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САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И 
ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

И
УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА 

ПОЛИМЉА

организују

Конференцију

МИЛАН МИНИЋ
АРХИТЕКТА И СЛИКАР,

ТРАГ У ВРЕМЕНУ

15. април 2022. године
Дом културе Пријепоље

Др Игор Марић, проф. Иван Рашковић, 
проф. др Весна Златановић Томашевић, 
др Дејан Миливојевић, проф. стр. студија, 
Мaрија Шћекић Мaрковић, мр Драгиша 
Милосављевић, Оливера Ћосовић MSc

ПРОГРАМСКИ ОДБОР 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Мр Богдан Влаховић, емеритус проф. 
др Илија Ћосић, Селма Чичић, Владимир 
Бабић, Миодраг Цубић, Зоран Петрић, 
Драгана Бркић, Маријана Михајловић, 
Оља Јовичић

ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
ПОМОГЛИ

PMC INŽENJERING
PS YUGOIMPORT-SDPR

ПРОЈЕКТ ИЗГРАДЊА ПЛУС
Пријепоље

КОНИК СЗТКР, Пријепоље

ВОЛИМ ДОБРО У ЉУДИМА, 
Пријепоље

АД ЕЛАН, Пријепоље

ЈОНОВИЋ ГРАДЊА, Пријепоље

ОРГАНИЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Савез инжењера и техничара Србије
Удружење инжењера Полимља

СУОРГАНИЗАТОРИ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Инжењерска академија Србије
Удружење архитеката Србије
Друштво архитеката Београда
Инжењерска комора Србије, Регионални 
центар Чачак

КОНФЕРЕНЦИЈА СЕ ОДРЖАВА 
ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ

Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије
Министарства културе и информисања 
Републике Србије
Општине Пријепоље
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Милан Минић, срп ски архи тек та и сли кар, 
рођен је 1889. годи не у При је по љу. Сту ди је 
архи тек ту ре завр шио је на Архи тек тон ском 
одсе ку Тех нич ког факул те та у Бео гра ду 1914. 
годи не. По изби ја њу Првог свет ског рата на 
фронт одла зи као добро во љац. Са срп ском 
вој ском пре лази Алба ни ју, након чега је 
усле дио тро ме сеч ни опо ра вак на Кор зи ци. 
Ода тле одла зи у Париз на даље шко ло ва ње. 
У Бео град се вра ћа по осло бо ђе њу и запо-
шља ва у Мини стар ству гра ђе ви на, где ради 
до 1923. годи не. Тада отва ра само стал ну 
архи тек тон ску прак су у којој ради до Дру гог 
свет ског рата. Након рата до пен зи о ни са ња 
1951. годи не ради у Про јек тант ском заво ду 
Срби је. Његов архи тек тон ски опус изме ђу 
оста лог обу хва та Хоте ле „Дал ма ци ја“ и „Хер-
це го ви на“ у Бањи Кови ља чи, Хотел „Зеле ни 
венац“ у Шап цу, Хотел „Маже стик“ у Бео гра-
ду, пра во слав ну цркву у Дрва ру, Дом кул ту-
ре у Мај дан пе ку, Клуб Извшног већа у Бео-
гра ду и др. Минић је иза себе оста вио и зна-
ча јан сли кар ски опус. Схва та ју ћи важност 
асо ци ја тив ног дело ва ња, он је током целог 
свог „про фе си о нал ног живо та“ био анга жо-
ван у раз ли чи тим про фе си о нал ним удру-
же њи ма, почев од Удру же ња југо сло вен-
ских инжењера и архи те ка та, пре ко Удру-
же ња ликовних умет ни ка Срби је, Удру же ња 
ликов них умет ни ка при ме ње них умет но сти 
Срби је, чији је осни вач и први пред сед ник 
итд.
Циљ Кон фе рен ци је је да се осве тли лик и 
дело овог позна тог архи тек те и прибли-
жи широј јав но сти као и да се сагле да 
његов зна чај са вре мен ске дис тан це.

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

12:00 - 15:00

1.  Милан Цмиљановић
Пријепоље – Матична лука Милана 
Минића

2.  Мр Драгиша Милосављевић
Милан Минић – заборављени 
неимар и сликар (Трагање за делом 
пријепољског градитеља...)

3.  Др Игор Марић
Разнородно и могуће као кредо 
архитекте Милана Минића

4.  Марија Шћекић Марковић
Прилог за проучавање дела Милана 
Минића у Бањи Ковиљачи и Подрињу

5.  Мирко Антоније Малешић
Звоник цркве Светог Василија 
Острошког у Пријепољу

6.  Оливера Ћосовић MSc, Ненад Лукић MSc
Aктивности овлашћеног архитекте 
Милана Минића у оквиру Клуба 
архитеката, Секције Београд УЈИА

7.  Др Снежана Тошева
Архитекта Јелена Големовић Минић 
(1890-1973) – пионирски кораци у 
освајању професијe

8.  Др Дејан Миливојевић
Архитект Оливер Минић: Антипод или 
настављач дела архитекте Милана 
Минића

9.  Хадија Џигал Кријешторац
Легат архитекте Оливера М. Минића у 
Библиотеци „Вук Караџић“ Пријепоље

15:00   Коктел

10:30 - 11:00 -  Пријава учесника
11:00 - 11:30 -  Поздравни говори

Др ИГОР МАРИЋ, председник 
Савеза инжењера и техничара 
Србије

Г-дин ДУШАН ПЛЕСКОЊИЋ, 
председник Удружења 
инжењера Полимља

Г-дин ВЛАДИМИР БАБИЋ, 
председник Општине 
Пријепоље

11:30 - 11:45 -  Уручивање поклон-донације 
издања Савеза инжењера 
и техничара Србије г-ђи 
САБИРИ ХОЏИЋ директорки 
Бибилиотеке „Вук Караџић“

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

РАДНИ ДЕО КОНФЕРЕНЦИЈЕ Све остале информације о Конференцији 
можете добији у 

Савезу инжењера и техничара Србије на 
тел/факс (011) 32 30 067, 32 35 891 или на 

е-маил offi ce@sits.rs

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


