
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба главног урбанисте града Београда објављује имена победничких тимова по 

Позиву младим професионалним тимовима за квалификацију за израду идејног решења 

дела подручја Линијског парка у Београду и Извештај стручног тима за координацију 

поступка и избор тимова. 

 

Позиву су се одазвали следећи тимови: 

ТИМ бр. 1: Јелена Петровић, маст.инж.арх., Вања Маљковић, маст. инж.арх., Милош 

Мандић, маст.инж.урб., Биљана Пуповац, маст.инж.пејз.арх. 

ТИМ бр. 2: Мартина Милошевић, дипл. инж. арх., Душица Плазинчић, дипл. инж. арх., 

Федор Јурић, дипл. инж. арх., Иван Шуић, дипл. инж. арх., Ања Матић, дипл. инж. пејз. 

арх., Емилија Медојевић, дипл. инж. пејз. арх, Маргита Вајовић, дипл. инж. урб., Лука 

Жмавц, дипл. инж. саобр., Алекса Вукићевић, дипл. еколог. 

ТИМ бр. 3: Ивана Савић маст. инж. урб., Вања Вујановић маст. инж. урб., Јована 
Ковачевић, маст. инж. арх. 

ТИМ бр. 4: Aлександар Бранковић М.арх., Невена Милошевић М.арх., Милош Пашић 

дипл.инг.арх., Марина Мијатовић М.арх. 

ТИМ бр. 5: Бојан Јованчевић дипл.арх., Јелена Џиновић дипл.арх., Александар Ћосић 

дипл.арх., Тамара Нешић дипл.арх. 



ТИМ бр. 6: Никола Илић арх., Стелла-Марис Латиновић арх., Јована Јовановић Илић арх. 

ТИМ бр. 7: Ема Василијевић маст.инж.арх., Кристина Ковачевић маст.инж.арх., Далибор 

Кнежевић маст.инж.арх., Марина Газдић, маст.инж.пејз.арх., Марија Секулић, 

маст.инж.зашт.жив.сред. 

ТИМ бр. 8: Марта Минић маст.инж.урб., Милош Станковић маст.инж.арх., Михаило 
Микавица маст.инж.урб. и сарадници: Наталија Павловић маст.инж.зашт.жив.сред., 
Анђела Митић маст.инж.пејз.арх. 
 
ТИМ бр. 9: Богдан Поповић маст.инж.арх, Тамара Поповић маст.инж.арх, Тијана Жишић 
арх, Ивана Стојиљковић маст.хем, Ивана Тадић маст.инж.грађ, Милош Лукић 
маст.инж.грађ, Милена Пековић маст.инж.ет, Марко Бабић маст.инж.грађ са сарадницима 
Катарина Банковић арх, Јана Старчевић арх, Александра Љубичић арх, Јелена Лековић 
арх.; 
 
ТИМ бр. 10: Милана Вандић дипл.инж. арх., Анђелка Милорадовић дипл.инж.арх, 

Јелисавета Вукадиновић маст.инж.арх. 

 

ТИМ бр. 11: Бојана Ивановић маст.инж.прост.план., Стефан Михаиловић маст.инж.урб., 

Емилија Стојиљковић маст.инж.пејз.арх., Тијана Митић маст.инж.арх., Срђан Мићановић 

маст.инж.урб. 

ТИМ бр. 12: др Милена Вукмировић, Ивана Вујовић дипл. инж. арх., др Борис Радић и 

Александар Ћопић дипл. инж. арх. 

ТИМ бр. 13: мр Лука Бајић дипл.инж.пејз.арх., Светлана Милутиновић дипл.инж.пејз.арх., 

Јелена Деветак, дипл.инж.арх. 

ТИМ бр. 14: Драгана Ћипријановић маст. инж. арх., Стефан Васић маст. инж. арх., Игор 

Сјеверац маст. инж. арх. и сарадници: Душан Драгојловић маст. инж. грађ., Филип 

Трговчевић маст. инж. урб. и регионалног развоја, Иван Меденица дипл. биолог. 

ТИМ бр. 15: Даница Ћосић маст.инж.арх., Дуња Матић маст.инж.арх., Сара Караћ 

маст.инж.арх. 

ТИМ бр. 16: Лука Илић маст.инж.арх., Ђорђе Булајић маст.инж.арх., Коста Димитријевић 

маст.инж.арх. 

ТИМ бр. 17: Др Даница Стојиљковић дипл.инж .арх., Дуња Недељковић дипл.инж .арх., 

Дијана Савановић маст.инж.арх., Предраг Игњатовић дипл.инж .арх. 

ТИМ бр. 18: Милица Лајић биолог,  Никола Лајић арх., Гордан Грбић арх. 

ТИМ бр. 19: Немања Кордић арх., Никола Михајловић арх., Мила Маџаревић пејз. арх., 

Милорад Обрадовић арх., Никола Стевановић арх., Ема Стојковић арх. 

ТИМ бр. 20: Милица Симић б. арх., Даница Петровић студент, Реља Петровић студент, 

Риста Васиљевић студент 



ТИМ бр. 21: Милан Катић арх., Душица Тотић арх., Марко Корошец арх., Немања 

Халиловић арх., Јелена Ракоњац арх., Јелена Јововић арх., Ивана Тијанић арх., Христина 

Тошић арх., Ана Бркић арх., Милош Милићевић арх., Срећко Андријанић арх. 

ТИМ бр. 22: Невена Алавук маст.инж.арх., Добривоје Бојић маст.инж.арх., Др Миодраг 

Грбић дипл.инж.арх., Драгана Маринковић маст.инж.арх. и сарадници: Огњен Крашна 

маст.инж.арх. Александра Обрадовић дипл. економиста, Богдан Обрадовић маст.инж.арх. 

ТИМ бр. 23: Бојана Ковач Ђурасиновић дипл.инж.арх., Милош Ђурасиновић 

дипл.инж.арх., Маша Пауновић дипл.вајар, магистар уметности, Иван Петрушевски 

дипл.инж.електротехнике 

ТИМ бр. 24: Владан Стевовић маст.инж.арх., Јелена Јанковић маст.инж.арх., Миодраг 

Савић инж.арх. 

ТИМ бр. 25:  Уна Корица студент, Петар Тошић студент, Ивана Корица дипл. инж. арх.,  

Милош Стојковић дипл. инж. арх., Томица Мишљеновић, Марко Николајевић дипл. инж. 

пејз. арх. 

ТИМ бр. 26:  Никола Андонов арх., Александар Ристовић арх., Стефан Стојановић арх.  и 

сарадници: Марија Николић пејз. арх., Владимир Пешић грађ. инж., Марија Којић 

дизајнер. 

ТИМ бр. 27: Раденка Коларов  маст. инж. пејз. арх., Сања Сомборац инж. пејз. арх., 

Јелена Дудаш маст. инж. хорт., Валентина Шустер, маст. инж. пејз. арх., Милена Швоња 

инж. пејз. арх. 

ТИМ бр. 28: Данка Мешковић маст.инж.арх., Стефан Милићевић маст.инж.арх., Јелена 

Станковић маст.инж.арх. 

 

Стручни тим за координацију поступка и избор тимова чине:  

1. Марко Стојчић, главни урбаниста града Београда; 

2. Бранислав Митровић, архитекта и академик; 

3. Дејан Миљковић, архитекта и редовни професор Архитектонког факултета у 

Београду; 

4. Небојша Мињевић, архитекта и члан Комисије за планове Скупштине града 

Београда; 

5. Дарко Шутановац, архитекта и заменик директора службе главног урбанисте 

града Београда; 

6. др Ксенија Лаловић, ванредни професор Архитектонког факултета и члан Clever 

cities; 

7. Маја Јоковић Поткоњак, архитекта и директор Сектора за стратешко планирање 

и развој, Урбанистички завод града Београда; 

8. Ана Митић – Радуловић, члан Clever cities пројекта; 

9. Ранко Божовић, члан EUPolis пројекта; 

10. мр.Весна Тахов, Урбаниста и директор Урбанистичког завода града Београда. 



Стручни тим је у више сесија оценио радове према систему бодовања и критеријуму за 

бодовање из Позива: 

 

 максимално 40 бодова – квалитет концептуалних решења са аспекта 
архитектонско - урбанистичке организације, обликовања простора и визуелног 
идентитета решења;  

 максимално 25 бодова – одмерена, промишљена и локално прилагођена примена 
природом-инспирисаних решења7 при концептуалној поставци објеката и партера, 
екосистемских услуга и биоклиматских принципа;  

 максимално 30 бодова – претходни резултати на основу портфолиа;  

 максимално 5 бодова – претходно искуство на основу биографија.  
 

На основу остварених вредости бодовања, Стручни тим је донео одлуку о избору 10 

победничких младих ауторских тимова, као и обухват просторно-програмске целине за 

које ће израдити идејно решење (листа формирана по редном броју): 

1. ТИМ бр. 4: Aлександар Бранковић М.арх., Невена Милошевић М.арх., Милош 
Пашић дипл.инг.арх., Марина Мијатовић М.арх.; 

Предлог концепта је исказао суптилан и саврмен приступ обликовању простора, 
интересантно партерно решење и добру иницијалну идеју о примени различитог 
растиња у односу на намену суседних површина. Предлог карактерише висока свест о 
контексту Линијског парка, одлична анализа односа овог простора и осталих уређених 
зелених површина, околних блокова отвореног типа, важних локација и објеката у 
непосредном окружењу, будућих развојних пројеката и пројекција кретања 
различитих видова саобраћаја. Kроз попречне везе стварају се квалитетни зелени 
коридори који повезују центар града и београдску обалу Дунава. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 10. 

2. ТИМ бр. 5: Бојан Јованчевић дипл.арх., Јелена Џиновић дипл.арх., Александар 
Ћосић дипл.арх., Тамара Нешић дипл.арх.; 

Kонцепт садржи квалитетно пејзажно решење са предлогом хортикултуре, нуди 
занимљив приступ урбаном дизајну кроз обликовање топографије терена, а кроз 
анализу матрица пешачких кретања, рељефа, биодиверзитета, водних токова и микро-
климе долази до конкретних амбијената, односно студија случаја. Kроз анализу социо-
еколошких стресова дефинише могуће типове интервенција. У предлогу садржаја и 
активности, концепт се ослања на претходне резултате партиципативних поступака 
спроведених у оквиру холистичког, интегралног планирања Линијског парка и тиме 
показује поштовање потреба и жеља грађана и свест о значају ко-креације. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 1. 

3. ТИМ бр. 9: Богдан Поповић маст.инж.арх, Тамара Поповић маст.инж.арх, Тијана 
Жишић арх, Ивана Стојиљковић маст.хем, Ивана Тадић маст.инж.грађ, Милош 



Лукић маст.инж.грађ, Милена Пековић маст.инж.ет, Марко Бабић маст.инж.грађ са 
сарадницима Катарина Банковић арх, Јана Старчевић арх, Александра Љубичић 
арх, Јелена Лековић арх.; 

Kонцепт великог трансдисциплинарног тима врло младих стручњака у средиште 
интересовања ставља урбану обнову термоелектране „Снага и светлост“ и околног 
јавног простора, као „спојницу и раскрсницу“ целог потеза будућег Линијског парка. 
На промишљен начин предлаже се коришење обновљивих ресурса, подстицање 
биодиверзитета, савремено осветљење, промовисање домаћих идеја и предузетничких 
производа, подстицање рециклаже, одржив третман површинских вода, инклузиван 
урбани дизајн, развијање и подизање еколошке свести и укључивање корисика 
простора у процес планирања. Предвиђа се конкретна материјализација вагона као 
сензорне собе, вертикалних башти, еко-мобилијара и сличних решења.  

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 6. 

4. ТИМ бр. 12: др Милена Вукмировић, Ивана Вујовић дипл. инж. арх., др Борис 
Радић и Александар Ћопић дипл. инж. арх.; 

Kонцепт је развио адекватну визију простора Линијског парка, засновану на 
снажном идентитету и континуитету простора, повезивању речних обала и њиховом 
интегрисању са градским језгром и понуди садржаја за све. Оправдано се предлаже 
формирање нових и препознатљивих амбијената, као и различитих активних, 
тематских путања и искључиво еколошки прихватљивих кретања (без емисија угљен-
диоксида), укључујући и јавни речни превоз. Интересантан је предлог успостављања и 
неговања биодиверзитета који се базира на мимикрији аутентичних природних 
станишта из окружења. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 3. 

5. ТИМ бр. 14: Драгана Ћипријановић маст. инж. арх., Стефан Васић маст. инж. арх., 
Игор Сјеверац маст. инж. арх. и сарадници: Душан Драгојловић маст. инж. грађ., 
Филип Трговчевић маст. инж. урб. и регионалног развоја, Иван Меденица дипл. 
биолог; 

Kонцепт на адекватан начин анализира и одговара на потребе за одрживошћу са 
аспекта друштвених вредности, економских вредности и вредности заштите животне 
средине, те предлаже могуће интервенције на различитим нивоима. На примерен 
начин сагледава потребу за унапређењем непосредног окружења локалног 
становништва, али и препознаје евентуалне катализаторе будуће урбане обнове и 
нове понуде: туристичке, културне и рекреативне. Kроз предложену методологију или 
апаратус, овај концепт не нуди конкретна решења, већ мапирање и валоризовање 
могућих опција, уз наговештај функционалних и естетских опредељења аутора. 
Овакав приступ оставља добар простор за истинску ко-креацију у будућим фазама 
пројектовања и планирања. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 9. 



6. ТИМ бр. 15: Даница Ћосић маст.инж.арх., Дуња Матић маст.инж.арх., Сара Караћ 
маст.инж.арх.; 

Оригиналан предлог младог тима ауторки заснива се на идеји интензивног 
увођења зеленила и воде у зону Линијског парка и стварања аутентичних природних 
амбијената. Наговештај просторно-програмског решења симулира водени ток, са 
идејом увођења зеленог појаса, места сусрета на отвореном и станица дуж локације, 
кроз садржаје у вагонима. Kонцепт афирмише вредности јединственог карактера, 
атрактивности, социјализације, удобности, приступачности и повезаности, а као 
циљеве поставља едукацију, промоцију заштите животне средине и релаксацију 
суграђана и осталих корисника овог простора. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 7. 

7. ТИМ бр. 16: Лука Илић маст.инж.арх., Ђорђе Булајић маст.инж.арх., Коста 
Димитријевић маст.инж.арх.; 

Још један концепт младог тима аутора за Линијски парк предлаже првенствено 
„зелени мост“ између спортско-рекреативних садржаја и мешовите, углавном 
комерцијалне намене, као природно уточиште од буке и турбулентности савременог 
града „у виду програмске паузе“. Kонцепт је усмерен на подстицање јавног здравља, 
смањење загађености ваздуха и земљишта, а све кроз динамичну интеракцију са 
изграђеним окружењем. Аутори храбро истичу амбицију да кроз живописни амбијент 
трајно утичу и на физички и на друштвено-културолошки контекст, те да кроз 
ненаметљив пејзаж интегришу људе и створе оазу и будуће живо ткиво Дорћола и 
града Београда. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 2. 

8. ТИМ бр. 17: Др Даница Стојиљковић дипл.инж.арх., Дуња Недељковић дипл.инж 
.арх., Дијана Савановић маст.инж.арх., Предраг Игњатовић дипл.инж .арх.; 

Kроз добро разрађено и детаљно прострно-програмско решење, овај концепт нуди 

динамичне и диверзификоване амбијенте за климатски угодан боравак у отвореном 

простору, привремена дешавања, уметничке инсталације и различите примерене, 

ненаметљиве садржаје. Предлаже евоцирање историјског контекста кроз маркирање 

бивших железничких коридора у будућим пешачким, бициклистичким и трим стазама и 

воденим токовима. Позива се на концепт и технологије паметних градова и предвиђа 

флексибилност и прилагодљивост предложених природних структура. На напредан и 

комплексан начин повезује природу и технологију, инфраструктуру и пејзаж, и 

Линијски парк посматра као „тврђаву“ у еколошкој одбрани града, те адекватно 

промовише теоријски концепт „четврте природе“. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 5. 

9. ТИМ бр. 21: Милан Катић арх., Душица Тотић арх., Марко Корошец арх., Немања 
Халиловић арх., Јелена Ракоњац арх., Јелена Јововић арх., Ивана Тијанић арх., 



Христина Тошић арх., Ана Бркић арх., Милош Милићевић арх., Срећко Андријанић 
арх.; 

Kонцепт адекватно разматра „ширење парка“ на контактно подручје суседних 

стамбених блокова и предлаже истинску зелену оазу, са мрежом путања интересантне 

геометрије, на различитим висинама по покренутом терену. Програмски каталог 

сугерише промишљање оригиналних садржаја и идеју променљивог, флексибилног 

простора са привременим инсталацијама и структурама. Сви предложени елементи 

урбаног мобилијара и хортикултуре су детаљно анализирани и приказани, са јасно 

предоченим карактеристикама и користима и осликавају висок ниво техничких знања 

и иновативности у осмишљавању урбаног дизајна. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 4. 

10. ТИМ бр. 25:  Уна Корица студент, Петар Тошић студент, Ивана Корица дипл. 
инж. арх., Милош Стојковић дипл. инж. арх., Томица Мишљеновић, Марко 
Николајевић дипл. инж. пејз. арх. 

Kонцепт младог тима аутора на динамичан начин интегрише природне вредности, 
оригиналне идеје и различите садржаје у низ интересантних предлога: јединствени 
систем за кружење воде дуж целог парка, узгој биљака као едукативни полигон, 
хидропонику, урбано пчеларство, вртић у природи, трансформацију пруге у нови 
зелени коридор са стајалиштима по зонама као туристичким атракцијама, шине на 
води, речни такси и бројне друге. Предложена хортикултра и примери просторних 
решења су добро разрађени. Предлог оваквог мултифункционалног садржаја са 
специфичним микро-целинама има значајан потенцијал за будуће планирање 
Линијског парка. 

Просторно-програмска целина одређена за овај тим је 8. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, 

12.03.2020. 

 

Стручни тим: 

 

Марко Стојчић  Бранислав Митровић   Дејан Миљковић 

 

Небојша Мињевић  Дарко Шутановац   др Ксенија Лаловић 

 

Маја Јоковић Поткоњак Ана Митић – Радуловић  Ранко Божовић  

 

Мр.Весна Тахов 

Подела на просторно-програмске целине и расподела на тимове 


