


Расписивач - Наручилац конкурса: 
ГРАД БЕОГРАД – Градска управа града Београда – Агенција за инвестиције и становање

 у сарадњи са Секретаријатом за културу и Заводом за заштиту споменика културе града Београда  
        

Спроводилац конкурса: 
Друштво архитеката Београда

 КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ 
НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ У БЕОГРАДУ

Београд, јануар 2017



ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА

Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање у сарадњи са Секретаријатом за културу, Заводом за заштиту споменика 
културе града Београда и спроводиоцем конкурса Друштвом архитеката Београда огласила је дана 26.08.2016. године, конкурсну документацију за јавну 
набавку  за добијање идејног решења за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу у Београду , конкурс за дизајн ЈН број 19/16 програм 
конкурса на интернет странама Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање (www.beograd.rs) и  Друштва архитеката 
Београда (www.dab.rs). 

Жири  именован од стране Наручиоца посла: 
1. Председник Жирија, ван. проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх.; 
2. проф. Димитрије Пецић, дипл. сликар и графичар, члан Жирија; 
3. проф. Зоран Булајић, дипл.арх.ун.прост., члан Жирија; 
4. мр Владимир Ловрић, дипл.инж.арх., члан Жирија;
5. Небојша Мињевић, дипл.инж.арх., члан Жирија; 
6. мр Милутин Фолић, дипл.инж.арх., члан Жирија; 
7. мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх., члан Жирија.

Заменици чланова Жирија:
1. др. Владимир Анђелковић, дипл. инж.арх., заменик председника жирија;
2. проф. Данијела Фулгоси, дипл. сликар и графичар;
3. Оливер Станковић, дипл.инж.арх.;
4. Косана Рошуљ, дипл.инж.арх.;
5. Татјана Виденовић, дипл.инж.арх.;
6. Владан Вукосављевић, дипл.правник;
7.Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.
 
Известиоци:
1. Биљана Ковачевић, Агенција за инвестиције и становање,
2. Стана Младеновић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање,
3. Јасмина Премовић, дипл.инж.грађ., Секретаријат за културу, 
4. Невена Стефановић, дипл.инж.маш., Агенција за инвестиције и становање

Секретаријат конкурса: спроводилац Друштво архитеката Београда – Ана Главички

Конкурсну документацију учесници конкурса су преузимали са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, на интернет страници Наручиоца и 
Спроводиоца конкурса.

О стручним и техничким аспектима расписаног конкурса стигло је укупно 13 група питања учесника, на које је Жири конкурса одговорио у датим роковима. 

Отварање конкурсних радова обављено је 09.11.2016. године у 14:00 часова. До крајњег рока за предају конкурсних радова пристигло је 46 конкурсних 
радова, а неблаговремених радова није било. Након завршеног поступка отварања конкурсних радова, жири је одржао укупно четири састанка, први састанак  
09.11.2016., други састанак 16.11.2016.,трећи састанак  21.11.2016. и четврти састанак  26.11.2016. године на којима су  извршени  детаљни прегледи и дате 
стручне оцене о конкурсним радовима.

Жири је радио у саставу:
Председник Жирија, ванредни проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх.
и чланови:
проф. Димитрије Пецић, дипл. сликар и графичар;
проф. Зоран Булајић, дипл.арх.ун.прост.;
мр Владимир Ловрић, дипл.инж.арх.;
Небојша Мињевић, дипл.инж.арх.;
мр Милутин Фолић, дипл.инж.арх.;
Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.;
Татјана Виденовић, дипл.инж.арх.

Први састанак Жирија
Након званичне констатације да је предато 46 конкурсних радова и верификације, сваки конкурсни рад је шифриран радном шифром од 01-46.
Затим су се чланови жирија договорили о динамици и начину рада на оцењивању радова, о термин плану рада и техничким питањима. Известиоци су се 
одмах укључили у преглед радова са задатком да детаљно прегледају и изанализирају сваки рад понаособ са потребним подацима меродавним за даљи 
рад жирија у складу са датим Програмским задатком за израду идејног решења. 

Други састанак Жирија
Известиоци су презентовали прве извештаје потребне за рад  жирија у складу са датим Програмским задатком за израду идејног решења. 
Договорено је да ће се радови вредновати према успешности интерпретације сложених конкурсних задатака наведених у програму конкурса, као и према 
оригиналном и креативном приступу решењу проблема у конкретним затеченим условима. 
У наставку седнице жирија и после детаљног прегледа и дискусије о сваком раду понаособ из даљег разматрања у првом вредновању, су елиминисани  
конкурсни радови са радним шифрама: 01, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 26,27, 28, 35, 36 и  43  (укупно 13 радова), с тим  што је жири закључио  да се сваки рад који 
је елиминисан у претходним корацима, може поново да се врати на разматрање, већином гласова.
Остали радови са радним шифрама за разматрање: 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 и 46  (укупно 33 рада).



Трећи састанак Жирија
У наставку седнице жирија  и дискусије о  сваком раду  из даљег разматрања у другом вредновању,  су  елиминисани  конкурсни радови са радним шифрама: 
04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 32, 33, 37, 42, 44 и 46 (укупно 16 радова) с тим  што је жири закључио  да се сваки рад који је елиминисан у претходним 
корацима, може  поново да се врати на разматрање, већином гласова.
У трећем вредновању су елиминисани конкурсни радови са радним шифрама: 08,16, 25, 29, 38, 40 и 45 ( укупно 7 радова).
Жири је за даље разматрање за четврту седницу издвојио радове са следећим радним шифрама:  02, 03, 15, 19, 20, 24, 30, 34, 39 и 41 (укупно 10 радова), 
с тим што је жири закључио на крају треће седнице да се сваки рад који је елиминисан у претходним корацима, може вратити на поновно разматрање, 
већином гласова чланова жирија.

Четврти састанак Жирија
У наставку седнице жирија и дискусије о сваком раду из даљег разматрања у четвртом вредновању, cу  елиминисани  конкурсни радови са радним шифрама: 
19, 20, 34 и 39.  (укупно 4 рада).
Председница  Жирија је замолила  присутне да детаљно  образложе поново шест  радова  за Одлуке о наградама.
Жири је за доделе награда и откупа већином гласова издвојио следеће радове: 02, 03, 15, 24, 30 и 41 – укупно 6 радова.
Жири је једногласно одлучио да се наградни фонд у нето износу од 1.500.000,00 динара прерасподели (сходно Распису и Конкурсној документацији – 
тачка Ђ. Наградни фонд) „ Жири ће расподелу награда и откупа извршити у свему према одредбама Правилника о начину и поступку за расписивање и 
спровођење урбанистичког архитектонског конкурса (Сл.гласник РС број 31/2015), са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног 
наградног фонда. ”)  тако што ће се доделити: 

- Прва награда у пуном нето износу (600.000,00 динара), да се Друга награда не додели, Трећа награда у пуном нето износу (300.000,00 динара) и  четири 
једнаковредна повишена откупа у нето износима од по (150.000,00 динара).  

Затим су чланови жирија једогласно донели  Одлуку:
- Да се Прва награда у нето износу од 600.000,00 динара додели раду са радном шифром 02;
  Затим су чланови жирија већином гласова донели Одлуке:
- Да се  Трећа награда у нето износу од 300.000,00 динара додели раду са радном шифром 30;
- Да се доделе четири једнаковредна повишена откупа у нето износима од по 150.000,00 динара радовима са радним шифрама  03, 15, 24 и 41.

Одлучено је да ће се конкурсни радови са радним шифрама 02, 30, 03, 15, 24 и 41 (укупно 6 радова)  рангирати према следећим критеријумима за награде и откупе:

1. вредновање архитектонско - урбанистичког концепта у складу са значајем локације (остварена усклађеност са наменом и амбијенталним вредностима     
    окружења) - 25 бодова
2. постигнути високи квалитет обликовања спољњег и унутрашњег простора галерије - 25 бодова
3. функционалност, рационалност и технолошка усклађеност са савременим концептима организације изложбених поставки са омогућавањем фазне 
    реализације - 30 бодова
4. рационалност конструктивног система - 5 бодова
5. примена мера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије  - 5 бодова
6. однос према одрживом циклусу коришћења и одржавања објекта - 5 бодова
7. инвестиционо-економски аспект решења - 5 бодова

Бодовање је извршено по редоследу радних шифри конкурсних радова:

Радна шифра 02 – рангира са 92 бода од максималних 100
1. 25 бодова
2. 25 бодова 
3. 27 бодова
4.  3 бода
5.  5 бодова
6.  3 бода
7.  4 бода

Радна шифра 03 – рангира са 75 бодова од максималних 100
1. 20 бодова
2. 20 бодова
3. 20 бодова
4.  4  бода
5.  5  бода
6.  3  бода
7.  3  бода

Радна шифра 15 – рангира са  66 бодова од максималних 100
1. 19 бодова
2.  18 бодова
3.  18 бодова
4.   3  бода
5.   3 бода
6.   2 бода
7.   3 бода

Радна шифра 24 – рангира са 76 бодова од максималних 100
1. 20 бодова
2. 20 бодова
3. 24 бода
4.  4  бода
5.  4 бода
6.  2 бода
7.  2 бода

Радна шифра 30 – рангира са  80 бодова  од максималних 100
1.  22 бода
2.  22 бода
3.  25 бодова
4.    2 бода
5.    4 бода
6.   2 бода
7.   3 бода

Радна шифра 41 – рангира са 71 бодом од максималних 100
1. 19 бодова
2. 20 бодова
3. 20 бодова
4.   3 бода
5.   3 бода
6.   2 бода
7.   4 бода



Након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора.

ПРВА НАГРАДА 
у нето износу од 600.000,00 динара додељена је раду са 

ауторском шифром 01233 – радном шифром 02
Ауторски тим ARCVS

арх. Бранислав Реџић, арх. Драган Ивановић, арх. Зоран Миловановић, 
арх. Сузана Тисовец, арх. Борис Хусановић, арх. Невенка Реџић

Консултанти: 
HVAC и енергетска ефикасност: инж.маш. Александар Живковић

Конструкција: инж.грађ. Срето Кузмановић 

ТРЕЋА НАГРАДА
у нето износу од 300.000,00 динара додељена је раду са 

ауторском шифром 88008 – радном шифром 30
Ауторски тим КАНА архитекти

Љиља Брајковић, дипл.инж.арх., Дениса Премиловац, маст.инж.арх., Стеван Лазић, маст.инж.арх., 
Немања Ћурчић, маст,инж.арх., Александра Крачуновић, маст.инж.арх., Сања Бокић, маст.инж.арх., Јелена Ђуровић, маст.инж.арх.

Сарадник: Iulia Radoescu, студент Архитектонског факултета у Букурешту

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП
у нето износу од 150.000,00 динара додељена је раду са 

ауторском шифром 78311 – радном шифром 03
Ауторски тим:

Јелена Митровић, дипл.инж.арх., Марија Миковић, м.арх, Бранислав Митровић, дипл.инж.арх.
Кон султације и концепт: Владимир Бошковић, дипл.инж.арх.

Пројектант: Данијела Бакић,м.арх.
Сарадник: Адријана Страценски, м.арх.

Енергетска ефикасност и оптимизација пројектног решења: Синиша Таталовић, дипл.инж.арх.
Просторни прикази и визуелизације: Дарко Кадвањ, м.арх.

Представник ауторског тима: Бранислав Митровић, дипл.инж.арх.

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП
у нето износу од 150.000,00 динара додељена је раду са 

ауторском шифром 37181 – радном шифром 15
Аутори: Ивана Бановић Ђорђевић, дипл.инж.арх., Јања Франета, м.арх., Вељко Ћирић, м.арх.

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП
у нето износу од 150.000,00 динара додељена је раду са

ауторском шифром 00100 – радном шифром 24
Аутори: Зоран Радојичић, арх., Жарко Ћајић, арх.

Пројектанти: Ивана Јелић, арх., Марко Петровић, арх., Душан Филиповић,арх., Душан Огризовић, арх.
Консултанти: Бранислава Анђелковић Димитријевић, Борис Вуковић, арх.

Пројекат је рађен у Енергопројект Урбанизам и архитектура.

ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП 
у нето износу од 150.000,00 динара додељена је раду са

ауторском шифром 11711 – радном шифром 41
Ауторски тим 

Аутори:
Павле Стаменовић, дипл.инж.арх., Душан Стојановић, дипл.инж.арх.

Коаутори: Маја Морошан, м.арх, Милош Јокић, б.арх., Немања Халиловић, м.арх.





ПРВА НАГРАДА 
ауторска шифра 01233
радна шифра 02

Ауторски тим ARCVS
арх. Бранислав Реџић
арх. Драган Ивановић, 
арх.Зоран Миловановић, 
арх. Сузана Тисовец, 
арх. Борис Хусановић, 
арх. Невенка Реџић
Консултанти: 
HVAC и енергетска ефикасност: 
инж.маш. Александар Живковић
Конструкција: 
инж.грађ. Срето Кузмановић 













Ауторска шифра 01233   радна шифра 02                                                                                                                                                                   ПРВА НАГРАДА

Објекат  градске галерије  пројектован  је тако да  у обликовном , функционалном и амбијенталном смислу постаје интегрални сегмент  падине и просторне 
целине Косанчићев венац. Границе објекта се утапају у пејзаж. Пројектом се дају смернице за  функционално и обликовно повезивање са окружењем и даје 
приказ могућности коришћења и уређења простора падине. 

Аутори концепт  базирају на „суптилности визуре , калдрме и листопадних крошњи..„

Морфолошке карактеристике  планираног објекта су  такве  да  омогућује пешачке везе улице Косанчићев  венац  са простором падине и новим шетницама 
. Концептом се потенцира  двојност уникатне  позиције објекта, изузетни потенцијали и надземних и подземних нивоа.  У нивоу улице формирањем терасе, 
видиковца, са  платоа се  отварају  широке визуре ,  а у  доњим нивоима понирањем  изложбеног простора у простор падине  повезује се са просторима 
лагума, подземним деловима падине и уводи у атмосферу београдских зидина .

Позиционирањем највећег дела простора  галерије у подземне нивое  омогућује се приступу  из улице Краља Петра широка, непрекинута, изузетна 
визура на Нови Београд, ушће, Ратно острво, хоризонт ...   Тераса видиковац пројектована је као део изложбеног простора галерије, замишљена је и као 
позорница,намењена  будућим  уметничким, архитектонским, дизајнерским манифестацијама. Надземни  део објекта галерије, позициониран уз калкан  
планираног суседног објекта, завршава  низ објеката  у улици Косанчићев венац. Надземним сегментом објекта се најављује  значај и типологија објекта, 
обележава уникатност ове позиције у  простору  амбијенталне целине Косанчићев венац. У доњим етажама границе објекта преклапају се са структуром 
падине .Тај концепт потенциран је и материјализацијом објекта. У  доњим сегментима објекта примењена  је опека, материјал који повезује ову структуру са 
окружењем, са  фрагментима лагума, сегментима калемегданске фортификације  и сл .. 

Рационалним позиционирањем   вертикалних комуникација  и помоћних простора у ивичне зоне омогућено је да се формирају простори за изложбене 
поставке максималне флексибилности. Омогућена су  јасна  кретања кроз простор свим учесницима у процесу тако да су комуникације  посетилаца и 
запослених пројектоване без укрштања. Јасним раздвајањем комуникација за посетиоце од службеног дела додатно су испуњени  стандарди сигурности. 
Депои су директно просторно повезани са местом излагања,што омогућује једноставан и контролисан пут експоната .

Изложбени простори су  пројектовани са висином која омогућује формирање две етаже у појединим сегментима  на линији кретања корисника. Такав 
двовисински  изложбени простор омогућује излагање различитих формата уметничких дела а  формирањем  галерије унутар тог простора омогућује се 
сагледавање експоната са различитих  позиција посматрача у простору. 

Конструктивни систем  је рационалан, пројектован  тако да омогући флексибилно коришћење изложбеног простора. Позиције стубова  донекле  нарушавају 
визуре у изложбеном простору  и потребно је размотрити међусобни однос стубова и фасадног зида  друге фазе .
Објекат је пројектован као енергетски пасиван и задовољава услове енергетске ефикасности . 
Објекат је пројектован фазно и аутори су дали приказ више фаза реализације.

Препоруке жирија за првонаграђено решење:
Узимајући у обзир изузетан  квалитет првонаграђеног решења  са ауторском шифром 01233 – радном шифром 02, и чињеницу да Друга награда није 
додељена, препоручује се даља реализација првонаграђеног рада.

Иако је пројектован у ширем просторном контексту,као део целине, могуће је посматрати објекат градске галерије  и издвојено, тако да реализација објекта 
није условљена  реализацијом ширег просторног и програмског контекста. Ипак свакако би било неопходно испитати могућност реализације предлога 
решења ширег партерног уређења платоа и партерног повезивања рампама улице Косанчићев венац са  планираном шетницом на падини.  Остали 
сегменти предложеног уређења ширег окружења, нпр. планирана градња надземног објекта  уз  Ректорат Универзитета уметности нису вредновани као 
допринос амбијенталном уређењу целине. 

Пројектом је дат приказ габарита објекта у првој фазе реализације али је неопходно испитати могућност да се одмах  приступи даљој реализацији на основу 
предлога решења друге фазе објекта .



ТРЕЋА НАГРАДА
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Поједностављени концепт овог рада даје, наизглед, универзални, неутрални одговор на захтев и карактер задатог места-локације предвиђене за градњу 
Градске галерије. Међутим, овако артикулисан објекат Градске галерије усађен у предметно историјско ткиво града  и примарну ведуту Београда, може 
дати један од правих, могућих одговора на постављени задатак предмета конкурса. Рад се бави  темом концепта места кроз његов просторни и временски 
аспект. Истичући наглашени однос место–објекат ствара се простор шанца, истиче морфологија терена и ствара место сећања и место наслеђа које 
у унутрашњости објекта наглашава матријализацијом простора и наговештава  контекст београдских лагума. Недостатак је што везе са лагумом нису 
разматране и дефинисане .

Овај рад,  даје могући, нови и трајни завршетак низа постојећих кућа историјске амбијенталности Косанчићевог венца, који застаје на правом месту, чинећи 
са зградом Универзитета уметности, својим белим волуменом, просторни пандан и формира коначни оквир отвореног дела улице према Сави.

Најупечатљивија ведута Београда, његова примарна силуета, са Ушћа, овако непретенциозном композицијом новог архитектонског ткива , без наглашених, 
нових карактеристика, затвара потребну слику урбане меморије овог, рекли бисмо, места нулте вредности Београда.

Такође, поједностављени, ортогонални склоп унутрашњег простора галерије успоставља једноставну и прегледну организацију потребних садржаја, са 
јасном и хармоничном функционалном мрежом, по вертикали и хоризонтали.

Интегрални, просторно повезан, поливалентни изложбени простор, кроз нивое здања, квалитетно артикулише примарну намену- визуелно излагање и 
галеријске експозиције различитих концепата.
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Архитектонско-урбанистичким концептом градске галерије проистеклим из морфолошких услова локације, комплексно је разрешено питање архитектуре 
објекта као продужетка природних особина тог места, односно његове позиције видиковца и истакнути изглед у градској панорами.

Просторним решењем којим је инкорпориран плато Косанчићевог венца и његов значај као видиковца, заснованом на денивелацији кровне равни која чини 
засебан трг или платформу, динамизиран је цео простор, а њена лебдећа позиција у простору отворила је у партерном решењу изузетне непрекинуте 
трансферзалне визуре из улице краља Петра према Сави и Ушћу и панорами Новог Београда. Платформа, са својом експозицијом према Косанчићевом 
венцу, чине са истим, нову просторну и амбијенталну вредност, и могућу екстензију уметничких и излагачких програма у јавном простору тако проширене 
улице.

Посебну вредност решења ове фасаде је њена слојевитост, садржане од предње стаклене фасаде која представља екранску панораму Ушћа, према којем 
су оријентисани отворени простори укопаног објекта. Она је вертикалним отклоном одвојена од вертикалног врта који у изгледу маскира волуметрију објекта 
и који овој фронталној равни, као другом слоју западног изгледа објекта даје функцију живе природе. Вертикално панорамско кретање кроз објекат, између 
изложбе и градског пејзажа, антиципира могућности надоградње шире пешачке инфраструктуре, која би преко Косанчићевог венца повезала градски плато 
са обалом Саве.

Функционалном организацијом простора градске галерије слојевито су разрешени захтеви, пре свега, простора где функцију дефинишу посебни захтеви и 
где не долази до њиховог међусобног преклапања. 

Функционална шема прецизно дефинише све просторе, према садржајима за овај тип галерије, као што су одговарајуће висине, површине, висине и 
димензије изложбених простора за сталне и повремене поставке. Такође, посебну вредност даје и вертикални врт који се протеже кроз све надземне етаже, 
са западне стране и његово “наличје“ које је заправо унутрашња страна изложбених простора са дугачким једнокраким степеништем и задржава карактер 
градске променаде.

Пројектом је акцептиран значај одрживости објекта у енергетском смислу и оптимизацији услова комфора уз максимално искоришћење природних 
расположивих енергетских извора, као и обновљивих извора енергије. 



ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП
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Просторни концепт  простор галерије интегрише са просторима гребена, лагума. Објекат се посматра као  пејзаж. Препознаје се и истиче се истакнута 
позиција овог платоа у амбијенталној целини улице Косанчићев венац . Позиционирањем простора галерије у нивоима испод коте улице ствара се посебно 
место, плато,  видиковац са којег се пружају изузетне визуре ка ширем окружењу. Недостатак овог приступа, којим се у потпуности простор за изградњу 
галерије пројектује као плато, без надземних делова, је то што завршетак низа објеката  улици Косанчићев венац остаје недефинисан  и не истиче се 
идентитет  тог истакнутог места у морфологији  шире амбијенталне  целине  Косанчићев венац. 

Квалитет рада је што се у доњим нивоима простор  интегрише са падином и  обликује зениталним осветљењем  наглашавајући  тиме просторну, подземну 
диспозицију објекта, повезујући је са структуром лагума. Истовремено препознаје се потенцијал позиције објекта и  са тих доњих нивоа и отварају се  визуре 
из објекта са кадрираним сегментима ширег окружења и далеких визура. Приступ објекту је са доњег платоа, чиме се активира простор доње шетнице. Није 
детаљно приказан начин повезивања  улице Косанчићев венац и доње  јавне комуникације са које се приступа објекту.

Простор галерије је подељен комуникацијама на више сегмената што уз зенитално осветљење доприноси у стварању амбијента лагума али умањује 
потенцијал галеријског простора за одређене просторно захтевне изложбене поставке. У доњим нивоима удвојени су простори комуникација и позициониране 
су  тако да утичу на флексибилност изложбеног простора .
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Програмским концептом аутори  градску галерију посматрају као простор за „активну партиципацију,колаборацију, контемплацију и изнад свега визуелну 
имагинацију .

Квалитет решења је што се објекат целовито посматра као простор за излагање и истражују се могућност излагања и ван оквира унутрашњости изложбених 
сала. Велике фасадне равни пројектоване су као простор креативног изражавања  чиме се увећава простор за излагање. Површина крова се такође  
предвиђа као простор за излагање скулптура на отвореном. Основна функционална подела је  правилно постављена  позиционирањем техничко 
технолошких простора у зону уз калкан суседног објекта. Нису јасно раздвојене комуникације посетилаца и техничко технолошког транспорта што донекле 
утиче на сигурност или једновремено коришћење. Комуникације су интегрисане са простором за излагање што је рационално решење али такође утиче на 
режим коришћења простора.

Недовољно  је дефинисана веза са окружењем, није довољно искоришћен  значај јавног шеталишта на доњој коти  и  повезивање пешачких токова. 
Простори администрације смештени су непосредно уз шеталиште што је обострано неповољно. Иако се рад на концептуалном нивоу бави везом простора 
за излагање уметности са окружењем нису искоришћене могућности те експониране позиције.

Није планирано повезивање са лагумима, радом се предлаже конструктивно решење обезбеђења простора лагума.

Квалитет рада је концепт заснован на  флексибилност изложбених простора, њихових обликовних и технолошких карактеристика . Објекат је пројектован 
фазно са  могућношћу демонтаже и транслаторног померања фасадних елемената  уз једноставну доградњу друге фазе објекта. Конструктивно решење је 
рационално. Недостатак таквог конструктивног решења, условљеног оптималним решењем фазности, је што је велики број стубова присутан у простору и  
неповољно утиче на визуре и флексибилност коришћења простора .
        



ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП 
aуторска шифра 11711
радна шифра 41

Аутори:
Павле Стаменовић, дипл.инж.арх.
Душан Стојановић, дипл.инж.арх.
Коаутори: Маја Морошан, м.арх.
Милош Јокић, б.арх.
Немања Халиловић, м.арх.











aуторска шифра 11711  радна шифра 41                                                                                                                              ЈЕДНАКОВРЕДАН ПОВИШЕНИ ОТКУП

Просторни концепт спроведен је кроз контекстуалност, мимикрију  структуре  према природи топографије гребена . Уклапајући просторе галерије у простор 
гребена превазилази  се димензионална лимитираност уличних габарита . Позиционирајући читав простор испод благо издигнутог платоа,  видиковца , 
ствара се посебно место у урбаном пејзажу . Иако је овај приступ  високо вреднован  недостатак оваквог решења  је што се не дефинише завршетак низа 
објеката у улици Косанчићев венац ,што је такође био један од посебних ,сложених  конкурсних задатка . 

У доњим нивоима ствара се савремени галеријски простор, који омогућава различите поставке.  Флексибилна поставка омогућује  различите сцене у односу 
на повољне или неповољне утицаје природних услова  у односу на врсту уметничких дела и  захтеве изложбене поставке. Отворени флексибилан  јавни 
простор унутар галерије кроз каскаде потенцира структуру падине у којој се галерија налази . Комуникације су интегрисане у изложбени простор што је 
рационално са становишта максималног димензионисања простор а за излагање . Ипак овакав концепт , поставка комуникација и помоћних простора у 
средишни  део објекта ,умањује потенцијале галерије са становишта једновременог коришћења као и са становишта сигурности  умањују се могућности 
за  изложбене  поставке за које је потребно имати потпуно издвојен простор. Нису јасно раздвојене комуникације посетилаца , запослених и експоната 
Конструктивни склоп  и структура објекта омогућује максималну флексибилност простора али та могућност није искоришћена позиционирањем помоћних 
простора у средишне делове галерије . 
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БИРО плус  д.о.о.
Аутори: Сара Димитријевић, маст инж.арх. (представник тима), Михајло Стевановић Давидовић, маст инж.арх.
Стручни сарадник: Никола Стојисављевић, дипл.инж.ел.
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Аутори : „METROSCAPES“
Милош Живковић, м.арх., Марко Вуковић, м.арх.
Сарадник, одговорни пројектант: Бојан Дринчић, дипл.инж.арх.
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Ауторски тим: N2S Architects, Нови Сад
Представник ауторског тима/лице овлашћено за заступање:  Адам Шпехар, м.арх.
Ауторски тим: Лана Пејковић, м.арх., Сузана Николић, м.арх., Јелена Трујкановић, м.арх., Славен Стевановић, м.арх., Марко Марковић, м.арх., 
                        Јелена Митровић, м.арх.
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Аутори:
Милош Папић, дипл.инж.арх., Иван Шуић, студ.маст.студија инж.арх., Дезире Тилингер, студ.основних студија
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Аутори: Здравко Здравковић, дипл.инж.арх., Бојан Здравковић, дипл.инж.арх., М.арх.
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Аутор: Слободан Малдини
Коаутор: Софиа Ланцош Малдини
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Аутор : Игор Штилић, м.арх.
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Аутори нису сагласни да им се објаве имена.
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Ауторски тим:
Драган Марчетић, дипл.инж.арх., овлашћен за заступање ауторског тима, Милан Максимовић, дипл.инж.арх.
Сарадници: 3Д моделовање и рендеринг: Димитрије Пузовић, студент МАСА; Графичка обрада: Андреј Јосифовски, мастер дипл.инж.арх. 
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Ауторски тим : АТД доо, Београд
Аутори: Душан Тешић, диа, руководилац тима, Душанка Вученовић, диа, заступник тима
Сарадници: Горан Гргић, диа, Борис Костуранов, диа
Консултанти: Конструкција: Миломир Живановић, диг / Термотехничке инсталације: Александар Стојковић, дим  
Енергетска ефикасност: Владимир Јевтић, дим /  3Д модел: Марко Милошевић, диа , у оквиру студија 3Dpoint
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Аутори конкурсног пројекта 
ДУПЛА (ЕКС) ПОЗИЦИЈА 
UNKNOWN STUDIO
Ирена Вељовић, Мина Стевић, Милан Грубанов, Јована Милетић, Милоје Крунић, Дејан Дринчић
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Аутори: Зорана Јовановић, д.и.а., представник тима, Зоран Јовановић, д.и.а., Ђорђе Бобић, д.и.а.
Консултанти: Драган Живковић, д.и.а., Милица Богојевић-Бобић, д.и.а.
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Аутор: Филиповски Душко, дипл.инж.арх.
Сарадник 3Д модел: Вукмировић Сара, дипл.инж.арх.
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Аутори: Дашић Љубица, Мирко Милановић, Федор Јурић
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Аутори нису сагласни да им се објаве имена.
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Ауторски тим: рад је урађен у оквиру BIROVIA д.о.о. Београд
Аутори: Јелена Ивановић Војводић, Горан Војводић
Сарадници: Јована Грујевска, Вања Енбулајев, Саша Јеличић, Братислав Милојевић, Милош Обрадовић, Михајло Пламенац, Душан Радишић
Консултанти: Даница Јововић Продановић, Јадранка Јонаш
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Аутори: Никола Стевановић, дипл.инж.арх., Немања Кордић, дипл.инж.арх., 
Ема Стојковић, дипл.инж.арх., Олга Савић, дипл.инж.арх.
Сарадници и консултанти: Петар Смиљанић, дипл.инж.арх.,мр  Стевановић Војислав, дипл.инж. арх., Милица Ђоковић, дипл.инж.арх.
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Аутори: Душанка Руски Пантелић, дипл.инж.арх., Милош Пантелић, маст.иж.арх.
              Божидар Путниковић, дипл.инж.арх.
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Аутори: Зорица Шимић, Александра Пантелић,  Ива Њуњић, Василије Главаш
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Аутор   НЕО_АРХИТЕКТИ БЕОГРАД
Снежана Веснић, дипл.инж.арх., Татјана Стратимировић, дипл.инж.арх., Владимир Миленковић, дипл.инж.арх.
Сарадници: Жељко Петковић, м.арх., Никола Ђукановић, м.арх., Владимир Јовановић, студ.архитектуре, Стефан Даниловић, студ.архитектуре
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Аутори:  АКВС архитектура
Анђела Карабашевић, Владислав Суџум
Представник са лиценцом: Бојана Марковић
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Аутори:  Брана Стојковић Павелка, дипл.инж.арх. – представник тима
Лука Павелка, студент мастер академских студија, Тихомир Дичић, студент мастер академских студија
Богдан Ђокић, студент мастер академских студија
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Аутори: Милош Ушљебрка, маст.инж.арх., Слободан Мијатовић, дипл.инж.арх.
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Аутори: Стефан Спасојевић, одговорни пројектант, Владимир Радуловић, аутор, Тијана Стевановић, аутор
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Аутор: Александар Матић, дипл.инж.арх.
Учесник са лиценцом: Милош Васић, дипл.инж.арх.
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Аутори: Милош Станковић, м.арх., Марко Беркеш, м.арх.
Одговорни пројектант : Мирјана Беркеш, дипл.инж.арх.
Сарадник : Pitchapa Nuyuth, арх., Здравко Спасојевић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Никола Божовић, Војно Диздар, Катарина Бабић
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Ауторски тим: Ђорђевић Драган, дипл.инж.арх., Милош Костић, м.арх., Радосављевић Јелена, м.арх., 
Ђорђевић Александра, м.арх., Зорић Ана, м.арх., Бугарски Јована, м.арх.
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Аутор: Ана Михаиловић, дипл.инж.арх.
Сарадник: Андреја Сикимић, маст.инж.арх.
Асистенти сарадници: Марта Мркобрада, и.а, Ана Мандић, студент, Тарас Суботић, и.а, Стеван Јевтовић, и.а
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Ауторски тим: Неда Банковић, Ива Бекић, Ирена Гајић, Стефан Ђорђевић
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Аутор: Татјана Димитријевић, дипл.инж.арх.







aуторска шифра 03056   радна шифра 36
Аутор: Петар Стелкић
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Аутори: Предраг М.Јанић, Вељко Гутић, Исидора Марчетић
Концепција конструктивног система: Слободан Цветковић, дипл.инж.грађ.
Концепција инвестиционог плана: Вељко Готовина, дипл.инж.грађ.
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Ауторски тим ПАКТ
Ђорђе Мандрапа, Владимир Парежанин, Пеђа Паровић, Немања Антонијевић, Ведран Спаић
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Чланови пројектантског тима: Милан Вујовић, дипл.инж.арх., аутор, Ксенија Пантовић, дипл.инж.арх., пројектант, 
Јована Јелисавац, м.арх., сарадник, Ања Милојевић, м.арх., сарадник / Одговорни пројектант: Милан Вујовић





aуторска шифра 37541   радна шифра 40
Аутори: Александар Недељковић, арх., Ђорђе Недељковић, арх., Зоран Ђорђевић, арх.
Сарадници: Душан Миловановић, арх., Ана Раичевић, арх., Јелена Ракоњац, арх., Катарина Тарановић, арх. / 3д презентација: Милан Богдановић
Рад је урађен у предузећу за урбанизам, архитектуру и инжењеринг „АРТПРОЈЕКТ“ д.о.о., Београд.
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Аутор: мр Горан Половина, арх.
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Аутори: Иван Калц, дипл.инж.арх., MSc in Sustainable Architecture, Дејана Араницки, дипл.инж.арх., 
Соња Краставчевић, дипл.инж.арх., дипл.инж. енергетске ефикасности у зградарству
Представник тима: Татјана Загоричник, дипл.инж.арх.
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Имена аутора: Никола Митић, Мирјана Чугаљ, дипл.инж.арх.
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Аутори: Марко Стојановић, Бранко Рађеновић, Немања Мићановић, Ђорђе Павловић, Јована Миловић









aуторска шифра 12358   радна шифра 46 
Имена аутора: 
Равноправни аутори (по обрнутом азбучном реду имена)
Слађана Манић, дипл.инж.арх., Игор Павловић, дипл.инж.арх.
Проф.др Драгана Васиљевић Томић, дипл.инж.арх., 
Др Божидар Манић, дипл.инж.арх., представник тима
Сарадници: Ивана Марковић, дипл.грађ.инж., консултант за конструкцију
Александар Недић, дипл.инж.арх., пројектант сарадник
Идејно решење је урађено у Институту за архитектуру и урбанизам Србије и бироу „Градионица“.
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