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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 
                                                    
 
На Годишњој изборној скупштини Удружења архитеката Србије  која је одржана септембра 
2011. у Нишу  успостављен је нови Управни Одбор (УО ) као и чланови Надзорног одбора (НО). 
Председник Удружења архитеката Србије је др Игор Марић, дипл.инж.арх. а чланове  Управног 
одбора Удружења архитеката Србије чине: Академик проф.Бранислав Митровић, доцент 
Милан Ђурић, , доцент Зоран Абадић и Милан Раонић, из Београда, Срђан Црквењаков, Срђан 
Зорић, из Новог Сада, Миодраг Медар, Александра Конески, из Ниша, Саша Исаковић, из 
Пожаревца,  Јован Јовановић, из Ваљева,  Славиша Шћекић, из Крушевца, Иван Стојановић, из 
Зајечара, Јелка Ђорђевић, из Зрењанина,  Горан Гроздић, из Вршца, Дејан Миливојевић, из 
Ужица.Надзорни одбор УАС-а  :  Михаило Тимотијевић, Ружица Сарић, из Београда  и Јовица 
Вујичић, из Крушевца. Суд части УАС-а : Милан Марић, из Новог Сада,  Иља Микитишин, из 
Београда и Александар Кековић, из Ниша. 
Управни одбор Удружења архитеката Србије чине 16 чланова са територије Србије. У 
међувремену су се чланови Управног одбора мењали у зависности од избора нових чланова у 
градским друштвима архитеката  у Србији ( Београд, Ниш, Нови Сад и Ужице). 
Удружење архитеката Србије и његов председник су добили  честитке Међународне уније 
архитеката ( чије је Удружење члан преко 30 година),  од председника УИА господина Alberta 
Dublera, као  и од генералног секретара господина Michela Barmakia (њихово писмо је 
објављено на интернет порталу Удружења). 
Израђен је нови сајт Удружења архитеката Србије (www.u-a-s.rs), где се налазе све 
информације о раду Удружења као и активности његових чланица. 
У новембру месецу 2011. Удружење архитеката Србије  је поднело документа за 
пререгистрацију у Агенцији за привредне регистре а у складу са Законом о удружењима 
грађана Републике Србије, и добило све потребне потврде о усклађивању ( јануар 2012.). 
 
КОНСТИТУИСАЊЕ 
На првим састанцима УО УАС је конституисао своја задужења у складу са Статутом и делатности 
УАС-а. Формирање нових градских друштава архитеката у Србији; Координирање рада свих 
градских друштава у циљу доношења заједничких ставова у односу на стање у струци и стање 
струке у друштву; Ангажовање на афирмацији стручних  мишљења  УАС-а у јавност као 
релевантних ставова професионалаца по питању права и обавеза архитеката и права и обавеза 
државе према њима; Рад на формирању базе  података, статистици и структури архитектонског 
корпуса; Организовање изложби у земљи и иностранству; Сарадња са УИА и укључивање у 
њена тела, те активније учествовање на конгресима УИА и Савета архитеката Европе - ACE; 
Сарадња са Српском академијом наука - САНУ; Сарадња са Академијом архитектуре  Србије;  
Сарадња са Министарствима Републике Србије;Организација архитектонско-урбанистичких 
конкурса; Ангажовање на укључивању привредника у акције УАС-а а нарочито произвођаче 
грађевинских материјала; Сарадња са сродним удружењима , установама и организацијама,  
Инжењерском комором Србије,Удружењем урбаниста Србије , УЛУПУДС-ом, Архитектонским 
факултетима у Србији  и другим удружењима у оквиру СИТС-а; Организација тематских 
трибина, округлих столова и слично,о текућим проблемима; Стална сарадња са медијима у 
смислу редовних саопштења и одржавања конференција за штампу. 
 
САРАДЊА 
На основу програма рада који је усвојен  на Изборној скупштини а који је детаљније разрађен и 
усвојен на Првој седници новоизабраног УО,  УАС  је покренуо низ иницијатива и упутио  
протоколарна писмо којим је позивало друштва архитеката у Србији, институције и разне 
партнере на сарадњу у Србији. Са многим институцијама УАС трајно и непрекидно сарађује а у 
првом реду  то су Град Београд, Дирекција за грађевинско земљиште, Урбанистички завод 
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града Београда, Канцеларија Главног архитекте града Београда, Завод за заштиту споменика 
културе, Републички завод за заштиту споменика културе, Архитектонски факултет 
универзитета у Београду, Културни центар града Београда, Секретаријат за урбанизам, 
Секретаријат за културу, Музеј града Београда, Музеј примењених уметности, Инжењерска 
комора Србије, Министарство културе и информисања, Министарство саобраћаја  и 
грађевинарства, Амбасаде и културни центри (Италије, Немачке, Француске, Пољске, Аустрије, 
Енглеске и др) затим пројектне организације, као и са многим асоцијацијама архитекта, како у 
земљи тако и у иностранству (Рим, Варшава, Токио, Москва, Будимпешта, Љубљана, Скопље, 
Софија, Беч, Праг, Лисабон, Барселона...). 
 
ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНОЈ УНИЈИ АРХИТЕКАТА И САВЕТУ АРХИТЕКАТА ЕВРОПЕ (ACE) 
Удружење архитеката Србије је и даље чланица  :  
Међународнe унијe архитеката ( International Union of Architects - UIA) и Архитектонског савета 
Европе ( Architects' Council of Europe - ACE).   
У октобру 2013.године, УАС је поднео апликацију за статус посматрача (Observer member status) 
у Савету архитеката Европе. Удружење архитеката Србије је овластило Жаклину  Глигоријевић 
да присуствује  Генералној Скупштини Савета 6.и 7.децембра 2013. године, где је гласањем 
чланица,  Удружење архитеката Србије примљено у статус посматрача са пуним учешћем у 
активностима Савета.  
Комуникација се одвија интензивно преко архитекте Жаклине Глигоријевић,националне 
представнице у Савету архитеката Европе. 
Веће архитеката Европе или Савет Архитеката Европе (Architects Council of Europe ACE) је 
европска организација која заступа архитектонску професију на нивоу Европе. Седиште и 
Секретаријат лоцирани су у Бриселу. Њено нарастајуће чланство чине организације чланице, 
национална регулаторна и професионална тела свих земаља чланица ЕУ, земаља која су у фази 
придруживања, Швајцарска и Норвешка. ACE  окупља 47 организација у 33 земље кроз које 
заступа интересе око 550.000 лиценцираних архитеката. Основна функција Савета архитеката 
Европе је да прати развој на нивоу Европе, тежећи да утиче на оне области ЕУ политике и 
регулативе које имају утицај на архитектонску праксу и на укупан квалитет и одрживост 
изграђене средине. 
У Савету су организоване радне групе у три опште тематске целине, и то:  приступ професији,  
кроз унапређење образовања, директива о квалификацији, акредитације, лиценцирање, 
стално стручно усавршавање и правна питања и теме; професионална пракса, где се обрађују 
теме о тржишту архитектонских услуга, јавним набавкама, конкуренцији, архитектонским 
конкурсима, захтевни информациони системи, осигурања, и квалитет живота са темама из 
заштите животне средине и урбанизма. 
Априла месеца 2014. у Падови, Италија, одржана је  Скупштина АCЕ. Удружење архитеката 
Србије је други пут присуствовало, као представник архитектонске професије у Србији у овој 
професионалној организацији.   
Удружење архитеката Србије је заузело учешће у види чланка у билтену Савета архитеката 
Европе који је објављен у марту месецу 2016. године под називом „ON-GOING PROCESS OF 
REGULATING THE ARCHITECT PROFESSION IN SERBIA“ (Започет процес регулисања професије 
архитекта у Србији). 
Према својим могућностима, измирује финансијски међународне чланарине за UIA и АCE. 
Реализација најављених бројних активности широм Европе и у домену свих радних група и 
Секретаријата могу се пратити на wеб страни Савета. УАС је у сталном контакту са 
секретаријатом SAE, у припреми је графички материјал за интернет портал SAE, и постављени 
подаци о организацији. На другој годишњој скупштини SАЕ одржаној у 27. и 28. новембра 2016. 
у Бриселу УАС није имао представника. Извештај је доступан члановима на интернету.  
 
Репрезентативно удружење у култури –јуни  2012 
Добијен Статус Репрезентативног удружење у култури Републике Србије –објављено у  
Службеном  гласнику Републике Србије бројeм 55 од  01. јуна   2012.године. 
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САРАДЊА СА ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
У циљу унапређења свих активности припремљен је нови правилник о конкурсима.    
Учешће наших чланова  у овим активностима, по позиву институција државне управе, 
представља својеврсно признање Удружењу архитеката Србије и  Друштву  архитеката 
Београда , као и струци уопште, с обзиром на то да је тема конкурса овом приликом први пут 
законски регулисана у нашој земљи, а област становања поново нормирана после скоро 
тридесет година што ће, извесно, знатно побољшати услове у домаћој урбанистичко-
архитектонској пракси.  
Правилник о пројектовању и изградњи стамбених објеката ступио је на снагу 01.06.2013., 
несумњиво представљајући један од значајних докумената у чијој изради су учествовали 
представници УАС-а и ДАБ-а, а који за циљ имају поновно успостављање потребног нивоа 
регулације у станоградњи Србије. 

 
ПОДРШКА    
Низ акција које су имала градска  друштва архитеката у Србији, а пре свега Друштва архитеката 
Београда, Новог Сада, Ниша, Зајечара, Ваљева, Крушевца, као и других регионалних центара 
Србије, контакти које су наши представници остварили кроз форумске и личне контакте, низ 
квалитетних изложби, дискусија и трибина,као и манифестација, посебно београдска 
интернационална недеља архитектуре – БИНА, значајно су подигли ниво разумевања културне 
и остале јавности за проблеме архитектуре. Потребно је истаћи да је манифестација БИНА која 
се сада организује по дванаести пут заредом, у сваком погледу стекла међународни карактер и 
дала изузетан значај и допринос ширим културним збивањима у Београду, Србији и свету. 
У октобру месецу 2011.године, Удружење архитеката Србије је помогло манифестацију 
Београдску недељу архитектуре- БИНА 2012., а на позив из Прага,  о приказу српске 
архитектуре  на њиховој Недељи Архитектуре која  се одржала од 10.-23.10.2011.године, 
приказана је   архитектонска  изложба СРПСКИ АРХИТЕКТИ 2000-2010 (аутора арх. А.Ковенц-
Вујић) која се састојала из најновијих, актуелних и награђених пројеката и реализација у 
последњих десет година архитектонског стваралаштва на подручју Републике Србије. Изложбу 
је пратио каталог и пратећи промотивни материјал. 
Такође Удружење архитеката Србије је помогло организовању радионице на тему приобаља 
Београда и Амстердама које су се одржале у Београду ( у оквиру програма БИНА 2012.) , у 
просторијама Удружења архитеката Србије  и Друштва архитеката Београда у периоду од  16.-
23.10.2011.године Имајући у виду значај ове манифестације, Удружење је подржало ове 
радионице које су организоване  у сарадњи са Fondus Академијом за архитектуру и урбанизам 
из Холандије и са Архитектонским факултетом у Београду, Урбанистичким заводом града 
Београда  и Железницама Србије.  
октобар 2012. 
У организацији УАС-а и ДАБ-а   25.10.2012. организовано је  „ Сећања поводом 100-годишњице 
рођења архитекте Ратомира Богојевића“, које  се одржало у згради Дома инжењера и 
техничара, Кнеза Милоша 7а / III, поред просторија Удружења архитеката Србије и Друштва 
архитеката Београда 
март и октобар 2012. 
У сарадњи са Француским институтом - Удружење архитеката Србије и Друштво архитеката 
Београда  објављивало је  информација о предавањима  преко својих веб сајтова у Коларчевој 
задужбини :  
« Одрживи град, шта је то »  – предавачи: Thierry Paquot, Сретен Вујовић – 27.03.2012.  
« Може ли се говорити о урбаном грађанству? »  предавач : Žak Dоnzelo-  30. 10. 2012. 
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2015. 
Потписана је Декларацију о подршци квалитету инжењерских и архитектонских услуга 
25.11.2015.године. Удружење инжењера консултаната Србије - ACES, Друштво архитеката 
Београда - ДАБ и Удружење архитеката Србије – УАС су потписали  Декларацију  о квалитету 
инжењерских и архитектонских услуга. Декларација се доноси у настојањима да се постигне 
уређена и јаснија јавна потрошња у области архитектонских и инжењерских услуга. 
Ова информација је постављена на интернет портале Удружења архитеката Србије и Друштва 
архитеката Београда. 
 

КОНКУРСИ  
Организовање, припрема, расписивање и спровођење конкурса су једна од најзначајнијих 
активности УАС-а у сарадњи са ДАБ-ом и осталим градским друштвима у Србији. Јавне изложбе 
радова/wеб изложбе, резултати конкурса, израда штампаног и дигиталног каталога  као и 
дискусије стручне јавности са члановима Жирија припадају редовном поступку организације.   
УАС и ДАБ су  иницирали израду јавних конкурса за све инвестиције јавног сектора – локације 
од јавног значаја   за градове у Београду и Србији.  
 
Преглед конкурса  од 2011. до децембра 2016. године  
2011. 
Организован је и спроведен позивни  архитектонски конкурс за решење нових објеката, 
уређење простора и калкана у градском блоку између улица Кнез Михаилове, Јакшићеве, 
Обилићев венац и Змај Јовине у Београду. Расписивачи конкурса су били Удружење архитеката 
Србије-УАС и група приватних инвеститора.На конкурс су били позвани 5 ауторских тимова.  
Конкурс је почео да тече 24.10.2011.године са роком предаје радова до 09.12.2011.године. 
 
2012. 
ПД рударски басен „КОЛУБАРА“, д.о.о., Лазаревац у сарадњи са Удружењем  архитеката 
Србије, расписао је јавни анонимни урбанистичко архитектонски конкурс за идејно 
урбанистичко архитектонско решење колективног становања у насељу „Расадник“ у Лазаревцу. 
Конкурс расписан 09.04.2012.године,  а рок за предају радова је био 06.06.2012. Укупно је 
предато 59 радова од стране учесника на конкурсу. 
 
2013.   
Министарство грађевинарства и урбанизма Републике Србије уз подршку Удружења 
архитеката Србије расписало је конкурс за дизајн израде идејног архитектонског решења 
модела породичних стамбених објеката заснованих на архитектонским принципима 
традиционалног градитељског наслеђа Србије : војвођанска кућа, моравска кућа, шумадијска 
кућа и кућа брвнара, који је објављен дана 04.09.2013.године.Укупно је предато и стигло 51 
радова/модела, од стране 41-ог учесника.  
 
2015. 
Организован је  позивни и анонимни конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење 
стамбеног блока „Пиц Мала“ у Доситејевој улици у Краљеву.  
Расписивач  конкурса :  Mott  MacDonald IPF3 конзорцијум ( одређен од стране техничке 
подршке IPF3 коју финансира Eвропска Унија) за Краљево.   
Спроводилац конкурса: Удружење архитеката Србије и Mott  MacDonald IPF3 конзорцијум. 
Конкурс је расписан дана 03.08.2015. године са предајом радова 12.10.2015. године, жири је 
завршио преглед радова 16.10.2015. – укупно позвано 8 ауторских тимова који су се 
квалификовали за учествовање на предквалификационом  конкурсу . 
 
2016 
Организовани конкурси  у сарадњи са Друштвом архитеката Београда, као позиви за јавну 
набавку – конкурс за дизајн са међународним члановима жирија:  
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Јавни отворени анкетни  једностепени анонимни урбанистичко-архитектонски конкурс за   блок 
18 у Новом Београду. 
Инвеститор: Град  Београд –  Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП  
Спроводилац конкурса:  Удружење архитеката Србије 
Конкурс је расписан дана 11.03.2016. године са предајом радова 14.06.2016. Завршетак рада 
жирија је био 24. 06. 2016. године –укупно је предато 18 конкурсних радова. Циљ конкурса - 
изабрана решења представљаће основ за формулисање планског решења и израду 
урбанистичко-планске документације за предметно подручје. 
 
Отворени, анкетни, једностепени, анонимни урбанистичко- архитектонски конкурс за део 
Блока 13 на Новом Београду.  
Инвеститор: Град  Београд –  Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП  
Спроводилац конкурса:  Удружење архитеката Србије 
Конкурс је расписан 12.10.2016. године са роком за предају радова 13.12.2016.године. 
Завршетак рада жирија је био 27.12.2016.године - укупно је предато 34 конкурсна рада. Циљ 
конкурса - изабрана решења представљаће основ за формулисање планског решења и израду 
урбанистичко-планске документације за предметно подручје. 
 
2017. 
- Отворени анкетни једностепени анонимни урбанистичко-архитектонски конкурс дела 
Макишког поља, ГО Чукарица. Инвеститор- Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда – расписан 24.03.2017. – рок за предају 30.јуни 2017. 
 
Конкурси у припреми започети половином  2016. године: 
- Отворени, анкетни, једностепени конкурс за урбанистичко-архитектонско решење ширег 
подручја Хиподрома. Инвеститор- Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 
Очекивани рок расписивања конкуса је 12.мај 2017. – рок за предају септембар 2017.  
-Урбанистичко-архитектoнски конкурс за подручје Аде Хује, ГО Палилула. Инвеститор- 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОДУКЦИЈА  МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ АРХИТЕКТУРЕ БИЈЕНАЛЕ У ВЕНЕЦИЈИ  
2012. 
13 БИЈЕНАЛЕ У ВЕНЕЦИЈИ са темом:  “Common Ground” (Заједничко поље) на предлог 
уметничког директора Бијенала Дејвида Чиперфилда (David Chipperfield). 
Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије   је позвало  
струковно удружење  архитеката да организује 13 Бијенале архитектуре у Венецији које  се 
одржало од 29.08. до 25.11.2012.године у Венецији . 
Такође је донета Одлука од стране Министарства културе да  је комесар наступа у име 
Републике Србије  др арх.Игор Марић, председник Удружења архитеката Србије као и да су 
изабрани чланови Програмског савета Бијенала 2012: проф. Бранислав Митровић, 
дипл.инж.арх.,ванр. проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх., доц. др Владимир Миленковић, 
дипл.инж.арх., ванр.проф.Милан Ђурић, дипл.инж.арх. и мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх. 
Укупно је  стигло је 34 ауторска рада. 
Савет Бијенала/Жири је донео одлуку да рад под именом „ЈЕДАН : СТО“  представља Републику 
Србију на архитектонском бијеналу у Венецији  2012.године. 
О активностима у вези Бијенала чланови УО су били упознати и преко е-маил-а, а чланови 
преко интернет портала УАС-а и ДАБ-а. 
Комплетни извештаји  се налазе у архиви Удружења архитеката Србије. 
Изложба је трајала од 28. августа до 30. новембра 2012. године.  
 
2014.  
14 БИЈЕНАЛЕ У ВЕНЕЦИЈИ СА ТЕМОМ: ``Fуndamentals`` (основе архитектуре) на предлог 
уметничког директора Rema Kolhasa. 
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Удружење архитеката Србије је,  учествовало у организацији наступа Републике Србије на 14. 
Међународној изложби архитектуре 2014 у Венецији.  Чланови УАС-а су именовани у 
Програмски савет, а за комесара наступа Министарство културе Владе Републике Србије је 
именовало ванредног професора Ивана Рашковића.  
Чланови Програмског савета Бијенала 2014. :мр Љиљана Милетић Абрамовић, ист. ум.,др Игор 
Марић, арх., др Радивоје Динуловић, арх., др Владимир Миленковић, арх., в. проф. Милан 
Ђурић, арх., в. проф. Борислав Петровић, арх., мр Мирослава Петровић Балубџић, арх.. Укупно 
је стигло 35 радова. 
Савет Бијенала/Жири је донео одлуку да рад под именом „Пројекат 14-14“ представља 
Републику Србију на архитектонском бијеналу у Венецији 2014.године. Изложба је трајала од 
28. маја до 27. новембра 2014. године (извештај и радови се налазе на wеб порталима УАС-а и 
ДАБ-а). 
 
2016. 
15 БИЈЕНАЛЕ У ВЕНЕЦИЈИ СА ТЕМОМ: Извештавање са фронта (Reporting from the Front) на 
предлог уметничког директора Alejandro Aravena. Удружење архитеката Србије је у сарадњи са 
Музејем примењене уметности а под покровитељством Министарства културе и информисања 
Републике Србије спровело комплетну продукцију 15. Међународне изложбе архитектуре у 
Венецији.  
Жири конкурса чине чланови Стручног савета  наступа Републике Србије на 15. Бијеналу 
архитектуре у Венецији 2016. године заједно са Комесаром и замеником комесара: мр Љиљана 
Милетић Абрамовић, д.и.у.- председник Савета, др Игор Марић, д.и.а.- потпредседник Савета, 
Александар Бобић, д.и.п.а., в.проф. Милан Ђурић, д.и.а., в. проф. др Владимир Миленковић, 
д.и.а., др Маја Ћирић, д.и.у., в. проф. Весна Цагић Милошевић, д.и.а., в. проф. Иван Рашковић, 
д.и.а. – комесар и Дејан Тодоровић, д.и.а. - заменик комесара. 
Укупно је стигло 34 рада. 
Рад који је представљао Републику Србију на изложби је дело под називом  „ FREESHIPPING“.  
Изложба је трајала од 28. маја до 27, новембра 2016. године (извештај и радови се налазе на 
wеб порталима УАС-а и ДАБ-а).  
 
 
ГОДИШЊА НАГРАДА УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ за изведено дело и повељу 
 
2011. 
Конкурс за најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у 
протеклој години,закључно са 31.12.2011.године.Наградом Удружења  архитеката Србије за 
најуспешније дело из области архитектуре за 2011. годину награђује се објекат : 
Комбинована дечија установа вртић „Плава птица“, улица  Виноградски венац бр.42, насеље 
Церак Виногради у Београду - аутора : Миленија Марушић и Дарко Марушић. 
Повељом  Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело наших архитеката које је 
реализовано у иностранству за 2011. годину награђује се : Управни објекат са изложбено 
продајним салоном фирме Neckom ,  Никшић, Црна Гора, аутори:  re:a.c.t. Дејан Милановић, 
Срђан Тадић, Гроздана Шишовић.  
Комплетан Извештај о раду Жирија са образложењем и фотографијама награђених радова се 
налазе на веб сајтовима Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда. 
 
2012. 
Конкурс за најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у 
протеклој години закључно са 31.12.2012.године. 
Наградом Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2012. 
годину Жири је наградио : 
Изградња петог спрата (библиотека и читаоница) , зграде Факултета политичких наука, Јове 
Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић. 
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Повељом Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству награђена је: 
Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра 
Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић. 
Комплетан Извештај о раду Жирија са образложењем и фотографијама награђених радова се 
налазе на веб сајтовима Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда. 
 
2013. 
Наградом Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2013. 
годину награђује се : 
Комбинована дечија установа, вртић „Тесла_наука за живот“ у Блоку 67 Нови Београд 
„ДВА: СТУДИО“ Београд, Александру Вуја, Милка Гњато и Милан Ђурић 
Повељом Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству награђена је:  
Управна зграда предузећа „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград 
Архитектонски студио „МиТ-арх“ Београд, архитекта Бранислав Митровић,  архитекта Огњен 
Крашна и архитекта Синиша Таталовић 
Комплетан Извештај о раду Жирија са образложењем и фотографијама награђених радова се 
налазе на веб сајтовима Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда. 
 
2014. 
Наградом Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2014. 
годину награђује се : 
Музеј угљарства-Регионални центар индустријског наслеђа - Сењски рудник 
Аутори: Михаило Тимотијевић, диа, Мирослава Петровић Балубџић, диа 
- једногласно је одлучено  да се Повеља Удружења архитеката Србије за дело изведено у 

иностранству  не додели  за 2014. годину. 
Комплетан Извештај о раду Жирија са образложењем и фотографијама награђених радова се 
налазе на веб сајтовима Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда. 
 
2015. 
Наградом Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2015. 
годину награђује се: 
Комплекс „Стари млин“, Булевар војводе Мишића, Београд, аутори: Сањин Грбић, дипл. инж. 
арх. и Јован Јовановић, дипл. инж. арх. 
Повељом Удружења архитеката Србије за изведено дело наших архитеката реализовано у 
иностранству за 2015. годину, награђује се: „Air and Space museum “ Пекинг, Кина, аутори: 
Бранислав Хетзел дипл. инж. арх., Небојша Фотирић, дипл. инж. арх., Игор Рајковић, дипл. инж. 
арх. 
Комплетан Извештај о раду Жирија са образложењем и фотографијама свих радова који су 
конкурисали се налазе на веб сајтовима Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката 
Београда. 
 
НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 
Велика награда архитектуре за животно дело је највише признање Удружења архитеката 
Србије за изузетан стваралачки и прегалачки допринос у области архитектуре. Награда се 
додељује у континуитету  од 1982. године. 
2011. 
Добитник  Велике награде архитектуре УАС за 2011. годину -проф. Димитрије 
Младеновић,архитекта.  
2012. 
Добитник Велике награде архитектуре УАС за 2012. годину-проф. Бранислав Миленковић, 
архитекта. Удружење архитеката Србије је организовало свечаност поводом 30 година (1982 – 
2012)  Велике награде архитектуре за животно дело и доделе награде за 2012. годину проф. др 
Браниславу Миленковићу, у свечаној Сали Грађевинског факултета Универзитета у Београду 
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25.11.2013., на којој је приказан и филм о свим добитницима ВНА од 1982. године до 
2012.године. 
2013. 
Добитник Велике награде архитектуре УАС за 2013.годину- Божидар Јанковић, архитекта. 
2014. 
Велика награда архитектуре УАС-а за 2014. годину није додељена. 
2015. 
Добитник Велике награде архитектуре УАС за 2015. године- Бранко Бојовић архитекта .  
2016. 
Добитник Велике награде архитектуре УАС за 2016.године- проф. др Добривоје Тошковић 
 
НАГРАДА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА САВРЕМЕНУ АРХИТЕКТУРУ„MIES VAN DER ROHE AWARD“   – 
сарадња са УАС-ом - - НАЦИОНАЛНЕ НОМИНАЦИЈЕ 
Fondacija Mies van der Rohe позива од 2010. године   Удружење архитеката Србије да, у 
функцији номинатора и у складу са пропозицијама и протоколом за доделу ове Награде, 
предложи пет архитектонских остварења реализованих у Србији. 
Удружење архитеката Србије је номиновало архитектонска остварења реализованих у Србији   
за период 2011-2012, 2013-2014 и 2015-2016.  

                                                  
ЗАШТИТА ПРОФЕСИОНАЛНИХ  ПРАВА  И ПРУЖАЊЕ КОЛЕГИЈАЛНЕ ПОМОЋИ – током 2016. 
Удружење архитеката Србије и Друштво архитеката Београда су заједнички  давали  своја 
мишљења на урбанистичке концепте, планове, као и на идејна решења. Мишљења су у писаној 
форми достављана надлежним републичким и градским институцијама за архитектуру и 
урбанизам и о њима се расправљало на јавним увидима. 
Комисија за давање стручних мишљења у вези са ауторским правима, обрадила је у протеклом 
периоду преко 150 предмета међу којима је било и неколицина која својим карактером, 
представљају, у ствари, захтев за арбитражно мишљење.  
 
ИНИЦИЈАТИВЕ  
Удружење архитеката Србије је заједно са Српском академијом наука и уметности, 
Инжењерском комором Србије и Академијом архитектуре Србије покренуло низ иницијатива о 
заштити ауторског дела из области архитектуре и организовао неколико трибина и 
конференција за штампу. 
У заједничкој сарадњи са Друштвом архитеката Београда  у Медија Центру 20.02.2013., 
одржана је конференција за штампу а поводом полемике око  реконструкције или рушења   
зграде Генералштаба а коју   је пројектовао чувени архитекта, академик САНУ и ЈАЗУ и почасни 
дописни члан RIBA (The Royal Institute of British Architects), професор Београдског 
Архитектонског факултета Никола Добровић. Комплекс је изграђен 1965. године у време СФРЈ и 
био је у функцији Војске све до бомбардовања од стране НАТО 1999. године. Конференцију за 
штампу и саопштење Удружења архитеката Србије су пренеле све медијске куће у Србији 
(саопштење у целости  је постављено на  сајтове  ДАБ-а и УАС-а) . 
Иницијатива УАС-а  и  ДАБ-а  поводом добијене  информације  да се спречи промена назива 
улице Липовачка у Малом Мокром Лугу , у предложени назив : улица Милана Злоковића, уз 
адекватно писмено образложење, да због изузетног доприноса у архитектури и култури, 
додељивање назива улице на далекој периферији града,  није примерено за овакву историјски 
важну личност, једног од  утемељивача модерног покрета у архитектури,  професора, 
теоретичара, аутора капиталних дела Модерне у Београду и Србији . 
 
Ванредна скупштина  - 2014.  
Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда  
Скупштина одржала  03.07.2014. године у Београду на тему : Разматрање примедби на Нацрт 
Измена и допуна Генералног плана Београда 2021., Разматрање саопштења о процесу 
реализације пројекта "Београд на води" и стање у струци . 
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Након одржане ванредне Скупштине Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката 
Београда донета је Одлука да се  поднесу примедбе током јавног увида на Нацрт Измена и 
допуна Генералног плана Београда 2021 – које су послате  Граду Београду – Секретаријату за 
урбанизам – примедбе је потписало преко 80 присутних архитеката.    

 
ИЗДАВАШТВО  
Наставило се са праксом штампања часописа Форум, а изашла су два тематска броја часописа 
Форум од којих је број 54 посвећен манифестацији Бина 2010.,  а број 55 посвећен 
Венецијанском Бијеналу а изашла су још два броја  56 и 57, нажалост због ограничених 
финансијских средстава часопис Форум више не излази.   
 

МАРКЕТИНГ 
У сарадњи са Друштвом архитеката Београда , УАС је организовао  у својим просторијама (Дому 
инжењера и техничара Србије), неколико различитих промоција грађевинских и 
архитектонских материјала разних домаћих и иностраних фирми, производа, опреме, 
намештаја и настојао је да оне буду едукативне и да буду приказани они производи који нису 
били до сада представљени. 
 
ЗАЈЕДНИЧКА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА УАС-а и ДАБ-а   
Удружење архитеката Србије присуствовало је конференцији  у Бургасу по позиву председника  
Удружења архитеката Бугарске – Георги  Бакалова.  ФОРУМ АРХИТЕКАТА  ЦРНОМОРСКОГ 
РЕГИОНА-FABSR, који је одржан 12.новембра  2011., БУРГАС ФАБРС основан  је  1995 године од 
стране удружења архитеката црноморских земаља и као таква регионална организација 
архитеката  регистрована је и  код Међународне уније архитеката - УИА у Паризу. 
Удружење архитеката Србије  је представљао  архитекта Милан Раонић, члан Управног одбора 
Удружења   и активно учествовао у свим сесијама FABSR. 
Својим  присуством на конференцији у Бургасу,  Удружење архитекта Србије потврдило је своја 
опредељења  да  буде активан члан у регионалним  дешавањима  архитектонских асоцијација, 
прекограничне сарадње и  остваривање амбијента за размену архитектонских искустава на 
ширем плану укључујући  и привредну сарадњу у области пројектовања и грађења. 
Међународна сарадња се одвијала у активној сарадњи са Друштвом архитеката Београда – 
највише у оквиру Београдске интернационале недеље архитектуре  и састојала се у 
успостављању контаката са регионом II  Међународне уније архитеката – УИА. 
Јуна 2012.године у Скопљу је  одржан састанак председника асоцијација архитеката УИА-
Регион 2  коју чини 35 асоцијација архитеката, међу којима је и Удружење архитеката Србије.  
УАС су на састанку представљали арх. Иван Рашковић, председник ДАБ и арх. Милан Ђурић, 
члан УО ДАБ-а и УАС-а. Представници  асоцијације архитеката из Србије, су на састанку 
учествовали након вишегодишњег одсуства из рада међународних стручних асоцијација.  
Представници присутних 14 асоцијација архитеката из УИА-Регион 2, представили су ситуацију 
у срединама одакле долазе по уобичајеним темама и то: стање у асоцијацији, национална 
регулатива, организација архитектонских конкурса и локална архитектонска пракса; посебан 
осврт представници су дали о  укључивању младих архитеката у асоцијације. 
Представници Коморе архитеката Турске предложили су, подржавајући ставове представника 
УАС-а и ДАБ-а изнете на састанку, да УАС, са обзиром на традицију архитектонских асоцијација 
у Србији и њихово присуство у међународним активностима, буде организатор Балканске 
архитектонске конференције  током пролећа 2013.  
Балканска архитектонска конференција (БАК) је стална конференција асоцијација архитеката 
земаља Балкана. Основана је 1971. године у Београду. Први председавајући БАК био је проф. 
др Ранко Радовић. До сада је одржано осам конференција, последња 17. Јуна 2011. године у 
Истанбулу, са темом - Архитектура и урбани развој на Балкану. 
Удружење архитеката Србије  од 25. - 27. априла 2013. Је било домаћин Балканске  
архитектонске конференције  и  састанка председника УИА региона II.   
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Балканска архитектонска конференција је одржана  у  Културном  центру Београда. 
Конференцију су отворили Deniz Inceday (председник УИА региона II) и Јелена Ивановић 
Војводић (директор и оснивач БИНА-е). Тема  конференције је била "Битност архитектуре".  
Конференцији су присуствовали представници УИА,  потпредседник – Региона  II,  као и 
Европске Коморе архитеката, председник Удружења архитеката Србије – УАС, Игор Марић, 
државни секретар Министарства грађевинарства и урбанизма Републике Србије, Милан 
Миљевић и директор Београдске интернационалне недеље архитектуре – БИНА, Јелена 
Ивановић Војводић. 
У другом блоку конференције на тему “ Балканска архитектонска мрежа”, осам представника 
архитектонских организација из балканских земаља су презентовала локална искуства 
повезивања архитеката и  могућности унапређења регионалне сарадње.  
Учествовали су представници земаља из :  Грчке, Турске,  Бугарске,  Хрватске, Румуније , Иван 
Рашковић (ДАБ - УАС, Србија) и Татјана Стратимировић (ИКС, Србија). 
Састанак УИА региона II одржан је 26. априла 2013. у  хотелу Метропол  у Београду. Састанком 
су председавали Albert Dubler - председник УИА, Michel El Barmaki – генерални секретар УИА, 
Antonio Riverso – потпредседник УИА за регион II и Deniz Inceday – потпредседник УИА за 
регион II. У раду састанка учестовала је и Selma Harrington – председник ACE (Architects Council 
Of Europe). 
На састанку су учествовали представници 15 организација архитеката – националних секција 
УИА региона II . Између осталих учествовали су представници Турске, Словачке, Хрватске, 
Мађарске, Грчке, Кипра, Пољске, Румуније, Косова, Бугарске, Русије, Белорусије, Украјине, 
Азербејџана и Србије.  
Српску секцију УИА – Удружења архитеката Србије на састанку су представљали:  Игор Марић, 
Милан Раонић, Жаклина Глигоријевић, Иван Куцина, Татјана Стратимировић, Иван Рашковић и 
Милан Ђурић.  
 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ  у току 2013.године                                                
На основу позива Интернационалне Уније Архитеката - UIA и председника националне  Уније 
архитеката Украјине, господина Владимира Гусакова на Састанак председништва региона   II 
UIA  и конференцију под називом “Ukraine in the world architectural community” представник и 
председник Удружења архитеката Србије Игор Марић је присуствовао конференцији од 07. до 
09. новембра 2013,године у Кијеву,Украјина.  
Међународни споразуми и уговори о партнерству: 
-Рад на споразуму о сарадњи Удружења архитеката Русије-Удружења архитеката Србије ( у 
сврху заједничких циљева, у вези едукације архитеката, професионалне праксе и 
законодавства као и архитектонских конкурса, направљен је Нацрт Споразума између ова два 
Удружења у складу са ставовима  UIA и UNESCO-а) – јули 2013. 
-Потписан је Уговор о партнерству између Белоруског савеза архитеката и Удружења 
архитеката Србије (новембар 2013) који се односи на афирмацију,потребе за унапређењем 
стваралачких контаката и сарадњу између архитектонских организација пријатељских земаља. 
-Примљен је предлог за сарадњу од стране Друштва мађарских архитеката и молба за 
достављање предлога у вези архитектонске организације Карпатски басен-септембар 2013. 
 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ  у току 2015.године                                                
Удружење архитеката Србије и чланови Управног одбора су у потпуности подржавали својим 
радом и ангажовањем све међународне активности које су се организовале преко својих 
најактивнијих чланица Друштва архитеката Београда, Друштва архитеката Ниша и Друштва 
архитеката Новог Сада.  
На позив Удружења хрватских архитеката UHA, за учешће на 50. годишњци изложбе 
“Загребачки салон- архитектура и урбани дизајн”. Управни одбор Удружења архитеката Србије 
је донео одлуку да се предложе следећи пројекти који ће се изложити  у дому хрватских 
ликовних уметника у Загребу у период од 01. октобра до 18. октобра 2015.године  : 
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- Управна зграда предузећа “Хидроелектране на Дрини”, Андрић град, Вишеград- 
Република Српска. Аутори: Бранислав Митровић, Огњен Крашна, Синиша Таталовић. 
Пројекат је урађен у оквиру Архитектонског бироа MITarh из Београда; 

- Комбинована дечија установа, вртић „Тесла наука за живот“ у Блоку 67 Нови Београд. 
Аутори: Александру Вуја, Милка Гњато и Милан Ђурић. Пројекат је урађен у оквиру 
Архитектонског бироа „DVA: STUDIO“ Београд; 

- Стамбено пословни објекат у Брегалничкој улици у Београду,  аутор Дејан Тодоровић. 
 
Удружење архитеката Србије  је са српским удружењем „Свети Сава“ из Прага у Републици 
Чешкој, потписало протокол о сарадњи о гостовању изложбе КУБИСТИЧКА АРХИТЕКТУРА У 
ПРАГУ у изложбеном простору Удружења  архитеката у Београду, Кнеза Милоша бр. 7а у првој 
половини 2016. године.  
У посети Удружењу архитеката Србије у 2015. години, били су архитекти из Хамбурга, Немачка 
који су ангажовани на изградњи нових четврти града на доковима Франкфуртске луке. 
Одржано је предавање о развоју Београда и упознати су са тренутним дешавањима у 
планирању Београда, као што су Београд на води, нови план генералне регулације Београда и 
др. 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ УАС-а и ДАБ-а  У РАДУ НА ИЗРАДИ НАЦРТА ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И 
ИЗГРАДЊИ  
Представници ДАБ- а су у периоду од маја до децембра 2013. узели активно учешће у радним 
групама за израду нацрта Закона о уређењу простора и изградњи који је у јавној расправи од 
21.11. до 12.12.2013. године. 
У циљу афирмације професије архитеката и унапређења позиције архитектуре у регулативи РС, 
кроз одредбе новог закона представници ДАБ-а су  сарађивали са свим институцијама и 
организацијама које учествују у изради нацрта Закона: Министарство грађевинарства и 
урбанизма Републике Србије,  USAID – BEP - Пројекат за боље услове пословања.  
 
Усклађивање и имплементација прописа професионалне квалификације Републике Србије 
са европским стандардима и прописима. 
На основу стратегије Владе Републике Србије (Канцеларија за европске интеграције), у марту 
2014. године покренут је поступак за усаглашавање односно хармонизацију прописа који се 
односе на професионалне квалификације Републике Србије са европским. 
Циљ ове стратегије је да се побољша постојећи систем за правном процесу приближавања и 
ниво хармонизације националног законодавства са правним тековинама ЕУ. Министарство 
просвете и технолошког развоја РС је преузело надлежност за спровођење усаглашавања 
односно уврстило остала министарства која су надлежна за одређене области ( Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је надлежно за област архитектуре). Образоване 
су радне групе при сваком надлежном министарству.  
Усвајање Закона о узајамном признавању стручних квалификација био је планиран за трећи 
квартал 2016. године и примењује се на регулисане професије па и професију архитекта као 
једну од седам професија са аутоматским признавањем професионалних квалификација.  
У припреми је усклађивање прописа која се односе на: 
1. Поглавље 3 Преговора о приступању ЕУ, које се односи на право пословног настањивања и 
слободе пружања услуга.  
2. Поглавље 36/2005 ЕЗ Европског парламента и већа које се односи на признавање стручних 
квалификација 
3. Учешће у доношењу нацрта Закона  (Закон о услугама и Закон о професионалним 
квалификацијама). 
 
Представници УАС- а су активно учествовали у изради Нацрта Закона о услугама и Закона о 
професионалним квалификацијама, у радним групама за израду стратегије и у припремним 
радионицама у склопу Канцеларије за евроинтеграције. 
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АКТИВНОСТИ НА  УСПОСТАВЉАЊУ КОМОРЕ  АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ  
У мају 2013. Удружење архитеката Србије  са свим градским удружењима архитеката у Србији, 
својим члановима, је иницирао припрему Декларације о оснивању Коморе архитеката Србије. 
Декларацију су прихватиле и потписале све институције архитектуре у Србији: Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду, Департмани за архитектуру у Нишу и Новом Саду, 
Академија архитектуре Србије и Удружење пејзажних архитеката Србије, такође је и Удружење 
урбаниста Србије подржало ову иницијативу.  
О питањима оснивања Коморе архитеката Србије обављени су разговори са представницима 
надлежног Министарства за грађевину и урбанизам са циљем имплементације Коморе 
архитеката Србије у нови Закон о уређењу простора и изградњи. 
 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОСНИВАЊЕ КОМОРЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ током 2015. године  
Удружење архитеката Србије је и  2015. године поново писало надлежним институцијама а 
између осталог и Републици Србији, Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, министарки Зорани Михајловић, на коме је  више пута указивало на 
неусаглашеност Инжењерске коморе Србије  са Законима и прописима РС, од Закона о 
високом образовању (2005) до Закона и Уредбе о класификацији делатности (2010). Овим 
законом делатности су, у оквиру наших домена, јасно подељене на архитектуру и инжењерство 
а такође је то и европска пракса. Оно што је посебан проблем за архитекте је неусклађеност са  
Директивом Европске уније 36/2005 и 55/2013 – о професионалним квалификацијама, који се 
односе на професију „архитект“.  
На реформу и промену начина лиценцирања и организације лиценцираних (овлашћених) 
планера, архитеката и инжењера указивали смо, до сада, као на неопходност за унапређење 
наведених професија у друштву. Оваква организација ИКС, је, изгубила сваки смисао, и 
могућност да у будућности има стручни и други кредибилитет у  јавности. 
Основни услов реформе је промена система лиценцирања и афирмисање професионалне 
квалификације струка: архитект, грађевински инжењер, машински инжењер..  
1) Савез комора архитеката и инжењера (према моделу Инжењерске коморе Црне Горе) са 
аутономним професионалним коморама. 
2) Савез професионалних комора по делатностима – Архитектонску комору Србије и 
Инжењерску комору Србије, са асиметричном повезаношћу (према уобичајеном моделу у 
Европи).  
Такође су достављени  сви предлози и инцијативе које је Удружење архитеката Србије и раније  
упућивало  са предлозима за реформу, од Декларације о оснивању Коморе архитеката Србије 
(КАС) до иницијативе за уређење професије „архитект“.  
(Све је доступно и на веб страницама Друштва архитеката Београда (www.dab.rs) и Удружења 
архитеката Србије (www.u-a-s.rs). 
На основу свега Удружење архитеката Србије је мишљења да Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре треба да у оквиру својих надлежности изврши реформу 
Инжењерске коморе Србије и предузме кораке ка очувању дигнитета чланова као и уређењу 
система лиценцирања и организовања овлашћених архитеката и инжењера у складу са 
позитивном праксом и директивама Европске Уније.  
 
 
 
                                                                                                                                     За Управни одбор 
                                                                                                                              Удружења архитеката Србије                                            

Председник, 
Др Игор Марић, архитекта,с.р. 
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