
Извјештај комисије

Селекција пројеката за селективну изложбу Пиранских дана архитектуре 2022. и учешће
у конкуренцији за награду Student Honorable Mention испред
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци трећи пут за
редом има прилику да кандидује најбоље студентске пројекте за селективну изложбу и
учешће у конкуренцији за награду Student Honorable Mention на Пиранским данима
архитектуре. На јавни позив је стигло пет различитих и вриједних пројеката, што показује
позитиван раст интересовања за међународно јавно представљање, умрежавање са
другим школама архитектуре, отвореност за јавну и конструктивну критику, подизање
нивоа компетитивности у атмосфери здраве конкуренције, те грађење локалне и
регионалне архитектонске сцене.

Пријављени пројекти долазе са Катедре за архитектонско пројектовање и Катедре за
урбанизам, те по први пут са Катедре за архитектонске технологије. Поред пројеката са
3. и 4. године основних студија, пристигао је један (менторисан) конкурсни пројекат и два
завршна рада првог циклуса. Очекивано су високог квалитета, различити по темама,

приступима и презентацији, док су основне заједничке карактеристике изражен
аналитички процес и сложен пројектантски поступак, по чему је школа препознатљива.

Нажалост, и ове године су изостали пројекти са другог циклуса студија.

Независну комисију за спољну евалуацију пројеката су чинили чланови који долазе
изван Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, са
по једним представником из невладиног сектора, представником једног универзитета из
региона, те представником признате архитектонске праксе на регионалном нивоу, чиме
је омогућено објективно сагледавање вриједности пројеката, према ономе како су
пројекти представљени, без усмене презентације, без познавања процеса рада,

приступа пројектантском задатку и сл.

Комесар селекције је доц. др Игор Кувач, а комисију су чинили: Соња Рапајић, мастер
инж. арх. (Истраживачки центар за простор и “Урбис центар”, представник из области
невладиног сектора и области планирања и пројектовања), доц. др Нермина Загора,

дипл. инж. арх. (Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву и “Фирма”,

представник највећег јавног универзитета у БиХ и области пројектовања унутрашњег
простора) и Бојан Шипка, мастер инж. арх. (“Бојан Шипка архитекти” представник
истакнуте архитектонске праксе).

Комисија је радила према критеријумима Пиранских дана архитектуре, а то су:

интеграција са урбаном или природном средином, однос према контексту, савремено
обликовање, поштивање природне и културне баштине, савремено разумијевање



традиционалних архитектонских елемената, иновативни детаљи, те суптилна и добро
промишљена употреба боја, текстура и свјетла. Постављени критеријуми су већ сами по
себи одредили правац рада комисије и карактер пројеката који се номинују. С надом да
ће пријављени и одабрани пројекти бити охрабрење и подстицај свим другим
студентима и њиховим менторима, у наставку је кратки осврт комисије на све пројекте.

1. ОДАБРАН
Дневни центар „Мозаик пријатељства“, Слатина, Лакташи, Босна и Херцеговина,

2021.

Студент: Ђорђе Ђурић
Ментори: проф. др Малина Чворо, проф. др Саша Чворо и Слободан Пеулић,

мастер инж. арх.

Дневни центар „Мозаик пријатељства“, у бањи Слатина код  Лакташа обједињује све
специфичности које чине контекст, мјесто у односу на вријеме и програм (за привремени
боравак или стални боравак људи из угрожених социјалних категорија). Концепт
произлази из контекста, пејзажа села и идеје о сеоском домаћинству, које се врло јасно
препознају. Брежуљкасти крајолик са раштрканом диспозицијом домаћинстава, гдје су
објекти груписани у гроздове и углавном орјентисани ка једном централном дворишту,

чини главни мотив просторне организације. У складу са концептом, објекат је
организован павиљонски тако да разуђене јединице органски прате морфологију терена
и фино се уклапају у контекст, стварајући занимљив сплет отворених, полуотоворених и
затворених простора који се градирају према нивоима приватности. Сплет ових
простора ствара различите микро амбијенте пријатне атмосфере, у којима корисници
осјећају сигурност, заједништво и припадност. Архитектура је сведена на креативну и
суптилну трансформацију архетипске форме куће (на селу), сведене кубичне
волуметрије и двоводног косог крова, која је материјализована кроз употребу природних
и приступачних материјала. У складу са програмом и темом, павиљонски тип објекта
такође омогућава фазност градње као врло битну каратеристику, промишља
могућности проширивања и тему одрживости чиме се у потпуности одговара на потребе
инвеститора, корисника и коначно заједнице окупљене око Мозаика пријатељства. Све
наведено говори о зрелости аутора, озбиљности промишљања проблема и теме, о
фином осјећају за простор, пропорције, мјеру и коначно једном изузетно квалитетном
архитектонском приступу и пројекту завидног нивоа!

2. ОДАБРАН
Children’s House Baghere, Senegal, 2022.

Студенти: Андреа Јеремић, Ања Савић, Јована Ђекић и Иван Бојанић
Ментори: проф. др Дарија Гајић

Пројекат Children’s House Baghere у Сенегалу, представља хвалевриједан и храбар
искорак у потпуно непознат контекст као једно огромно поље истраживања у које се
млада, али врло вриједна и перспективна група аутора упустила потпуно
самоницијативно, самостално и коначно врло успјешно! Овај мали објекат павиљонског
типа, готово ефемерног карактера, скромног изгледа и коначно врло сведене



архитектуре представља управо оно што архитектура треба да буде. Архитектура
одговара на проблем и контекст у специфичним културним, економским, климатским (...)

условима и задовољава све потребе корисника на најоптималнији могући начин. Овдје
су то дјеца, чија игра, радозналост и динамика кретања постају алат који одређује
програм и форму објекта. Континуиране визуре из дјечије перспективе, стална
заиграност и процес откривања свијета чине главни мотив ове мале оазе, мјеста сусрета
и скровишта, који се као ток дјечије игре стално прожимају са контекстом и динамиком
активности. Анализа и примјена локално доступних (нама недовољно познатих)

материјала показује озбиљност приступа групе аутора и њихову заинтересованост за
рјешавање инжењерских проблема конструкције и детаља. Одабиром овог пројекта,

комисија подстиче и охрабрује студенте да, поред редовне наставе, стално одговарају
на нове и другачије пројектантске изазове и да студије, као јединствену прилику,

искористе за истраживање својих могућности до најдаљих могућих хоризоната. Овим се
такође још једном промовише јавни конкурс као врхунски механизам за остваривање
најквалитетнијих урбанистичко-архитектонских рјешења, под условом адекватног
провођења процедуре.

…

3. Пословни објекат у Ул. Милана Тепића, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2022.

Студент: Стефан Матић
Ментор: проф. др Диана Ступар

Пројекат се придружује јавној дебати о коријенитим промјенама структуре централног
градског подручја и слике града Бања Лука о којима се континуирано спекулише и који
се фактички дешава, без обзира на све формалне нерегуларности ових активности. У
овом контексту пројекат изражава један такође спекулантски, помало провокативан, али
критички  пројектантски став према овим тенденцијама. Пројекат третира кућу Букинац
са просторним и архитектонским вриједностима карактеристичним за период Врбаске
бановине, који нажалост нема статус споменика, а такође је изложен максималистичким
захтјевима инвеститора. Аутор врло зрело препознаје ове проблеме и предлаже
интервенцију која штити затечене просторне односе, обрасце коришћења простора и
истиче њихове вриједности. Постојећи објекат се третира као језгро доградње у дубини
парцеле (при чему се отвара могућност формирања отвореног јавног простора у
функцији угаоног сквера на раскрсници са Видовданском улицом, и чува интегритет
куће), и надоградње која затим у потпуности уоквирује кућу. Оно што пројекту недостаје
и што представља главну замјерку комисије јесте недовољна одређеност према
постављеном проблему и недосљедност концепта који остаје на нивоу компромиса, без
потпуног задовољства било које стране. У промишљању могућности различитих
сценарија, аутор такође пропушта прилику да их визуализује, упореди и критички
сагледа. Коначно, пројектована “заштита” незаштићеног објекта такође помало збуњује.

Без обзира на контроверзност, која, могуће произлази из односа према самој теми
трансформације центра Бање Луке, овај одличан пројекат заслужује све похвале за
избор теме, приступ проблему, проведен аналитички поступак и коначно врло високи
ниво квалитета архитектуре пословних објеката.



4. Пословни комплекс и нови хотел Палас, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2022.

Студент: Славен Цвијановић
Ментор: доц. др Марина Радуљ и доц. др Невена Новаковић

Пројекат Пословног комплекса и новог хотела Палас у Бањој Луци карактерише
изражен истраживачки и аналитички процес заснован на историјском прегледу
урбанистичког развоја центра Бање Луке, са посебним фокусом на пројекат за градски
центар 1, тима Велимир Најдхарт, Љерка Лулић и Јасна Носо, из 1973. год. Својеврсна
урбанистичка и архитектонска студија центра Бање Луке пружа увид у шири просторни и
културни контекст, те пружа могућности реинтерпретације квалитета урбанизма и
архитектуре модернизма (постмодернзима и критичког регионализма) у Бањој Луци.

При томе вриједан резултат анализе представља разумијевање контекста, које на
одређени начин оправдава диксонтинуитет урбанистичког и архитектонског
промишљања центра града и фрагментираност његове структуре. Други значајан
резултат представља сам пројекат, који пружа визуелизацију једне потпуно нове слике
града из блиске будућности. Са друге стране, пројекат се у великој мјери ослања на
“замишљени” контекст пројекта из 1973, а недовољно на реални контекст, те завршава
на нивоу експеримента. Коначно, основну вриједност овог пројекта управо представља
проведена студија и експериментални приступ који је у нашој средини пријеко потребан
и неопходан! Зато не смије да остане незапажен и треба даље да се развија у
различитим правцима. У том сценарију, разрада експерименталних пројеката који
настају као резултати студије, треба да добије једнако много пажње као и само
истраживање.

5. Идејно урбанистичко рјешење градског блока у Бањој Луци – модел традиционалне
босанске архитектуре, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2022.

Студенти: Ања Видовић, Борис Ињац и Немања Поповић
Ментори: доц. др Дијана Симоновић, доц. др Невена Новаковић, проф. др Дубравко
Алексић и Андреа Вираг

Пројекат идејног урбанистичког рјешења градског блока у Бањој Луци по моделима
традиционалне босанске архитектуре, представља прави школски примјер проведеног
аналитичког процеса у функцији процеса пројектовања. Хвалевриједна анализа
пројекта Траумхаус Фунари аутора МВДРВ и његових принципа, преклопљена је са
историјским контекстом локације, са логиком традиционалне босанске архитектуре и
њених елемената. Ова поставка је послужила као инспирација за развој савремене
типологије становања и архитектонског обликовања једног градског блока. Нажалост,

пројекат остаје на нивоу школске вјежбе и на нивоу модела, јер се не разрађује у складу
са реалним контекстом (друштвеноим, економским и културним), те стога није могао
бити адекватно вреднован према успостављеним критеријумима. Без обзира на то,

аутори се охрабрују да даље наставе да његују истраживачки дух, да даље унапређују и
примјењују усвојени методолошки приступ, који ће кроз сљедеће кораке поступка
сигурно резултовати врхунским крајњим резултатима!




