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Хотел „Златибор“ у Ужицу саграђен је према пројекту архитекте Светлане Радевић – Кане.
Пројекат је урадио Завод за урбанизам из Титовог Ужица. Извођач радова је Грађевинско
предузеће „Златибор“ из Титовог Ужица. Хотел је лоциран у југозападном делу Трга партизана
(између улица Димитрија Туцовића, Малог трга, Омладинске и Страхињића Бана). Спратност
објекта је Су+Пр+Га1+Га2+Ме+14сп. Волумен објекта је подељен у два дела: доњу зону
(приземље, галерије и мезанин / пословни садржаји) и горњу зону (од прве до четрнаесте етаже
/ собе за госте). Типична основа је крстаста. Собе су груписане по четири или две, у зависности
од орјентације. У средишту објекта се налази комуникациони блок. Хотел „Златибор“ у Ужицу
је међу најважнијим примерима архитектуре брутализма у Југославији.
Кључне речи: Хотел „Златибор“ у Ужицу, Трг партизана, Светлана Радевић Кана,
Брутализам у Србији, ученици Луиса Кана

1. УВОД
Хотел „Златибор“ се налази у југозападном
делу Трга партизана. Саграђен је 1980. године
према пројекту архитекте Светлане Радевић-Кане1,
разраду пројекта је вршио „Завод за урбанизам“ из
Титовог Ужица а извођење радова Грађевинско
предузеће „Златибор“ из Титовог Ужица, инвеститор је УТП „Слога“ из Титовог Ужица.
Према решењу Трга партизана из 1958. године,
по коме је саграђена већина комплекса, на локацији
садашњег хотела је предвиђен објекат спратности
Пр+Ме2+Ме2+8 спратова са посебно обликованим
делом објекта на месту приземља и мезанина.
Адреса аутора: Кузовић Душко, Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Famagusta,
North Cyprus Mersin 10, Cyprus, dusko.kuzovic@gmail.com
Рад примљен: 11.12.2016.
Рад прихваћен: 26.01.2017.
1
Светлана Радевић (1937-2000) са надимком Кана је
завршила Архитектонски факултет у Београду. У периоду од 1972-1973. године похађала последипломске
студије на Универзитету у Пенсилванији где је и магистрирала код професора Louisa Kahna. Најзначајнији
објекти: Хотел „Подгорица“ Подгорица (1967), Спомен
комплекс „Барутана“ у Подгорици (1980), Хотел „Златибор“ Ужице (1981), Зграда Лексикографског завода у
Подгорици (1984), Пословни центар у Подгорици
(1991). [1]

Такође, пројектом је предвиђено да волумен хотела
буде нижи од најважније висинске доминанте на
Тргу (објекта Куле) и да не затвара визуру са Трга
према зеленим падинама брда Забучје2.

Слика 1 - Ужице (око 1985)
2
Током једне од посета граду седамдесетих година
20. века, а пре изградње Хотела „Златибор“, Јосип Броза
Тито је посматрајући простор Трга партизана из правца
градске кафане, вероватно под утиском вредности простора, дао коментар да никако не би требало затварати
визуру са Трга партизана према брду Забучје. Свакако
као најмеродавније мишљење треба узети став изражен
кроз пројекат архитекте Станка Мандића којим је предвиђено артикулисано отварање простора партера Трга
партизана према удаљеној тачки Железничке станице и
зелених падина брда Забучје (Информација добијена од
др Животе Марковића из Ужица).
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Нови пројекат се не уклапа у планирано
урбанистичко решење Трга партизана јер је волуменом и висином знатно надмашио задате параметре па је на себе преузео улогу централне доминанте комплекса. Који је разлог за тако обиман
програм хотела који одступа од планираног и потреба града остаје да се разјасни. Хотел је, и поред
урбанистички недоследних параметара, донео
одређени број квалитетних новина у архитектури
града и Србије, које се налазе у сфери обликовања
и форме објекта, и заслужује да буде пажљиво
анализиран. (слика 1)
2. ДОКУМЕНТАЦИЈА
Током 19. века руски научници су пратили
токове „вестернизације“ српског друштва а 1860.
године су се јавили први научни радови који
упозораву на проблеме које се могу јавити услед
неконтролисане урбанизације и копирања запада у
свим областима друштва: [2]
„Учите се од западних народа, то је неопходно,
али их не подражавајте, не верујте у њих, као што
смо их ми у својој заслепљености подражавали и
веровали им.” [3]
У оквиру својих планова Русија је посебну
пажњу посвећивала карактеру градова и начину
живота у њима. О томе сведочи неколико студија
које су делом посвећене планирању у градовима у
Босни и Херцеговини након 1878. године [4] и
планирању и функционисању градова у Србији. [5]
Овакав тренд је настављен и даље почетком 20.
века да би након раскида са источним блоком 1948.
године био у значајној мери прекинут. [6]

2.1. Архитектура брутализма у Србији
Архитекти који су носиоци идеја брутализма и
Louisa Kahna су школовани на Архитектонском факултету у Београду да би се након студија усавршавали у САД, Француској, Данској. Најистакнутији носиоци новог начина обликовања у архитектури у Србији су Михајло Митровић3 (1922), Иван
3Михајло Митровић (1922). Усавршавао се у Француској и Данској. Огроман опус у области урбанизма и
архитектуре вееома значајан за културу Србије. Најважнија
дела: Хотел “Нарцис” на Златибору (1962), стамбена
вишеспратница у Улици браће Југовића број 14 у Београду
(1964–67), пословна зграда “Енергоинвеста” у Улици 29.
новембра број 15 у Београду (1968), Хотел “Путник” у Новом Београду (1969–71), стамбена вишеспратница у Браће
Југовића број 10 у Београду (1977), стамбено-пословни
облакодер “Генерал-експорта” (“Генекса”) – Западна капија
Београда у Народних хероја број 43 (1970–80), четири
бивете на изворима минералне воде у Врњачкој Бањи
(1972–90) итд.
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Антић4 (1923-2005), Светлана Радевић - Кана
(1937-2000), и Бранислав Јовин (1935).5

2.2. Ширења идеје брутализма у Србији
Године изградње објеката довољно илуструју
брзину ширења идеје на простору Југославије:
Хотел „Подгорица“ Подгорица 1967, Хотел „Златибор“ Златибор 1981, Хотел „Путник“ Београд
1971, Зграда у Браће Југовића Београд 1967, „Енергоинвест“ Београд 1968., Кула „Генекс“ Београд
1970, „Бивета“ Врњачка Бања 1972. године.
2.3. Елементи композиције
На основу студије која је анализирала елементе
композиције архитектуре брутализма издваја се
неколико основних елемената: идеја, графикабетонске површине, примерки и екундарни простори,
да цртамо као што градимо, зграда као жив организам, материјал, природа архитектонског простора, начини ширења идеје, појединац као носилац
идеје, привлачење и одбијање култура, прихватање
културних образаца, класични речник у архитектури Модерне. [7]
Идеја је основни покретач и стоји иза архитектуре (од теорије до техничких решења). Идеја
мора да буде основни покретач свих саставних
делова архитектуре, о чему Louis Kahn говори:
„Осетио сам заиста неку дубоку религиозну
приврженост тој идеји вере, јер сам схватио да [8]
људи многе ствари раде немајући пред очима
ништа друго, до стварност употребљених средстава, а иза тога нема никакве вере. Нема потпуне ст4Иван Антић (1923-2005), професор на Архитектонском факултету у Београду. Члан Српске академије наука
и уметности од 1976. године. Најзначајнији објекти: Музеј
савремене уметности на Ушћу у Београду (са И. Распоповић, 1965), Дом пионира, некадашње Марионетско, касније позориште “Душко Радовић” и зграда РТВ Србије у
Београду (1967, обновљена 2002), Спортско-рекреациони
центар “25 мај” на десној обали Дунава у Београду (1973),
Дом спортова омладине и пионира “Пинки” у Земуну
(1974), Спомен-музеј “Крагујевачки октобар” у Шумарицама у Крагујевцу (са И. Распоповић, 1968 - 75), Хала
базена за Медитеранске игре на Пољуду у Сплиту (1981),
Зграда МУП-а Србије у подножју Улице кнеза Милоша у
Београду (1983, тешко оштећена у бомбардовању 1999),
Пословни центар “Југопетрола” на углу М. Поповића и
Булевара М. Пупина у Београду, Хотел “Хајат риџенси”
(1985–90) у М. Поповића број 5 у Новом Београду итд.
5Бранислав Јовин (1935). Добитник највиших државних награда у области архитектуре. Најважнија дела: зграда
Скупштине општине Нови Београд (са С. Максимовићем,
1961–64, доградња 1973), зграда Урбанистичког завода
града Београда на углу Улице 29. новембра и Палмотићеве
број 1 (1970), уређење обале Саве, “Савски кеј” (1967),
Пројекат “Метро-Београд” (1973–82), Уређење пешачке
зоне Кнез Михаилове улице и дела Трга Републике у
Београду (1987-88) итд.
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варности без стварност веровања. Кад људи изводе
велике пројекте реконструкције градских четврти,
иза свега тога нема никакве вере...Ви у ствари и не
знате шта је нека зграда, ако иза те грађевине не
стоји веровање, веровање и у њен идентитет и у
човеков начин живота.“ [8].
Графика бетонске површине. Велике фасадне
површине обрађене у бетону без посебних детаља
постале су неприхватљиве већ се на њима почињу
аплицирати канелуре и платки рељеф који дају
посебну динамику до тада мирној бетонској
површини.
Примарни и секундарни простори (служени и
служећи простори). Нису сви простори у објекту са
једном важношћу. Неки су доменантни а неки подређени. У складу са функцијом коју обављају
додељује им се ранг и геометријска форма која их
уоквирује.
Да цртамо као што градимо. Архитектура тек
кроз изграђени објекат добија своју материјализацију и почиње свој живот. Велики број замисли
архитеката мора да буде кориговано уколико нису
добро повезани са вештином и знањем градитеља.
Зграде су жива тела за људску употребу. Кроз
хијерархију унутрашњих простора, кроз манифестацију унутрашње хијерархије на волумену објекта, кроз хармонично, скоро ритуално, повезивање
обликовања са процесом грађења а нарочито кроз
инсистирање на идеји која повезује архитекту,
објекат и корисника у једну целину зграда добија
сасвим нову физиономију.
Материјал. Нове форме и унутрашња хијерархија простора, произвела је потребу за новим изражајним средствима - за новим материјалима (бетон, црвена опека, необрађен камен и посебне графичке композиције на бетонским платнима).
Природа простора. Овога пута акценат је стављен на тренутак када се простор користи. Како се
простор користи подразумева не само његову
функцију већ и шта је особина тог простора.
Класични речник у архитектури Модерне. Најзначајни допринос се може наћи у повезивању
језика класичне архитектуре са језиком Модерне.
Појединац као носилац идеје. Појединци су
били носиоци идеја Брутализма и нису били чланови било какаве врсте уметничког покрета.
Привлачење и одбијање култура. Мада постоји
наизглед одбојност неких других сегмената друштва културна средина Србије приказује велику
наклоност према културном климату САД у том
тренутку.
Прихватање културних образаца. Ако посматрамо искуствене фазе у усвајању изума (појава,

културно прихваћање, изборно укључивање, уклопљеност) на примеру усвајања идеја Брутализма
можемо констатовати да су у Србији реализоване
прве три фазе. Коначна уклопљеност, мерена усвајањем од стране ширег круга архитеката није
уследила. [9]
Начини ширења идеје. Главна осовина на којој
су реализовани објекти је Београд – Ужице – Подгорица. Из та три центра даљом радијацијом идеје
су се шириле даље по простору Репубике.

2.4. Урбанистичко решење
Урбанистички положај објекта је у југозападном делу Трга партизана, има отворену визуру
према северу, истоку и југу док према западу се у
непосредној близини објекта налази стамбенопословни објекат који спречава формирање удаљене визуре дуж улице Дмитрија Туцовића.
Главни улаз у објекат је са истока, преко Mалог
трга, који је уређен тако да прихвата пешачки саобраћај. Колски приступ улазу у хотел је омогућен
преко улаза повезаног са саобраћајницом са јужне
стране објекта. Плато са источне стране објекта је
повезан са партером Трга партизана док се, дискретна, удаљена визура на улаз у објекат пружа сa
најудаљеније тачке Дечанске улице, која се слепо
завршава на платоу испред хотела. Са јужне стране
се налазе улази у технички део објекта који се
налази у сутерену преко посебно формиране приступне рампе. Северни део објекта је орјентисан ка
Тргу партизана и улици Димитрија Туцовића и
преко улаза на овој фасади се може приступити у
приземље хотела. Са западне стране се налази мало
двориште настало у међупростору између објекта
хотела и постојеће зграде.
Објекат је пројектован као слободностојећи и
то се одражава на свим фасадама. Поред тога,
волуменом и висином се издваја као један од
највиших објеката у граду те је потребно анализирати просторне односе које објекат уноси у градску структуру на нивоу непосредне околине и на
нивоу профила целог града.
Посматрајући непосредну околину хотела,
односно Трг партизана, објекат се намеће као централна фигура у композицији - доминанта. Прецизни односи волумена и визура, којима је велики
део свог времена посветио и које је развио архитекта Станко Мандић пројектујући Трг, постављени су на знатно нижем висинском нивоу него што
је то висина хотела. У истом односу су волумени
објеката на Тргу партизана, као што су Блок Запад,
Кула, Биоскоп, Народно позориште, Пошта итд. У
поређењу са објектом хотела волумени постојећих
објеката на тргу се једноставно топе.
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Посебну агресију на визуру пешака врши волумен објекта хотела у нивоу приземља и мезанина
(који је знатно шири од спратова на којима се
налазе собе) и који практично формира посебан
блок спратности Пр+2 етаже. Мада је овај ниво
објекта веома атрактивно обликован у значајној
мери утиче на перцепцију простора у нивоу
партера.
Посматрајући објекат на нивоу града као целине најпре се истиче његова висина која је до
изградње стамбено-пословног блока у улици Димитрија Туцовића (у локалној заједници названа
„Лепа Брена“) био највиши објекат у граду. Наредни утисак који објекат ствара у слици града је
његов волумен. Мада је волумен разбијен тако да
се не стиче осећај круте форме која преграђује простор ипак се у ограниченом градском простору
Ужица осећа присуство значајне грађевинске запремине. Додатно појачање наведених утисака се
добија кроз велики слободан простор око објекта
који је неуобичајен за урбанистичке прилике у
Ужицу. (слика 2)

Сутерен садржи у средишту степениште и два
лифтовска окна преко којих се приступа у санитарни блок за потребе услужних просторија у
приземљу. Такође испод кухињског блока у приземљу се налази просторије за раднике са неопходним садржајима.
Приземље објекта садржи у свом средишту комуникационо језгро са степеништем и два лифтовска окна. Улаз у објекат је смештен на источној
фасади и након улазног хола а наспрам комуникационог језгра се налази рецепција. Према југу је
развијен простор за ресторан са дубоким лођама
орјентисаним према осунчаном југу. У западном
делу основе налази кухињски блок са пратећим
просторима. Према улици Димитрија Туцовића
(северу) се налази секундарни улаз у објекат. Према малом тргу, који је са источне стране хотела, се
налази летња башта.
Галерија 1 садржи просторе који заузимају део
основе и преко засебних степеништа су повезани
са етажом која се налази испод. У средишту основе
се налази комуникационо језгро са два особна
лифта и степеништем док се бочно од њега налазе
сервисне комуникације и просторије.
Галерија 2 садржи централно комуникационо
језгро са два лифта и степеништем са којим је
спојен и сервисни део са вертикалним комуникацијама и офисом. Са две наспрамне стране језгра се
налази банкет сала а са треће стране се налази хол
који је повезан са аперитив баром. Бочне делове
етаже заузимају ваздушни простори ресторана који
се налазе у етажи испод.

Слика 2 - Хотел „Златибор“ североисточни изглед (1980)

2.5. Организација
Објекат је организован према пројектном задатку начињеном од стране УТП „Слога“ Титово
Ужице. Спратност објекта је Су+Пр+Га1+Га2+Ме+14 спратова.
32

Мезанин садржи крстасту основу у чијем се
средишту налази комуникациони блок са лифтовима и степеништем. У четири блока, који се налазе орјентисани на све четири фасаде објекта се
налазе просторије у које се приступа из кружног
ходника који је формиран око централног језгра.
Први спрат је организован око централног језгра у коме се налази степениште и два особна лифта. Око језгра је формиран ходник који се кружно
пружа снабдевајући собе за госте и технички део са
комуникацијама. Собе су груписане у четири вертикале од којих источна садржи два пута по три
собе (на вишим етажама два пута по две), јужна и
северна по две собе а западна вертикала четири
собе. Типична соба садржи купатило, ходник, собу
и лођу. Лођа је са собом одвојена преко стакленог
зида. Ходник је осветљен преко отвора на угловима и крајевима ходника.
Други спрат је организован у основи крстастог
облика око централног језгра. У средишту објекта
се налази блок са два особна лифта и степеништем
око кога је формиран кружни ток са ходником. На
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исти ходник је повезана блок са просторијама за
одржавање који се састоји од два особна лифта са
предпростором и просторију са водом за одржавње
хигијене у објекту. Собе су груписане у две батерије са по четири собе (према истоку и западу) и
две батерије са по две собе (према северу и југу).
Типична соба на овој етажи садржи типко купатило (идентично за све собе у хотелу) у које се
приступа из ходника а који је уједно веза са собом.
Фасадни зидови соба на овој етажи су обрађени у
стаклу и из њих се приступа у дубоке лође са богатим погледом на град. Осветљавање ходника је
преко прозорских отвора на угловима и на крајевима ходника.

кога се бочно ступа у купатило а право у собу.
Занимљиво је да су улазна врата, собна врата и
прозор на соби у једној линији тако да се приликом
уласка у целину одмах сагледава и атрактивна
визура ка граду.
Четврти до једанаести спрат има сличну организацију као и трећи међутим, собе су мање, пратећи захтеве форме објекта. Собе у груписане у две
батерије са по четири собе (исток и запад) и две
групе по две собе (север и југ). Организација собе
је идентична као и соба на трећем спрату: из ходника хотелске собе се бочно приступа у купатило и
право у собу.
Собе се разликују по величини док је санитарни блок за све собе идентичан, без обзира на
површину собе. На етажи се налази централно
језгро које се састоји од два лифтовска окна,
степништа и блока за одржавање у коме се налазе
две предвиђене лифтовске вертикале и просторије
за спремачице.
Дванаести до четрнаести спрат прате волумен
објекта који је усклађен са урбанистичким потребама локације. Тако се на ове три етаже налазе три
групе по две собе орјентисане према истоку и према југу. Централно језгро са два особна лифта је
видљиво према североистоку тако да је простор испред лифтова застакљен и пружа визуру према
граду. Ходник се пружа у основи као ћирилично
слово Т и осветљава се преко прозорских отвора на
крајевима ходника.

2.6. Конструкција

Слика 3 - Хотел „Златибор“ југозападни изглед
(2014)
Трећи спрат је организован око централног
простора у коме се налази степениште (које није
затворено у засебну вертикалу), две вертикале са
особним лифтом. У сервисном делу језгра се налазе две лифтовске вертикале са предпростором и
остава за чистачицу са лавабоом и предпростором.
Собе за госте су организоване у четири групе које
садрже батерије са две (према северу и југу) и
четири собе (према истоку и западу). Ходник око
централног језгра садржи кружну везу док је природно осветљавање ходника преко отвора који се
налазе на угловима кружно организованог
ходника, што се може сматрати идеалним местом.
Типична соба у хотелу се састоји од предсобља из

Конструкција објекта се заснива на армиранобетонским платнима. Међуспратна конструкција је
армирано-бетонска пуна плоча. Под ходника,
ресторана, холова, степеништа у приземљу је обрађен у каменим плочама а ходници и собе за госте у
итисону. Унутрашње површине зидова су или у
натур бетону са канелурама или су обложени
тапетама. Све фасадне површине су у натур бетону
или са канелурама или штоковане.

2.7. Обликовање
Пројектантски приступ обликовању хотела се
заснива на елементима језика архитектуре брутализма која је у време грађења хотела већ била на
заласку али је кориштена са великим успехом у
архитектури седамдесетих година 20. века у Југославији. Акценат у обликовању се заснива на неговању бетонских површина на фасадним равнима
објекта које се додатно обликују графичким елементима аплицираним на фасадим равнима објекта.
У ентеријеру, као и у екстеријеру, доминира
бетон. Палета текстура и површинских обрада
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бетонских равни је разноврсна и на њима се заснива перцепција материјала објекта. У обликовању објекта доминира натур бетон и тонирано
стакло док се као носачи стаклених површина
користе алуминијумски профили.

целине приземља. У угловима основе су формирана степеништа за потребе евакуације објекта.
Целина виших етажа је формирана око централног језгра на које се са све четири фасаде наслањају по четири вертикалне траке са просторијама које се у форми косог крова на врху објекта
приближавају централном језгру објекта.
Свака од четири групе са по четири траке има
средишње две траке посебно наглашене јер незнатно надвисују линију слемена бочне две. Разлажући форму куле објекта на две стране, према
југу и према Тргу партизана, архитекта прибегава
занимљивом решењу да северна и источна фасада
су за две етаже ниже него јужна и западна фасада
(које се не сагледавају са Трга партизана) и да се
део централног језгра објекта посебно обрађује.
На тај начин је делом сачуван простор Трга
партизана (кроз смањену спратност и волумен објекта) а посматрачу саопштена важна информација
у разумевању форме да у средишту објекта постоји
централно језгро (које је кроз посебну обраду
наглашено и истакнуто).

Слика 4 - Хотел „Златибор“ југоисточни изглед
(2014)
Волумен хотела је рашчлањен у две целине:
целину приземља и мезанина и целину спратова.
(слика 3, 4, 5, 6)
Целина приземља има крстасту основу која
настаје пресецањем под правим углом две групе са
по три призме од којих је доминантна група која се
пружа правцем север-југ, односно орјентисана је
према улици Димитрија Туцовића и Омладинској.
Секундарна групација се пружа правцем истокзапад, има мању спратност те стога има нижу коту
равног крова као и мање волумене елемената. Елементи примерне групације су рашчлањени на
подну раван која је наглашена помоћу парапета и
ограде од бетона и горњу раван која је начињена,
посматрано у попречном пресеку, у форми ћириличног слова П. Оваква форма елемента је настала
обостраним исецањем, из призме елемента, континуалне траке са бочних зидова у нивоу парапета и
отварањем елемента са чела, односно његовом обрадом у стаклу.
Призме су према северу постављене на раван
терена док се према југу ослањају на правоугаоне
стубове стварајући тако утисак лебдења форме над
тлом и наглашавајући идеју призми у обликовању
34

Као везни елемент између доње целине и целине виших етажа у зони почетне три етаже су формирана троугаона проширења те се форма постепено прелива, пореко наведених косина, у основу
објекта. У споју са целином приземља која се
пружа у правцу исток-запад, због ниже спратности,
јавља се снажан конзолни препуст који се ослања
на правоугаоне бетонске ступце.
Секундарна обрада фасада се примећује када се
посматрач још више приближи објекту. Мада је
при посматрању волумена секундарна обрада фасаде дискретно видиљива кроз низ веома слабашних сенки које настају на фасадним равнима њен
главни задатак је да динамизују визуру на новом
степену перцепције објекта.
Додаци ове врсте се састоје се од прозорских
отвора и трака од бетонских елемената. Прозори
имају наглашену висину, сложени су у траке које
су додатно наглашене са бетонским елементима
постављеним на бочним ивицама прозорског отвора. На овакав начин је створен вертикални покрет
форме и додата енергија покрета у вис целокупној
композицији.
При врху се вертикални елементи завршавају
косим кровом који се постепено утапа у централно
језгро објекта. Као својеврсно наглашавање може
се разумети препуштање бетонских елемената
преко линије стрехе чиме се они лакше уочавају.
На унутрашњим угловима се јавља низ отвора, који
се пружају од пода до плафона, чиме се додатно
визуелно олакшава или на занимљив начин
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повезују две суседне вертикалне батерије на
фасади.
Терцијална обрада фасаде се заснива на површинској обради фасадних равни, условно названом
графизму којом се континуално обрађена површина у једној текстури, кроз урезивање жљебова,
дели у поља која имају наглашену вертикалну димензију.

Слика 5 - Хотел „Златибор“ западни изглед – детаљ (2014)
Оваква обрада се уочава тек када се посматрач
приближи објекту и има улогу да доношењем нових информација у око посматрача додатно
динамизира процес перцепције објекта. Тако у композицији са овог нивоа доминирају велике фасадне површине у светлом бетону и дубоке сенке
ниша у којима се налазе прозорски отвори и танке
траке жљебова фасадне графике.
Материјал и форма су на овом објекту занимљиво и динамично повезани. Динамика покрета
ка горе, која се на објекту уочава, постигнута је захваљујући елементима обликовања фасаде начињеним од – бетона. Међутим, захваљујући оваквом
опредељењу архитекте посматрач не стиче утисак
тежине и статичности (а посебно тежине материјала) већ динамика форме скоро у потпуности поништава утисак тежине. Површинска обрада бетонских равни варира у зависности од висине. Тако
доњи корпус објекта је обрађен у канелурама док
је горњи корпус објекта обрађен у глатким површинама (сувише су удаљене од посматрача тако

да би канелуре, да се налазе у овој зони, биле
потпуно неуочљиве).
3. ЗАКЉУЧАК
Објекат хотела „Златибор“ у Ужицу саграђен је
према пројекту архитекте Светлане Радевић – Кане, пројекат је разрадио Завод за урбанизам из
Титовог Ужица а извођач радова је било Грађевинско предузеће „Златибор“ из Титовог Ужица.
Хотел је лоциран у југозападном делу Трга партизана између улица Димитрија Туцовића, Малог
трга, Омладинске и Страхињића Бана захватајући
практично целокупан блок.
Локација је дефинисана током израде пројекта
Трга партизана 1958. године. Према урбанистичком решењу из 1958. године објекат хотела је
имао посебно обликовано приземље и две етаже
мезанина док je блок са собама планиран у облику
куле спратности 8 етажа. Овако дефинисана спратност је планирана са намером да висинска доминанта комплекса буде објекат Куле (спратности 12
етажа) преносећи односе и пропроције трга неког
средњеевропског града. Пројекат Трга партизана је
рађен са изузетном пажњом и прецизношћу које се
помном анализом могу регистровати те у том светлу треба посматрати и пропорције, волумен и
спратност планираног и реализованог хотела.

Слика 6 - Хотел „Златибор“ североисточни изглед
(2014)
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Хотел према изграђеном решењу има спратност Су+Пр+Га1+Га2+Ме+14 спратова. Одмах је
јасно да су предвиђени урбанистички параметри
вишеструко премашени како у погледу висине
(скоро двоструко) тако и у погледу запремине
волумена (више од двоструко) посматрајући идејно решење и макету комплекса из 1958. године.
Међутим, архитекта је направио квалитетно решење које је стало у ред објеката који су обележили
период у развоју Модерне у Југославији. Такође,
поред низа слобода у односу на урбанистички
договор усвојен у плану за Трг партизана архитекта је кроз обликовање приказао низ решења и
инвентивност да коригује форму објекта не би ли
је уклопио у ближу околину.
Волумен објекта је подељен у два дела: доњу
зону (коју сачињавају приземље, галерије и мезанин) и горњу зону (коју сачињавају етаже од прве
до четрнаесте). Доња зона је проширена и захвата
знатно већу површину него горња зона што је разумљиво имајући у виду да се у њој налазе ресторани,
банкет сале, барови, рецепција, улазни хол, кухиња
са пратећим садржајима. Средишњи простор основе заузимају лифтови и степениште. Горња зона
је у целости заузета са собама за госте. Основа је
крстаста тако да су собе груписане у батерије по
четири односно две у зависности од орјентације
фасаде. У средишту се налази комуникациони блок
око кога је формиран кружни ток са комуникацијама које снабдевају све собе. Волумен објекта је
препознатљив по горњој зони због динамично моделоване форме која подржава кретање ка вертикали и завршетка објекта концентрисањем свих
елемената у једну зону мале површине на врху
објекта.

објекту. Тако из највећих удаљености доминира
форма објекта, као наредна етапа се откривају
детаљи пластике на објекту а на највећој близини
се уочавају детаљи графике који су урезани у
фасадне површине објекта. Као финална етапа у
читању објекта јавља се текстура површина које
пластиком и игром сенки дају потребну динамику
посматрачу. (Слика 07)
Објекат хотела „Златибор“ у Ужицу је један од
најдрагоценијих примера архитектуре Модерне у
Југославији током 20. века, односно периода који
се уобичајено назива брутализам. Елементима обликовања није се потрудио да се уклопи у пропорције и мере своје околине те је захваљујући
висини и волумену преузео доминантно место у
комплексу Трга партизана. И такав поступак можемо сматрати као део времена и односа који су се
рефлектовали на архитектуру и урбанизам уопште.
Поуздано можемо да кажемо да хотел „Златибор“
представља значајан документ архитектуре друштва које је нестало. Стога се због архитектонских
вредности, али и социјалних и културних вредности које обележава, мора посветити посебна
пажња његовом очувању у стању у коме пружа
највише информација о времену о коме сведочи.
4. ИЗВОРИ
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SUMMARY
ARCHITECTURE OF BRUTALSM IN SERBIA – HOTEL “ZLATIBOR” IN UŽICE
The Hotel "Zlatibor" in Užice was built by architect Svetlana Radević Kana. The project was prepared
by the Institute for Urban Planning from Užice. The contractor is Construction Company "Zlatibor"
from Užice. The hotel is located in the southwestern part of the Partisans Square (between streets
Dimitrija Tucovića, Little Square, Omaldinska and Strahinjića Bana). Floors are Su+Pr+Ga1+GA2+Me+14sp. The volume of the building is divided into two parts: the lower zone (ground floor,
gallery and mezzanine / office facilities) and the upper zone (from the first to the fourteenth floor / guest
rooms). A typical base is cruciform. Rooms are grouped by four or two, depending on the orientation.
In the center of the building is a communication block. Hotel "Zlatibor" in Užice is among the most
important examples of architecture of Brutalism in Yugoslavia.
Key words: Hotel "Zlatibor" in Užice, Partisans Square, Svetlana Radević Kana, Brutalism in Serbia,
Students of Louis Kahn
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