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добитник: 
 

професор др 

Д О Б Р И В О Ј Е   Т О Ш К О В И Ћ 
aрхитект 

 
 

Сала  Дома инжењера и техничара Србије, 
Кнеза Милоша 7а/III, 25.10.2017., среда у 12 часова 
  
 
 
 

  реч о добитнику награде за 2016. годину, др Игор Марић, архитект 
 

  уручење Велике награде архитектуре добитнику за 2016. годину и реч добитника 
 

             пројекције дела добитника Велике награде архитектуре 
 коктел 

(завршетак 14 часова) 
 
 

председник већа Велике награде                           председник Удружења архитеката Србије 

                                
проф. Спасоје Крунић, архитект                                   ванр. проф. Милан Ђурић, архитект 
 



 
ДОБИТНИЦИ ВЕЛИКЕ НАГРАДЕ АРХИТЕКТУРЕ 

САВЕЗА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ / УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ ( од 2011.) 
ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО 

Награда је установљена 1982 .године од када се и додељује. 
 

1982 Проф .Милорад Пантовић, архитект (1910-1986)    
            Професори Петар  Крстић  (1899-1991) и  

Бранислав Крстић  (1902-1978), архитекти 
Проф. Бранислав Којић, архитект (1899-1987)    
Милорад Мацура, архитект (1914- 1989)    

1983 Проф. Александар Дероко, архитект (1894 -1988)    
Проф. Станко Мандић, архитект (1915-1987)    
Проф. Урош Мартиновић, архитект (1918-2004)    
Алексеј Бркић, архитект (1922- 1999)    

1984 Проф. Богдан Богдановић, архитект (1922- 2010)    
Проф. Иван Антић, архитект (1923-2005)    
Проф. Михајло Митровић, архитект, 1922 , 
почасни доктор Београдског универзитета     
Милица Штерић, архитект (1914-1997)    
Угљеша Богуновић, архитект (1922-1994)    

1985 Проф. Светислав Личина, архитект, 1931     
Проф. Петар Вуловић, архитект, 1931     
Мирослав Јовановић, архитект (1924-2003)    

1986 Проф. Милан Лојаница, архитект, 1939     
Проф. др Милош Перовић, архитект,  1939     
Александар Ђокић, архитект (1936-2002)    

1987 Проф. Бранко Максимовић, архитект (1900-
1988)    
1988 Проф. Предраг Цагић, архитект,  (1941-2016)     
1989 Проф. Александар Кековић, архитект,  1939     
1990 Стојан Максимовић, архитект,  1934     
1991 Бранислав Јовин, архитект, 1935     
1992 Проф. Александар Стјепановић, архитект,  1931     
1993 Миленија Марушић, архитект, 1941 и  
             проф. Дарко  Марушић, архитект, (1940-2017)     
1994 Љиљана Бакић, архитект, 1939 и  
            Драгољуб Бакић, архитект,  1939    
1995 Слободан Михајловић, архитект  (1922- 2005)   
1996 Проф. Милан Палишашки, архитект , (1927-2017)    
1997 Проф. Зоран Петровић, архитект   (1925-2000)    
1998 Проф. Спасоје Крунић, архитект,  1939     
1999 Аљоша Јосић, архитект   (1921-2011) ,   
             почасни  доктор Београдског универзитета     
2000    Проф. Владислав Ивковић, архитект, 1926     
2001     Боривоје Јовановић, архитект,  1938     
2002    Проф. Бранислав Митровић, архитект, 1948 
2003    Богдан Игњатовић, архитект (1912-2004 )    
2004    Проф. Василије Милуновић, архитект,  1948    
2005    Др Михаило Чанак, архитект , (1932-2014)     
2006   Проф. Божидар Петровић, архитект,  (1922-2012)    
2007   Проф. Дејан Настић, архитект,  (1926- 2008)    
2008   Проф. Душан Крстић, архитект , (1938-2014)    
2009    Горан Војводић, архитект , 1959     
2010    Зоран Бојовић, архитект ,  1936     
2011   Проф. Димитрије Младеновић, архитект, 1936    
2012   Проф. др Бранислав Миленковић, архитект, 1926 
2013    Божидар Јанковић, архитект, (1931-2017) 
2014    награда није додељена 
2015    Бранко Бојовић, архитект, 1940 
2016    Проф. др Добривоје Тошковић, архитект, 1927 
 

 
 

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА ВЕЛИКЕ НАГРАДЕ 
АРХИТЕКТУРЕ УДРУЖЕЊА  АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 

ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО 
 

Члан 1. 
Велика награда архитектуре за животно дело  је 
највише признање Удружења  архитеката Србије за 
изузетан стваралачки и прегалачки  допринос у 
области архитектуре.  
 

Члан 10. 
Веће Велике награде сачињавају сви добитници 
Велике награде архитектуре, који живе у Србији. 
 

Члан 13. 
Избор носиоца Велике награде архитектуре Веће 
врши на основу свестраног разматрања целокупног 
дела сваког предложеног кандидата. При 
разматрању и оцењивању Веће узима у обзир све 
вредности тог дела које су одлучујуће за оцену 
изузетног доприноса архитектури, а нарочито: 
 
истакнута стваралачка својства и достигнут домет, 
ваљаност, аутентичност и доследност архитектонског 
израза, идејних ставова, уметничких, стручних, 
техничких или научних решења, 
раздобље и средину у којима је кандидат деловао и 
средства којима је располагао, 
оправданост функционалних и експлоатационих 
решења, техничко-технолошких мера и материјалних 
средстава која су у делу остварена. 
 
При оцењивању Веће разматра: 
изведена дела која је кандидат пројектовао, 
објављене стручне, теоријске, критичке или друге 
значајне текстове, 
рад у образовној, издавачкој или другој важној 
делатности, 
самосталне изложбе архитектуре које је кандидат 
имао по позиву одговарајућих институција и групне 
изложбе на којима је учествовао по позиву 
селекционих комисија, односно истакнутих аутора 
изложбе, 
награде на архитектонским конкурсима, 
значајно и запажено учешће у друштвеној пракси на 
унапређењу архитектуре, повезивању архитектуре са 
интересима друштва, организовању или 
координацији друштвених снага и активности у 
напред наведеном смислу. 
 
При оцењивању Веће такође узима у обзир: 
друштвена и професионална признања и награде које 
је кандидат стекао у свом раду на једном или више 
подручје из области архитектуре, 
већ објављена мишљења, оцене, критике, рецензије 
или други материјал и сазнања која се односе на рад 
кандидата. 
 

 


