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ОПШТИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На основу чл.38 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“, број 86/15), Правилника о начину и
поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Сл. гласник
РС“, број 31/15) и Одлуке o покретању поступка јавне набавке бр.64566/1-01 од 12.10.2016.
године, као и на основу Уговора за стручну помоћ у организацији урбанистичко – архитектонског
конкурса за део Блока 13 на Новом Београду бр.31403/2-01 од 19.05.2016. године склопљеног
између Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Удружења архитеката
Србије из Београда, Кнеза Милоша 7а, сачињена је конкурсна документација за јавну набавку:
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду.
1.

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.,
11000 Београд, Његошева 84
ПИБ: 100293512
МБ: 07094094
Интернет страна Наручиоца: www.beoland.com
(у даљем тексту: Наручилац)

2.

Назив и адреса спроводиоца у организацији конкурса:
Удружење архитеката Србије, 11000 Београд, Кнеза Милоша 7а
ПИБ: 107128507
Интернет страна: www.u-a-s.rs

3.

Особа или служба задужена за контакт и адреса електронске поште:
Из Дирекције:
Милана Јочић, дипл.инж.арх., контакт телефон: 011/20-41-324,
e-mail адреса: milana.jocic@beoland.com
Из Удружења архитеката Србије:
Ана Главички, секретар, контакт телефони: 011/32-30-059 и 011/3239-754;
e-mail адреса: sas-dab@eunet.rs

4.

Врста поступка јавне набавке:
Конкурс за дизајн

5.

Редни бр. набавке: К-2/16

6.

Предмет јавне набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког
планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа

7.

Назив и ознака из општег речника набавке:
71200000 (архитектонске и сродне услуге)

8.

Опис конкурса
Отворени анкетни једностепени урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на
Новом Београду.

9.

Циљ конкурса
Циљ израде конкурса јесте да се, на основу анализе просторних ограничења непосредног
и ширег окружења, потенцијала, потреба, трендова и захтева:
 дефинишу оптималне развојне могућности простора и потенцијали за нову изградњу;
 дефинишу целине према намени и садржају објеката у складу са планским,
амбијенталним и другим карактеристикама за које се могу одредити правила грађења
кроз планску разраду;
 преиспита простор и са свих других аспеката како би се локација дефинитивно садржајно
и обликовно употпунила у складу са планираним значајем за град;
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 преиспита и дефинише, кроз просторно програмску проверу, могућност реализације
нове зграде Београдске филхармоније;
 дефинише препознатљиво урбанистичко-архитектонско решење адекватно значају
локације које кореспондира са окружењем;
 предложе садржаји ван границе заштићене околине споменика културе у складу са
амбијенталним карактеристикама блока и планским усмерењима.
Изабрана решења представљаће основ за формулисање планског решења и израду
урбанистичко-планске документације за предметно подручје.
10. Тип конкурса
 према праву на учествовање: конкурс је отворен.
 према циљу конкурса је анкетни.
 по степену спровођења: конкурс је једностепени.
11. Опис и задатак конкурса
Задатак конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења за део Блока 13
на Новом Београду, са свим елементима који се захтевају програмом овог Конкурса.
Конкурс се расписује ради провере просторних и функционалних капацитета локације
и прибављања предлога за што квалитетније урбанистичко – архитектонска решење
којим ће се дефинисати морфологија новопланиране изградње, пре свега на локацији
постојећих темеља раније предвиђеног Музеја Револуције и уређења слободних
површина, као и њихов однос са околином, посебно у односу на Палату Србија
(споменик културе Палата Савезног извршног већа), постојеће заштићено парковско
уређење и реку Дунав.
12. Услови за спровођење конкурса
Конкурс се расписује у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (у даљем тексту: ЗЈН) и Правилником о начину и поступку за
расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник
РС" бр. 30/15) (у даљем тексту: Правилник).
 Сваки учесник конкурса/понуђач који је званично преузео конкурсну документацију
стиче право учешћа на конкурсу.
 Предајом рада сваки учесник/понуђач прихвата пропозиције овог конкурса.
13. Услови за учешће на конкурсу
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом
из области архитектуре без обзира на њихову територијалну припадност и њихове
личне особине. Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, по жељи, укључе
стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели
унапређењу конкурсних решења, као и студенте.
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и
спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са
истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.
14. Обавезни услови за учешће на конкурсу
 Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен конкурсном
документацијом - расписом конкурса.
 Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати
све делове одређене конкурсном документацијом - расписом конкурса.
15. Састав жирија и известиоци:
Председник жирија
 Милутин Фолић, дипл.инж.арх., градски урбаниста
Чланови жирија
 Небојша Мињевић, дипл.инж.арх. – члан жирија
 Ирина Коробина, дипл.инж.арх. – члан жирија

3 / 50

 Проф. Дејан Миљковић, дипл.инж.арх. – члан жирија
 Бојан Ковачевић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Заменик члана жирија
 Милана Јочић, дипл.инж.арх.
Известиоци
 Ана Лазовић, дипл.инж.арх.
 Јелена Ђерић, дипл.инж.арх.
Секретар жирија
 Ана Главички, Удружење архитеката Србије
16. Обавезе Наручиоца према одлуци жирија
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са ЗЈН,
Правилником и засновану на професионалним и етичким начелима рада.
17. Садржај конкурсне документације:
 Општи део конкурсне документације;
 Програм конкурса;
 Прилози уз програм – подлоге и пратећа документација (преузимају се од Удружења
архитеката Србије, на начин описан у тачки 18. став 2. конкурсне документације) која
садржи:
- Информационе графичке прилоге,
- Графичке дигиталне подлоге,
- Смернице надлежних институција,
- Изводе из актуелних урбанистичких докумената,
- Фотографије локација,
- Табеле – биланси капацитета за новоформиране садржаје у Блоку 13
- Осталу документацију уз програм
Програм конкурса обухвата: повод и циљ израде конкурса, опште и посебне карактеристике
простора, конкурсни задатак, критеријуме за оцену радова и правила конкурса.
18. Услови, начин и адреса преузимања конкурсне документације
Увид и преузимање Конкурсне документације, изузев пратеће документације набројане
тачком 17. алинеја 3, врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца: www.beoland.com.
Конкурсна документација – Распис, укључујући и пратећу документацију набројану тачком
17. алинеја 3. преузимају се уз накнаду од Удружења архитеката Србије, Кнеза Милоша
7a/III, Београд, од 12.10.2016. сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова или се могу
наручити преко канцеларије Удружења архитеката Србије тел: 011/3230-059,
тел/факс: 011/3239-754, е-mail адреса: sas-dab@eunet.rs. На захтев учесника конкурсне
подлоге ће се слати препоручено поштом на захтевану адресу.
19. Конкурсни рокови
 Почетак конкурсног рока / датум оглашавања
12.10.2016.
Подлоге и документација Конкурса могу се преузети од Удружења архитеката Србије,
Кнеза Милоша 7а/III, Београд.
 Рок за постављање питања је до
Питања се могу постављати на е-mail адресу: sas-dab@eunet.rs.

31.10.2016.

Рок за одговоре на питања
04.11.2016.
Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављени на Порталу управе за
јавне набавке, интернет страни Наручиоца и интернет страни Удружења архитеката
Србије у року од четири дана од истека рока за постављање питања. Исти ће бити
доступни на интернет страни Удружења архитеката Србије до истека рока за предају
радова.
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 Рок за предају радова је
13.12.2016.
до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у
просторијама Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/II I.
 Објављивање резултата конкурса
28.12.2016.
Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страни Удружења архитеката
Србије, интернет страни Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и
Порталу управе за јавне набавке.
 Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће
организована најкасније 60 дана након објављивања резултата конкурса.
 О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити
обавештени на сајту Удружења архитеката Србије.
20. Садржај конкурсног рада
Текстуални део
 Опис и образложење предложеног решења
 Попуњене табеле дате у прилогу - Биланси капацитета за новоформиране садржаје
у блоку 13
 Умањени графички прилози на А3 формату
Графички прилози
 Конкурсно подручје у контексту непосредног окружења изграђених суседних
блокова
Концептуални план - Ситуациони приказ основних карактеристика планираних
структура и њихових односа
Р=1:3000
 Просторно - програмско решење конкурсног подручја
Технички план – диспозиција, садржаја и намена у простору, планирани капацитети,
њихове позиционе и димензионалне карактеристике, спратност изграђених структура,
функционални односи, саобраћајно и нивелационо решење, пешачка кретања
Р=1:1500
Композициони план - план физичких структура, план маса и њихових просторних
односа – Ситуациони приказ (са баченим сенкама)
Р=1:1500
Ситуациони приказ партера са основним карактеристикама партерног уређења и
уређења зелених површина
Р=1:1500
Карактеристични изгледи и пресеци

Р=1:1500

 Урбанистичко – архитектонско решење просторне целине комплекса нове
зграде филхармоније
партерно решење, основе, пресеци, изгледи

Р=1:500

просторни приказ
 3Д прикази из задатих праваца и по избору конкурената
Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички
прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови
који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
 Остали графички прилози – по нахођењу
21. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада
Текстуални део
 Текстуално образложење на А3 формату доставити у 6 примерака.
 Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет
бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Ariаl, Bold, 30.
 Језик конкурса је српски, текстови морају бити у фонту Ariаl величине 11 пункта.
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Графички део
 Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 см.
 Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, фонт
Ariаl, Bold, 50.
 Графички прилози се каширају на пени од стиропора до 5мм дебљине.
Сви прилози, графички и текстуални, морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора
бити и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ). На
спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl,
Bold, 50.
Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.
 Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву
конкурената.
 Коверта са назнаком "ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ", садржи шифром означен списак са
именима чланова ауторског тима и сарадника и податке о адреси за контакт (поштанској
и e-mail) и броју контакт телефона.
Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење
и варијанте решења нису дозвољене.
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа,
означавају се истом шифром.
Све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно је доставити и у електронскоj форми, у
pdf формату, у резолуцији од 200dpi, на СD-у или на флеш меморији.
Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву,
димензији и броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже
горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
22. Критеријуми жирија за оцену радова
Поред поштовања и задовољења услова из конкурсног задатка, те усклађености
конкурсног решења са датим условима и препорукама Жири ће вредновати конкурсне
радове на основу следећих општих критеријума:
 Карактер и квалитет унапређеног урбаног идентитета подручја у контексту слике града и
централне зоне Новог Београда,
 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног решења
 Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике целине и
карактеристичних делова:
- Однос према ширем окружењу и контактном подручју
- Однос према непосредном окружењу, градитељском и културном наслеђу
 Програмска и економска оправданост предложеног решења
 Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења,
очување и унапређење квалитета животне средине)
 Спроводљивост предложеног решења
 Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге
23. Врста и висина награда
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају
пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног
фонда у износу од 2.688.000,00 динара, према следећој расподели:
 Прва награда
1.152.000,00 динара;
 Друга награда
768.000,00 динара;
 Трећа награда
384.000,00 динара;
 2 откупа укупно
384.000,00 динара.
Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са
могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.
Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови
извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у
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року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца, односно 45
дана од дана пријема и овере фактуре код Наручиоца.
24. Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и услови заштите
ауторских права и преноса имовинских права аутора на Наручиоца
 Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим
именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс. Ауторски тим
чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeд ничких
ауторских права.
 Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских
права аутора Расписивачу уколико је предметни рад награђен или откупљен.
 Награђени и откупљени радови могу се користити у целини или у деловима и кроз
израду планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену,
односно просторним и техничким могућностима и ограничењима.
 Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке
документације.
 Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Наручилац може
консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта,
а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну
сарадњу стране ће регулисати посебним уговором.
 Аутори задржавају право на публиковање својих радова.
 Наручилац има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише
резултате конкурса.
25. Садржај изјаве конкурената/понуђача
Конкурентом/понуђачом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао
конкурсни рад у складу са овим Расписом конкурса.
Садржај Изјаве конкурента/понуђача, обухвата следеће:
 Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр.
личне карте.
 Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника.
 Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда.
 Изјава о преносу свих имовинских права аутора.
 Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен
или откупљен.
 Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању
лица кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo
испуњава услове учeшћa нa кoнкурсу.
 Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са подацима за
уплату за наведена лица (ауторе и сараднике).
 Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у
случају да није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима.
26. Језик конкурса
Српски језик.
27. Завршне одредбе у случају спора
У случају спора надлежан је редован суд према седишту Наручиоца.
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1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА
Предмет конкурса је урбанистичко-архитектонско решење дела Блока 13 на Новом Београду.
Обухват конкурса је подручје дефинисано регулацијама Булевара Николе Тесле, Улице Ушће,
Булевара Михајла Пупина и приступне-сервисне саобраћајнице према блоку 12. Укупна
површина подручја у обухвату конкурса је 47.2 hа.
Повод за расписивање конкурса је чињеница да се велики део подручја блока 13, у самом
средишту централне зоне Новог Београда, а које за град представља изузетан функционални и
просторни ресурс, данас потпуно неадекватно користи (изузев зоне у којој се налази и коју
користи Палата Србија), девастиран је и неприступачан становницима те истовремена потреба и
спремност Града Београда да приступи реализацији објекта концертне дворане од националног
значаја / нове зграде Београдске филхармоније.
С тим у вези, а у складу са обавезом из ПГР-а грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе – град Београд, према коме реализацији нових објеката културе претходи израда
Плана детаљне регулације уз обавезу израду архитектонско урбанистичког конкурса, донетом
Одлуком о изради Плана детаљне регулације блока 13, градска општина Нови Београд
објављеној у "Сл. листу града Београда" бр. 30/15 и Закључком Градоначелника града Београда
бр. 350-8833/15-Г од 23.12.2015. године, расписује се отворени, анкетни, једностепени
урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на Новом Београду.
Конкурс се расписује ради провере просторних и функционалних капацитета локације и
прибављања предлога за што квалитетније урбанистичко – архитектонска решење којим ће се
дефинисати морфологија новопланиране изградње, пре свеага на локацији постојећих темеља
раније предвиђеног Музеја Револуције и уређења слободних површина, као и њихов однос са
околином, посебно у односу на Палату Србија (споменик културе Палата Савезног извршног већа
), постојеће заштићено парковско уређење и реку Дунав.
Циљ израде конкурса јесте да се, на основу анализе просторних ограничења непосредног и ширег
окружења, потенцијала, потреба, трендова и захтева:
 дефинишу оптималне развојне могућности простора и потенцијали за нову изградњу;
 дефинишу целине према намени и садржају објеката у складу са планским,
амбијенталним и другим карактеристикама за које се могу одредити правила грађења
кроз планску разраду;
 преиспита простор и са свих других аспеката како би се локација дефинитивно садржајно
и обликовно употпунила у складу са планираним значајем за град;
 преиспита и дефинише, кроз просторно програмску проверу, могућност реализације нове
зграде Београдске филхармоније;
 дефинише препознатљиво урбанистичко-архитектонско решење адекватно значају
локације које кореспондира са окружењем;
 предложе садржаји ван границе заштићене околине споменика културе у складу са
амбијенталним карактеристикама блока и планским усмерењима.
Изабрана решења представљаће основ за формулисање планског решења и израду
урбанистичко-планске документације за предметно подручје.
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2.

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

Зона Центара Новог Београда, Првобитни Нови Београда, којој припада блок 13, данас
представља један од најрепрезентативнијих и функционално најзначајнијих делова Београда.
Савремена градска структура, отворених блокова, која се у континуитету, изграђује од 40-их
година XX века до данас, у погледу историјског развоја Београда представља великим делом
споменички простор који сведочи о привредном, управно административном и културном
развоју града. Имајући у виду да је ово део града који је настајао по правилима и принципима
модерног урбанизма XX века, очување започетог концепта изградње је примарни задатак са
циљем да се постигнути квалитет одржи и унапреди.
2.1. Шире и непосредно окружење
Предметни блок налази се у оквиру целине Центар Новог Београда окружен са три стране у
највећој мери формираним блоковима чија је морфологија физичке структуре карактеристична
за подручје Новог Београда, а у складу са периодом њиховог настајања.
Намена објеката у окружењу је претежно стамбена, стамбено-пословна и пословна, са пуним
спектром комерцијалних активности који, осим савремених пословних и трговачких центара,
укључује и главна представништва пословних корпорација, хотеле високе категорије, пословне
апартмане, као и пратеће делатности забаве и разоноде.
Са четврте, северне, стране преко зелених површина Парка пријатељства подручје остварује
контакт са реком Дунав. Зелени појас уз Дунав са постојећим парковски површинама у
предметном блоку, Парк пријатељства на Ушћу, појас између Бранковог моста, Булевара Николе
Тесле, хотела Југославија, Дунава и Саве, су део система зеленила са предлогом за заштиту
предела.

слика 1: Постојећи садржаји у окружењу
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Јасно постављена ортогонална блоковска матрица центра, дефинисана регулацијама Булевара
Николе Тесле, Улице Ушће, Булевара Михајла Пупина и приступне-сервисне саобраћајнице
према блоку 12, раздваја блок 13 од контактних блокова 14, 16, 21, 26, 30 и 12.
Непосредно контактно подручје карактеришу различите просторно-амбијенталне целине, са
којима тренутно простор блока 13 минимално, или готово уопште не кореспондира.
БЛОК 14 - ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА
Североисточно од предметне локације, од Булевара Николе Тесле ка Дунаву, налази се
знаменито место - Парк пријатељства у Новом Београду који је својим специфичним
архитектонско-урбанистичким и стилским вредностима репрезент једне посебне друштвене,
естетске и културне климе у првим деценијама након Другог светског рата.
Поводом прве конференције несврстаних земаља која је одржана у септембра 1961. године, а на
иницијативу Покрета горана, овом међународном скупу дато је и посебно обележје подизањем
парка у на површини од 14ха у блоку 14 у Новом Београду. Подизање парка започело је сађењем
пирамидалног храста, а у току рада Конференције у централном делу парка формирана је Алеја
мира, у којој су шефови држава учесница у конференцији засадили по ''дрво мира'' - укупно 26
платана.
За уређење парка је 1965. године, расписан јавни конкурс а у реализацију даљег уређења парка
ушло се са првонаграђеним решењем архитекте Милана Палишашког. Уређење је трајало
наредне две деценије и до данашњих дана није у потпуности завршено. Пројектом су одређене
локације за садњу спомен-дрвећа према њиховој сродности и ареалу, а током времена у парку
је спомен-стабла засадило више од стотину државника из читавог света, с обзиром да је садња у
парку била саставни део државног протокола. Аутор стилизоване скулптуре окамењеног цвета
која се налази у средишту Алеје мира је вајар Лидија Мишић.

слика 2: Постојећи садржаји у блоку 14

Због својих културно-историјских и урбанистичко-пејзажних вредности овај простор је као
знаменито место утврђено за културно добро ("Сл. гласник РС" бр. 8/14).
Истовремено ово знаменито место се припада Приобалној зони Новог Београда, целине која
ужива статус претходне заштите и која, обухватајући већи простор између обала Саве и Дунава и
улица Бродарске и Булевар Николе Тесле, односно од моста Газела до улице Алексиначких
рудара, заједно са акваторијом река, зеленим површинама, као и материјалним и
нематеријалним културним наслеђем, чини визуелну спону између старог и новог дела града.
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БЛОК 16 - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНАТР УШЋЕ
Југоисточно од предметне локације, са друге стране Улице Ушће, налази се комплекс Ушће, коју
обликовно и морфолошки чине два сегмента изграђених и планираних структура: вертикални –
пословни центар и хоризонтални – шопинг центар, а које заједно са парковски уређеним
слободним површинама чине јединствену амбијенталну целину конципирану у складу са
значајем и посебностима локације и окружења.
Кула пословног центра један је од најпрепознатљивијих репера Новог Београда. Висином од
115м (са антеном 141м), највиша је зграда у Србији и једна од највиших на Балкану.
Првобитни објекат куле завршен је 1965. године као админстративни објекат највишег ранга и
значаја за период социјализма коме је припадао - Палата друштвено политичких организација,
односно главно седиште доминантних друштвено-политичких организација тадашње СФРЈ,
између осталих и Централног комитета Савеза комуниста Југославије, по чему је и популарно
названа Зграда ЦК.
Зграда је реализована на основу одабраног конкурсног решења другог конкурса расписаног за
исте потребе 1960. године (први конкурс, на коме није додељена прва награде, расписан је 1947.
године), чији су аутори архитекати Михаила Јанковића, Душан Миленковић и Мирјана
Марјановић. Висина првобитног објекта била је 106m. Конкурсно решење предвиђало је и анкес
- кружни павиљон са конференцијском двораном, који није реализован.
Почетком 90-тих година прошлог века након, распада СФРЈ и престанка постојања ЦК СКЈ зграда
се постепено трансформисала у пословну кулу са расположивим простором за издавање. Тада је
и добила и нови назив Пословни центар Ушће.
Током НАТО бомбардовања 1999. године, кула је тешко оштећена и била је ван функције до
реконструкције коју реализује нови власник, од 2003 године.

слика 3: Постојећи садржаји у блоку 16

Реконструкција куле и формирање комплекса МФЦ Ушће се реализује на основу првонаграђеног
решења изабраног на Конкрсу за Мултифункционални центар Ушће, 2003. године, ауторског тим
»ARCVS – prohouse« - архитекти Зоран Ђоровић, Драган Ивановић и Бранислав Реџић.
Конкурсним решењем предвиђено је формирање јединствене урбанистичко-архитектонске
целине МФЦ Ушће који се састоји од подцелине пословног центра формиране удвајањем куле
(реконструкцијом постојеће и доградњом нове куле) и подцелине шопинг центра у виду
габаритног хоризонталног анекса. До сада је реализована реконструкција постојеће куле (2004.
године) и објекат шопинг центра (2009. године)
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БЛОКОВИ 21, 26 и 30
Југозападно од предметне локације, наспрам блока 13, позиционирана је Централна зона Новог
Београда, са својих девет симетрично распоређених блокова (21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 и 30)
формирана на основу Регулационог плана Новог Београда из 1962. године (архитекти Милутин
Главички и Урош Мартиновић). Поменути Регулациони план израђен је у складу са Планом
Централне зоне Новог Београда из 1960. године (архитекти Л.Ленарчић, М. Главички, М.
Митић, Д. Миленковић и У. Мартиновић) као коначно исходиште дугог процеса планирања које
поставља главне карактеристике Новог Београда у духу функционалног града.
План централне зоне Новог Београда имплементиран је делимично кроз изградњу стамбених
блокова, док је средишњи део, намењен централним и јавним функцијама остао нереализован.
Изградњом стамбеног Блока 24 (1984 – 1989.год.) и спортске хале у Блоку 25, у пракси је
дефинитивно онемогућена реализација План централне зоне Новог Београда.
Вредност просторног концепта целине лежи у њеној урбанистичкој поставци заснованој на
међународним стандардима интернационалне архитектуре.
Непосредно суседство блока 13, са друге стране Булевара Михајла Пупина, чине блокови 21, 26
и 30.
Блок 21 – изграђен је, изузев југозападног дела и пратећих садржаја, који су касније реализовани,
од 1962. до 1966. године. У зони која кореспондира сa блоком 13, доминантна је стамбена
намена.
Морфологију физичке структуре чине слободностојећ објекти различите спратности од П+4+Пс,
преко П+8 до П+16+Пс. Атмосфера блока је „типична новобеоградска“.

слика 4: Постојећи садржаји у блоку 21

Структуре које овај блок чине препознатљивим у смислу репера су: угаони акценат у виду
групације 6 стамбених „кула“, спратности П+16 у зони ка раскрсници Булевара Михајла Пупина и
Милентија Поповића (архитекти Богдан Игњатовић и Леон Кабиљо) и средишњи стамбени
низ од девет повезаних ламела спратности П+4+Пс, који у својој дужини меандрира формирајући
унутршња дворишта употпуњена пратећим садржајима, рекреативним површинама за игру деце
и вредним зеленилом, а чија је развијена дужина скоро 1000м (архитекти Михајло Чанак,
Милисав Митић, Леонад Ленарчич и Иван Петровић).
Блок 26 – је у постојећем стању претежно слободна неуређена површина, изграђена је, само
делимично, у зони уз Булевар Михајла Пупина.
Период имплементације Плана централне зоне Новог Београда, у самом болку 26 није оставио
траг, а простор блока у протеклом вишедеценијском периоду, као део централне зоне Новог
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Београда и самостално, више пута је био предмет разматрања, просторно-програмских провера
и решавања, кроз студије, архитектонско-урбанистичке конкурсе и планове
Постојећа изграђена физичка структура у северозападном делу блока, спратности П+8, пословне
и комерцијалне намене и православна црква у унутрашњости блока, уз коју је предвиђен и
парохијски дом, реализовани су почетком 21. века, у складу са Детаљним урбанистичким
планом, чији је основ израде било награђено решење на урбанистичко - архитектонском
конкурсу 1998. године, архитект Свтислав Личина.
2007. године, спроведен је, до сада, последњи конкурс који обухвата подручје овог блока Конкурс за анкетно програмско урбанистичко-архитектонско решење блокова 25 и 26 у Новом
Београду. Тренутно су у току активности на изради планске документациј према
првонаграђеном решењу на поменутом конкурсу, архитекти Јована Митровић и Дејана
Миљковић, а који би требало да буде основ за реализацију новог пословног центра овог дела
града са новим просторним реперима – објектима високе спратности.

слика 5: Постојећи садржаји у блоку 26

слика 6: Планирани садржаји у блоку 26

Блок 30 – изграђен je, изузев објекта на југоисточном углу, у периду од 1967. до 1979. године,
према архитектонско-урбанистичком решењу арх. Уроша Мартиновића. Концепт блока у складу
је са премисама планирања Новог Београда – модерног града са објектима у зеленилу.
Доминантна намена је стамбена. Пословни објекат ГТЦ, на југоисточном углу, реализован је
почетком 21 века, према пројекту арх. Ђорђа Бобића.
Морфологију физичке структуре чине слободностојећ објекти различите спратности од П+4+Пс у
централном делу блока, преко П+8+Пс у југозападном и североисточном делу, до акцента у виду
пет солитера у на северозападу блока чија је спратност П+18+Пс.

слика 7: Постојећи садржаји у блоку 30
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БЛОК 12
Блок 12 граничи се са Блоком 13 на северозападу. Највећи део блока заузима изграђена физичка
структура стамбено-пословног комплекса YU бизнис центра, спратности П+8, карактеристичног
архитектонског израза, настала крајем 20-ог и почетком 21-ог века, прва фазе у централном делу
блока, архитект Милутин Гец, део комплекса ка Булевару Михајла Пупина, архитект Марио
Јобст. Неизграђени, северозападни део блока, предвиђен је за изградњу комерцијалних
садржаја - хотела, забавно рекреативног центра са слободним парковским површинама за које
је у току израда је планске документације.

слика 8: Постојећи садржаји у блоку 12

2.2. Блок 13
Простор блока 13, заједно са девет блокова у правцу осе СЗ-ЈИ, чини језгро централног дела
Новог Београда. Посебан значај локације блока 13 огледа се у њеној позицији кључног сегмента ширег подручја
централне зоне Новог Београда.

У постојећем стању блока, чији је простор омеђен Булеваром Николе Тесле, Улицом Ушће,
Булеваром Михаила Пупина и сервисном саобраћајницом према блоку 12, централну позицију
заузима Палата Србија (споменик културе Палата Савезног извршног већа, архитект Михаило
Јанковић) која је због неоспорних вредности заједно са делима ликовне и примењене уметности
која чине њен интегрални део, утврђена за споменик културе. Непосредно окружење палате, са
приступним платоима и централном фонтаном оријентисаном ка Булевару Михајла Пупина ,
осмишљено је и реализовано да са палатом чини јединствену урбанистичко-архитектонскофункционалну целину.
Данас је седиште државне управе и администрације.
У југоисточном делу блока, између источног крила Палате СИВ-а и улица Ушће, Булевар Михајла
Пупина и Булевар Николе Тесле, током 1978. године започета је изградња објекта Музеја
револуције народа и народности Југославије, архитект Вјенцеслав Рихтер, од ког је
реализована само армиранобетонска конструкција подрумског дела објекта.
У југозападном делу блока, на углу Булевара Михајла Пупина и приступне саобраћајнице за блок
12, налази се објекат бензинске станице, изграђен као привремен. Планом генералне регулације
мреже станица за снабдевање горивом ("Службени лист града Београда", бр.34/09) дата је
могућност да се кроз израду плана детаљне регулације преиспитају могућности за њен трајни
опстанак у простору.
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Преостали, значајан део површине обзиром на димензије блока од око 1292x366m, чине
слободне, несадржајне и неуређене зелене површине.
У оквиру слободних површина, испред источног крила Палате Србија, на посебно издвојеним
катастарским парцелама 1046/2 и 1046/3 КО Нови Београд, уз Булевар Михаила Пупина, налази
се и подземна црпна станица атмосферске канализације.
Осим наведених суштинских карактеристика локације и добра саобраћајна приступачност,
битна за високу концентрацију будућих корисника за планиране садржаје, комплементарни
садржаји у контактној зони и могућност функционалног повезивања са другим сегментима
централне градске зоне па и инфраструктурна опремљеност, чине Блок 13 изузетно атрактивним
за реализацију планираних јавних садржаја значајних не само за Новобеоградски центар већ за
шири национални ниво.
Објекат Палата Србија /споменик културе Палата Савезног извршног већа/
Палата Савезног извршног већа или данас Палата Србија, чија је реализација почела 1947.
године, грађена је као репрезентативни објекат намењен за седиште највиших институција
тадашње социјалистичке државе Југославије, а позната је и као зграда Савезне владе а,
најчешће СИВ или Палата федерације.
Палата Србија (споменик културе Палата Савезног извршног већа) представља једно од
најзначајнијих остварења југословенске послератне архитектуре и јединствен архитектонски
подухват у ширим оквирима. Својим посебним архитектонским вредностима представља важан
показатељ културних, друштвених и стилских норми које су означиле прелазно раздобље у
југословенској послератној архитектури, којим је начињен суштински заокрет од архитектуре
блиске примерима социјалистичког реализма ка градитељству под утицајем западноевропских
модела. Као објекат на којем су доследно спроведени постулати архитектуре интернационалног
стила како у спољашњем обликовању тако и у унутрашњем уређењу, заузима значајно место у
стваралачком опусу архитекте Михаила Јанковића, једног од водећих београдских и
југословенских стваралаца тог раздобља. Својим симболичким значењем, као и променама
назива, обележио је период стварања данас препознатљиве слике Новог Београда и града
Београда у целини. Због јединствене урбанистичке локације, која је утицала на просторни
концепт читавог будућег Новог Београда, поседује изузетне урбанистичке вредности и намеће се
као доминантан визуелни мотив и топоним модерног града Београда. Додатну урбанистичку
вредност објекта представља директно кореспондирање са реком Дунав, Великим ратним
острвом и Парком пријатељства, чије је уређење историјски, симболично и просторно у
директној вези са његовим подизањем. Успостављањем квалитетног односа између
архитектонског решења објекта и његовог непосредног природног окружења, као и уређењем
простране парковске површине са фонтаном и свечаним прилазом, постигнуте су и посебне
природне и хортикултурне вредности. Јединствен уметнички програм уређења ентеријера даје
палати карактер својеврсне галерије југословенске уметности 20. века и издваја је као објекат
изузетних уметничких, занатских и естетских вредности. Подигнут као објекат највише државне
институције, који је током своје педесетогодишње историје био стална позорница највиших
политичких и историјских догађаја и кроз који су прошле бројне значајне светске личности и
државници, споменик културе представља и сведочанство о важним догађајима и личностима за
националну и светску историју.
Саграђена је у временском раздобљу од 1947. до 1962. године. Прва етапа изградње, започета
према првонаграђеном пројекту загребачких архитеката Владимира Поточњака, Антона Урлиха,
Златка Најмана и Драгице Перак, на конкурсу 1947. године, прекинута је 1949. Зграда је
реализована према пројекту архитекте Михаила Јанковића и свечано отворена у септембру 1961.
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године, поводом одржавања Прве конференције шефова држава или влада несврстаних земаља
у Београду.
Пројектом загребачког тима предвиђена је изградња монументалне слободностојеће грађевине
са основом у облику слова "Н", чија су два конкавно извијена бочна крила повезана попречним
трактом. Тим решењем, по којем је делимично изграђена армиранобетонска конструкција
објекта, доминирао је спој корбизијанског решења основе и монументалног општег изгледа,
карактеристичног за совјетску архитектуру социјалистичког реализма. Након вишегодишњег
прекида изградње, палата је коначно реализована у периоду од 1955-1961. године, према
измењеном пројекту, чији је аутор београдски архитекта Михаило Јанковић. Пројекат архитекте
Јанковића и његовог тима унео је значајне измене како у унутрашњој организацији тако и у
спољашњем обликовању грађевине и означио победу модернистичког схватања архитектуре у
домаћем градитељству. Ослањајући се на постојеће елементе главног корпуса, извршена је
модернизација предлошка, чиме је постигнут утисак савремене монументалности.
Репрезентативном спољашњем изгледу објекта одговара модерно и луксузно уређење
ентеријера, реализовано, такође, према пројекту архитекте Михаила Јанковића, што овај објекат
сврстава међу пионирске примере "тотал дизајна" у домаћем градитељству. Посвећивање
свечаних салона у централном делу објекта свакој од шест република бивше Југославије исказано
је не само у њиховим називима него и у идејном решењу целокупног уређења, које је засновано
на истицању традиционалних народних мотива, карактеристичних за културно наслеђе сваке
федералне јединице. Физичким повезивањем салона, као својеврсних микромузеја народа и
народности, и централне свечане сале у јединствену просторно-функционалну целину, у
симболичној равни, исказан је концепт уједињења свих јужнословенских народа око идеје
југословенства.
Како је свечано отварање објекта планирано за одржавање Прве конференције несврстаних
земаља у Београду, намера је била да се раскошним и луксузним ентеријером палате нагласи
нова позиција Југославије у међународној политици. Одабиром еминентних југословенских
уметника за украшавање великих зидних површина свечаних простора, и опремањем просторија
посебно дизајнираним комадима намештаја, ентеријер палате обликован је као један од
најлепших и најоригиналнијих модерних простора у земљи. Посебну вредност објекта чини
колекција дела југословенског сликарства и вајарства, као и дела примењене уметности.
Особеност пројекта по којем је грађевина реализована представља обједињеност
архитектонских и урбанистичких принципа и начина размишљања. Велики општејугословенски
конкурс из 1947. године, према чијим условима је палата схваћена не само као архитектонски,
већ и као урбанистички репер читавог новог града, имао је пресудан утицај на развој
урбанистичких идеја за планирање изградње будућег Новог Београда. Реализацијом палате као
једне од три најраније подигнуте грађевине на простору будућег Новог Београда означен је
почетак реализације вишедеценијске идеје о преласку Београда на леву обалу реке Саве.
Естетске и визуелне вредности грађевине истакнуте су положајем објекта и посебним
парковским решењем околине са прилазима, платоима, паркиралиштем, помоћним објектима,
гаражама и фонтаном, које омогућују његово несметано сагледавање. Простор у окружењу
палате, обликован у пејзажном стилу, једноставних сведених линија стаза и приступа, по својој
величини одговара монументалности и репрезентативности објекта, са којим чини јединствену и
складну просторно-архитектонску целину. Фонтана испред главног улаза, изведена према
пројекту арх. Јанковића, истовремено са објектом, по својим естетским и технолошким
вредностима представља једно од најквалитетнијих решења те врсте код нас. На делу парка
између Палате Савезног извршног већа и некадашње зграде Централног комитета КПЈ, налазе се
темељи неизграђене зграде Музеја револуције народа и народности Југославије, чија је
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изградња започела 1977. године, према награђеном конкурсном решењу архитекте Вјенцеслава
Рихтера из 1961. године.
Основа палате је симетрична са средишњим делом и два бочна крила (у облику слова „Н“)
Површина заузета под објектом је око 28.000 m2, укупна површина зграде око 65.000m2, а поред
13 конференцијских сала, ту је и 744 просторија које су служиле као канцеларије.

слика 9: Постојећи садржаји у блоку 13

Објекат представља је изузетно је важан артефакт историје југословенске архитектуре. Симбол је
тадашње монументалност државе и убедљив градитељски документ једног времена. За
Споменик културе проглашена је не само због историјских и архитектонских вредности, већ и због
изузетне колекције дела врхунских ликовних стваралаца СФРЈ седамедесетих година прошлог
века, која красе унутрашњост Палате и представаљају изузетну збирку артефаката у регионалним
оквирима.
У конкурсној документацији, прилог IV – ОСТАЛА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, приложени су
садржаји са детаљнијим подацима о Палати Србија (споменик културе Палата Савезног
извршног већа).
Музеј револуције народа и народности Југославије
/раније планирани нереализовани објекат, чији се једини реализовани подземни део налази
у зони, овом конкурсном документацијом, предвиђеној за изградњу/
Планираној изградњи Музеја револуције народа и народности Југославије, у блоку 13,
претходио је општејугословенски јавни конкурс за идејно архитектонско решење објекта,
расписан током 1961. године. Од 29 приспелих радова, као најуспелије решење, одабран је рад
хрватског архитекте Вјенцеслава Рихтера. Реализација објекта започета је 1978. Године,
реализован је само подрумски део музеја који физички и данас опстаје у простору препуштен
времену и судбини.
Планирани капацитет објекта био је 15200 m2, од чега је 7200 m2 намењено музејској поставци,
око 800m2 повременим тематским изложбама, а разлика у квадратури планирана је у функцији
пратећих садржаја.
Свечани пешачки приступ објекту Музеја планиран је са данашњег Булевара Михајла Пупина.
Замишљен је као свечани приступни трг у уводном делу, са алејом са изложбеним садржајима
револуционарног карактера у наставку, у оквиру које би у средишном делу горела вечна ватра у
спомен палим борцима народно ослободилачког рата и завршницом са постаментом испред
20 / 50

објекта на којем би била постављена скулптура тадашњег председника Републике Јосипа Броза
Тита.
Колски приступ објекту планиран је са данашње саобраћајнице Ушће са паркинг површинама за
посетиоце, док је службени приступ објекту са паркинг површинама за запослене планиран са
Булевара Николе Тесле.
Сам објекат Музеја, слободно постављен у оквиру парковских површина, планиран је на
проширеном насипу-постаменту издигнутом на висини 3,60m од коте терена, ширем од објекат
око 10м у читавом његовом обиму. Објекат је организован на квадратној основи димензија
70mx70m са армиранобетонском скелетном конструкцијом ослоњеном на 9 стубова,
преднапрегнутог бетона, који обезбеђују флексибилно решење приземља и формирају снажан
ослонац висине преко 18 m (22m) на који се ослања динамично обликован кров чија два,
међусобно дијагонална сегмента формирају засведене криве површине које се сужавају при
врху и достижу висину преко 46m (50m).
С обзиром на слободну позицију објекта унутар блока, све фасаде су равноправно третиране
водећи рачуна о далеким визурама које се пружају из правца Београдске тврђаве и парка
Калемегдан.
У функционалном смислу објекат је, у приземном делу, организован у четири квадранта тако да
сваки од њих може независно функционисати, обзиром да је приступ омогућен са свих страна.
Приземни део објекта подељен је на централни, јавни простор намењен посетиоцима (салом за
предавања и простором за повремене изложбе) док је ободни део намњен просторима за
администрацију и рад.
Први спрат и пет галерија на различитим висинским нивоима, планирани су за експозицију
сталне поставке.
Сутеренска етажа планирана је за садржаје енеретско техничких постројења. За приступ, или
пак резервни излаз за подземне садржаје музеја, реализована је подземна комуникација која
се завршава бетонском кућицом у парковском простору, западно од објекта, на удаљењу од око
40m.
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слика 10: Извод из пројекта Музеја револуције народа и народности Југославије

У конкурсној документацији, прилог IV – ОСТАЛА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, приложен је
извод из каталога “Пројекат нове зграде музеја револуције народа и народности Југославије у
издању Музеја револуције народа и народности Југославије“, са садржаним карактеристичним
приказима пројектног решења објекта.
3. ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
3.1 Историјат простора, градитељско и културно наслеђе
Модерна урбана структура централне зоне Новог Београда је, у свом историјском развоју од тек седам деценија,
успоставила изузетно значајну интегративну функцију за два историјска центра, Београд и Земун. Постигнута је
интеграција у смислу остваривања и физичког и културног континуитета јединствене урбане структуре. С обзиром на
своју позицију у односу на Београд и Земун, ова зона представља, не само значајан део Новог Београда, већ и један
од најзначајнијих делова ширег подручја Београда.

Предметни простор се налази унутар ширег приобалног подручја значајног за креирање слике и
идентитета града. Чине га посебне целине и појединачни објекти културно-историјских и
архитектонско-урбанистичких вредности, који предметном простору дају снажан визуелни и
културни идентитет.
Са аспекта заштите културних добара у оквиру простора обухваћеног конкурсом односно у
његовој непосредној близини, налазе се следећа културна добра и добра која уживају претходну
заштиту: Палата Савезног извршног већа у Новом Београду, културно добро – споменик културе,
Парк пријатељства у Новом Београду, културно добро – знаменито место, Централна зона Новог
Београда, целина под претходном заштитом и Приобална зона Новог Београда, целина под
претходном заштитом.
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Планска документација, студије и конкурси
Прве идеје и тенденције за проширење градске територије на леву обалу реке Саве јавиле су се
у периоду после Првог светсог рата, када је Сава престала да буде гранична река. Већ 1923.
године, као додатак уз предлог новог Генералног регулационог плана Београда, чији је аутор
Ђорђе Коваљевски, израђен је Илустративни план града на левој обали Саве који је обухвата
целокупну територију између Београда и Земуна.
Генерални план Београда из 1923.год.
Ђорђе Коваљевски
Пројекат Коваљевског предвиђао је
измењену регулацију Дунавског пловног
пута и у вези са њом формирање великог
језгра на Ушћу. Рачунао је на стварање
нових градских површина на Ратном
острву, предлагао је наспрам Аде
Циганлије луку као радну зону, а између
ње, Ушћа и Бежанијске косе градско
ткиво са једном великом класичном
композицијом у средишту која је имала
улогу центра новог дела града.

Скица регулације Београда на левој обали Саве, 1946.
Никола Добровић
По завршетку Другог светског рата, већ крајем 1945. године, приступило се изради новог
Генералног урбанистичког плана Београда којим у првој фази руководи архитекта Никола
Добровић.
Добровићева скица је први послератни урбанистички предлог. Представљала је подлогу за
расписивање архитектонског конкурса за зграде Председништва владе, ЦК Партије и једног
хотела. Главна одлика овог пројекта је лепезаста мрежа саобраћаја.
Југословенски конкурс за државне и партијске објекте и урбанистички план Новог Београда,
1947.
Конкурс, који је подразумевао и урбанистичке елементе, је у потпуности одбацио Добровићеву
необарокну конструкцију и афирмисао ортогоналну матрицу. Жири није дао предност
ниједном решењу већ су утврђена општа начела и постигнут консензус око поставке новог града
као модерне урбане структуре.

Генерални урбанистички план Београда,1950. Милош Сомборски
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Дефинисање централне зоне Новог
Београда и њеног средишњег потеза
централних функција (СИВ – железничка
станица). Генерални план је предвиђао да
приобални, први од четири подужна појаса
дефинисана главним саобраћајним
правцима, представља административноуправну зону. Простор од СИВ-а до
железничке станице био је у својој првој
половини предвиђен за парк, а у зони саме
станице за зграде специјалне намене.
План централне зоне Новог Београда, 1960. Леонод Ленарчић, Милутин Главички, Милосав
Митић, Душан Миленковић, Урош Мартиновић
Овај план је представљао резултат дугог
процеса истраживања и планирања овог
простора и у њему су постављене главне
одреднице данашњег центра Новог Београда.
Створена је чврста композиција о девет
градских блокова која остаје као трајан и
вероватно најзначајнији знак урбанизма
шездесетих.

Регулациони план Новог Београда, 1962. Милутин Главички, Урош Мартиновић
Формирање девет централних блокова
са три велика трга (свечани
манифестациони трг испред зграде
СИВ-а, централни градски трг у Блоку
25 и станични трг који су повезани
широким пешачким комуникацијама)

Период од 1960-1969. године рађени урбанистички пројекти за Блокове 21, 22, 23, 28, 29 и 30
(на основу конкурсних решења) који су и реализовани.
План централне зоне Новог Београда имплементиран је делимично, кроз изградњу стамбених
блокова, док је средишњи део, намењен централним и јавним функцијама остао нереализован.
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Генерални урбанистички план Београда, 1972.
Потврђује планирање потеза СИВ –
новобеоградска железничка станица
као једног од општих градских центара
и централног језгра Новог Београда.

Студија централне зоне Новог Београда, 1976. Ференчак, Петровић
Централна зона од девет блокова схваћена је као средишња ламела једног дугог и
континуалног централног ткива које би пошавши из земунског језгра имало свој крај негде код
Славије. Ова је студија предвиђала да је неопходно да се централни проспект СИВ – железничка
станица употпуни једним управним потезом паралелним главним токовима кретањима људи.
Предлог реконструкције Новог Београда и Савског амфитеатра, 1983 - 1985.
Перовић, Стојановић
Ово истраживање, полазећи од идеје успостављања „старог града“ у новом граду, обликује
"празан" простор Новог Београда језиком блока, улице, трга. Предлог реконструкције испитује
скоро све постмодернистичке форме које је Европа развила у претходној деценији.
Међународни Конкурс за унапређење урбане структуре Београда, 1986.
Велики спектар идеја – од формалистичких, у духу Модерне и Атинске повеље, до стварања
потпуно аморфних, амбијенталних простора; успостављање нове једнако важне осовине дуж
Булевара АВНОЈ-а којом се повезује Нови Београд са старим језгром Београда; дијагонални
правци према Блоку 12 и 16; оплемењивање централног простора - зеленило и вода.
Изградњом стамбеног Блока 24 (1984 – 1989.год.) и спортске хале у Блоку 25, у пракси је
дефинитивно онемогућена реализација План централне зоне Новог Београда.
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Анализа локација за београдску оперу – рађена кроз три фазе са неколико потенцијалних
локација на предметном подручју, како је приказано на графичком прилогу.

Општи јавни неанонимни програмско-анкетни конкурс за решење ГРАДСКОГ ПАРКА, oд
хотела Југославија до Бранковог моста на Новом Београду, 2007.
У конкурсној документацији, прилог IV – ОСТАЛА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, приложени су
садржаји са детаљнијим подацима о стварном и планском развоју предметног подручја.

3.2 Саобраћајне карактеристике простора
3.2.1

Улична мрежа

Саобраћајни приступ блоку са северозападне стране остварује се из Булевара Михајла Пупина,
који у функционално рангираној уличној мрежи града припада рангу магистралних
саобраћајница са три саобраћајне траке по смеру (од којих је крајња десна трака резервисана за
кретање возила јавног превоза путника - ЈГП), разделним острвом и обостраним тротоарима са
зеленилом, док саобраћајнице Булевар Николе Тесле и Ушће припадају рангу саобраћајница I
реда са по две саобраћајне траке по смеру, разделним острвом и обостраним тротоарима са
зеленилом. Сервисна саобраћајница у северозападном делу којом се у постојећем стању
остварује присуп блоку 12 припада рангу приступних саобраћајница. Веза ове улице са Булеваром
Михаила Пупина функционише по принципу улив-излив, док веза са Булеваром Николе Тесле
није изведена.
Наведене саобраћајнице, изузев приступне улице, реализоване су у пуном профилу,
катастарски спроведене и не планира се промена њихове регулације. Планом генералне
регулације утврђена је регулација саобраћајнице Ушће која је и садржана у конкурсним
ограничењима и која у југоисточном делу дефинише границу предметног конкурсног обухвата.
На укрштању Улице Ушће са Булеваром Николе Тесле и Булевара Михајла Пупина, у циљу
побољшања проточности саобраћаја, Планом генералне регулације планиране су кружне
раскрснице, чија се реализација очекује у наредном периоду.
Локација је опслужена линијама јавног градског превоза са стајалиштима која се налазе у
петоминутној пешачкој доступности.
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3.2.2

Пешачки и бициклистички саобраћај

У оквиру предметног подручја, у постојећем стању, услови за јавна пешачка кретања су
подстандардни обзиром на димензије блока и садржаје у блоку који нису атрактивни за ширу
популацију.
Постојећу бициклистичку стазу у Булевару Михајла Пупина, која је део шире мреже
бициклистичких стаза, треба унапредити.
3.3 Зелене површине
У блоку 13 доминира уређена зелена површина, планирана и подигнута половином XX века.
Припадајуће постојеће зелене површине уз објекат Палате Србија, који је проглашен за
споменик културе, имају статус заштићене околине заштићеног културног добра, са којим чине
јединствену целину. Пејзажно уређење репрезентативног карактера, са једноставним и
сведеним линијама стаза и приступа, по својој величини одговара монументалности и
репрезентативности објекта, са којим чини јединствену и складну просторно-архитектонску
целину. Испред и иза објекта Палате Србија (споменик културе Палата Савезног извршног већа),
зелене површине су уређене партерно са тепих травњацима, где на платоу испред улаза
доминира фонтана. Бочно, лево и десно, од Палате Србија зелене површине су уређене у
слободном пејзажном стилу, са групацијама стабала (лишћари и четинари) и појединачним
стаблима. Вегетација је изузетно квалитетна што је последица високог интезитета одржавања.
Слободни простор у југоисточном делу блока, између припадајућих површина Палате Србија
и Улице Ушће, у оквиру ког се налазе и темељи Музеја револуције, припада јавним зеленим
површинама са групацијама стабала.
У непосредном окружењу простора који је предмет конкурса налазе се простране зелене
површине, блок 10, блок 12, блок 14 – Парк пријатељства и блок 15. Све су уређене такође у
слободном пејзажном стилу и све скупа чине препознатњиву слику овог дела убаног предела
Београда.
Дуж Булевара Михаила Пупина, Улице Ушће и Булевара Николе Тесле, пружају се дрвореди.
Парк пријатељства, формиран у блоку 14, североисточно од предметне локације, до река Дунава
и Саве, од Бранковог моста до хотела Југославија, чији је први формирани део утврђен за
културно добро - знаменито место.
Веза ова два блока, односно њихова просторна, визуелна, историјска и симболична веза даје
додатну урбанистичку вредност предметном подручју.
3.4 Инфрастуктура
Постојеће трасе инфраструктурних мрежа приказане су на ситуацији у документацији конкурса
на катастру подземних инсталација.
Средином блока 13, у делу између постојећег објекта Палате Србија и дела објекта
неизграђеног Музеја револуције пролази фекални колектор 120/90 cm из правца Улице
Пролетерске солидарности. На траси колектора, у блоку се налази и црпна станица за
атмосферске воде.
У оквиру слободних зелених површина, испред источног крила Палате Србија, на посебно
издвојеним катастарским парцелама 1046/2 и 1046/3 КО Нови Београд, уз Булевар Михаила
Пупина, налази се подземна црпна станица атмосферске канализације.
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3.5 Геолошке карактеристике подручја
Блок 13 припада алувијалној равни река Саве и Дунава. Нивелација терена је у распону
апсолутних кота 76-77 mnv, према Булевару Михаила Пупина, до 75 mnv према Булевару
Николе Тесле. Тако формиран терен је резултат нивелације терена насипом, углавном од
рефулираног песка променљиве дебљине 3–7.5 m, ређе од глиновитог материјала дебљине
најчешће 2-3 m до max 7 m.
Геолошку грађу терена чине алувијални седименти, претежно песковите прашине, песак,
шљунак, муљевите прашине и песковито-шљунковити седименти, у чијој подини су терцијарни
глиновити седименти.
3.6 Актуелна планска документација на подручју конкурсног обухвата
Плански основ за подручје обухвата конкурса садржан је у Плану генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд целине I-XIX
(„Службени лист града Београда“ бр. 20/16).
ПГР Београда
Према ПГР-у Београда, подручје у обухвату конкурса припада Целини IX - Центар Новог
Београда, Првобитни Нови Београд.
Целина IX - Центар Новог Београда, Првобитни Нови Београд
Првобитни Нови Београд обухвата првобитно изграђене блокове Новог Београда са
Студентским градом, новоизграђене блокове Ретензија и Блок 33 са западним капијама
Београда и центрима Фонтана и Четвртим рејонским центром.
Основна карактеристика овог подручја је слободни систем изградње стамбених и пратећих
садржаја у функцији становања, као и појединачних или груписаних објекта комерцијалних и
специјализованих централних делатности, на површинама пространих грађевинских блокова.
Првобитни Нови Београд има високи степен просторне и функционалне заокружености. Зелена
површина уз Дунав, од Булевара уметности до Карђорђевог трга, фиксни је део система зеленила
са предлогом за заштиту предела. Она везује Земунски кеј и парк Ушће и формира континуирани
зелен појас на десној дунавској обали.
Центар Новог Београда налази се између Дунава, Саве, железничке пруге и Улице омладинских
бригада и обухвата језгро Новог Београда, први ободни ред блокова, простор Старог сајмишта и
парк на Ушћу.
Центар Новог Београда има велике развојне могућности у погледу изградње нових капацитета
комерцијалних садржаја. Инфраструктурна опремљеност, добра саобраћајна приступачност за
високу концентрацију запослених и кориснка, неизграђеност, власништво земљишта,
комлементарни садржаји у контактној зони и могућност функционалног повезивања са друга
два центра првог ранга, представљају врхунску понуду међу градским локацијама за пословну
намену. Центар Новог Београда планира се као нови пословно-трговачки, административни и
културни центар државног и регионалног значаја. Намена блокова је стамбена, стамбено пословна и пословна, са пуним спектром комерцијалних активности који обухвата главна
представништва пословних корпорација, велике хотеле и пословне апартмане, савремене
трговачке и пословне објекте, затим пратеће делатности забаве и разоноде и становање у
зградама мешовите намене. Планира се развијање одговарајућих јавних садржаја између
блокова највеће концентрације централних садржаја у Новом Београду (блокови 18, 19, 25 и
26), као и између Новог Београда и два историјска средишта, Београда и Земуна, дуж Булевара
Зорана Ђинђића и Булевара Михајла Пупина.
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Зелени појас уз Саву и постојећи зелени парк око зграде СИВ (Блок 13) , Јавни градски парк на
Ушћу, између Бранковог моста, Булевара Николе Тесле, хотела Југославија, Дунава и Саве, су
део система зеленила са предлогом за заштиту предела.
Планским решењем стимулише се изградња и стварање новог идентитета Централног језгра
Новог Београда као пословног центра, првенствено у блоковима 26 и 18. То су зоне
концентрације комерцијалних активности, али и других, пре свега јавних садржаја и простора.
На новобеоградској обали се остварује квалитетна пешачка веза са непосредним залеђем - Сава
центром, хотелом Краун Плаза (раније Интерконтинентал), Старим сајмиштем, Бранковим
мостом и централном зоном Новог Београда. Трансформацију амбијента Старог сајмишта, у
павиљонском типу изградње са умереним повећањем капацитета у контексту основне намене и
великим учешћем зеленила, треба повезати са решењем центра на обали Саве, са једне стране,
и са парком испред ушћа са друге стране комплекса.
Намена површина
Подручје у обухвату конкурса Блок 13 планирано је за површине јавне намене, за објекте и
комплексе јавних служби и малим делом за површине за инфраструктурне објекте и
комплексе.
Површине за објекте и комплексе јавних служби су ПГР Београда у блоку 13 планиране су за
потребе државне управе, државне административне службе ( Ј10).
Општи услови за изградњу објеката јавне намене – јавних служби:
 Очување локација планираних за садржаје јавне намене, с тим да намене појединих
јавних објеката треба схватити условно (карактер објекта треба да буде јавни, а корисник
се може мењати у складу са посебним програмима);
 Јавни објекти квалитетом изградње и архитектонским обликовањем треба да
представљају репере у простору и створе препознатљив и привлачан урбани амбијент у
насељу;
 Поред физичких структура у формирању просторно – функционалних целина подједнако
важну улогу имају и отворени простори, тргови и паркови у оквиру комплекса јавних
служби.
Општа правила уређења и грађења за установе државне, градске и општинске управе
Специфичност специјализованих центара, односно установа од изузетног значаја, је да се не
утврђује њихово гравитационо подручје нити користе посебни нормативи, већ се усклаћују са
посебним програмским захтевима за одређену службу, односно установу.
Укупне потребе за паркирањем одредити према нормативима дефинисаним за конкретне
садржаје. За сваки новопланирани објекат неопходно је извести детаљна геолошка
истраживања која ће тачно дефинисати дубину и начин фундирања објекта као и коту уређења
терена. Како на овом простору постоје хидрогеотермалне воде треба размотрити могућност
коришћења овог вида обновљиве енергије.
Обзиром да је ПГР дефинисано да намене појединих јавних објеката треба схватити условно а да
се корисник може мењати у складу са посебним програмима, који су овом случају исказани кроз
захтеве надлежних градских и републичких институција за реализацијом објекта културе - нове
зграде Београдске филхармоније, у даљем тексту дате су и смернице из ПГРа за реализацијом
објеката установе културе у оквиру целине IX којој припада блок 13.
Подручје Новог Београда поред пословног, управног и административног, представља и значајан
сегмент развоја културних садржаја Београда, са могућношћу изградње репрезентативних
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објеката културе. Имајући у виду потенцијал приобалне зоне просторне целине IX, могуће је
планирати изградњу установа од највишег значаја за развој културе у Београду и Србији, на
површинама свих намена, укључујући и зеленило, уз одговарајуће стручне и јавне провере
погодности локације и решења (национални музеји, позоришта, опера, балет, библиотеке,
националне галерије, Старо сајмиште-логор Гестапоа, Музеј савремене уметности и друге нове
упоредиве институције).
За реализацију нових објеката културе је обавезна израда Плана детаљне регулације уз обавезну
израду архитектонско урбанистичког конкурса.
Површине за инфраструктурне објекте и комплексе
У предметном блоку налази се црпна станица за атмосферске воде у оквиру површина
планираних за инфрастуктурне објекте и комплексе.
ПГР мреже станица за снабдевање горивом
Према Плану генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом ("Службени лист
града Београда", бр.34/09) постојећа станица за снабдевање горивом дефинисана је као
градска станица у централној зони, са прикључком на магистралну саобраћајницу. Изграђена је
на делу к.п. 1022/1 КО Нови Београд, на основу привремених Урбанистичко-техничких услова за
изградњу бензинске пумпе у Булевару Михајла Пупина у Новом Београду (арх.бр.350-1723/99),
оријентационе БРГП око 85 m2 и површине комплекса око 2.300 m2. Према наведеном ПГР
мреже станица за снабдевање горивом, планирано је даље преиспитивање и дефинисање
правила грађења кроз израду плана детаљне регулације.

3.7 Актуелна планска документација у контактној зони конкурсног обухвата
Подручје у контактној зони конкурсног обухвата одређено је у планском смислу различитим
нивоима планских документата:
 ПГР-ом Београда за блокове 21 и 30 који се спроводе непосредном применом правила
грађења ПГР-а, док је за блокове 12 и 14 и 26 дефинисана обавезна израда плана детаљне
регулације.
 Плановима детаљне регулације за блок 16
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Важећи планови детаљне разраде у контактном подручју:
1. ПГР Београда - непосредна примена правила грађења за блокове 21 и 30
2. План детаљне регулације централне зоне – блок 16 у новом Београду, између улица Ушће,
Булевар николе тесле и Булевар Михајла Пупина („Сл. лист града Београда“ бр. 23/04) –
ознака 1106
3. План детаљне регулације дела централне зоне Новог Београда – део блока 16, између улица:
Ушће, Булевар Николе тесле и јавне зелене површине уз Булевар Михајла Пупина (''Сл.лист
града Београда“ бр. 44/07) – ознака 1178
Изводи из актуелне планске документације у контактној зони конкурсног обухвата као и
њихове границе, приложени су конкурсној документацији – IV ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА.

3.8

Заштита визура према ГУП-у Београда

Блок 13 налази се у правцу заштићене визуре са платоа код споменика Победник на Београдској
тврђави.
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слика 11: Трајна добра Београда-заштићене визуре (ГУП Београда)

слика 12: Поглед ка Новом Београду са платоа код Победника на Београдској тврђави

Морфологијом терена, природним положајем и надморском висином, предметно подручје
пружа становницима и посетиоцима изузетне визуре – сагледавање старог дела Београда са
тврђавом и Великог ратног острва као и обрнуто, сагледавање предметног подручја са
најатрактивније туристичке тачке Београда – Београдске тврђаве и парка Калемегдан , Бранковог
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моста, самих река, пословног центра Ушће и Земуна-Гардош, што у даљој разради простора треба
посебно афирмисати.

слика 13: Поглед ка Новом Београду са Београдске тврђаве

слика 14: Поглед ка ушћу са Старог Савског моста

Једна од најважнијих визурних тачака са које се сагледава централни део Новог Београда је на
Београдској тврђави, са платоа код Победника (кота 113.40) и бастион на завршетку бедема од
Сахат-куле ка Сави (кота 124.00). Ова визура обухвата панораму ушћа Саве у Дунав, са Малим и
Великим ратним острвом, репрезентативним и зеленим простором Новог Београда и Земуном у
позадини.
Значајне визуре су из новобеоградских булевара управних на предметно подручје (oд Булевара
уметности до Улице Милентија Поповића.
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4.

КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

4.1 Предмет конкурса, опште смернице и препоруке
Предмет конкурса обухвата подручје блока 13 на Новом Београду - простор дефинисан
регулацијама Булевара Николе Тесле, Улице Ушће, Булевара Михајла Пупина и приступнесервисне саобраћајнице према блоку 12, у површини од око 47.2 hа.
Конкурсно решење подразумева, пре свега, формирање амбијента, афирмативног у односу на
контекст, значај и културно-историјске вредности локације и уобличавање блока формирањем
услова за морфологију изградње нове зграде Београдске филхармоније и садржајним и
пејзажним уређењем слободних и зелених површина у складу са контекстуалним вредностима
локације.
Од учесника конкурса очекује се урбанистичко-архитектонско решења југоисточног дела
блока - где је примарна тема нова зграда Београдске филхармоније са пратећим садржајима и
квалитетним отвореним просторима.
Осим тога, потребно је преиспитати и просторне и програмске могућности за реализацију јавних
садржаја у северозападном делу блока, - подручје оивичено приступном-сервисном
саобраћајницом према блоку 12, Булеваром Михајла Пупина и саобраћајницом на граници
заштићене околине културног добра, укључујући и постојећу станицу за снабдевање горивом са
могућношћу њеног задржавања или уклањања. У оквиру овог подручја је локација некадашњег
Новобеоградског подвожњака.
Укупна изграђена површина унутар блока није лимитирана и у зависности је од функције и
садржаја понуђених конкурсних решења која треба да активирају потенцијал овог простора.
Предложена пројектантска и програмска решења осим што морају бити примерена значају
просторне позиције локације у контексту централне зоне Новог Београда, морају задовољити и
програмске захтеве за реализацију нове зграде Београдске филхармоније.
Саобраћајна ободна матрица, мере заштите споменика културе Палате Савезног извршног већа
у Новом Београду и његове заштићене околине, простор приобалне зоне, постојећи правци и
визуре из ширег окружења представљају фиксне елементе за конкурсно решење.
Општи потенцијали простора
Вредности које треба очувати:
- Концепт према којем је Нови Београд планиран као модерни град са објектима у зеленилу,
што се у пракси показало као један од највећих квалитета реализованог урбаног простора,
треба следити и у будућности. У решавању предметног простора, стога, посебну пажњу треба
посветити планирању зеленила.
- Урбана матрица чији се концепт заснива на јасном ортогоналном саобраћајном систему,
широким булеварима, брзој саобраћајној комуникацији.
- Отворни блокови са макро и микро амбијентима и адекватним пратећим садржајима.
- Задржавање квалитета урбаног концепта формирања монументалног градског потеза
усмереног ка приобаљу Дунава, значајном потезу спуштања садржаја градских језгара преко
зелених продора, до изузетно важног природног богатства Београда - Великог Ратног острва.
- Потребно је очувати визуре на (значајна визура из правца Београдске тврђаве) и са предметне
локације дуж осовине Палате Србија.
- Заштитне зоне зеленила.
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Вредности које треба створити и нагласити:
- Организација и распоред намена и садржаја.
- Урбанистичка организација простора која ће на макро и микро плану обележити специфичност
тог дела града. Савремено архитектонско-урбанистичко обликовање објекта и простора.
- Нагласак на урбанитету градских амбијената препознатљиве у атмосфере.
- Стварање иновиране и унапређене урбанистичке слике централне зоне Новог Београда и
инкорпорирање предметног простора у ткиво овог дела града.
- Макро и микро визуре.
4.2 Програмски услови
У складу са планским смерницама, исказаним захтевима и потребама надлежних институција и
условљеностима локације са аспекта службе заштите у оквиру дела блока 13 планирају се објекти
јавног карактера уз даљи развој пратећих квалитетних зелених површина.
Подручје проглашено за заштићену околину културног добра треба даље развијати у две
програмске целине и то ужа целина културног добра са објектом Палата Србија - седиште
државне управе и администрације и целина за културне садржаје са објектом нове зграде
Београдске филхармоније са парковским решењем према МФЦ Ушће. Наведене уже целине нису
формално разграничене, њихово прецизно разграничење задатак је будуће детаљне планске
разраде овог подручја, чији ће основ представљати изабрана решења са овог Конкурса.
Постојеће темеље неизграђене зграде Музеја револуције народа и народности Југославије
могуће је предвидети за уклањање или их инкорпорирати у предложено решење, према избору
учесника.
Простор ван заштићене околине културног добра, у оквиру блока 13, треба сагледати са аспекта
постојећег коришћења и реалних могућности за додатне садржаје јавне намене, у смислу
партерног уређења и евентулне изградње нове физичке структуре, укључујући и став о
постојећем објекту постојеће станице за снабдевање горивом. Предлог изградње нове физичке
структуре у овој зони треба да буде тема само у колико, осим што афирмише потенцијале
локације, доприноси укупном амбијенту конкурсног подручја и његове околине.
Мере заштите споменика културе Палата Савезног извршног већа у Новом Београду - Палате
Србија и његове заштићене околине су обавезујуће.
4.2.1. Планирани капацитети изградње
Планирани капацитети изградње условљени су првенствено опредељењем за реализацију
објекта у функцији културе - нове зграде Београдске филхармоније.
Укупна површина конкурсног обухвата – БЛОК 13
ЗОНА
ЗАШТИЋЕНЕ
ОКОЛИНЕ
СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
ПРОСТОР
ВАН
ЗАШТИЋЕНЕ
ОКОЛИНЕ
СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ

47.20 hа

Обухвата подручје обе програмске
целине – ужу целину културног добра и
целину за културне садржаје

44.53hа

Обухвата
подручје
оивичено
приступном-сервисном саобраћајницом
према блоку 12, Булеваром Михајла
Пупина и саобраћајницом на граници
заштићене околине културног добра

2.67 hа
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За нову зграду Београдске филхармоније конкурсним програмом дати су капацитети за
садржаје намењене корисницима, запосленима и пратеће и помоћне садржаје. Конкуренти
треба да предложе решења која одговарају исказаним потребама у погледу броја посетилаца.
Капацитети за евентуалне програмске садржаје јавне намене у северозападном делу блока,
оријентисаном ка блоку 12, нису дефинисани програмом. Очекује се да конкуренти након
преиспитивања могућности реализације, дефинишу програм и капацитет ових садржаја.
ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И КАПАЦИТЕТА НОВЕ ЗГРАДЕ БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ
Комплекс Београдске филхармоније се сатоји од: зграде, уређених слободних површина, летње
сцене (у складу са могућностима) и неопходног паркинг простора.
Капацитети
Капацитети сала
 велика концертна сала са 1500 места и бином од 500m2
 вишенаменска сала до 400 места
Капацитети летње сцене
 сцена димензија 32 m х 25m
 простор за публику седење – до 200места

простор за публику стајање – пожељно више хиљада, у складу са расположивим
просторним капацитетима и концептом решења.
Летњу сцену пројектовати уколико је у складу са укупним концептом и карактером
предложеног урбанистичко-архитектонског решења, задатим конкурсним условима и
реалним акустичким условима окружења могуће формирати квалитетно решење летње
сцене које задовољава све потребне критеријуме у погледу акустике као и друге неопходне
техничке и услове конфора.
Паркирање
 број паркинг места за путничка возила одредити у складу са планираним садржајима, а
према нормативима датим у делу 4.2.7 Смернице и препоруке за саобраћајне површине,
водећи рачуна о периоду коришћења паркинг места за потребе коришћења различитих
садржаја, да не би дошло до мултипликације потребаног број паркинг места.
Паркинг за путничка возила решавати у подземној гаражи и на отвореном паркинг
простору, водећи рачуна о томе да велике површине отворених паркинг простора немају
репрезентативни карактер.
 паркинг за аутобусе и теретна возила (у складу са могућностима)
Број запослених у комплексу је 230.
Садржаји зграде
Улази





улаз за публику – свечани улаз
службени улаз
технички улаз – за опрему, репортажна кола
веза са летњом сценом

Приступни ниво
Простори за публику
 Велика концертна сала са 1500 места и бином од 500 m2
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Вишенаменска сала до 400 места
Холови за публику са свим пратећим садржајима (инфо пулт, гардероба, билетарница,
тоалети, изложбени простор, кафе, продавнице и др.)

Простори за музичаре, друге учеснике и запослене
 Собе за диригента и солисте
 Просторије за инструменте (иза бине)
 Просторије за прихвата опреме гостујућих оркестара (иза бине)
 Простор где извођачи чекају да изађу на бину (иза бине)
 Просторије бине мајстора, чистачице и техничке службе
 Пратећи простори (пријавница, тоалети, комуникације и др.)
Остали надземни нивои
Простори за публику
 Холови за публику за балконе/ галерије са пратећим просторима
 Играоница – простор намењен едукацији деце
 Ресторан
Простори за музичаре, друге учеснике и запослене
 Студио
 ВИП клуб
 Гардероба за оркестар (по групама)
 Гардероба за хор
 Просторије оркестарске академије
 Нототека са просториојом за чување нота
 Клуб
 Собе за одмор
 Просторије з вежбање музичара, индивидулано и по групама
 Сала за рекреацију
 Просторије за администарцију
 Пратећи простори
Дати распоред садржаја по нивоима није обавезујући, могуће је предложити и другачију
диспозицију.
Подземни ниво(и)
 Магацини
 Радионице
 Техничке просторије
 Паркинг
Садржаји летње сцене
Непосредно уз зграду, веза између летње сцене и зграде наткривена.
Бина димензија 32м х 25 m.
Плато за публику седење: монтажно - демонтажно
Слободан простор за публику стајање.
Битни услови
Колски и пешачки прилази комплексу за публику и запослене, у складу са условима,
примарно из Булевара Михајла Пупина и Булевара Николе Тесле.
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Пешачки прилаз летњој сцени из Улице Ушће.
Колски прилаз теретним возилима до техничког улаза.
4.2.2. Обавезе у формирању простора
-

Активација комплекса са припадајућим отвореним просторима у складу са програмским
опредељењима и мерама заштите споменика културе Палате Савезног извршног већа у
Новом Београду - Палате Србија и његове заштићене околине и формирање нових отворених
микроамбијената уз очување постојећих вредности и њихово повезивање са пешачким
токовима у непосредном окружењу.

-

Дефинисање волуметрије и основних елеменатата нивелације и регулације (вертикалне и
хоризонталне) нових садржаја блока поштујући задати конкурсни оквир.

-

Дефинисање просторног, урбанистичко-архитектонског, оквира за реализацију Нове
зграде Београдске филхармоније, кроз просторно програмску проверу.

-

Предлог партерног уређења отворених простора, пешачких токова и зелених површина као
јавног градског простора који омогућава везе са Централном зоном Новог Београда,
Булеваром Михајла Пупина и парковском целином Парка пријатељства и Ушћа. Типологију и
морфологију слободног простора дефинисати као отворени блок са акцентом на урбаном
карактеру партерног уређења.

-

Савремено архитектонско-урбанистичко обликовање простора.

-

Очување значајних визура и то: визуре са са Београдске тврђаве, визуре са и на предметну
локације дуж осовине Палате Србија.

-

Водити рачуна о равноправном и значајном учешћу предметног подручја у формирању слике
града како са Новобеоградске стране, тако и са простора Београдске тврђаве

4.2.3. Препоруке у формирању простора
-

Садржаје у оквиру конкурсног обухвата предвидети примерено локацији.

-

Функционалност саобраћајних приступа и пешачких комуникација

-

Однос према постојећој структури Новог Београда, непосредном окружењу и десној обали
Саве

-

При формирању концептуалног решења блока применити мере са еколошког аспекта
поштујући еколошки коридор "Река Дунав", постојеће и планирано зеленило
(успостављањем континуитета зелених површина чија структура и намена подржавају
функције простора), осунчаност и проветреност локације,

-

Потребно је применити концепте који су еколошки оправдани и енергетски економични

-

Нормативи за паркирање су дати на основу ПГР-а Београда. Због атрактивности локације,
препорука је да се обезбеде већи капацитети за паркирање од датих на основу норматива.

4.2.4. Урбанистичко-параметарске условљености и смернице
Укупна изграђена површина унутар блока није лимитирана и у зависности је од функције и
садржаја понуђених конкурсних решења која треба да искажу потенцијал овог простора.
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4.2.5. Нормативи за јавне садржаје, објекте и комплексе
Специфичност установа од изузетног значаја, је да се не утврђује њихово гравитационо подручје
нити користе посебни нормативи, већ се усклаћују са посебним програмским захтевима за
одређену установу.
4.2.6. Смернице и препоруке за однос према градитељском и културном наслеђу
Одлуком о утврђивању Палате Савезног извршног већа у Новом Београду за споменик културе
(Одлука о утврђивању, „Службени гласник РС“ бр. 72/13) утврђене су мере техничке заштите
споменика културе и његове заштићене околине, које се морају поштовати у свим будућим
процесима планирања и изградње на овом простору.
Мере заштите споменика културе Палата Савезног извршног већа у Новом Београду - Палата
Србија
За зграду Палате Србија у Новом Београду на катастарској парцели 1049 КО Нови Београд,
утврђене су следеће мере урбанистичке и техничке заштите:
 очување изворног изгледа спољашње архитектуре, хоризонталног и вертикалног габарита,
свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних
карактеристика;
 очување аутентичног изгледа ентеријера свечаног дела споменика културе (фоајеи,
централно степениште, свечане сале и салони) и заједничких комуникација, са свим
оригиналним деловима намештаја и декоративним елементима, препознатљивим за период
настанка;
 очување мозаика и зидног сликарства;
 очување јавне намене споменика културе;
 ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача,
свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;
 забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;
 забрана преправки, доградње, преградње и надградње споменика културе;
 вођење електро и ТТ водова поземним путем;
 забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама
споменика културе;
 забрана постављања средстава за оглашавање на фасади и крову споменика културе, као и
постављање објеката за оглашавање на споменику културе;
 очување аутентичног изгледа, функционалних карактеристика, декоративних елемената и
материјализације фонтане, околних платоа и приступних стаза;
 ажурно праћење и државање стања парковске скулптуре;
 очување постојећег пејзажно-архитектонског уређења парка, унапређење и редовно
одржавање дендролошког материјала, травнатих и пешачких површина.
Мере заштите заштићене околине споменика културе Палата Савезног извршног већа у Новом
Београду - Палата Србија
За заштићену околину споменика културе која обухвата катастарске парцеле бр. 1046/1, 1046/2,
1046/3 и 1047, КО Нови Београд, у државној својини, утврђују се следеће мере урбанистичке
заштите:
 забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом,
волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и
његову заштићену околину;
 могућа је изградња објекта на делу катастарске парцеле број 1046/1 КО Нови Београд, на
локацији постојећег темеља раније предвиђеног Музеја револуције, чија би архитектура
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обликовно и висински била усклађена са архитектуром споменика културе и не би
угрожавала и деградирала постојеће визуре и споменичке вредности споменика културе, уз
очување зеленог појаса у контактној зони и дуж Булевара Михаила Пупина, Булевара Николе
Тесле и Улице Ушће;
забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе.
забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;
забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених
парцела, њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно
стање;
урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање, неговање декоративне
флоре и редовно одржавање дендролошког материјала и простора заштићене околине у
функцији споменика културе.

Услови за урбанистичко-архитектонско обликовање простора
 Очување урбане матрице чији се концепт заснива на јасном ортогоналном саобраћајном
систему, широким булеварима, брзој саобраћајној комуникацији;
 Очување јавног карактера и начина коришћења отворених површина као и oчување јавних
зелених површина у функционалном и естетском смислу, као елемента који доприноси
оплемењивању амбијента;
 Очување коцептуалне идеје типологије објеката - слободностојећи објекат у отвореном
блоку, у духу савремене архитектуре и у сагласју са модернистичким карактером урбане
структуре и архитектуре Новог Београда;
 Савремено архитектонско-урбанистичко обликовање простора, које ће на макро и микро
плану обележити специфичност тог дела града, као и стварање финалне урбанистичке слике
централне зоне Новог Београда.
 Преиспитати могућност формирања трга, као значајног јавног градског простора. Трг као
амбијент који омогућује непосредне везе са Централном зоном Новог Београда, Булеваром
Михајла Пупина и парковском целином Парка пријатељства и Ушћа, треба разматрати у
контексту изузетног потенцијала овог простора за остваривање квалитетног јавног градског
потеза;
 Веза са околним блоковима централне зоне Новог Београда
 Типологију и морфологију слободног простора дефинисати као отворени блок оплемењен
дрворедима и аранжманима високог зеленила, са акцентом на урбаном карактеру партерног
уређења (у оквиру кога посебну пажњу треба посветити урбаном мобилијару) и пешачких
токова;
 Очување значајних визура и то: у визурама са Београдске Тврђаве, визуре са и на предметне
локације дуж осовине Палате Србија.
Услови за урбанистичко-архитектонско решавање објекта
 Изградњу новог објекта планирати у зони темеља неизграђене зграде Музеја револуције
народа и народности Југославије, при чему грађевинска линија новог објекта према Булевару
Михаила Пупина, као и према Булевару Николе Тесле не може бити на мањој удаљености од
наведених саобраћајница, од удаљености грађевинских линија Палате Србија (максимална
зона грађења не сме прећи грађ. линију Палате Србија према наведеним саобраћајницама).
 Типологија објекта: слободностојећи објекат у отвореном блоку, у духу савремене
архитектуре и у складу са модернистичким карактером урбане структуре и архитектуре Новог
Београда.
 Нови објекат културе у оквиру отвореног блока пројектовати као јединствену обликовнофункционалну целину уз поштовање утврђених урбанистичких стандарда. За објекат
предвидети архитектонско обликовање у складу са савременим тенденцијама, у ликовнообликовном смислу адекватно интегрисаним у постојећи контекст, односно архитектонске,
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урбанистичке и амбијенталне вредности непосредног окружења. Посебно пажљиво
третирати однос према Палати Србија која ни на који начин не сме бити угрожена.
Пажљивим планирањем и усклађивањем елемената који формирају волуметрију целог
објекта треба тежити што успешнијем уклапању у постојеће окружење.
Објекат извести у савременом архитектонском рукопису, следећи тенденцијe у савременој
архитектури. Применити савремене квалитетне материјале, високих ликовно-естетских
својстава.
Третман приземља: планирати транспарентне приземне етаже, са јавним и комерцијалним
садржајима вишег и високог стандарда. Могуће је предвидети проходна приземља, уколико
је то функционално оправдано, у циљу остваривања пешачких токова унутар блока и
повезивања са суседним блоковима;
Материјализација објеката и морфологија кровних равни мора бити у духу савремене
архитектуре и у складу са модернистичким карактером Новог Београда;








У конкурсној документацији, прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су и
Услови за потребе расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса за простор блока 13
на Новом Београду, Завода за заштиту споменика културе града Београда
4.2.7. Смернице и препоруке за саобраћајне површине
Новопланиране колске приступе из Булевара Михајла Пупина и Булевара Николе Тесле
планирати као улив/излив.
Колски приступ блоку 13 на делу на коме се планира изградња новог објекта културе, планирати
са/на путеве нижег ранга односно на улицу Ушће и Булевар Николе Тесле.
Дефинисати, у односу на статус (да ли се садржава или не) постојеће станице за снабдевање
горивом колске приступе овом делу локације из Булевара Михајла Пупина.
Локацију колских приступа планирати тако да њихов положај не представња сметњу за безбедно
кретање возила и пешака уз обезбеђење непосредне доступности из свих делова града имајући
у виду да се ради о јавном објекту културе великог значаја.
Интерне саобраћајнице планирати у складу са наменом новопланираних објеката и њихових
садржаја тако да омогуће безбедно кретање возила и пешака-посетилаца.
Унутар блока планирати и:


површине за заустављање такси возила ради укрцавања/искрцавања путника;



површине за заустављање доставних возила ради утовара/истовара и снабдевања.

Радијусе скретања димензионисати према прописаним нормативима за меродавно возило.
Паркирање
Потребе за паркирањем возила за новопланиране објекте решавати у оквиру припадајуће
грађевинске парцеле у зони објеката, у гаражи и/или на отвореном паркинг простору.
НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ
ПЛАНИРАНА НАМЕНА НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА
ПАРКИНГ МЕСТА
јавне службе
 1 ПМ на 60m2 БРГП за установе културе
 1ПМ на 7 седишта дворане за биоскопе и позоришта
 1ПМ на 7 запослених у музејима
 1ПМ на 50м2 продајног простора у трговинским садржајима
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комплекси јавних
зелених површина

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице у угоститељским
садржајима
 1ПМ на 60 m2 НГП административног или пословног простора
 посебна саобраћајна анализа кроз детаљну планску разраду

Због атрактивности локације, препорука је да се обезбеде већи капацитети за паркирање од
датих на основу норматива.
Паркинг места и простор за маневрисање возила у зависности од угла паркирања
димензионисати према прописаним нормативима.
Пешачки саобраћај
Обзиром на атрактивност локације и планиране садржаје и капацитете, очекују се интензивни
пешачки токови.
Површине намењене за кретање пешака планирати одвојено или денивелисано (уздигнуто) од
површина за кретање возила.
Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног простора и интензитета пешачких
токова. Минимална ширина тротоара за кретање пешака износи 1.5m.
У зонама објеката јавне намене планирати тротоаре ширине веће од минималних.
Посебну пажњу посветити пешачким коридорима и површинама у оквиру комплекса нове зграде
Београдске филхармоније, кроз парковске и зелене површине и везама са приобаљем.
Бициклистички саобраћај
Бициклистички саобраћај издвојити у посебне стазе и уколико су у склопу профила Булевара
Михајла Пупина - удаљене минимум 0.75 од спољне ивице коловоза.
Основни принципи за провлачење бициклистичких коридора су: трасе полагати кроз озелењене
(и парковске) просторе, трасама повезивати зоне рекреације и централних активности.
У зонама атракције планирати просторе за паркирање бицикала.
Планиране бициклистичке стазе повезати са постојећим или планираним.
Минимална ширина бициклистиче стазе износи 2,2 m (изузетно 1,8 m) за двосмерни саобраћај,
односно 1,1m (изузетно 0,9 m) за једносмеран саобраћај и планира се у зависности од
расположивих просторних могућности. Висина слободног профила за бициклистичке стазе
износи 2,25m.
У конкурсној документацији, прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су и
Саобраћајно технички услови и смернице Секретаријата за саобраћај, Сектор за привремени
и планирани режим саобраћаја.
4.2.8. Смернице и препоруке за зелене и слободне површине
Постојеће зелене површине уз објекат Палате Србија - споменик културе Палата Савезног
извршног већа
Смернице ЈКП Зеленило Београд
Припадајуће зелене површине Палати Србија имају статус заштићена околина заштићеног
културног добра.
Дозвољене интервенције на овим површинама јесу у оквиру партерног уређења одржавања
вредног садног материјала, ново озелењавање, поплочавање и друге активности са циљем
оплемењавања простора уз задржавање постојећих зелених површина, ревитализацију,
уређење и интеграцију парковских површина и наслеђених споменичких вредности у нови
амбијент.
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Смернице завода за заштиту споменика културе града Београда
Очување аутентичног изгледа, функционалних карактеристика, декоративних елемената и
материјализације фонтане, околних платоа и приступних стаза и парковске скулптуре.
Очување постојећег пејзажно-архитектонског уређења парка, унапређење и редовно
одржавање дендролошког материјала, травнатих и пешачких површина.
Остале слободне и зелене површине
Смернице ЈКП Зеленило Београд
Планиране зелене и парковске површине у оквиру конкурсног обухвата формирати тако да
кореспондирају са суседним површинама ван конкурсног обухвата. То подазумева пре свега,
формирање новог амбијента који кореспондира са окружењем и представља ново тежиште у
простору.
Предложена пројектантска и програмска решења морају бити примерена значају просторне
позиције локације, утемељена на вредновању постојећих историјских, природних,
културолошких и функционалних значења овог простора.
Високу вегетацију на постојећим зеленим просторим задржати у што већој мери и уклопити у
планирано решење. Отворене просторе могуће је обогатити воденим површинама (водена
огледала, фонтане, млазнице у плочнику) на платоима и декоративном расветом.
Пејзажно уређење треба да допринесе идентитету новог простора заједно са планираним
објектом. Посебну пажњу посветити пешачким површинама у оквиру зелених површина.
Материјале за стазе и платое и вртно-архитектонске елементе ускладити са примењеним
материјалима на објектима.
Смернице Завода за заштиту споменика културе града Београда
Очување јавног карактера и начина коришћења отворених површина као и oчување јавних
зелених површина у функционалном и естетском смислу, као елемента који доприноси
оплемењивању амбијента;
Преиспитати могућност формирања трга као значајног јавног градског простора. Трг као амбијент
који омогућује непосредне везе са Централном зоном Новог Београда, Булеваром Михајла
Пупина и парковском целином Парка пријатељства и Ушћа, треба разматрати у контексту
изузетног потенцијала овог простора за остваривање квалитетног јавног градског потеза.
Типологију и морфологију слободног простора дефинисати као отворени блок оплемењен
дрворедима и аранжманима високог зеленила, са акцентом на урбаном карактеру партерног
уређења (у оквиру кога посебну пажњу треба посветити урбаном мобилијару) и пешачких
токова;
У решавању предметног простора, посебну пажњу треба посветити планирању зеленила.
Очување зеленог појаса у контактној зони и дуж Булевара Михаила Пупина, Булевара Николе
Тесле и Улице Ушће.
Формирати сигурне зелене просторе што се постиже добром прегледношћу стаза и платоа,
адекватном ширином стаза, јасним путањама, прегледношћу и безбедношћу простора,
адекватним композиционим решењима зеленила, избегавањем густих живих зидова,
пажљивим одабиром садног материјала.
У конкурсној документацији, прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су
смернице ЈКП „Зеленило Београд и смернице Завода за заштиту споменика културе Града
Београда
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4.2.9. Смернице за инфраструктуру
Са становишта инфраструктурног опремања, за предметно подручје могуће је обезбедити
прикључење на комуналну инфраструктуру (електроенергетска, телекомуникациона, водоводна,
канализациона топловодна и гасоводна мрежа) у потребном капацитету.
4.2.10 Смернице у односу на природне услове
Инсолација
При формирању просторног решења, потребно је положајем објекта, обезбедити адекватне
услове инсолације.
Потребно је водити рачуна и о инсолацији слободних и зелених површина.
Ветар
У разматраном подручју доминантни ветрови су западни и југоисточни. Ветрови западног
квадранта су најчешћи, а северозападни током лета достиже највеће брзине до 4,1 m/s.
Највеће просечне брзине достиже ветар југоисточног правца, кошава, до 5,7 m/s. Средње брзине
ветра су веће него у деловима града великих густина изграђености због отворености простора и
непостојања природних и вештачких препрека.
Код планирања објекта на овој локацији, потребно је водити рачуна о доминантном ветру,
кошави, која постиже и најјачу брзину.
4.2.11 Смернице у односу на инжењерско геолошке услове
За услов максималног водостаја река Саве и Дунава треба очекивати да је терен водозасићен до
коте 73 mnv. Просечни ниво је на коти 69-70 mnv, скоро увек изнад некадашње површине терена
(пре насипања) или у њеном нивоу. Предвиђени максимални ниво подземне воде износи 74 mnv.
Са аспекта коришћења подземне воде, као вида обновљиве енергије, терен је повољан.
На основу свих изведених хидрогеолошких истраживања и студија, прогнозирани максимални
ниво подземних вода за подручје Новог Београда је на коти 74.0 mnv, те ову коту треба сматрати
меродавном за заштиту од подземних вода. За етажа испод коте 74.0 mnv, треба предвидети
израду одговарајуће потпуне хидротехничке заштите.
За више нивое пројектовања потребно је извести детаљна истраживања терена у габаритима
новопројектованих објеката.
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РАДОВА
Поред поштовања и задовољења услова из конкурсног задатка, те усклађености конкурсног
решења са датим условима и препорукама Жири ће вредновати конкурсне радове на основу
следећих општих критеријума:
 Карактер и квалитет унапређеног урбаног идентитета подручја у контексту слике града и
централне зоне Новог Београда,
 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног решења
 Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике целине и
карактеристичних делова:
- Однос према ширем окружењу и контактном подручју
- Однос према непосредном окружењу, градитељском и културном наслеђу
 Програмска и економска оправданост предложеног решења
 Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења,
очување и унапређење квалитета животне средине)
 Спроводљивост предложеног решења
 Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге
6. ПРАВИЛА КОНКУРСА
6.1.

Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 28. Правилник о начину и поступку за расписивање и
спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, број 31/2015), имају
физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре без обзира на
њихову територијалну припадност и њихове личне особине или правна лица која именују лице
са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре
Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који
би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу конкурсних решења,
као и студенте.
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и
спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим,
као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.
Обавезни услови за учешће на конкурсу
 Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.
 Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све
делове одређене расписом конкурса.
6.2. Услови за спровођење конкурса
Конкурс се расписује у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и
спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС" бр. 31/2015), (у
даљем тексту: Правилник)
Сваки учесник конкурса који је званично преузео конкурсну документацију стиче право учешћа
на конкурсу.
Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.
6.3. Садржај конкурсног рада
Текстуални део
 Опис и образложење предложеног решења
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 Попуњене табеле дате у прилогу - Биланси капацитета за новоформиране садржаје у блоку
13
 Умањени графичким прилози на А3 формату
Графички прилози
 Конкурсно подручје у контексту непосредног окружења изграђених суседних блокова
Концептуални план - Ситуациони приказ основних карактеристика планираних структура и
њихових односа
Р=1:3000
 Просторно - програмско решење конкурсног подручја
Технички план – диспозиција, садржаја и намена у простору, планирани капацитети,
њихове позиционе и димензионалне карактеристике, спратност изграђених структура,
функционални односи, саобраћајно и нивелационо решење, пешачка кретања
Р=1:1500
Композициони план - план физичких структура, план маса и њихових просторних односа –
Ситуациони приказ (са баченим сенкама)
Р=1:1500
Ситуациони приказ партера са основним карактеристикама партерног уређења и уређења
зелених површина
Р=1:1500
Карактеристични изгледи и пресеци

Р=1:1500

 Урбанистичко – архитектонско решење просторне целине комплекса нове зграде
филхармоније
партерно решење, основе, пресеци, изгледи
Р=1:500
просторни приказ
 3Д прикази из задатих праваца и по избору конкурената
Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози
наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже
горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
 Остали графички прилози – по нахођењу
6.4. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада
Текстуални део
 Текстуално образложење на А3 формату доставити у 6 примерака.
 Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет
бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Ariаl, Bold, 30.
 Језик конкурса је српски, текстови морају бити у фонту Ariаl величине 11 пункта.
Графички део
 Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 см,
 Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу,фонт Ariаl, Bold,
50.
 Графички прилози се каширају на пени од стиропора до 5мм дебљине
Сви прилози, графички и текстуални, морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора бити
и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ). На спољашњој
страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl, Bold, 50.
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Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.
 Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву
конкурената.
 Коверта са назнаком "ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ", садржи шифром означен списак са именима
чланова ауторског тима и сарадника и податке о адреси за контакт (поштанској и e-mail) и
броју контакт телефона.
Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно
решење и варијанте решења нису дозвољене.
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа, означавају
се истом шифром.
Све прилоге, текстуалне и графичке обавезно је доставити и у електронскоj
формату, у резолуцији од 200dpi, на СD-у или на флеш меморији.

форми, у pdf

Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву,
димензији и броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже
горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
6.5. Садржај изјаве конкурената
Конкурентом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао конкурсни рад у
складу са овим Расписом конкурса.
Садржај Изјаве конкурента, обухвата следеће:
- Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр. личне карте.
- Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника.
- Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда.
- Изјава о преносу свих имовинских права аутора.
- Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен или
откупљен.
- Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица кojе
испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo испуњава услове
учeшћa нa кoнкурсу.
- Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са подацима за уплату
за наведена лица (ауторе и сараднике).
- Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у случају
да није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима.
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6.6. Конкурсни рокови
 Почетак конкурсног рока / датум оглашавања
12.10.2016.
Конкурсна документација преузима се уз накнаду (уплатом од 1.000,00 динара), на број
рачуна: 355-3200164584-90, Војвођанска банка, сврха уплате: конкурс за блок 13 у Новом
Београду) од Удружења архитеката Србије, Кнеза Милоша 7a/III, од 12.10.2016. сваког
радног дана од 09.00 до 15.00 часова или се могу наручити преко канцеларије Удружења
архитеката Србије тел: 011/3230-059, тел/факс: 011/3239-754, е-mail адреса: sasdab@eunet.rs. На захтев учесника конкурсне подлоге ће се слати препоручено поштом на
захтевану адресу.
 Рок за постављање питања је до
31.10.2016.
Питања се могу постављати на адресу sas-dab@eunet.rs
Рок за одговоре на питања
04.11.2016.
Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на интернет страни Удружења
архитеката Србије, интернет страни Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда и Порталу управе за јавне набавке и исти ће бити доступни на интернет странама
до рока за предају радова.
 Рок за предају радова је
13.12.2016.
до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у просторијама
Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/III.
 Објављивање резултата конкурса
28.12.2016.
 Резултати ће бити објављени на интернет страни Удружења архитеката Србије, интернет
страни Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Порталу управе за јавне
набавке
 Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће организована
најкасније 60 дана након објављивања резултата конкурса .
 О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени
на сајту Удружења архитеката Србије
6.7. Врста и висина награда
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају
пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда у
износу од 2.688.000,00 динара, према следећој расподели:





Прва награда
Друга награда
Трећа награда
2 откупа по

1 152 000,00 динара
768 000,00 динара
384 000,00 динара
192 000,00 динара

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу
и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.
Инвеститор се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове извршити
према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у року од 45 дана
од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца, односно 45 дана од дана пријема и
овере фактуре код Наручиоца.
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6.8. Састав жирија и известиоци
Председник жирија
Милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски урбаниста
Чланови жирија
Небојша Мињевић, дипл. инж. арх.
Ирина Коробина, дипл. инж. арх.
Проф. Дејан Миљковић, дипл. инж. арх.
Бојан Ковачевић, дипл. инж. арх.
Заменик члана жирија
Милана Јочић, дипл.инж.арх.
Известиоци
Ана Лазовић, дипл.инж.арх.
Јелена Ђерић, дипл.инж.арх.
Секретар жирија
Ана Главички, Удружење архитеката Србије

6.9.

Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и услови заштите
ауторских права и преноса имовинских права аутора на инвеститора

 Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим
именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс. Ауторски тим чине
потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских
права.
 Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права
аутора Расписивачу уколико је предметни рад награђен или откупљен.
 Награђени и откупљени радови могу се користити у целини или у деловима и кроз
израду планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену,
односно просторним и техничким могућностима и ограничењима.
 Инвеститор нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке
документације.
 Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Расписивач може
консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта, а
аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну сарадњу
стране ће регулисати посебним уговором.
 Аутори задржавају право на публиковање својих радова.
 Инвеститор има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише
резултате конкурса.
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ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ – ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Информациони графички прилози
 Граница конкурсног обухвата са позицијама задатих праваца
 Ограничења за конкурсно подручје
Графичке дигиталне подлоге
 Топографски план
 Катастарски план
 Катастарски план подземних инсталација
 Ортофото снимак
 Подлога за прилоге – планове у размери 1:500
 Подлога за прилоге – планове у размери 1:1500 и 1:3000
Смернице надлежних институција
 Завод за Заштиту споменика културе Града Београда – анализа и смернице
 Секретаријат за Саобраћај, Градска управа Града Београда - смернице
 ЈКП Зеленило Београд - смернице
Изводи из актуелних планских докумената
 Извод из Плана генералне регулације Београда
 Изводи из планова детаљне регулације контактног подручја
Фотографије локације
Табелa - Биланси капацитета за новоформиране садржаје у блоку 13
Остала документација уз програм
Идеологије и пракса планирања београда 1867-1972 - период успона_Д.Ђорђевић, Т.Дабовић
Београд у мапама и плановима од XVIII до XXI века_ УЗБгд
Палата Савезног Извршног већа у Новом Београду_Биљана Мишић
Музеј револуције народа и народности Југославије - Каталог пројекта
Конкурс 1985 - Будућност Новог Београда_АУ ванредни број
Анализа локације за Оперу
Одлука о утврђивању Палате Савезног извршног већа у Новом Београду за споменик културе
У Београду, 12.10.2016.
Жири конкурса
Милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски урбаниста - председник жирија
Небојша Мињевић, дипл. инж. арх.
Ирина Коробина, дипл. инж. арх.
Проф. Дејан Миљковић, дипл. инж. арх.
Бојан Ковачевић, дипл. инж. арх.
Заменик члана жирија
Милана Јочић, дипл.инж.арх.
Испред Удружења архитеката Србије
др Игор Марић, дипл. инж. арх.
ванредни професор Весна Цагић Милошевић, дипл. инж. арх.
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