
 
 
 
 
 

АРХИТЕКТУРА ОБЈЕКАТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 
 

Округли сто поводом шездесете годишњице почетка градње универзитетског кампуса  

 

 

_____________ 

 

 

Амфитеатар Централне зграде Универзитета у Новом Саду 

Понедељак, 14. новембар 2016. године, у 10 часова 

 

 

Универзитет у Новом Саду представља други по величини и значају универзитетски центар у 

Републици Србији и место на коме велики број студената, истраживача и професора проналази 

своје место за бављење научним, стручним и уметничким радом у бројним научним и 

уметничким областима. Објекти у којима се овај рад одвија су значајна архитектонска дела у 

нашој средини, која су награђивана бројним наградама стручне јавности, а заједно чине 

јединствену просторну целину у граду. 

 

Округли сто је осмишљен као специфичан једнодневни научно-стручни скуп, на којем 

учествују по позиву аутори објеката који чине универзитетски кампус, учесници у 

урбанистичком планирању кампуса, али и истраживачи који се баве научним радом. 

 

 

АГЕНДА СКУПА 

 

 

Модератори скупа:  

проф. др Јелена Атанацковић Јеличић  

(Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука Нови Сад) 

проф. др Милена Кркљеш  

(Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука Нови Сад) 

 

Почетак скупа 10 часова 

 

Свечано отварање скупа и уводна реч:   

проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду 

 

1. Савремени концепти развоја кампуса 

 

 Проф. др Дарко Реба (директор Департмана за архитектуру и урбанизам, Факултет 

техничких наука Нови Сад) – Студентски допринос тумачењу будућег развоја 

универзитетског кампуса; 

 Проф. др Жељко Јакшић (пројектант, Факултет техничких наука Нови Сад) – Научно-

технолошки парк – Научно технолошки парк Универзитета у Новом Саду – фаза I – 

Зграда Департмана за грађевинарство и геодезију; 



 

 Доц. др Драгана Константиновић, Проф. др Радивоје Динуловић, проф. др Дарко Реба, 

доц. др Миљана Зековић (пројектанти, Факултет техничких наука Нови Сад) – Научно-

технолошки парк Универзитета у Новом Саду – фаза II; 

 Доц. др Игор Мараш, проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, доц. др Милица Костреш,  

доц. др Марко Тодоров, Марија Дорић, проф. др Дарко Реба (пројектанти, Факултет 

техничких наука Нови Сад) – Централна зграда Универзитета у Новом Саду; 

 Владимир Митровић (виши кустос Музеја савремене уметности Војводине) – 

Архитектура Универзитетског кампуса у Новом Саду; 

Кафе пауза 

 

2. Стручна искуства грађења и развоја кампуса 

 

 Слободан Јовић  (председник ДаНС-а, асистент, Факултет техничких наука Нови Сад) – 

Значај ауторског дела и његове заштите; 

 Васо Кресовић (архитекта пројектант, Атеље Кресовић) – Објекти Правног факултета, 

Института за петрохемију, нафту, гас и хемијско ижењерство и Института за 

индустријске системе ФТН; 

 Миодраг Јовановић (архитекта пројектант, ДаНС) – Објекти Студентског центра и 

Апарт хотела; 

 Марија Милин Крунић, Драгана Бањанин (архитекте пројектанти, ПРО-ИНГ Нови Сад) 

– Доградњa Природно-математичког факултета. 

 Александар Беде (архитекта, ДаНС) – О архитектонском делу Сибина и Милене 

Ђорђевић; 

 

Кафе пауза 

3. Очување градитељског наслеђа и његова пренамена 

 

 Доц. др Аница Драганић (Факултет техничких наука Нови Сад) – Академија уметности 

на Петроварадинској тврђави – ревитализација, реконструкција, интерполација; 

 Доц. др Мирјана Сладић (Факултет техничких наука Нови Сад)  – Објекат Учитељског 

факултета у Сомбору; 

 Др Мариа Силађи (Факултет техничких наука Нови Сад) – Објекат Учитељског 

факултета у Суботици. 

 

 

Дискусија и затварање скупа 


