


КОНКУРСНА ЛОКАЦИЈА



ЈАвНИ, ОтвОРеНИ, АНОНИмНИ,  УРбАНИСтИчКО-АРхИтеКтОНСКИ КОНКУРС
 зА ИзРАдУ ИдеЈНОг РешењА  СА РАзРАдОм ИдеЈНОг РешењА

зА ИзгРАдњУ ОбЈеКтА СОЦИЈАЛНОг И пРИСтУпАчНОг СтАНОвАњА 
НА вИше КАтАСтАРСКИх пАРЦеЛА 

КО земУН пОље У КАмеНдИНУ, НА ЛОКАЦИЈИ 1.7

ЦИЉ КОНКУРСА:
Изградња 270 станова за најугроженија лица у статусу избеглице и лица којима је 
престао статус избеглице и која су стекла држављанство Републике Србије. поред 
буџетских средстава града београда, средства суфинансирања за реализацију овог 
пројекта (финансирање изградње самих објеката), обезбедиће се кроз донаторска 
средства фонда Регионалног стамбеног програма (Regional Housing Program - RHP), 
преко банке за развој Савета европе (CEB банка).



ИзвештАЈ О РАдУ ЖИРИЈА

јавнoг, отвореног, анонимног,  урбанистичко-архитектонског конкурса за израду идејног решења  са разрадом идејног решења за изградњу објекта социјалног 
и приступачног становања на више катастарских парцела КО земун поље у Камендину, на локацији 1.7, конкурс за дизајн, јавна набавка бр. 4/15.

Расписивач - Наручилац конкурса:  
град београд, градска управа града београда, Агенција за инвестиције и становање.

Извршилац конкурса: друштво архитеката београда

град београд, градска управа града београда, Агенција за инвестиције и становање у сарадњи са извршиоцем конкурса  друштвом архитеката београда, 
огласилo је дана 27.05.2015.године, конкурсну документацију за јавну набавку за израду идејног решења  са разрадом идејног
решења за изградњу објекта социјалног и приступачног становања на више катастарских парцела КО земун поље у Камендину, на локацији 1.7 - конкурс 
за дизајн, јавна набавка бр. 4/15 и програм конкурса на интернет странама: град београд, градска управа града београда, Агенција за инвестиције и 
становање (www.beograd.rs) и друштва архитеката београда (www.dab.rs). О стручним и техничким аспектима расписаног конкурса стигло је укупно 13 
питања учесника, на које је жири конкурса одговорио у датим роковима. Конкурсну документацију учесници конкурса су преузимали  са портала јавних 
набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

Конкурсни радови су се достављали на адресу: град београд, градска управа града београда, Агенција за инвестиције и становање, трг Николе пашића бр. 
6, до 10,00 часова, а након тога отварање конкурсних радова се обавило истог дана, 06.07.2015. године, у 11,00 часова, у просторијама друштва архитеката 
београда, београд, Кнеза милоша број 7a/III. 

примљено је укупно 32 конкурсна рада. Сала поред просторија друштва архитеката београда  је обезбеђена за несметан рад жирија и рада известилаца  
конкурса. Сходно томе, заказан је први састанак жирија и известилаца  дана 06.07.2015.године у 11,00 часова,  у друштву архитеката београда, како би се 
формално констатовао број предатих конкурсних радова,  радови шифрирали  радним шифрама, парафирали и како би жири дао упутство известиоцима 
за даљи, што ефикаснији рад.

Жири је  био  у саставу:
председник жирија:
ванр.проф. горан војводић, дипл.инж.арх., друштво архитеката београда

и чланови жирија:
милутин Фолић, дипл.инж.арх., помоћник градоначелника – главни урбаниста
Јадранка Живковић, дипл.инж.арх., Урбанистички завод београда, 
дејан тодоровић, дипл.инж.арх., друштво архитеката београда, 
мр горан Радуловић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, 

заменици  чланова  жирија:
Стана младеновић дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, 
маја Јоковић поткоњак, дипл.инж.арх, Урбанистички завод београда

Известиоци:
зорица покрајац, дипл.инж.арх.,  Агенција за инвестиције и становање,
биљана Ковачевић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање

Секретаријат конкурса: 
друштво архитеката београда – Ана главички

Након званичне констатације да је предато 32 конкурсна рада и верификације, сваки конкурсни рад је шифриран радном шифром од 01 -32.



затим су се чланови жирија договорили о динамици и начину рада на оцењивању радова, о термин плану рада и техничким питањима. предложено је да се 
известиоци одмах укључе у преглед радова.  Сала и радови су на располагању жирију  били сваки радни дан  у периоду од  09,00 до 21,00 за евентуални 
индивидуални преглед радова. такође је договорено да су известиоци на располагању жирију по потреби за сва додатна појашњења.
дато је упутство известиоцима за њихов рад са задатком да детаљно прегледају и изанализирају сваки рад понаособ са потребним подацима меродавним 
за даљи рад жирија у складу са датим програмским задатком за израду идејног решења. 
други састанак жирија одржан је дана 08.07.2015.године са почетком у 14,00 часова.  до другог састанка жирија известиоци су радили на прегледу свих 
радова, меродавним за даљи рад жирија. провером је установљено да радови под радним шифрама 11 и 16 нису испоштовали пројектним задатком дату 
грађевинску линију обухвата конкурса. Жири се једногласно сагласио да се поменути радови даље више и не разматрају и да буду елиминисани. закључено 
је да ће се разматрати 30 конкурсних радова.  табеле за сваки рад посебно од укупно 30 радoва, су предате жирију за даљу анализу. 

Известиоци су презентовали прве извештаје потребне за рад  жирија:  
- Садржај конкурсног рада – евиденција прилога,
- Испуњеност програма и програмског задатка конкурса (спратност, индекс изграђености, бРгп, број паркинг места, број и величина станова по структури, 
   однос  бруто/нето, инвестициона вредност и остале потребне параметре),
- посебне напомене и
- Остали аспекти конкурсних радова.

чланови Жирија су се сагласили да вредновање изврше у складу са циљевима конкурса и критеријумима за вредновање из Расписа и програма конкурса.
У наставку седнице, жири је једногласно квантификовао поткритеријуме за награде:

1. УРбАНИзАм - Квалитет решења са аспекта урбанистичкe организације простора и функционалне повезаности различитих намена (становање, слободне 
и зелене површине, саобраћај, паркирање и др.).       макс. 20 бодова

1.1.  поштовање задатих урбанистичких параметара                                макс. 5 
1.2  Организација саобраћајних површина и приступи колски/пешачки       
      (остварени број пм на парцели)                                                            макс. 5 
1.3  типологија                                                                                               макс. 5
1.4  Организација слободних површина застртих и незастртих                макс. 5 

2. АРхИтеКтУРА - просторно функционална организација  објек(а)та у циљу добијања квалитетног стамбеног простора са аспекта изградње и 
експлоатације.                                                                                         макс. 30 бодова
 
2.1  поштовање задатих елемената структура/површина
      (остварени број станова, структура и површина)                                  макс.10                                                  
2.2  Функционалност и рационалност склопа у организацији склопа
      (комуникације, оставе,заједничке просторије,гараже)                         макс.5                        
2.3  Организација стамбених јединица                                                        макс.10  
2.4  Обликовање                                                                                            макс.  5   

3. еКОНОмИЈА - економичност и ефикасност, која се огледа кроз:                                макс. 50 бодова

3.1  планирани однос бруто и нето површине објекта, као и однос између нето
      корисне површине стамбеног простора и нето надземне површине                           макс.25
3.2  Инвестициона вредност                                                                                                   макс.15  
3.3  мере енергетске ефикасности                                                                                 макс.5  
3.4  предложене материјале рационалност конструктивних склопова                              макс.4  
3.5  Решење одржавања објек(а)та                                                                                       макс.1  

                    Укупно - до 100 бодова



У наставку седнице жирија и после детаљног прегледа сваког рада понаособ из даљег разматрања у првом вредновању, једногласно су  елиминисани  
конкурсни радови са радним шифрама: 01, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22,25, 28 и 31 (укупно 14 радова), с тим  што је жири закључио  да сваки рад који 
је елиминисан у претходним корацима, може  поново да се врати на разматрање, већином гласова.

ОСтАЛИ зА дАље РАзмАтРАње: 
02, 03, 04, 06, 08, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30 и 32 (укупно 16 радова).

трећи састанак жирија је одржан је 10.07.2015.године са почетком у 13,00 часова.
до трећег састанка известиоци су радили на прегледу свих радова, меродавним за даљи рад жирија. 
табеле за сваки рад посебно од укупно 16 радова, предате су жирију за даљу анализу. 
Известиоци су презентовали друге  извештаје потребне за рад  жирија:  
- Обликовање и уклапање у постојећу матрицу, поштовање задате грађевинске линије, паркинг и приступне саобраћајнице, осни растери, коте, изводљивост 
и предрачунска вредност, коефицијенти бруто/нето, нето стамбено/нето надземно, рационалност склопа, мере енергетске ефикасности, термичка заштита, 
анализа станова свих типологија (укупна површина, величина појединих просторија у склопу, структ.елементи, инсталације итд), захтеви за лица са 
посебним потребама, заједничке просторије и оставе.

У наставку седнице жирија и после детаљног прегледа сваког рада понаособ из даљег разматрања у другом вредновању, елиминисани су конкурсни радови 
са радним шифрама: 03, 15, 17 и 30, с тим  што је жири закључио да сваки рад који је елиминисан у претходним корацима, може  поново да се врати на 
разматрање, већином гласова.

ОСтАЛИ зА дАље РАзмАтРАње: 
02,  04, 06, 08, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29 и 32 (укупно 12 радова).
четврти  састанак жирија је одржан  дана 14.07.2015.године са почетком у 13,00 часова.

до четвртог  састанка жирија , известиоци су радили на прегледу свих радова, меродавним за даљи рад жирија. 
У наставку седнице жирија и после детаљног  прегледа сваког рада понаособ одлучено је да се поново прегледају, провере и анализирају сви радови 
од радне шифре 01 до 32. У трећој елиминацији после детаљног прегледа, анализе према задатим критеријумима и дискусије за сваки рад понаособ 
елиминисани су конкурсни радови са радним шифрама: 02, 06, 18, 19, 24, 26 и 32.
ОСтАЛИ зА дАље РАзмАтРАње: 04, 08, 23, 27 и 29 ( укупно 5 радова ) с тим  што је жири закључио  да се сваки рад који је елиминисан у претходним 
корацима, може  поново да се врати на разматрање, већином гласова .

пети састанак жирија одржан је дана 16.07.2015.године са почетком у 15,00 часова. 
до петог  састанка жирија известиоци су поново радили на прегледу свих изабраних  радова, меродавним за даљи рад жирија. Известиоци су у овом новом 
кругу извештавања коментарисали урбанистичке и архитектонске концепте, као и типологију станова изабраних 5 радова у најужој  селекцији.
У наставку седнице и после детаљног  поновног прегледа сваког рада понаособ , жири је, од 5 радова који су ушли у најужи круг за награде и откупе, 
рангирао радове са шифрама 04 и 29 за откупе према унапред утврђеним критеријумима.

Након дискусије у којој су учествовали присутни чланови, жири је једногласно оценио 3 кандидата за награде према успостављеним и квантификованим 
поткритеријумима. 
Сходно оценама, жири је једногласно потврдио и сагласио се са предлозима за прву, другу и трећу награду (које се рангирају са бодовима) и откупе (без 
бодовања) и то да се:

Радна шифра 27 - рангира са  93 бода / од максималних 100
Радна шифра 23 -   рангира са  63 бода / од максималних  100
Радна шифра 08 -  рангира са  60 бода / од максималних 100



Једногласна Одлука жирија је да се:

прва награда додели радној шифри 27 у износу од нето 500.000,00 динара, према наградном фонду из расписа конкурса;
друга награда додели радној шифри 23 у износу од нето 400.000,00 динара,  према наградном фонду из расписа конкурса;
трећа награда додели радној шифри 08 у износу од нето 300.000,00 динара,  према наградном фонду из расписа конкурса;
Откупна награда додели радној шифри 04 у износу од нето 150.000,00 динара, према наградном фонду из расписа конкурса;
Откупна награда додели радној шифри 29 у износу од нето 150.000,00 динара, према наградном фонду из расписа конкурса;

додељене награде и откупи су у оквиру наградног фонда датог у Распису конкурса (1.500.000,00 динара).

Након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора, па је констатовано  да је једногласном Одлуком жирија: 

ПРВА НАГРАДА у нето износу од 500.000,00 динара 
ауторска шифра 54992 – радна шифра  27

Ауторски тим: Славиша Кондић, Драгана Вимић, Миљана Игњатовић, Милан Брзаковић

ДРУГА НАГРАДА у нето износу од 400.000,00 динара 
ауторска шифра 82311 – радна шифра 23

Аутори: АКвС архитектура
Анђела Карабашевић, архитекта, Владислав Суџум, Бојана Марковић, архитекта

ТРЕЋА НАГРАДА у нето износу од 300.000,00 динара
ауторска шифра 88008 – радна шифра 08

Ауторски тим: КАНА архитекти
Љиља Брајковић, дипл.инж.арх., Драгана Маричић, м.арх.
Сарадници : драган Андрић, м.арх., бојана гочанин, м.арх.

 
 

ДВА ОТКУПА од по 150.000,00 нето динара 
ауторска шифра 17895 – радна шифра 04

Аутори: Кордић Немања, дипл.инж.арх., Стевановић Никола, дипл.инж.арх.
Сарадници: милица Ђоковић, дипл.инж.арх., ема Стојковић, дипл.инж.арх., мр војислав Стевановић, дипл.инж.арх., Јефто терзовић, дипл.инж.арх.

ауторска шифра 52813 – радна шифра 29
Ауторски тим:

Марија Крсмановић Stringheta, архитекта, Bruno Oliveira  Stringheta , архитекта, Тијана Стевановић, архитекта и Милена Кордић, архитекта
Сарадници: Јован топаловић, 3д модел – ентеријер, дејан владисављевић, 3 д модел, екстеријер, Nazis Khurshidkhan, сарадник

зАКљУчНА НАпОмеНА И пРепОРУКА ЖИРИЈА

Имајући у виду резултате бодовања награђених радова,  тј. значајну разлику у квалитету између I награде (93 бода) у односу на II и III награду (63 и 60 бодова), 
Жири је једногласно препоручио Наручиоцу да у будући преговарачки поступак за разраду идејног решења (дефинисан Расписом Конкурса и позивом за учешће на 
конкурсу за дизајн) буде узето првонаграђено решење (радна шифра 27).



27 54992  ПРВА НАГРАДА
ауторски тим:
Славиша Кондић, драгана вимић, 
миљана Игњатовић, милан брзаковић

Основна карактеристика предложеног решења је једноставан и ефикасан одговор на тему – реализација социјалног и приступачног становања, програмске захтеве 
конкурса, урбанистички оквир и карактеристике локације.

Имајући у виду тип становања и исказани императив економичности у изградњи и експлоатацији, предложено решење рационално користи просторне могућности 
локације. Формира комплекс од пет ламела, међусобно повезаних у форми непрекинутог низа. благу разуђеност постиже постављањем дела објекта на грађевинску 
линију у северозападном делу комплекса, као и формирањем пасажа - пешачких продора, на сустицању ламела.

Рад препознаје потребу за компактним решавањем свих функционалних захтева у циљу балансираног односа изграђених и слободних/зелених површина. Својом 
просторном оранизацијом покушава и успева да максимално искористи локацију уз императив формирања три нивоа јавности, односно приватности простора 
– јавни (ка улици), полујавни (заједнички отворени простор и пешачка комуникација која повезује све делове комплекса) и приватни (део партера коришћен за 
предбаште-дворишта станова у приземљу оријентисаних ка југозападу). 

грометрија локације и изабрана типологија, као и задати број стамбених јединица одговарајуће структуре, резултирали су доминантно једнострано орјентисаним 
становима, једноставне и јасне функционалне организације.



Избором примене два модула, 7.20m и 5.10m, рад помирује два међусобно конструктивно некомпатибилна садржаја – становање и паркирање и реализује оптимално 
функционално решење и рационалан конструктивни склоп.  
Квалитативно унапређење представаља формирање стамбених јединица у приземљима са предбаштама, у зони ка парцелама индивидулног становања, чиме је 
постигнут примерени спој колективног и индивидулног становања непосредог окружја.

И у обликовном смислу понуђено решење задржава свој основни карактер: поштовање контекста, једноставност и рационалност, као и одговорност према врсти 
намене и захтевима постављеним у конкурсним условима, те користи „архетипску форму стамбеног објекта – кућа са двоводним кровом“, а у материјализацији 
објекта крајњу сведеност, комбиновањем „демит“ фасаде на првом, другом спарту и поткровљу, и фасадну опеку у приземљу и на појединим деловима спратова. 
применом белог пластифицираног лима као кровног покривача постиже обликовно континуалну целину.

понуђено решење припада малој групи радова који су узели у обзир и искористили благу покренутост терена.
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23 82311 ДРУГА НАГРАДА
ауторски тим:
АКвС архитектура
Анђела Карабашевић, архитекта, 
владислав Суџум, 
бојана марковић, архитекта

понуђено решење успешно решава суочавање две постојеће типологије становања, блока и индивидуалне куће, полупропусним објектом задате спратности. 
пројектом су истовремено испоштовани сви задати урбанистички параметри са знатно смањеним степеном заузетости који омогућава формирање квалитетних 
заједничких простора и игралишта на отвореном.

Рад је такође испоштовао денивелацију терена формирањем 3 ламеле са прилагођеним котама и два колска пролаза ка унутрашњости парцеле где поред поменутог 
игралишта формира два отворена паркинг простора. дељење затвореног паркинг простора по ламелама са засебним улазним рампама их чини једноставнијим 
за одржавање само у случају да се станови дају са припадајућим паркинг местом. при том је премашен задати број паркинг места али са примедбом да неки од 
њих немају довољну ширину улице за коректну оперативност. такође пројекат предлаже да у свакој од ламела, од два пројектована лифта, само један од њих има 
станицу у гаражи. то решење са једне стране рационализује простор за паркирање али са друге отежава приступ станара. 



Обликовно пројекат нуди пре свега савремен приступ архитектури социјалног становања дајући им статус заштићених а не одбачених грађана. пројекат такође нуди 
однос бруто-нето изграђене површине од 1.20, што је за сваку похвалу због свог утицаја на рационалност трошкова. Исто се може рећи и за добијени однос нето 
стамбене и нето корисне надземне површине од 0.83. 

пројекат је задовољавајуће обрадио тему енергетске ефикасности која се уклапа у предвиђену предрачунску вредност инвеситора. У исто време сматрамо да је 
достављени оријентациони предмер радова нереално мали за понуђено решење.

Станови су једнострано оријентисани док се вертикалне комуникације отварају на обе подужне фасаде остварујући оптималну осветљеност и проветреност. 
Остварен је задати број од 270 стамбених јединица са квалитетном унутрашњом организацијом, али без приказа станова за лица са посебним потребама. такође 
није представљен приступ објекту за исте што умањује квалитет пројекта због игнорисања потребa важних социјалних категорија.  
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08 88008 ТРЕЋА НАГРАДА
ауторски тим: 
КАНА архитекти
љиља брајковић, дипл.инж.арх. 
драгана маричић, м.арх.
Сарадници: 
драган Андрић, м.арх. 
бојана гочанин, м.арх.

понуђено решење својом урбанистичком диспозицијом, опредељењем ка одређеном функционалном, обликовном, па самим тим  и волуметријском обрасцу  се 
сврстава у значајну групу радова исте или сличне естетике. Наглашена подужност парцеле, предложена изградња  у „једном потезу“ успоставља врло јасно 
дефинисан став – формирање и подржавање амбијента „градске улице“. Оно што га чини различитим је способност промене ритма волумена (по висини и дубини), 
као и потенцирање основних, градивних елемената архитектонског израза (улази, еркери, терасе, наглашени забатни зидови). тиме свом архитектонском ансамблу, 
сазданом од 8 елемената обезбеђује индивидуалност и препознатљивост.

Иако се не препознаје напор (или жеља) да се новопројектована мегаструктура рашчлани, у циљу формирања микроамбијента, аутори ипак успостављају квалитетан 
дијалог између затеченог блоковског – колективног и индивидуалног становања, тиме што јединствени подужни габарит формирају као низ од препознатљивих 
8 „кућа“. међутим, применом истог пројектантског приступа (декомпоновањем) на нивоу приземља - формирањем пасажа - пролаза, нажалост није препозната 
могућност да се оствари квалитетнија комуникација унутар самог плаца.

Рад се одликује квалитетним одговором већини релевантних захтева из расписа конкурса:  постигнитим параметрима – урбанистичким показатељима, траженом и 
оствареном структуром, као и бројем станова.



Станови су већином једностране оријентације, проистекли из двотракта као једине рационалне концепције формирања ламеле, али логично организовани, 
избалансираних димензија и могућности, те представљају врло квалитетан одговор захтевима инвеститора, и потребама крајњих корисника. такође, формирани 
склоп – низ ламела сугерише и на могућност фазне изградње.

Ипак, потребно је указати на недовољно изграђен однос према морфологији терена, као и на слободно тумачење потребе за траженим бројем паркинг места, које 
аутор образлаже тиме  да је изградња могућа у сутеренској етажи сходно нивоу инвестиције (конструктивни систем је адекватно постављен). 

Аутор је сведеном формом, материјализацијом, и рационалним приступом показао професионалну зрелост и препознавање теме - пројектовање објеката за потребе 
социјалног становања. 
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04 17895 ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТKУП
аутори: 
Кордић Немања, дипл.инж.арх., Стевановић Никола, дипл.инж.арх.
сарадници: 
милица Ђоковић, дипл.инж.арх., ема Стојковић, дипл.инж.арх.
мр војислав Стевановић, дипл.инж.арх., Јефто терзовић, дипл.инж.арх.

просторни концепт предложеног решења је заснован на позиционирању два подужна габарита наспрамна постојећој блоковској структури, формирајући паузу, 
међуодстојање - као место окупљања опремљено неопходним урбаним мобилијаром. Објекте дефинишу два међусобно прожета обликовна и материјална израза, 
као (по речима аутора) „носиоци индетитета стамбених целина у оквиру предложене структуре“. У креирању препознатљивости од изузетног значаја је улога 
модуларних поља фасадне опеке – „црвена и зелена зграда“. 

Рад представља зрео одговор условима урбанистичке легислативе, као и врло захтевном програмском задатку. Карактер читаве структуре је врло вешто и доследно 
изведен из обликовних својстава и особености архитектуре у непосредном контексту, и материјализован је кроз савремени архитектонски вокабулар. Објекти су 
конципирани као двотракти са наглашеном хоризонталном комуникацијом, компактне форме и оптималне површине фасадног омотача. пројектоване стамбене 
јединице су већином квалитетне, како по функционалној тако и структурној заступљености, оријентације североисток-југозапад. 

мањкавост овог концепта се очитава између осталог и у немогућности прерасподеле потребног броја стамбених јединица у надземним етажама. Један, релативно 
мали број станова, је позициониран на нивоу сутерена, односно испод нивоа приступне комуникације, те иако опремљен засебном, индивидуалном зеленом 
површином, и позициониран ка унутрашњости парцеле, има деградирану позицију у односу на цео склоп.

презентовани концепт, уз присутне и препознате мањкавости ипак чини доследан, коректан одговор задатој теми, и као такав афирмише додатне вредности у 
тумачењу појма и значења стамбене архитектуре социјалног нивоа.





29 52813 ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТKУП
ауторски тим: 
марија Крсмановић Stringheta, архитекта, Bruno Oliveira  Stringheta, архитекта
тијана Стевановић, архитекта и милена Кордић, архитекта
сарадници: 
Јован топаловић, 3д модел – ентеријер, дејан владисављевић, 3 д модел, екстеријер, 
Nazis Khurshidkhan, сарадник

посебан квалитет овог рада је проистекао из изузетно афирмативног урбанистичког концепта – потребе да се креира амбијент: „живота на ободу града“ као 
квалитетнијег животног окружења. Аутори своју поставку тумаче темом двојности: усмереност према унутрашњости парцеле шарматно названој „изабашта“ - 
полигону са засадом цвећа, поврћа и разноразног зеленила, али истовремено се и оријентишући ка приступној улици. На тај начин препознају урбани карактер 
– градски амбијент у контакт зони између постојеће блоковске изградње и индивидуалних објеката у низу. због свега наведеног решење нуди врло складан, 
избалансиран однос са затеченом изграђеном структуром у непосредном окружењу. показујући изузетну вештину у креирању амбијената у оквиру стамбених зона, 
које формирају 4 независна објекта,  аутори указују и на потребу препознавања, индентификације, како сами кажу „локације на ободу града“ која чини прелаз са 
урбаног на рурални модел живота.

такође ту „ двојност живота“ у предграђу, концепт је желео да нагласи као „предност, а не мањкавост“.

Нажалост, рад има значајних мањкавости, почев од нејасно дефинисаног односа према затеченој морфологији, преко мањег броја стамбених јединица (иако 
изузетно квалитетних) од програмом тражених 270, до нерационално великих заједничких површина и комуникација. 

Ипак, уз све неиспуњености програмских захтева (решивих у највећој могућој мери) рад представља иновативан допринос (можда и највећи од свих приспелих 
решења) задатој теми на нивоу урбанистичке поставке, изражене садржајности, наглашене ликовности, па све до симболичке вредности „живота на ободу велеграда“.







ПРИКАЗ НЕНАГРАЂЕНИХ КОНКУРСНИХ РАДОВА



01 30169
ауторски тим: 
Наташа Јанковић, маст. инж. арх. ( представник ауторског тима)
Јована Кликовац, маст. инж. арх., Аница максић, б. арх, студент мАСА
сарадници: 
марко Ћулибрк, маст. инж. арх.



02 12496
ауторски тим: 
Александар Недељковић, д.и.а., Ђорђе Недељковић, д.и.а., Јелена Ракоњац, м.арх.
сарадници: 
Јован Радисављевић, м.арх., Ана Раичевић, м.арх.
3д модел: марко Радосављевић, д.и.а.
Рад је урађен у предузећу Артпројект, београд



03 15107
ауторски тим: 
Катарина Церовић, маст. инж. арх., Небојша Цветковић, маст. инж. арх.
Ненад Цветковић, маст. инж. арх., горан Станојевић, архитекта



05 88928
ауторски тим: 
драгана Адамов, д.и.а., биљана биорац, д.и.а
3д модел: милена петровић, д.и.а. 



06 31713
ауторски тим: 
борислав петровић, д.и.а., Иван Рашковић, д.и.а., Нада Јелић, д.и.а.
Сарадници: милица Секулић, д.и.а., предраг Живковић, д.и.а., борис петровић, д.и.а., драгана 
добрисављевић, студ. aрх., Никола Јовановић, студ. aрх., Ксенија милошевић, д.и.а.
Конкурсни рад је рађен у оквиру конзорцијума Агм београд- SPACE Paris



07 55394
ауторски тим: 
Јован митровић, дипл.инж.арх., драгана Ћипријановић, маст. инж. арх., вера Станишић, 
маст. инж. арх., бојана Ковачевић, маст. инж. арх.
3д модел: Никола Цакић, маст. инж. арх.



09 77256
ауторски тим: 
Ђорђевић драган, д.и.а., Радосављевић Урош, д.и.а., Радосављевић Јелена, м.арх., 
Ђорђевић Александра, м.арх.



10 57293
ауторски тим: 
дипл. инж. арх. Андреј Радишић, дипл. инж. арх. Урош Новаковић



11 12346
ауторски тим: 
мирослава петровић балубџић, мр.дипл.инж.арх.
сарадници: 
марија Кочовић, дипл. инж. арх., Срђан галић, дипл. инж. арх. 



12 25448
ауторски тим: 
голубовић предраг, дипл. инж. арх.



13 87342
ауторски тим: 
бојана Ковач Ђурасиновић, дипл. инж. арх., милош Ђурасиновић, дипл. инж. арх. 
сарадници: 
Јована бугарски, маст. инж. арх., душан милошев, маст. инж. арх. 
Идејно решење је урађено у оквиру архитектонског студија пЛАт. ФОРм. А



14 47991
ауторски тим: 
Иља микитишин, д.и.а., Игор микитишин, б.арх.
техничка подршка: 
борис бановић, д.и.а



15 55773
Архитектонски биро “OFF” д.о.о. београд
ауторски тим: 
Сара вукмировић, м. арх., драгана Ћук, д.и.а., далибор пантић, д.и.а., бојана 
димитријевић, м. арх.



16 57722
аутори: 
„Re: a.c.t“ - дејан миловановић, гроздана шишовић



17 12123
аутор: „ 1х2STUDIO“ београд
ауторски тим: 
доц. зоран Абадић, д.и.а., душан миловановић, д.и.а., Јелена богосављевић, м.арх., 
Јелена загорац, м. арх., душана Николић, м.арх.



18 01000
ауторски тим: 
Јелена митровић, дипл. инж. арх., Јелена Кузмановић, м.арх., бранислав митровић, дипл. инж. арх.
пројектанти:
марија бјелић, м. арх., Адријана Страценски, м. арх.
сарадник: 
Александра богдановић, м.арх.
3Д визуализација: 
Ана Узелац, дарко Кадвањ, м. арх.
консултант:  
Синиша таталовић, дипл. инж. арх. 



19 93134
ауторски тим: 
милорад Обрадовић, дипл. инж. арх., милош Комленић, дипл. инж. арх.
сарадници: 
дуња Обрадовић, арх., Славица Раковић, дипл. инж. арх., 



20 01010
“PC ART” д.о.о., београд
ауторски тим: 
Ранка Обућина, Ивана парте дробац, милица Нешић, тијана миловановић, марија Ковљанић



21 12032
аутор: 
м. арх Игор штилић



22 77077
„Студио“ д.о.о. београд, „пам Консулт еООд“ Софија, бугарска
аутор: 
дипл. арх. Румен първанов 
коаутори: 
дипл. инж. арх. дубравка матовић, дипл. арх. Искрен галев, дипл. арх. даниела димитрова



24 65734
аутори: 
Катарина Живковић, дипл. инж. арх., Јасна дракуловић, дипл. инж. арх., владимир 
Стевановић, дипл. инж. арх., марко Филиповић, дипл. инж. арх.
сарадник: 
биљана Ангеловски , дипл. инж. арх.



25 12263
аутор: 
миљан Радоњић, архитект



26 15973
аутор: 
вања панић, дипл. инж. арх.



28 71214
аутори: 
дипл. инж. арх. војислава Лопичић, 
дипл. инж. арх. марко Наумовић, 
студ. арх. Никола митић



30 30385
ауторски тим: 
марија Срећковић, м. арх., Никола Косијер, м. арх., марио бечко, дипл. инж. арх.
Радмила пантовић, м. инж. пејз. арх.



31 99899
ауторски тим: 
душан Стојановић, дипл. инж. арх., павле Стаменовић, дипл. инж. арх.
сарадници: 
милица боровић, м. арх., мирјана Јовић, м. арх.



32 11223
аутори: 
Јелена милетић, д.и.а., дејан милетић, д.и.а.
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