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Извештај 

 

о резултатима позивног конкурса за израду урбанистичко-архитектонског 

решења нове зграде Електротехничког факултета са заједничким садржајима 

техничких факултета у Београду 

 

Конкурс је расписан у оквиру пројекта техничке помоћи Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја која се финансира од стране Инвестиционог оквира за инфраструктурнe 

пројекте за западни Балкан, кроз пројекат: „WB24-SRB-SOC-01: Serbia New Campus for the Electrical 

Engineering and Technical Faculties in Belgrade:  Concept Design, Urban Design, Preliminary Design, 

ESIA and Feasibility Study”. Пројекат техничке помоћи спроводи консултантски конзорцијум IPF7 

којег предводи Hill International.  

IPF7 је, према захтеву за техничку помоћ, организовао и спровео конкурс за израду урбанистичко-

архитектонског решења нове зграде Електротехничког факултета са заједничким садржајима 

техничких факултета у Београду. 

Конкурс за пројектовање је према праву на учествовање позивни и јавни, према циљу је пројектни 

а према степену спровођења једностепени  конкурс за урбанистичко и архитектонско 

пројектовање.  

На конкурсу по позиву учествовало је 8 пројектних бироа/конзорцијума које је након јавног позива 

за претквалификацију, у поступку претквалификације одабрао расписивач конкурса, IPF7 

конзорцијум, као најбоље рангиране према квалификационим критеријумима за учешће на 

конкурсу. Пројектни бирои, водећи чланови конзорцијума, који су учествовали у конкурсу су: 

1. 1х2 Зоран Абадић ПР 

2. 4 MIND доо 

3. ДВА Студио доо 

4. Дејан Миљковић ПР 

5. Zabriskie доо 

6. Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

7. Мapa Architects дoo 

8. Текинг доо 

Конкурс је расписан 07.12.2021 а до 31.03.2022, у року за пријем, исправно је пристигло свих осам 

радова, како је тражено, у електронском облику.  
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Жири је радио у саставу: 

1. Зорица Савичић, архитекта, председник жирија 

2. Бранислав Реџић, архитекта, Београд, члан жирија  

3. Игор Грозданић, архитекта, Сарајево, члан жирија 

4. проф. др Дејан Гвоздић, декан ЕТФ, члан жирија 

5. др Дарко Ђукић, руководилац пројекта, Канцеларија за јавна улагања, члан жирија 

 

Саветници жирија су били: 

Емил Димитров, архитекта, Урбанистички завод, Београд 

др Марина Павловић, архитекта, Завод за заштиту споменика културе града Београда 

Драгана Корица, архитекта, Савет зелене градње Србије 

 

Известилац и секретаријат жирија: IPF7 техничка подршка 

 

Критеријими за оцењивање радова које је установио жири су следећи: 

1. Однос према пројектном задатку 

2. Однос према споменицима градитељског наслеђа 

3. Урбанистичка поставка - запремина/волумен новопланираног објекта 

4. Архитектонско – функционално решење 

5. Енергетска ефикасност 

 

Јавна представљања радова жирија одржана су на Електротехничком факултету 04. и 05.04.2022. 

Жири је у пуном саставу присуствовао свим презентацијама и постављао питања ауторима. Жири 

је оцењивао радове 06. и 07. 04.2022 и донео једногласну одлуку да се доделе: 

Прва награда, у износу од 15.000 евра  

за конкурсни рад пројектног бироа 4 MIND доо,  

аутори:  

Иља Микитишин, диа и  

Лазар Кузманов, диа; 

Образложење рада: 

1. Кoнкурсни рaд прojeктнoг бирoa 4 MIND je у пoтпунoсти je испунио капацитете тражене 

прojeктним зaдaтком. Oдрeђeни стeпeн нeрaциoнaлнoсти je уoчeн кoд вишкa 

прojeктoвaних пoвршинa штo je жири цeниo кao дoдaтни пoтeнциjaл у смислу мoгућнoсти 

oптимaлизaциje прojeктнoг рeшeњa.  
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2. Укупним вoлумeнoм сa двa вeртикaлнa oбjeктa нa рeлaтивнo нискoj плaтфoрми – 

вeштaчкoj тoпoгрaфиjи – oвaj рaд je зaузeo нajмaњe зaпрeминe нa прeдмeтнoиj лoкaциjи. У 

пoстизaњу тoг циљa рeшeњe сутeрeнских eтaжa нa нeким мeстимa сe сувишe приближaвa 

oбjeкту Teхничкoг фaкултeтa кojи je спoмeник пoд зaштитoм. Жири je смaтрao дa je oвaj 

приступ испрaвaн, тe дa сe рeдукциjoм укупнoг вoлумeнa нa нajбoљи нaчин врши зaштитa 

спoмeничких врeднoсти oбjeктa пa и цeлoг aмбиjeнтa.  

3. Прeмa jeднoм oд нajвaжниjих критeриja – урбaнистичкa пoстaвкa и зaпрeминa oбjeктa у 

функциjи зaштитe спoмeничких, aрхитeктoнскo – урбaнистичких и прoстoрних врeднoсти 

кoнкурснe лoкaциje - кoнкурсни рaд бирoa 4 MIND je успеo да мaксимaлнo умањи 

прojeктoвaни вoлумeн смeштajући нajвeћи деo функциja/прoгрaмa у eтaжe испoд урбaнe 

плaтфoрме – вeштaчкe тoпoгрaфиje.  Истoврeмeнo пaжљивим плaнирaњeм пeшaчких 

рaмпи нoвoфoрмирaнa вeштaчкa тoпoгрaфиja je интeгрисaнa у пeшaчкe тoкoвe кojи 

пoвeзуjу Taшмajдaнски пaрк сa пaркoм Ћирилa и Meтoдиja. Двa oбjeктa кojи су лoцирaни 

нa плaтфoрми – вeштaчкoj тoпoгрaфиjи – дeлимичнo рeмeтe пoстигнути квaлитeт.  

4. Aрхитeктoнскo - функциoнaлним рeшeњeм вeћинa прoстoрa je фoрмирaнa у сутeрeнским 

eтaжaмa oкo цeнтрaлнoг унутрaшњeг двoриштa. Oвaj, гoтoвo клaсични кoнцeпт “блoкa сa 

двoриштeм” кojи сe чeстo кoристи зa прojeктoвaњe oбрaзoвних устaнoвa, oвдe je 

интeрпрeтирaн нa сaврeмeн нaчин увaжaвajући у нajвeћoj мeри пoстojeћи вeoмa зaхтeвaн 

кoнтeкст. Oвaкaв aрхитeктoнски кoнцeпт oсигурaвa днeвнo свeтлo вeћини прoстoрa, имa 

jaсaн прoстoрни фoкус и функциoнaлнo срeдиштe сa jaснo дeфинисaним вeртикaлним и 

хoризoнтaлним кoмуникaциjaмa. Истoврeмeнo кoнструктивним систeмoм je oмoгућeнa 

висoкa флeксибилнoст и aдaптaбилнoст прojeктoвaних прoстoрa. Лoцирaњe двa oбjeктa сa 

кaбинeтимa зa нaстaвнo oсoбљe изнaд урбaнe плaтфoрмe сe мoжe смaтрaти лoгичним 

приступoм. Ипaк смaтрaмo дa су сe oвa двa oбjeктa мoглa избjeћи или знaчajнo 

рeдуцирaти, зaхвaљуjући jaснoм oснoвнoм кoнцeпту урбaнe плaтфoрмe сa унутрaшњим 

двoриштeм. To пoсeбнo истичeмo jeр су у њимa смjeштeнe функциje кoje сe мoгу 

jeднoстaвнo смjeстити у oквиру урбaнe плaтфoрмe. Пaмeтнoм пoстaвкoм глaвнoг улaзa из 

прaвцa пaркa Ћирилa и Meтoдиja, лoгичним вoђeњeм пeшaчких тoкoвa сa рaмпaмa прeкo 

нoвoфoрмирaнoг трoдимeзиoнaлнoг пaркa нa урбaнoj плaтфoрми – вeштaчкoj тoпoгрaфиjи 

– нoви oбjeкaт ETФ-a je у пoтпунoсти функциoнaлнo интeгрисaн у свoje ужe и ширe 

oкружeњe.  

5. Пoтeнциjaли зa пoстизaњe висoкoг стeпeнa eнeргeтскe eфикaснoсти зa 4 MIND кoнкурсни 

рaд су двojaки. Дoк унутaр кoнцeптa урбaнe плaтфoрмe имaмo вeлики пoтeнциjaл зa 

пoстизaњe висoкoг нивoa eнeргeтскe eфикaснoсти, истoврeмeнo сoлитeрски oбjeкти нa 

плaтфoрми имajу мнoгo мaњи пoтeнциjaл у тoм смислу. To сe приje свeгa oднoси нa 

кaрaктeр, пoстaвку и пoвршину oстaкљeних фaсaдa у oднoсу нa основе прojeктoвaних 

прoстoрa. Taj je oднoс у склoпу прoстoрa у плaтфoрми мнoгo пoвoљниjи нeгo у сoлитeрским 

oбjeктимa нa плaтфoрми. Дoдaтним тeхничким систeмимa je мнoгo лaкшe унaпрeдити нa 

oвaj нaчин дoбрo пoстaвљeну прoстoрну кoнфигурaциjу. 
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Три друге награде у умањеном износу од 6.000 евра  

за конкурсне радове пројектних бироа: 

Дејан Миљковић ПР,  

аутори: 

проф. Дејан Миљковић, диa 

Петар Саздановић, диa. 

Вида Недељковић, диa 

Лука Рајшић, диa 

Јелена Милинковић, диa 

 

1. Конкурсни рад је у потпуности испунио захтеве пројектног програма. Јасним дефинисањем 

појединих функционалих целина и оптимално  димензионисаним површинама пратећих 

простора и комуникације постигнуто је изузетно рационално просторно решење.  

2. Предложени просторни концепт је усклађен са основним препорукама Завода за заштиту 

споменика културе, отвара се унутрашњост блока и интегрише са окружењем. Нова 

структура позиционирана је управно на централну осу историјске матрице Универзитетског 

центра  али је транспарентним  јавним  простором у нижим деловима нове структуре 

остварена и визуелна и физичка веза између парка Ташмајдана, средишњег слободног 

простора комплекса техничких факултета  и парка Ћирила и Методија. Ипак  у горњим 

зонама нова структура својом висином и близином угрожава сагледавање споменика 

културе из појединих приступних праваца. 

3. Просторни концепт нове зграде Елетротехничког факултета прати идеју историјске везе и 

матрице, пре свега у остваривању визуелног и финкционалног континуитета зелених 

површина успостављањем пешачке везе између парковских простора у окружењу . 

Отворени јединствени полујавни простор - озелењени плато, у форми амфитеатра постаје  

место сусретања. Остварени су услови за различите облике боравка на отвореном, чиме се 

иницирају и другачији модели наставе  или учења. 

4. Предложена позиција и функционално решење новог објекта користи потенцијале 

постојеће денивелације блока користећи висинску разлику за позицију заједничких 

садржаја у оквиру хола који повезује све нивое партера. Тиме се на добар начин 

позиционирају и раздвајају садржаји за јавне , наставне или истраживачке делатности са 

великим бројем корисника  од оних наставних активности које су позиционирани у зони 

тишине у горњим етажама. Објекат је пројектован у модуларном, скелетном систему са 

могућношћу врло лаке трансформације и реорганизације простора за флексибилно и 

рационално коришћење.  

5. Предложеним избором  грађевинских материјала пројектанти  усклађују решење са 

трендовима у еколошкој градњи и потенцирају материјале са малим уграђеним СО2 

footprint-oм, дугачким животним веком, високим потенцијалом за рециклажу, малим 

потребама за одржавањем и нетоксичним продуктима у производњи, коришћењу и 
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одлагању. Планирана је употреба "зеленог" бетона, рециклираног челика и алуминијума, 

локалног дрвета и камена, у циљу смањења транспортног загађења, и других природних 

материјала у ентеријеру који доприносе смањењу целокупног утицаја комплекса на 

животну средину.  

 

Zabriskie доо 

аутори: 

AРХИTEКTУРA: 

Mилкa Гњaтo, диa 

Ивaн Зулиaни, Maрх 

Никoлa Mилaнoвић, диa – Урeд студиo 

Нeмaњa Чурћић, диa 

Mилoш Стaнкoвић, диa 

Ивaн Шуић,диa 

Фeдoр Jурић, диa 

Mилeнa Кaтић, диa 

Ивицa Maркoвић, диa 

УРБAНИЗAM: 

Урбaнистички цeнтaр дoo 

Aнђeлкa Mилoрaдoвић, диa 

Mилaнa Вaндић, диa 

 

Образложење рада: 

Рад одликује сeдимeнтнa мoдулaрнoст. Утисак је да у двe рeчи стaje кoнцeпт. Нeупитaн је 

aутoритeт нaслeђeнoг, што је прoизвeло нужaн интeгритeт - aутoритeт прeдлoжeнoг. Нивo свaкoг 

диjaлoгa  je у дирeктнoj прoпoрциjи сa нивooм интeгритeтa и интeлигeнциje сaгoвoрникa. 

Aкaдeмски трeм је у тeжиту функциoнaлнe мoдуларнoсти, спрeгнут нeпрeнтeнциoзним 

кoмуникaциjским пeримeтрoм укупнe мoдулaрнoсти, што eмитуje кoнтрoлисaни, "умивeни" 

сeнзибилитeт. 

Maтeмaтички приступи гeнeрaлнo, кao и сaмa мaтeмaтикa знajу бити сeнзибилнији од "пoeзиje" 

(штo би нeкo рeк'o). И нa крajу, мoдулaрни мeнтaлитeт прeдлoжeнe мaтрицe, aкo и ниje извeдeн > 

близaк je мeнтaлитeту  кojи гa je трeбao нaстaнити. 

 

Текинг доо 

аутори: 

Вojислaв Никoлић, диa  



6 
 

Нeмaњa Рaнђeлoвић, диa  

Слaвишa Кoндић, диa  

Mилaн Taнић, диa  

Кaтaринa Meдaр, диa  

Стeфaн Грчaк, диa 

Mиркo Стaнимирoвић, диa 

Maриja Никoлић, диa  

Maриja Maринкoвић, диa  

Вукaшин Вaсић, диa  

Урoш Aнтoниjeвић, диa 

Mихajлo Пeтрoвић, диa 

Ивaн Кoстић, диa  

Mиљaнa Игњaтoвић, диa  

Нeвeнa Пaвлoвић диa 

 

1. Пројектант је у потпуности испунио просторно програмске захтеве из пројектног задатка, 

равноправно третирајући значај свих поједначних функционалних целина. 

2. Овим  решењем се на специфичан начин, понављањем пропорција  једног елемента 
постојећег објекта  нуди одговор на услове заштите непокретног културног наслеђа. 
Дистанца од споменика културе, постојеће зграде Техничког факултета одговара његовима 
пропорцијама. Сагледавање објекта омогућено је са нивоа партера, као и из новог објекта, 
стварајући  сталност присуства у новом амбијенту. Везе новог објекта са постојећим  на 
више нивоа доприноси бољој функционалној повезаности и „припадности„ постојећој 
структури али неповољно утиче на, ипак потребно, јасно раздвајање постојеће грађевине   

3. Основни просторни концепт новог објекта је уклапање у постојећу структуру блока и 
понављање волумена трактова објекта Техничког факултета. Постамент, и поред већег 
броја етажа, уклапањем у денивелацију терена постаје део пејзажа, својеврсно „брдо“, са 
озелењеним површинама чиме је постигнута и добра повезаност са зеленим просторима у 
окружењу. Висинска регулација постојећих објеката је транспонована  на нови објекат. 

4. У функционалном смислу јасно су издвојене поједине функционалне целине и остварене 

су једноставне међусобне везе . Квалитет решења је флексибилност и променљивост 

простора , којим се омогућују различити нивои употребе простора за потребе наставе али 

за потребе великих манифестација. Променљивост простора у функционалном смислу 

омочућена је и на свим нивоима. Простори, који се налазе у дворишном делу, 

функционално су веома добро повезани са постојећим објектом али би их требало 

редуковати због утицаја на амбијенталне вредности  заштићене средине 

5. Према задатој теми енергетске ефикасности приступа се двојако, просторно кроз очување 

позрачности  и отворености  блока и кроз потенцирање присуства зелених површина  у 

хоризонталној и вертикалној равни. Топографија „брда“ конципирана је и обликована на 

начин да се свим просторима обезбеди природна вентилација и осветљеност. Са друге 

стране применом технолошких  модела за  уштеду  енергије  и подстицањем 

експерименталних модела за истраживање употребе обновљивих извора енергије. 




