артикулацију и искориштавање природних потенцијала предметне локације, малим интервенцијама
које се уклапају у постојећи амбијент. Фокус је стављен на остваривање континуитета кретања, у којем ће се кориснику понудити искуство различитих
просторних амбијената.

The Old bridge is located in Delibasino Selo, a place where the urban and cultural landscape of Banjaluka meets it's natural hinterland. The old bridge used to be
the traffic connection between Delibasino Selo and the town, but in time it has become a neglected pedestrian zone used by locals. The numerous historical,
cultural and natural potential by the banks of the river Vrbas are also neglected. The redesign project of the old bridge is focused twoards the articulation and the
realisations of the natural potentials of the case location, small interventions that blend in with the souroundings. The main focus is on the realisation of
countinious motion, in wich the user will experience different spacial ambients.
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Рад је превасходно истраживачког карактера те се базирао на компарацији различитих теорија урбанизма и урбане социологије. Теоријски приступи су
коришћени као смјернице приликом спекулације о изгледу и (не)функционалности простора захвата кроз више временских етапа, а све под утицајем
растуће стопе надолазећег становништва и мањком стручног кадра заступљеног приликом доношења одлука о простору. Резултат предвиђа
„индустрију становања“ као извјесну будућност, те се други дио рада базирао на предлозима санације и ублажавања негативних ефеката, па се
примат даје повезивању са природом и ријеком као могућим енергетским извором. Рад има у циљу подизање свијести о третирању архитектонске
професије данас, али и покретање дијалога.

The work was based on a comparison of different theories of urbanism and urban sociology. Theoretical approaches served as guidelines when speculating on
the appearance and (in)functionality of the space across multiple time stages, all influenced by the rising incoming population and the lack of skilled personnel
represented in the decision making process. The result envisages a “housing industry” as a certain future, and the project's second part is based on proposals for
mitigation of negative effects. The aim of the project is to raise awareness of the treatment of the architectural profession today, as well as to initiate dialogue.
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