Република Србија
Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића број 6
Београд, 27. 01. 2017. године
На основу чланова 55. став 1. тачка 9. и 57., а у вези са чланом 38. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо
ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН
за јавну набавку
„ ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА НА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ КОНКУРСУ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ ”
(јавнa набавкa број 19/16)
Назив наручиоца: Република Србија - Град Београд, Градска управа града Београда,
Секретаријат за инвестиције у сарадњи са Секретаријатом за културу, Заводом за
заштиту споменика културе града Београда и спроводиоцем конкурса Друштвом
архитеката Београда.

Адреса наручиоца: Београд, Трг Николе Пашића бр. 6;
Интернет страница наручиоца: www.beograd.rs;
Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
Опис и захтев у вези конкурса за дизајн:
Јавни, анонимни, отворени, једностепени пројектни конкурс за добијање идејног решења за
изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом Венцу.
Недостатак изложбених простора у Београду условио је потребу за изградњом савременог
објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу бр. 27 у Београду који треба да:
 обезбеди услове за адекватану презентацију дела ликовних и примењених уметности и
архитектуре,
 доприносе повећању атрактивности просторне целине Косанчићев венац,
 нуди прилику за јачање туристичке, културне и архитектонске атрактивности и
привлачности, као и побољшање туристичког маркетинга културне баштине, а самим тим
повећава и економску вредност простора на начин који је компатибилан за град и околину,
 развија и јача положај градске галерије као важног партнера у међународној размени
изложби и другим облицима међународне сарадње.
Реализација галерија превиђена је у две фазе – прва је у оквирима габарита постојећег објекта са
могућношћу надградње и у оквиру парцеле 150/2 КО Стари град, док је другом фазом предвиђено
проширење парцеле након формирања новe грађевинска парцеле Ј9 која се формира за потребу
изградње објекта Градске галерије и састоји се од целе катастарске парцеле 1950/2 КО Стари град
(површине 594,00 м2 ) и дела катастарске парцеле 1950/1 КО Стари град (површине 191,58 м2).
Укупна површина грађевинске парцеле Ј9 износи 785,58 м2.

Идејно решење треба да буде у свему у складу са важећим законима, прописима и нормативима за
ову врсту објекта и конкурсним подлогама, у чијем саставу је и прецизно дефинисани Пројектни
задатак.
Укупан број учесника: 46 аутора/ауторских тимова
Број иностраних учесника: /
Победник конкурса:
рад са ауторском шифром 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
Награде:
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
Трећа награда
ауторска шифра 88008 – радна шифра 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.
Остале информације:
Четири једнаковредна повишена откупа додељена су:
Ауторска шифра 78311 – радна шифра 03
Ауторски тим:
Јелена Митровић, дипл.инж.арх., Марија Миковић, м.арх,
дипл.инж.арх.
Консултације и концепт: Владимир Бошковић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Данијела Бакић,м.арх.
Сарадник: Адријана Страценски, м.арх.

Бранислав

Митровић,

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.
Ауторска шифра 37181 – радна шифра 15
Аутори: Ивана Бановић Ђорђевић, дипл.инж.арх., Јања Франета, м.арх., Вељко Ћирић,
м.арх.
Ауторска шифра 00100 – радна шифра 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.
Ауторска шифра 11711 – радна шифра 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.

в.д. Заменика начелника Градске управе
града Београда – Секретара
Секретаријата за инвестиције
Лука Петровић

