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ИзвеШтај о раду ЖИрИја

отвореног анкетног  једностепеног анонимног урбанистичко-архитектонског конкурса за блок 18 у новом београду,  конкурс за дизајн број јн  к-1/16. 

Инвеститор конкурса, наручилац:  
Град београд, дирекција за грађевинско земљиште и изградњу београда, јп. 

спроводилац конкурса: удружење архитеката србије.

дирекција за грађевинско земљиште и изградњу београда јп  у сарадњи са спроводиоцем конкурса  удружења архитеката србије – уас,  огласилo 
је дана 11.03.2016. године, конкурсну документацију за јавну набавку за урбанистичко-архитектонски конкурс  за блок 18 у новом београду  конкурс 
за дизајн број јн  к-1/16 и програм конкурса на интернет странама  дирекције за грађевинско земљиште и изградњу београда (www.beoland.com) и  
удружењем архитеката србије (www.u-a-s.rs). о стручним и техничким аспектима расписаног конкурса стигло је укупно 5 питања учесника, на које 
је жири конкурса одговорио у датим роковима. конкурсни материјал и подлоге су се  преузимали  у просторијама удружења архитеката србије, или 
слали поштом на захтев учесника конкурса. укупно је преузето 64 конкурсних материјала од стране учесника на конкурсу. осим из београда, конкурсни 
материјали су преузети или слати поштом у: панчево, велико орашје, свилајнац, смедерево, Шабац, ужице, Италија-трст, бИх-сарајево,  бИх - 
приједор, пољска.

до датума предвиђеног за крајњи  рок за предају радова,  14.06.2016. године у удружењу архитеката србије, кнеза милоша 7а у београду, примљено 
је укупно 18 конкурсних радова.  сала поред просторија удружења архитеката србије је обезбеђена за несметан рад жирија и рада известилаца  
конкурса.

Жири је радио у  саставу:   
председник жирија:
милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски урбаниста 
чланови жирија:
небојша мињевић, дипл. инж. арх. - заменик председника жирија  
академик проф.милан Лојаница, дипл. инж. арх. 
ванр.проф. др Љиљана благојевић, дипл. инж. арх. 
мирјана милановић, дипл.инж.арх.
заменик члана Жирија:
Ивана миленковић, дипл.инж.арх.

Известиоци:
ана Лазовић, дипл.инж.арх.  и јелена Ђерић, дипл.инж.арх.

секретаријат конкурса: 
удружење архитеката србије  – ана Главички

први састанак жирија и известилаца  је одржан дана 15.06.2016.године у 17,00 часова,  у удружењу архитеката србије, како би се формално 
констатовао број предатих конкурсних радова,  радови шифрирали  радним шифрама, парафирали и  жири дао упутство известиоцима за даљи, што 
ефикаснији рад.
након званичне констатације да је предато 18 конкурсних радова и верификације, сваки конкурсни рад је шифриран радном шифром од 01 -18. 

затим су се чланови жирија договорили о динамици и начину рада известилаца и жирија на оцењивању радова, термин плану и осталим  техничким 
питањима. предложено је да се известиоци одмах укључе у рад , сала и радови на располагању су били Жирију и известиоцима сваког дана  од  09,00 
до 21,00 , за појединачне анализе и преглед радова у мањим групама. такође је договорено да известиоци буду на располагању жирију по потреби 
за додатна питања.
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дато је упутство известиоцима за њихов рад,  са задатком да  детаљно прегледају  и изанализирају  сваки рад понаособ са потребним подацима 
меродавним за даљи рад жирија: садржај конкурсног рада – евиденција, текстуални прилози,  графички прилози и др. 
концепт за сваки рад са кратким  образложењем: програмски захтеви према програму и задатку конкурса.

други састанак жирија  одржан је дана 21.06.2016. године у 17,00 часова у сали удружења архитеката србије, кнеза милоша 7а/III у београду.
Известиоци су презентовали жирију, концепт решења са кратким  образложењем и исказ о испуњености програмских захтева конкурса, за сваки 
конкурсни рад понаособ и то: садржај конкурсног рада – евиденција прилога, испуњеност обавезних програмских услова, кратко образложење општег 
концепта сваког појединачног рада, урбанистичко решење, саобраћајно решење, планиране намене и садржаји, архитектонско обликовање блока 18, 
планирани капацитети изградње блока 18, уређење зоне приобаља, однос према ограничењима и посебне напомене.
у првом вредновању, елиминисани су конкурсни радови са радним шифрама: 10, 12 и 15 ( укупно 3 рада).
у даљем току детаљног разматрања преосталих радова жири је направио другу елиминацију конкурсних радова и то: 04,  11, 13, 14, 17 и 18  (укупно 
6 радова).
Жири је за даље разматрање за трећу седницу једногласно издвојио радове  са следећим радним шифрама :  01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 и 16 (укупно 9 
радова), с тим  што је жири закључио на крају друге седнице да се сваки рад који је елиминисан у претходним корацима, се може,  вратити на поновно 
разматрање, већином гласова чланова жирија.

трећи састанак жирија је одржан  22.06.2016. у 17,00 часова у сали удружења архитеката србије.  Жири је поново детаљно разматрао радове који су 
били издвојени на другом састанку са следећим радним шифрама: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 и 16 . сви чланови жирија су у дискусији давали  своје 
сугестије и запажања о сваком раду понаособ. након стручне дискусије жирија направљена је трећа елиминација конкурсних радова и то: 02, 06 и 07. 
Жири је за даље разматрање за четврту седницу  издвојио радове  са следећим радним шифрама :  01, 03, 05, 08, 09 и 16 (укупно 6 радова), с тим  
што је жири закључио на крају треће седнице да се сваки рад који је елиминисан у претходним корацима, се може,  вратити на поновно разматрање, 
већином гласова чланова жирија.

четврти  састанак Жирија  је одржан 23.06.2016. у 17,00 часова у сали удружења архитеката србије. Жири је поново детаљно разматрао радове 
који су били издвојени на трећем  састанку са следећим радним шифрама: 01, 03, 05, 08, 09 и 16 . већином гласова одлучено је да се врате радови 
са радним шифрама 06, 07  и 13 на поново разматрање . након дискусије свих чланова жирија одлучено је већином гласова да се радови са радним 
шифрама: 06 и 09 елиминишу из даљег разматрања а да радови  07 и 13 остану за даље разматрање.
Жири је за даље разматрање за пету  седницу већином гласова  издвојио радове  са следећим радним шифрама за коначне  одлуке за награде и 
откупе :  01, 03, 05, 07, 08, 13 и 16 (укупно 7 радова).

пети састанак жирија је одржан 24.06.2016. године у 13,00 часова у сали удружења архитеката србије. Жири је једногласно одлучио да се наградни 
фонд у нето износу од 3.300.000,00 динара прерасподели ( сходно распису и конкурсној документацији – тачка 23.  „ Жири  ће  расподелу  награда  
извршити  у  свему  према  одредбама  правилника ,  са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда. – „)  тако 
што ће се доделити: 
- прва награда у пуном износу (1.200.000,00 динара) , друга награда у пуном износу (900.000,00 динара), две једнаковредне умањене треће награде 
(од по 400.000,00 динара  и два једнаковредна умањена откупа од по 200.000,00 динара).

Жири је за доделе награда и откупа већином гласова издвојио следеће радове: 01, 03, 05, 07, 08 и 16 – укупно 6 радова ( рад са радном шифром 13 је 
елиминисан за доделу награда и откупа).

затим су чланови жирија већином гласова донели следеће одлуке:
- да се прва награда у нето износу од 1.200.000,00 динара додели раду са радном шифром 01;
- да се  друга награда у нето износу од 900.000,00 динара додели раду са радном шифром 08;
- да се доделе две једнаковредне умањене треће награде у износима од по 400.000,00 динара радним шифрама: 05 и 16;
- да се доделе два једнаковредна умањена откупа у износима од по 200.000,00 динара радовима са радним шифрама : 03 и 07.

након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора.



04

ПРВА НАГРАДА
 ауторска шифра 71743 – радна шифра 01 у износу од 1.200.000,00 динара

ауторски тим:
Вања Панић, д.и.а., Марко Весковић, д.и.а., Александар Кнежевић, д.и.а.

ДРУГА НАГРАДА
ауторска шифра 10125 – радна шифра 08 у износу од 900.000,00 динара

аутори:
Ненад Стјепановић, д.и.а., Ивана Вујовић, д.и.а.

две једнаковредне умањене ТРЕЋЕ НАГРАДЕ
у износима од по 400.000,00 динара:

ауторска шифра  13524 – радна шифра 05
аутори:

Марко Беркеш, мастер.арх., Милош Станковић, мастер.арх.
коаутори: Станко Дупор, мастер.арх., Леа Леви, мастер.арх., Александар Котевски, мастер.арх.

- ауторска шифра – 13019 – радна шифра 16
аутори и чланови ауторског тима: 

Daniel Fuchs, Msc Arch ETH, Simon Muehlebach, Msc Arch ETH,
Љубица Арсић, маст.инж.арх.,Татјана Ивановић, маст.инж.арх., Давор Ереш, дипл.инж.арх.

два једнаковредна умањена ОТКУПА
 у износима од по 200.000,00 динара : 

ауторска шифра 30897 – радна шифра 03
- аутор: СЕТ доо Шабац 

Дарја Чоко, маст.инж.арх., Дуња Глигорић, маст.инж.арх., Радмила Пантовић, маст. инж.пејз.арх.
Сандра Лазић, маст.инж.арх., Бранко Секулић, маст.инж.грађ., Душан Сретеновић, дипл.инж.елек.

Ана Веселиновић, дипл.грађ.инж., Марија Срећковић, дипл.инж.арх., Миленца Срећковић, дипл.грађ.инж.
сарадници:  енпЛус , доо београд

Ранко Божовић, дипл.инг.маш., Бранка Живковић, дипл.инж.арх., Дејан Степановић, дипл.инг.маш.
др Ненад Алтман, др економских наука, Валентина Вуковић, дипл.инг.технол.,

проф. др Чедо Максимовић, проф. др Жарко Стевановић, др Љубисав Стаменић, проф.др Душан Сакулски

ауторска шифра 17216 – радна шифра 07
аутор: Deka Inženjering, doo, београд

представник ауторског тима: Марко Вуковић, мастер.арх.
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ИзвеШтај ЖИрИја
тема конкурса била је изузетно сложена, с обзиром на захтев за концепцијски и програмски оквир нове градске структура на кључном месту савског 
амфитеатра, у продужетку осовине централних садржаја булевара зорана Ђинђића и сава Центра и уз зелени појас леве обале саве, који се сада 
протеже од ушћа до блока 18, а у будућности и до западног дела новог београда. у залеђу блока 18 налазе се неки од најуспешнијих, архитектонски 
најквалитетнијих блокова новог београда: 21, 22, 23 и 19а, из различитих периода и са различитим урбаним матрицама. на десној обали саве 
планиран је нови део старог београда, „београд на води”, са просторном структуром која ће, ако и када буде изграђена, доминирати целим простором 
савског приобаља. у пејзажном смислу, блок 18 је противтежа и контрапункт планираном „београду на води”.

блок 18 је у просторном и функционалном смислу спона праваца градског значаја и истовремено изузетна локација за становање. однос, равнотежа 
између градског, јавног и приватног простора становања, кључан је за избор решења, а висока густина становања примерена је положају и квалитету 
локације. 

други кључни елемент је прилагођавање условима савременог тржишта и града. новобеоградски блокови су грађени у време великих  грађевинских 
подухвата и уз велику улогу државних инвестиција. савремени град настаје постепено, захватима мањег или већег обима, са парцелом и зградом 
као основним јединицама. урбанистичка матрица, с тога, мора бити адаптибилна, погодна да прихвати, пружи простор и омогући развој садржаја и 
типологија које ће следећих година, можда чак и деценија бити актуелне за град.

блок 18 насељава неких 2000 становника, у око 600 кућа у специфичној структури приградског насеља, која је настала урбанизацијом и парцелацијом 
око 1940. године. постојеће стамбене јединице ће у будућности бити замењене новим структурама у неминовном и неопходном процесу развоја града. 
ток тог процеса, начин и динамика развоја су још једна значајна тема.

радови приспели на конкурс могу се, према начину одговора на задатак, сврстати у неколико категорија:

• Градски урбани блок (радне шифре : 01, 06, 07 и 09) 
• чешљеви, полуотворени блок (радне шифре : 04, 05, 08 и 11) 
• симулакруми, мали блокови у матрици традиционалног града (радне шифре : 10 и 18) 
• Линеарни (радне шифре : 03, 13 и 16) 
• маркантни репери (радне шифре : 02, 12 и 15) 

након четири круга детаљног прегледа, разматрања и елиминација, жири  је награде доделио радовима који су на квалитетан и инвентиван начин 
одговорили условима конкурса и чије међусобно различите концепције доприносе широј расправи као и конкретној разради планске документације.
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прИказ наГраЂенИх радова
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01 71743  ПРВА НАГРАДА
Ауторски тим:
вања панић, д.и.а., марко весковић, д.и.а., александар кнежевић, д.и.а.

у првонаграђеном конкурсном раду је на високо-стручни начин примењена 
концепција традиционалне урбане структуре улица, ивичних блокова, 
тргова и јавног зеленила уз неопходно и квалитетно прилагођавање 
савременом добу и контексту новог београда и савског амфитеатра. 
Жири понуђено решење сматра најкомплетнијим одговором на конкурсу за 
блок 18, у погледу предлога саобраћајне мреже, јавних градских простора 
и смештања јавних објеката, као и логичном програмско-функционалном 
плану пословне зоне и стамбених блокова. Истицање главне осе 
предлогом улице у средишту блока управно на реку и екстензије овог 
правца преко пешачког моста даје јак урбани карактер новом блоку и 
омогућава његову повезаност са контекстом новог београда с једне и 
„београда на води” с друге стране саве.  у пројекту су планиране логичне 
функционалне схеме пешачких и бициклистичких токова, са акцентима на 
екстензију преко саве пешачким мостом и широке везе са меморијалним 
комплексом „старо сајмиште” преко главне подужне авеније паралелне 
реци у средишту блока.  ненаметљиво решење структуре ивичних блокова 
погодно је за фазну имплементацију плана и отворено је за даљу разраду. 
предлог одликује непретенциозност и сведеност, у којима се очитавају 
умеће и вештина у урбанистичком хармонизовању урбане структуре 
блокова, улица и јасно артикулисаних јавних простора. Жири истиче 
вредно разматрање инвентивних приступа који воде ка побољшању 
јавног градског саобраћаја у правцу одрживости и шире повезаности новог 
градског дистрикта који се планира у савском амфитеатру. 

поред тога, жири указује и на следеће постигнуте квалитете:  
• ненаметљива, али добро постављена и садржајима појачана осовина 
булевара  зорана Ђинђића; 
• профили улица између блокова су добро димензионисани и детаљно 
разрађени, укључујући решења паркирања, сервисних приступа и 
дрвореда;
• постављена је јасна граница између простора блока 18 и јавног зеленог 
простора уз саву, наиме секундарна улица са садржајима;
• висина објеката примерена је профилима улица и градској структури 
са акцентима на угловима локације, уз саобраћајнице; средње високи 
блокови (до 30,0 м), нижи од блокова у залеђу, спуштају нови београд ка 
сави и стварају противтежу висинским акцентима „београда на води” на 
наспрамној обали саве;
• предложена матрица блокова омогућава постепену изградњу и 
прилагодљивост. 
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Жири високо вреднује предлог трансформације постојеће урбане структуре блока 18 у савремено конципирану линијску парцелацију стамбених зграда, 
рекреације и зеленила, постављену управно на реку саву, као и предлог зонирања блока у три дистинктивна појаса у правцу паралелном речном току. 
предложена просторна структура нова је у односу на постојеће урбане структуре, како старог ткива београда, тако и новобеоградских блокова, а решење даје 
предност индивидуалном и колективном квалитету становања над градским значајем локације.
предлог омогућава неопходну фазност у планирању, пројектовању и изградњи, и даје чврст оквир за трајно али довољно флексибилно планирање које је 
подложно развојности и променљивости кроз процесе имплементације. као квалитет, жири истиче логичну просторно-програмску схему поставке високих 
објеката пословања у зони залеђа блока, која је одвојена од унутрашњег дела блока тампон зоном и централним парком са садржајима културе и рекреације 
који се природно и ненаметљиво наставља на планирани меморијал „старо сајмиште”, као и преклапање зеленила у линијском уређењу парцела, преко зоне 
становања средње спратности са сервисима и комерцијалним садржајима, са зеленилом приобаља. решење саобраћаја као и пејзажно решење остављају 
низ отворених питања. Жири, у закључку, указује на неопходност да се читава зона приобаља третира искључиво као јавни простор без преклапања са другим 
садржајима, осим оних наведених у условима конкурса.
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поред тога, жири указује и на следеће постигнуте квалитете:  

• становање са физичком структуром релативно ниских зграда, као типологија пружа велики квалитет полу-јавних отворених простора оријентисаних на реку;
• разрађене, разноврсне основе станова показују предности и флексибилност изабране типологије;
• убедљива, разноврсна и обликовно интересантна архитектонска разрада стамбених зграда;
• комунални зелени простор у унутрашњости локације, паралелан са реком, као могућа будућа веза са зеленим простором старог сајмишта, додатни је 
квалитет предложеног блока.



16

 ДРУГА НАГРАДА



17

 ДРУГА НАГРАДА



18

05 13524
Аутори:
марко беркеш, мастер.арх., милош станковић, мастер.арх.
Коаутори: 
станко дупор, мастер.арх., Леа Леви, мастер.арх.
александар котевски, мастер.арх.

 ЈЕДНАКОВРЕДНА УМАЊЕНА ТРЕЋА НАГРАДА 

план критички разматра наслеђе модерног града односно постојеће новобеоградске урбане структуре, кроз предлог блокова чија размера комбинује 
карактеристике традиционалног, модерног и савременог урбанизма. саобраћајни правци и визуре обликују морфологију и структуру блока. Жири указује 
на изузетни естетски квалитет рада у успостављању квалитетног урбанистичког и архитектонског односа предложене и постојеће урбане структуре новог 
београда. отварање блокова ка приобалној зони и реци, које је спроведено као основни принцип овог плана, доводи до нејасног и у неким аспектима 
проблематичног преклапања приватног, унутрашњег простора стамбеног блока и јавног простора приобаља. 

поред тога, жири указује и на следеће постигнуте квалитете:  

• структура се уклапа у силуету новог београда и главним правцима повезује постојеће блокове и другу обалу саве;
• велики заједнички зелени простори представљају значајан квалитет становања, иначе карактеристичан за нови београд;
• убедљиво, ликовно обликовање перспектива будућих градских простора;
• интеграција квалитета новобеоградског блока са квалитетом градске улице са садржајима у продужетку булевара зорана Ђинђића – при чему је проточност 
ове осовине, преко планираног пешачког моста, услов за садржаје градског значаја на овом потезу;
• наглашавање бициклистичког и пешачког саобраћаја у оквирима локације и смањење значаја аутомобилског сабраћаја, између осталог смештајем гаража 
на ивицама локације;
• отварање визура ка старом граду, теразијској тераси и визура пешачке дијагонале кроз локацију ка споменику победник на калемегдану ;
• део концепта је задржавање садашњих становника на локацији, за шта је предвиђена посебна локација са баштама, нуди продужавање садашњег квалитета 
становања у оквиру нових структура са већим густинама.
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концепт рада полази од аутономије међупростора између два географска подручја на ивици некадашњег панонског мора. Локација блока 18 је острво новог 
модернитета, независно од старог и новог града, и њиховог неолибералног развоја. коришћење постојеће просторне матрице са три паралелне улице и 
затеченог стања урбане периферије у геометријском средишту града полазне су тачке нове структуре. постепено разграђивање постојећег, уз задржавање 
фрагмената је концептуално, утопијско решење, али изузетно интересантан правац размишљања. суперпонирање постојеће матрице са новим стањем 
омогућава фазност и постепени развој, а садашњи становници су укључени у процес трансформације од самог почетка, кроз органски развој и уз праћење 
економске логике. међутим,  овај концепт не укључује правац булевара зорана Ђинђића као осовину локације и тиме онемогућује просторно повезивање са 
новим београдом и блоковима у залеђу. предложена структура високих објеката не представља архитектонско-урбанистичко већ концептуално решење. 
подземне саобраћајнице и систем „острва” старих парцела разрађују изабрани концепт, али не пружају реалне основе за даљу примену.

 ЈЕДНАКОВРЕДНА УМАЊЕНА ТРЕЋА НАГРАДА
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основни концепт заснован је на критичком ставу аутора према граду као хомогеној целини и предлогу који комбинује зелено-плаву зону приобаља са високо 
концентрисаним структурама садржаја који су смештени у оквире два мега-архитектонска објекта у парку. овај концепт аутори везују за ширу слику јавних 
објеката и зелено-плавих површина периферије града, коју називају „архипелаг”, евоцирајући тиме броделову идеју истовремене аутономије острва – садржаја 
и објеката – и њихову повезаност преко развијеног плана зеленила, приобаља, водених токова и ширег урбаног пејзажа. Жири високо оцењује концептуални 
и аналитички аспект овог предлога као и општи естетски квалитет конкурсног рада. поставка мега-структура паралелно реци као и реалног архитектонско-
градитељског тумачења концепта, остају упитне као концептуалне одлуке односно неразрешене консеквенце које би могли знатно да промене рафинирано 
репрезентоване предлоге конкурсног решења. 

поред тога, жири указује и на следеће постигнуте квалитете:  

• у концептуалном погледу – визија шире просторне целине приобаља и поштовање постојеће матрице и структуре као полазних тачака за трансформацију 
до будуће урбане структуре;
• задржавање постојеће саобраћајне структуре има предности у фазној имплементацији плана и на природан начин проширује зелени појас саве у правцу луке;
• високи естетски квалитети конкурсног пројекта.
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откупом овог конкурсног рада, жири истиче вредност примењеног приступа интегралног урбанизма, односно интегралног мултидисциплинарног оквира 
урбанистичког плана и пројекта. уважавање природних потенцијала локације уз предлог одрживог насеља и низа амбијенталних целина јединствене микро-
климе, уз очување постојеће и планирање одговарајуће нове вегетације сматрају се главним квалитетима овог конкурсног предлога. рад посматра цео блок 
као зелени простор у продузетку ушћа и старог сајмишта, са предлогом становања у зеленилу, у стамбеним зградама висине 26 – 32м ( п+7).

акцентом на енвајронменталне и климатске аспекте, предлог  указује на новије приступе и технике пејзажног и еколошког урбанизма и неопходности њихове 
афирмације у новом београду. додатни квалитет рада чини предлог целовите зелене зоне на читавој територији блока уређене као мултифункционални парк 
са пешачким и бициклистичким токовима, којом се постиже амбијентално-еколошка равнотежа у односу на планирану урбану структуру „београда на води” и 
процесе нестајања градске природе из зоне приобаља, савског амфитеатра и шире централне зоне београда. 
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откупом овог рада, жири указује на могућност интеграције растера полуотворених блокова у зеленилу, мреже улица и проминентних јавних објеката – у овом 
случају зграде опере која је смештена у самом средишту блока 18, уз резерву према саобраћаном решењу кружног тока око централне зграде. предложена 
типологија  полуотворених  блокова  омогућава варијације у карактеру и функцији унутрашњег простора блока. основни акцент предлога је наглашавање 
главног правца у оси управној на реку и истицање фокусне тачке, односно високо репрезентативног објеката културе у средишту локације, чиме се потцртава 
идентитет овог дела града, са пословним и комерцијалним програмима на северном делу блока 18, културно историјским на источном и спортско – рекреативним 
на западом ободу. рад је разрађен архитектонским језиком солидног професионалног стандарда али без неопходног дијалога са различитостима контекста 
проистеклим из посебности предметног простора. Жири сматра концепт вредним доприносом пројектантске вештине уз резерву око идентитета овог дела 
града у односу на структуру новог београда али и на начин на који решење реплицира архитектонско-урбанистички карактер „београда на води”.
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закЉучак ЖИрИја 

резултати конкурса за блок 18 у потпуности су  оправдали просторно урбанистичку и оквирну архитектонску проверу кроз низ различитих мишљења и ставова 
о датом простору и могућих праваца разраде планских решења. 

Избор радова који су награђени и откупљени, варијететом праваца и стратегија које се могу имплементирати кроз даље планске разраде, нуди знатно више 
од једноставног рангирања и оставља простор да се у даљем процесу плана и  реализације упоредно сагледају и провере приказани резултати. у томе, 
жири указује на вредности свих изабраних радова, које се акцентирају као: изражена урбаност, отвореност решења и могућност фазне имплементације, 
флексибилност урбане матрице, еколошки приступ односно интегрални одрживи приступ планирању и пројектовању, изражен идентитет јавних простора и 
фокусних тачака јавних објеката, постизање равнотеже отвореног зеленог и парковског простора у односу на шири контекст, логичност саобраћајног решења 
и логична и комфорна мрежа јавног градског саобраћаја и пешачких и бициклистичких повезница.

препознајући професионалну спремност исказану кроз предлоге, нарочито код првонаграђеног решења, жири предлаже наставак рада кроз даљу планску 
разраду уз пуну колегијалну сарадњу са његовим ауторима, уз консултативну сарадњу са ауторима осталих награђених или откупљених радова. основни 
правац који жири препоручује јесте уграђивање квалитетних предлога по различитим аспектима које награђени и откупљени радови истичу као кључне, 
како би функционално-естетски квалитети који су приказани у конкурсу били спроведени кроз широку стручну сарадњу у процесу плана и његове даље 
имплементације.

Жири у саставу:
председник жирија:

милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски урбаниста
чланови жирија:

небојша мињевић, дипл. инж. арх. - заменик председника жирија 
академик проф.милан Лојаница, дипл. инж. арх.

ванр.проф. др Љиљана благојевић, дипл. инж. арх.
мирјана милановић, дипл.инж.арх.
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