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ДИПЛ . ИНЖ. арх. Годuшњак zрада БеO'lрада 

Јп memoriam 

АРХИТЕКТА ДР ОЛИВЕР МИНИБ. 

Рођење у ЛQШИМ ЖИВОТНИМ условима 

првог светског рата, у Охриду, 31. авгу

ста 1915. године, имало је трајне последи
це на цео живот Оливера Миниhа. Слабу 
физичку конституцију још је ,више погор

шао други светски рат, боравак у немач

ком заробљеништву и тежак физички рад 

на нема;rким пољима. На ислабели 'орга
низам наишла је ,неумитна прогресивна па

рализа, али је Миниfi успео да ',се и с њом 

бори годинама. 

Насупрот физичкој слабости, Оливер 

Минић, човек 'снажна духа, .имао је много 

храбрости и чврстине \Ца истраје у посло

вима којих ,се прихватао. До последњег 

тренут.ка борио 'се са опаком болешhу и 

пратио збивања у 'области којој је посве
тио Жlивот. Умро је 1. марта 1979. године. 

Није чудно његово 'Велико интересовање 

за проблеме архитектуре и урбанизма. Ро

ђен је у КУћИ архитеката, родитељи су му 

били архитекти: Милан МИНИћ и Јелена 

рођена ГолеМОВИћ, из исте генерације, ди

пломирали на Архитектонском одсеку 

ТеХНИЧIКОГ факултета у Београду 1914. го

дине, пред сам почетак .првог све11СКОГ ра

та. Очева велика радна способност, истан

чан укус и жива природа, и мајчина тиха 

и уздржана интелигенција били су увек 

живот.ни подстицај за Оливера Минића. 

Милан МИНИћ је рођен у Пријепољу 

1889. године. Паралелно са студијама за

вршио ј е 'УмеТНИЧlко-занатску школу у Бео

граду. Похађао је 1918. курсеве сликарства 
на Есоlе des Ьеаих arts у Паризу. до 1923. 

" 

године радио је у Министарству грађевина, 

а отада па до другог светског рата посве

тио се самосталној приватној пракси. За 

време окупације није радио. Од 1947. до 
1951. године радио је у Пројектантском 

заводу Србије, а онда је пензионисан. И 

после тога наставио је с радом, тако да 

његова делатност обухвата четири децени

је плодног рада на пољу архитектуре, ли

ковне и примењене уметности. Био је чо

век широке Iкултуре, а целога живота ба

вио 'се сликарством. Пре првог светског 
рата радио је на разради пројекта зграде 

Српске академије наука и уметности. По

сле рата ,се прихватио извођења рекон

струкције и уређења Бање Ковиљаче, при 

чему је пројектовао три хотела и више 

вила. Затим је пројектовао хотел "Зелени 

венац" у Шапцу и, као најзначај.није сво

је дело, хотел "МажестИlК" у Београду 
1935-1937. године, са целокупним унутра
шњ:М:м уређењем iИ намештајем. После дру
гог оветског рата, између осталог, радио је 

реконструкцију и адаптацију Старог и Но

вог двора у Београду и адаптацију зграде 

6ивше Бановине за Народно собрање Ма

кедоније у Окопљу. Осим тога, пројектант 

ј е унутрашњег уређења многих значајних 

јавних грађевина Србије. Умро је 1961. го
дине . 

Јелена ГолеМОВић-Миниfi рођена је 1890. 
године у Београду. Једна је међу првим 

женама архитектима Србије. Удала се исте 

:юдине ,када је и дипломирала. Први ,свет

ски рат провела је са сином на Корзици. 
После рата, заједно с мужем, запослила се 
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у Министарству грађевина, где је радила 
ДО 1923. године. Тада је дала оставку на 

службу и ПОСВе'Гила се кући и породици. 
Истовремено је помагала мужу, углавном 

саветима. Кућа јој је увек била беспрекор

но уређена. Бавила се и друштвеним радом 

у Удружењу универзитетски образованих 
жена. Умрла је 1973. године. 

Оливер Минић је завршио гимназију 
1934. године у Београду. Уписао се на Ар
хитектонски одсек Техничког фа'Култета у 

Београду, где је дипломирао 1940. Као сту
дент био је активан у напредном 'студент
ском покрету, па је о тим данима објавио 

у Годишњаку града Београда (књ. VI, !СТр. 
307-310) '" своја се"ања из времена 1936-
1938. год. Пошто је Удружење студената 

архитектуре било не активно, Миниh је 

1935. почео да одлази на састанке студе
ната електротехнике И грађевинске техни

ке, где је упознао многе касније значајне 

личности из наше ратне и послератне исто

рије. 

Мини" је од 1936. до 1938. године, укуп
но две IlOдине, био представник У дружења 

студената архитектуре у Акционом одбору 

студентоких ,стручних удружења, у време 

када је била успостављена сарадња 'с rпро
фесорима и факултетским властима, али 
када су спољна IИ унутрашња политичка 

ситуација биле напете. Акциони ·одбор је 

често одржавао састанке на различитим 

местима. Године 1937, приликом дочека Бе
неша, Миниh је био ухапшен с многим 

другим студентима, јер Акциони одбор ни

је хтео сарадњу ·са полицијом у организо

вању дочека. 

За Минића је од посебног значаја у то 

време била једина слободна и борбена три

бина у Београду, одржавана у Физичкој 
сали Новог универзитета. Ту 'су студенти 

организовали своје скупове, манифестаци

је и протестне митинге. Нарочито су биле 
популарне усмене новине. На трибини су 

учествовали студенти и млади интелек

туалци. Познат је ГОВОР Лоле Рибара који 
се чуо на овој трибини после објављивања 

Аншлуса. 

Минић је своју активност показивао и у 
другим видовима: по задатку Партије но

сио ј е поверљиве материјале заточеници

ма у Митровицу; био ј е с Лоnом Рибаром 

на међународном окупу 'студената 1937. го
дине у Паризу; у факултетској касети крио 
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је материјале за Шпанију; у својој кућној 
фото-лабораторији израђивао је фотогра

фије за легитимације и ласоше комуниста 

и шпанских бораца. 

Одмах после другог светског рата Оли

вер Миниh се укључио у рад на обнови и 
изградњи земље. Запослио се у Урбани

стичком заводу Србије, где је радио пла

нове за ратом 'опустошен а српска насеља . 

Сваки његов рад био је допринос сложеној 

урбанистичкој методологији. Из Урбани
стичког завода Србије прешао је у Урба

НИСl'ички завод Београда и ту је остао до 

1953. године, када је изабран за асистента 
на Архитектонском факултету у Београду. 
Из овога периода најзначајнији су његови 

радови за Прилеп и Београд. 

Упоредо с радом на Факултету, МИНИћ 
је наставио да се бави и урбанистичким 
пројектовањем. Тако ј е у оквиру рада За

вода за унапређење комуналне делатности 

СР Србије радио урбанистички план Нове 
Вароши, који се сматра његовим најзначај
нијим радом на пољу урбанистич'КОГ про

јектовања. Урадио је, пре свега, урбани
стички програм, а заl'ИМ генерални урба
нистички план Нове Вароши. За Нову Ва·· 
рош је пројектовао и детаљан урбанистич

ки план градског трга са детаљима lПопло

чавања. Посвеhујуhи тако велику пажњу 

Новој Вароши, Оливер Минић је, у сарад
њи са архите.ктом Александром Радојеви

ћем, пројектовао ДОМ културе са посебним 
објектом за Народни универзитет. Дом је 
према пројекту у потпуности изведен. 

Дошавши 1953. године на Факултет, као 
асистент за предмет Урбанизам - Миниh 
се одмах укључио у нову средину и почео 

да савладава технику педагошког рада. У

акоро се истиче на том плану, .преносећи 

на студенте на најбољи могуhи Iначин ,са

времене урбанистичке концепције, сву на

учну, тех,ничку и уметничку проблемати

ку урбанистичког стваралаштва, као и сво

је искуство. Својим залагањем -помагао је 

и у 'решавању проблема Катедре за урба

низам и саме школе. 

За доцента је изабран 1960, исте годи

не !Када је на -овом факултету одбранио 

докторску дисертацију "Развитак, струк

тура и центри мањих градова, са посебним 

освртом на неке градове Србије и Маке

доније". 



Као ванредни rnрофесор Оливер Миниh 
почиње 1963. године са извођењем наставе 
урбанистичког пројектовања, са одржава

њем предаваља 'Из области друштвених 

центара у граду . Године 1968. поново је 

бира.н за ванредног професора, а 1970. за 
редовног. Миниfi је учествовао и у изра

ди плана и програма за постдипломске 

студије на Архитектонском факултету, па 

је од 1967. и сам одржавао предавања на 

Архите1Ста др ОАивер Мющ1t. 

ПОСТД"ИПЛQМСКИМ студијама. Као професор 

Архитектонског факултета Оливер Миниh 

је био и 'стални научни саветник Институ
та за архитектуру и урбанизам СР Србије. 

У току своје стручне делатности профе
сор Миниh је био активан и на неким дру

гим IIюљима. Био је петнаест година, од 

1960. до 1975, главни и одговорни уредник 
часописа "Архитектура Урбанизам", коме 

45' 

АРХИТЕКТА ДР. ОЛИВЕР МИНИЋ 

је у сваком погледу обраhао вглику пажњу 
и био одраз свега онога што се у Југосла

вији дешавало на пољу урбанизма и архи

тектуре. 3аЂИМ је био уредник београдске 
редакције за архитектуру и урбанизам, 

"Енциклопедије Југославије!l и "Енцикло
педије ликовних уметности". Најзад, био 

је члан уредништва Библиотеке "Агора" 

и "Неимар" издавач ког rпредузеhа "Грађе
винска књига". 

L'arcbltecte Dr OHver Minic 

Значај на Миниhева особеност била је 

његова широка култура, његово интересо

вање за многе области људске ,надградње. 

Говорио је стране језике, бавио се музиком 

(добро је свирао клавир), био је фото-ама

тер, имао је богату стручну библиотеку ко

ју су почели стварат.и његови родитељи, 

лепо је писао и обраhао пажњу на стил. 
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Иако из имућне породице, Оливер Ми

нић је још сасвим млад пришао револуцио

нарном покрету. То значи да је !Имао ра

зумевања за људе чији живот није био 

л'ак. Ова његова особина схватања човека 

и његових тегоба и проблема одржала се 

кроз цео његов живот. Оно што нарочито 

истичу његови сарадници и ученици јесте 

баш ово његово разумевање за њихове 

проблеме и његова радост за њихове успе

хе. Разумевај уви околину МИНИВ никада 

није желео да друге оптерећује својим :про

блемима. Све -своје тешкоће подносио је 
стоички, !и увек је био пун оптимизма и во

ље за ж·и.вотом. Волео је људе, своје прија

теље и ,студенте, и окупљао их у своме 

пријатном и пространом стану с вели.ком 

терасом и погледом на ушhе Оаве у Ду
нав, на Калемегдан .и његову околину. У 

своме стану одржавао је због болести и са

станке редакције часописа "Архитектура 

Урбанизам", који су оставили дубок печат 
на љегове -сараднике. Имао је смисла за за

једнички рад, јер је умео да подстиче и 

прихвата идеје других. "Контраст између 

физичког везивања за собу и духовне ши

рине Оливера Миниhа био је нека врста 

инспирације уз .искрено дивљење за снагу 

и отворену личност Оливера Минива", за

писао је његов сарадник Ранко Радовиh. 

3Ra'ltajnu nисаuи радови 
О.аuвера Мunuћа 

Оливер Минић је написао дв·а већа ра

да, докторску дисертациј у и преглед два

де:етогодишње послератне урбанистичке 

делатности у Србији. Ниједан од ова два 

рада није штампан. Штампа ни су само ње

гови краћ'И радови , којих ниј е било мало 

и који су објављивани у три различите пу

бликације. 

Највише времена и lПажње Оливер Ми

ниfi је поклонио чЭ'сопису "Архитектура 

Урбанизам", ·чији је био дугогодишњи у

редник. Овде је објавио велики број чла-

нака, који се тематски могу сврстати 

група . У прву групу ул-азе УВОДНЈЩИЈ 
јима је обично објашњавао тематику 

ђених свезака чаоописа. Друго су 
чланци са општим темама из области 

низма и архитектуре ("Функција и 
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насеља у региону", бр. 43). Трећа тема IKO

ј а је Минића интересовала, био је Београд, 

његова историја и његови урбанистички и 

архитектонски проблеми ("Трансформаци

је центра Београда", бр. 1, 1960; "Сведо

чанства о Београду кроз планове, .карте и 

записе"Ј бр. 21 Ј 1963; "Београд данас", бр. 

41-42). "У четврту групу би дошли прика

зи појединих савремењих објеката ("Згра

да Савеза трговачких к·омора"Ј бр. 4Ј 1960 ; 
"Модерна галерија у Београду", бр . 16, 
1962), а у пету групу улазе некролози о 

појединим значајним архитектима (Рато
мир Богојевић , бр. 17, 1962; Димитрије Ле

ко, бр. 29, 1964). 

Друга публикација у КОЈОЈ је Миниh 

радо сарађивао, био је "Годишњак града 

Београда", јер су га проблеми Београда 

живо интересовали. Два чланка дају исто

риј ске прегледе из два најновија периода 

развоја Београда: "Развој Београда и ње

гова архитектура између два рата" (IКЊ. 1, 
1954) и "Двадесет година планског раста 

Београда" (КЊ. ХI-ХП, 1964-1965). Мини

вево .интересовање за прошлост увек је би

ло везано и за ,садашњост. Тако је ·он међу 

првима дубље размотрио "Проблем очува

ња архитектонског и урбанистичког насле

ђа Београда" (КЊ. IП, 1956), [Та је четири 

године касније основан и Завод за зашти

ту опоменика културе града Београда. Не

што више ћемо реhи касније о последња 

два Минићева чланка објављена у Годи

шњаку града Београда: "У потрази за ли
ком: Београда" (књ. П , 1955) и "Језгро Бео

града" (КЊ. vп, 1960). 

НајзаДЈ обрадио је веhи број тема за 

"Енциклопедију Југославије" и "Енцикло

педију ликовних уметности". Ова сарадња 

темаЂСКИ се такође може поделити на гру

пе: 'општи чланци .из области урбанизм'а и 

архитектуре ("Урбанизам", Енциклопедија 

ликовних уметности; "Развој архитектуре 

и урбанизма - Србија'\ ЕЛУ); урбанистич

ки проблеми Београда ("Урбанист.иЧ'Ки раз

вој - Београд", ЕЛ"У); и биографије зна

чајнијих архитеката (Богдан Несторовић, 

Енциклопедија Југославије). 

Сем тога, Миниh. је за јубиларни број 

часописа "ТехникаЦ за 1965. годину обра
дио тему "Двадесет година развоја архи

тектуре и урбанизма Југославије". 



И када је већ био исцрпен болешhу, те 

више није могао да врши дужност уред

НИlка -часописа "Архитектура Урбанизам", 

Оливер Миниh је скупио снаге да још по

нешто уради на стру-чном плану . Тако је 
био рецензент КIЊиге др Дивне Ћуриh-3а

моло, коју је 1975. године издао Музеј гра
да Београда - "Београд 1930. на фотогра
фијама Јеремије Станојевиhа'" а затим дао 

њен приказ у часопису "Урбанизам Бео
града" (бр. 34-35, 1976, 30). Нешто више 
од године дана пре 'смрти написао је пред

говор iугословенском издању књиге Le 
Corbusier-a "Ка правој архитектур.и". 

"Развитак, CTpY'l\;.Typa и це'Н.трu .мДЈ1.их 

zрадова, са nосеб'Н.u.м. осврто,.м. 'Н.а неке 

'радове Србије и Ма1<едоњије" 

(Докторска дисертација, А~рхитектонски 

факултет, Београд, 1960) 

Ољивер Миниh један је од првих архи

теката, који је на Архитектонском факул

тету у Београду одбранио докторску ди

сертацију. Комисију за оцену тезе са-чи

њавали су професори др Бранко Ма~си

мовиh, Милан 3локовиh и Михаило Радо

вановиh, који су јуна 1960. године поднели 
свој реферат Управи Архитектонског фа

култета. 

Тему за своју дисертацију Оливер Ми

ниh је <одабрао из о'бласти која га је нај

више интересовала - мали градови и њи

хови друштвени центри. Ру,копис је обу

хватао 188 куцаних страна о.сновног тек
ста, списак литературе и фотографије. 

У првом делу дисертације Миниh кри

ти-чки третира питање вели-чина насеља у 

Југославији, констатујуfiи да још нема до

брих званичних критеријума за њихову 

категоризацију, па .даје 'своје предлоге за 
решавање овог проблема. У следеhем по

глављу сужава свој'а разматрања на Ср

бију и говори о тенденцијама развит,ка ње

них градова. Утврђује да је најбржи по

раст градова 'са 15.000 до 20.000 становника 
и да овим градовима треба 'обратити нај

већу пажњу. Свим тим градовима недоста

ју перспективни планови развоја, што је 

последица недостатка економских планова 

развоја региона. Миниh због тога закљу-чу

је да треба правити еластичне и адапта-

АРХИТЕКТА ДР. ОЛИВЕР МИНИЋ 

билне урбанистичке планове за !Краће пе

риоде од око десет година. 

У другом \делу тезе говори се 'о каракте

ристикама малих градова, 'Љиховом настан

ку и функцији као центра територије, њи

ховој повезаности и међузависности ,са о

сталим насељима. Овде су нарочито заним

љива разматрања 'о миграцијама ·село 

мали град - велики град и истицање по

требе утврђивања законитости за ову по

јаву. У овом процесу мали град игра зна

-чајну улогу, јер се у њему врши преобра

жај 'сеоСкОг 'становника у градског. У да
љем излагању Миниh приказује савреме

не теорије 'о функцији малог града у од

но'су на .околину и крити-чки третира са

времене предлоге за вели-чину друштвених 

јединица првога степена. Даље, он сматра 

да 'су савремене урбанистичке концепције о 

вишестепеном рашчлањавању града нашле 

довољно одраза у нашој административно

-територијалној подели по степе.новању 

функционалних елемената и по просе-чном 

броју становника . Наро-читу пажњу овде 

обраhа општинским центрима. 

У трећем делу своје дисертације Оливер 
Миниh је третирао питање друштвеног 

центра малог града. Прво излаже нове тео

ретске поставке о степеновању друштве

них центара. Ослањајуhи се на одређене 

·светске теорети-чаре урбанизма Миниh за
'Кљу-чује да је оптимална величина града 

20.000- 50.000 становника. Такав град има 

најбоље услове да, пре свега, омогуhи за

довољење свих потреба 'становништва, а 

затим 1П0тпуност друштвеног живота. 

у вези са горе изложеним теоријама 

Миниh говори о типовима друштвених цен

тара у Југославији, при -чему велику паж

њу ,обраhа на оријентално-балкански тип 

града, коме даје високу оцену, због његове 

органске ICTpYKType и ,низа других квали

тета. Миниh даље мисли да би при 'орга

низовању друштвених центара требало во

дити ра-чуна о особеностима природних и 

културно-историјоких услова. За велики 

број градова Југославије највише одговара 

медитерански ТИП друштвеног центра, што 

се 'ОДНОСИ и на Македонију и јужни део 

Србије. Миниh у овим разматрањима при

мећује да у оријентаљном типу града нема 

формираног градоког простора сличног 

тргу. 

357 



ДИВНА ЋУРИЋ-ЗАМОЛО 

Значајан одељак дисертације третира 
питање просторног ком-,позиционог решења 

друштвеног центра. Миниh. сматра да овде 
главну улогу игра архитектура објеката, а 

затим обрада слободног простора као пе
шачке површине. 'у 'случајевима малих 

градова тргови не смеју да бу ду предимен

зионирани, а ни функције трга сувише 

рашчлањене. Да би се остварила природ

ност и спонтаност на трговима малих гра

дова распоред друштвених зграда не треба 

да буде сувише правилан, мада у том слу

чају постоји опасност ОД нефункционалних 

решења. При пројектовању тргова значај

ну улогу треба да одиграју вода, зеленило 
и скулптура. Мишљења је да зеленило тре

ба применити у разумним границама, а 

скулптура мора бити савремена и слобод

но постављена. 

Завршни део тезе Iпредставља приказ 

урбанистичких решења тргова у већем 

броју малих градова Србије и у једном ве

ћем граду Македоније. На изложеним при

мерима друштвених центара најбоље се 

огледају опште поставке које је Минић 

претходно изложио. 

"Пре'lлед, а'Надuза u оцена урба1iuстu'Ч-ке 
де.аатиости у Србији од 1945. до 1965. 

1,одипе" 

(Елаборат, Институт за архитектуру и 
урбанизам СР Србије, Београд, 1967) 

у оквиру рада Института з'а архитекту

ру и урбанизам Србије, Оливер Минић је 

са сарадницима обрадио тему о двадесето

годишњој урбаНИСТИ<.ЈКој делат.ности у Ср

бији, на-ручену од стране Секретаријата за 

урбанизам и комуналну делатност СР Ср

бије. Студија 'се састоји из три дела: 1. 
Анализа и оцена (Др Оливер Минић и са

радници Н. Боровњица и М. ПродановиВ). 

2. Допуне анализе послератне урбанизаци

је у Србији (Др П. Ивандекиh-Ивановиh, 

Др Иванка Гиниh и Др Љубинка Пјаниh). 

З. Анкете и документација (Н. Боровница 

и М. Продановиh). 

у уводу 'првог дела Ол.ивер МИНИћ ј е 

приказао крави историј ски развој урба

низма у Србији до другог светског рата. 

:ЗатИ1\'I је изложио послератни развој урба-
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нистичке делатности у Србији, у којем је 

значајну улогу одиграо Урбанистички за

вод Србије. Минић сматра да је укидањем 

Урбанистичког завода Србије и о.бразова
њем малих архитектонско-ур5анистичких 

атељеа урбанизам пао у други план. 

у једном од следеhих поглавља Минић 
даје преглед свих урбанистичких институ

ција Србије и категоризацију израђених 
урбанистичких планова за двадесет гра

дова Србије. У својим анализама дотиче се 
.и питања саобраћаја, нарочито железнич

'Ког' чија постројења играју важну улогу 
при рекоН'Струкцији градова. Даље истиче 

недовољно искоришhене могуhности при

родних лепота и споменика културе, наро

чито предела ХОl\10ЉС-КИХ планина и прио

балног појаса Дунава, богатих културним 
споменицима. Такође нису искоришћене 

све предности долина већих река и околи

на нових вештачких језера. 

у погледу нових насеља уз индустриј
ска постројења др Оливер Минић конста

тује да скоро у СВИМ оваквим агломераци
јама више од половине радника станује у 

оближњем великом граду (Београд, Титово 
Ужице, Светозарево ). Томе је узрок недо
стата'К 'садржаја друштвених центара ових 

нових насеља и ·добре саобраћајне везе са 

оближњим градом. Што се тиче рударск'их 
насеља Миниh пише да има и добрих 0-
стварења, али су одмах после рата, због 

акутних проблема, ова насеља грађена без 

о~новних друштвени х услуга. 

у поглављу о реконструкцијама градо
ва највећа паЖ'ња је поклоњена Београду, 
па су дате анализе генералних урбанистич

ких планова из 1950. и 1958. године. На 

крају је изложен преглед главних пробле
ма и ПОСТЈ1 ГНУТИХ резултата на рекон

струкцији 25 градова Србије. 
Ова Минићева к'омплексна студија пред

ставља допринос нашој урбанистичкој ли

тератури, дох истовремено користи и урба

НИСТИЧlКој пракси. 

"ФУ1i'К'цuја U УЛО1,а пасеља У pelUOUY" 

(Архитектура Урбанизам, бр. 43) 

Ово је један од значајнијих радова ар
хитекте Миниhа у области QПШТИХ урба

нистичких проблема. Аутор критички ана-



лизира развој и лостигнуте резултате по

сле увођења новог комуналноr ('.и~тема 

1955. године са 'СТановишта урбанистичке 

политике и регионалног планирања. У том 

систему осно.вна 'Интенција била је да -ап

штина ~ комуна постане основна терито

ријална-<IIалитичка и производна јединица. 

Миииh. сматра да у директнам повезивању 

општина са републикама има много недо

статака, од којих је највеhи тај што је 

општина сувише мала јединица за реша

вање крупнијих проблема. Због тога пред

лаже удруживање општина око решавања 

појединих општијих питања. У овом раду 

МИНИћ је предложио и схему структуре 

региона, у којој је дао КОНК'ретну са)..(ржину 

друштвених објеката за поједине степене 

центара. 

"БеО2рад да-н.ас" 

(Архитектура Урбанизам, бр. 41-42) 

Занимљива су запажања Оливера Ми

ниhа о Београду у овом двоброју часописа 

посвеhеном реконструкцији Београда . Он, 

пре 'свега, указује на .познате изванредне 

положај не могуhности Београда, које ОМО

гућавају С"Ј:варање изузетних -просторних 

композиција. Међутим, оне се у данашњај 

убрзаној .изградњи пренебрегавају, а визу

ре ·се губе и затварају ,неразмишљено по

диг.нутим објектима. Истиче нарочито про

блем високих зграда, које морају бити у

склађене са целокупном урбанист.ичком 

композицијом краја у коме се подижу. Ми

ниh сматра да је велика грешка учиљена 

изградњом стамбених кула на Бановом 

брду, јер је оно један од најлепших при

родних облика Београда. Он Ј{онстатуј-=, за

тим, l~a 'су једини прави градски центри 

Београда урбанист.ичко .наслеђе из XIX ве
ка. Ови центри 'су данас сасвим недовољ

ни, поред тога шта ни да данас нису ка

начно урбанистичК'и обликавани. Залаже се 

за стварање нових друштвених центара, 

чак и путем "хируршких интервенција'4 у 

стара, стихијски фармирано ткиво. 

АРХИТЕКТА ДР. ОЛИВЕР МИНИЋ 

"У nотразu за ли1СО,м. БеО'l-рада44 

(Годишњак Музеја града Београда, КЊ. П, 
1955, 449--458) 

у уводу Минић утврђује да је Форми

рање ,карактеристичног лика једне вароши 

дуг и компликован процес, к'аји се врши 

таком дугог периода њенаг .постојања. Ва

раши каје 'су имале срећУ да 'се развијају 

лагано и у ,континуитету, аствариле су ве

лико богатство фарми и чисту атмосферу 

кОја има неодољиву привлачност. Друге 

па-к вароши нису имале среће у свајој ево

луциј.и, .иако. су имале дугу и славну иста

рију. Такве је судбине и Беаград. Његова 

је историја дуга, мењао је многе господа

ре. Кроз истар.ију је више пута мењаа свој 

изглед, а да данас нису астала скоро ни

каква сведачанства о владавини Римљана, 

деспата Стефана , Турака 11 Аустријанаца, 

са изузетком тврђаве. Нави лик је пачео 

добијати у XIX веку, у навај српскај др

жави, али и из тих првих дана астаци су 

рет.КИ. Минић канстатује да нема остатака 

чак ни из ближе прошласти, а поготову 

уопште нем,* са'Чуваних урбаних целина, 

тако да Београд данас има сасвим непре

цизан лик и оставља утисак He..,~г прови

зорнаг и недовршеног. 

Мало је реализација из прашласти које 

би ·се магле искористити за прадужење у 

изграђивању. Због тога је важна просту

дирати све карактеристике града, па се 

њима паслужити за будуh.а урбанистичка 

пројектовања. Тако, пре свега , треба иско
ристити изванредан прирадни полажај гра

да, окренути се рекама и ,њиховим обала

ма. Треба шта пре формирати лик Савскај 

падини, јер је ана покривена грађевинама 

каје у панарами града не образују никакву 

естетску .композицију. Треба се потрудити 

да наше генерације оставе за будуhнаст ле

по обликован лик Београда. Збаг тога што 
су реке некада биле границе, варош се ши

рила гребеном, а уз реке су постављене 

железничке шине. Реке треба ,ад овага 0.

слобадити и опустити град <На њихове аба

ле. Сем тога, потребно је што пре преhи на 

изградњу леве обале Саве, адакле 'се са

гледава и лик ,старога дела Београда. 

Овај Минићев 'Чланак оставио је трајне 

паследице у тенденцијама развоја Беагра

да. Обале се уређују и припрема се изме

штање железни'Чке станице и пруге поред 
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река. Лева обала Саве умногоме је изгра

ђена. Једино се не види да је било шта 

урађено у погледу обликовања савске па

нораме. Напротив, естетски квалитети су 

погоршани изградњом "Бео грађанке" . 

"Ј езzро Бео?.рада f( 

(Годишњак града Београда, књ. VII, 
1960, 441-470) 

у овом раду Минив. полази од тога да 

је 'са урбанистичке тачке гледишта Бео

град сувише централизован. Све -што је од 

какве ва>Кности за >КИВОТ града везано је 

за централно језгро, за линију Калемегдан 

- Трг Диr.rnтрија Туцовиhа, чија је ДУ>КИ

на око два и по километра. Београд са пре

ко пола милиона становника има мали број 

издиференцирањих социјалних центара. 

За време Турака центар је био на ду

навској страни, на линији Душанове ули

це. Крајем XVIlI и почетком ХIХ века 

трговачки центар је био у данашњој улици 

7. јула. Он се у другој половини XIX века 
пр-емешта у Ва'сину и Кнез-Михаилову у
лицу. Ова линија се временом продужава 

и почетком ХХ века долази до Теразија. 

Она се одавде и даље продужава, тако да 

се дефинитивно зауставља на Тргу Дими

трија Туцовиhа. Теразије ,су формиране у 

оваквом облику у првој половини XIX ве
ка и све до данас успеле су да остану цен

тар града, с великим трговинама, хотели

ма и биоскопима. У даљем тексту МИНИћ 

анализира архитектуру Теразија на обема 

странама. Констатује да је њихова из град

ња завршена, сем .на једном месту - Тера

зијској тераси. Њено архитектонско и ур

банистиЧiКО решење већ је деценијама на 

дневном реду, али још није остварено. Овај 

терен је важан и за цео град, јер се одав

де, из центра, 'са висине отвара поглед на 

Саву и на њену леву обалу. Могуhности 

за решење овог простора су велике и мно

гобројне. 

Миниk. се на :крају залаже за стварање 

локалних центара, нарочито у оним дело

вима града који су удаљени од цвнтра. Сем 

тога, он 'сматра да је потребно формирати 

и НОВИ главни rрадС'ки центар, по одређе

ном плану и критеријумима, јер данас ви

ше не постоји МОГУћНОСТ да се подигне нова 

значајна јавна грађевина на линији Кале

мегдан - Трг Димитрија Туцовића. 

БИБЛИОГРАФИЈА 

KaQ главни извор за податке о ж,ивоту и 

ра.ду Оливера Миниhа послужила ми је сле
дећа документација' : 

1. Реферат Q избору Оливера Миниhа за 
редовног професора Архитектонског факул
тета у Београду од 28. мај-а 1970. године. 

2. Говор архитекте Ранка Радовиhа на ко
меморацији к-оја ј е поводом смрти Оливера 

Миниhа одржана на Архитектонском факул
тету у Београду. 

3. Реферат Комисије за оцену докторске 

дисертације Оливера Миниnа од 6. јуна 1960. 
rоДине. 

И овом приликом захваљујем се Архитек

тонском факултету у Беог.раду, архитекти др 

Бранку Максимовиh.у и архитекти Ранку Ра

довићу. 

Поред roга,употребљена је и следеh.а ли
тература: 

360 

4. З. Симиh.-Милова1l0виh, Арх. Мид.аи Ми

nuп, ГГБ IХ-Х, 1962-63, стр. 635---640. 

5. О Миниh, ИЗ студеuтскоz покрета па 
Беozрадско.o,t уuuверзuтету 1936- 1938. zодu-uе, 
ГГБ, VI, 1959,СТР. 307- 310. 

6. Р. Радовиh., Олuвер М'tиtun (In тето
riam), Политика, 3. март 1979, стр. 15. 

7. З. Петровиh, Г лавnо.м. U одzоворно.м. у

редnику Олuверу Ми'Н.иЛу, Архитектура Урба
низам, бр. 70--72, б. г. (год. ХII), c~p'. 1. 

Извесне податке о себи и о мајци дао ми 

је Оливер Минић. 

За писане радове Оливера Миниk.а послу

жиле су поједине свеске Годuшњака zрада 

Беоzрада, Архитектуре Урба1tuз~м.а, Енци1СЈ1.0 -
nедије Јуzослав'нје. Е1'Щ'tис.л.onедUје .л.UКОВnUX 
у.м.етnости и Техн:нке, које су наведене у 
тексту. 



АРХИТЕКТА ДР. ОЛИВЕР МИНИЋ 

L'ARCНITECTE Dr OLIVER MINIC 
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Oliver Мјпјс est пее а Ohrid lе 31ете 
д'аоЫ 1915. Les parents d'Oliver Мјпјс, МНап 

Мјпјс et Helenes, пее Golemovic, ont Не les 
a rchitects, et ils ont оЫепи leurs diplбmеs аи 
debut де lа Ргетјеге guerre mondiale. Oliver 
Мјпјс а fini Је lусее 1934. а Беlgгаdе et Н s'est 
inscrite аи Faculte d'агсhitесtиге, lа section 
technique, а. Belgrade. I1 а оЫепи son dip16me 
1940. Сотте l'etudian t Н s' annexait аи mouve
ment progresiste аих quel il а pris part et ои 
il ra ассотрН les missions д'огдге de Pal'tie 
Communiste. La Deuxieme guerre топдјаЈе il 
est passe еп Allemagne аи captivite, et pendant 
се temps sa sante з ete гијпее. 

Аи bout de lа gueгre il s'est јпсlи аи ге

nouvellement et ЫШssе du pays et а donne lе 
tl'зvаil аи Institut urbaniste де Serbie а Беl
grade. L'annee 1953. Ы а ete choisi роиг l' 
assistant рош' l'objet d'ш'Ьапismе аи Faculte 
architectonique а. Беlgгаdе, et l'аппее 1960. il 
а ete choisi роиг lе docent. Le degre ди docteur 
des sciences il а gagne 1960, аи Faculte archi
tectonique еп defensant lа these: »LE DEVE
LOPPEMENT, LA STRUCTURE ЕТ LES 
CENTRES DES PETITS VILLES, А VEC LE 
RETROSPECTIF AUX CERTAINS VILLES EN 
SERВIE ЕТ MACE:DOINE, . 

" 

Сотте 1е professeul' titulail'e il а ete choisi 
l'аппее 1970. Depuis de l'аппее 1967. il а еп
seigne аих etudiantes postdip16mes аи Faculte 
architectonique а Беlgгаdе. 

Son оеиvге lа pJus importante еп domine де 
projets urbanistique est »Le Рlап gепегаlе игЬа
niste de Nova Vагоs« , А l'exception де sa these 
ди docteul', il ecrivait I.1пе oeuvre plus gгапdе 
et impOl'tante: »La Revision де l'activite uгЬз
niste еп Serbie entre 1945 et 1965«. Cette Revi
sion i1 а еlаЬоге роиг lа necessite ди Secretariat 
UгЬзпistе et Communale зсiivitе de lа Repu
blique Socialiste де Serbie. 

Une de plus pl'incipale activHe d'01ivel' Мј
пје est Је fопсtiопеmепt ди l'edacteur еп chef 
et responsable де l а revue »L'Architecture Ur
banisme«, аи pel'iod des annees 1960--1975. А 
cette revue il з риЫјё ses nombl'eux ю'tiсlеs 
des domaines d 'architecture et uгЬапismе. Еп
suite, Dr Olivel' Мјпјс collaborait аи »L'Annuaire 
de l а vi11e .де Belg1'ade« зи де тете il а риЫје 
quelques articles tгеs importantes. Il а ete lе 
redacteul' роиг l'architecture et ul'banisme де 
»L'Encyclopectie Уоugоslзvе« et »L'Encyclope
die des Ьеаuх arts«, ои il з tl'ai te les plus paris 
des themes speciaux. 

I1 тоигаН раг lа рзгаlуsiе progresive le 
lere mагs 1979. 




