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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈA
конкурса за јавни, отворени, анонимни, једностепени, анкетни, архитектонски конкурс за дизајн – изглед 
метро станица (1. фаза линије један) београдског метроа 
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : ЗЈН 12/21

Повод за расписивање конкурса је намера Града Београда 
и Републике Србије да започне реализацију Метро 
система у Београду са изградњом прве фазе Линије 1. 
Прва фаза представља изградњу 16 станица метроа за 
које је урађен функционални пројекат (у току је израда 
Идејног пројекта) и за фазу финализације пројектне 
докуменатације неопходан  је пројекат дизајна и идејно 
архитектонско решење надземних делова за првих 
16 станица које дефинишу Линију 1 - фаза 1. Изградња 
београдског метроа се планира као један од развојних 
приоритета градског и приградског јавног превоза града 
Београда.

Циљ конкурса је био да се у складу са конкурсним 
задатком, значајем овог инфраструктурног пројекта 
и планираном следећем кораку имплементације и 
реализације пројекта, изабере најквалитетније идејно 
решење за дизајн првих шеснаест метро станица Линије 
1 београдског метроа. Намера је да се кроз конкурсне 
активности изабере решење / решења која ће донети 
аутентичан стил и концепт дизајна не само за метро 
станице већ и за брендирање целокупне Линије 1. 

Изабрана решења представљаће основ за даље пројектне 
активности и израду техничке документације за потребе 
реализације фазе 1 Линије 1 београдског метроа.

Спроводилац конкурса,  огласило је дана 29.09.2021. 
године  конкурсну документацију за јавни, отворени, 
анонимни, једностепени, анкетни, архитектонски конкурс 
за дизајн – изглед метро станица (1. фаза линије један) 
београдског метроа РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
ЗЈН 12/21, на интернет страници http://www.u-a-s.rs/; 
Конкурс је расписан као јавна набавка конкурс за дизајн и 

објављен је на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.
gov.rs/tender-eo/48836, на српском језику, са напоменом 
учесницима на конкурсу да је неопходно да се претходно 
пријаве на Порталу за јавне набавке и путем истог 
искреирају неопходне обрасце за пријаву.

По Закључку градоначелника Града Београда бр: 404-
6181/21-Г од 07.09.2021.  оформљен је  жири у саставу:

ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА
Марко Стојчић, дипл.инж.арх.

ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА
Станко Кантар, дипл.инж.саоб., заменик председника 
жирија
Професор Владимир Лојаница, дипл.инж.арх.
Професор  Миодраг Мирковић, дипл.инж.арх.  
Доцент др Снежана Веснић, дипл.инж.арх.

ИЗВЕСТИОЦИ СУ РАДИЛИ У САСТАВУ
Марија Косовић, маст.инж.арх., запослена у 
Урбанистичком заводу Београда  
Предраг Томић, дипл. просторни планер, запослен у ЈКП 
„Београдски метро и воз“, представник Наручиоца

СЕКРЕТАРИЈАТ КОНКУРСА 
Удружење архитеката Србије 

Конкурсна документација преузимала се бесплатно са
веб-странице Портала за јавне набавке, Удружења 
архитеката Србије, сајта Града Београда и са веб-
странице Наручиоца посла. О стручним и техничким 
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аспектима расписаног конкурса стигло је укупно 4 групе 
питања учесника, на које је Наручилац посла одговорио у 
датим роковима. Питања и одговори су се објавили на на 
порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца посла. 

Крајњи рок за подношење конкурсних радова je био 
14.12.2021. године до 15,00 часова у просторијама Удру-
жења архитеката Србије,  Кнеза Милоша 7а/III, Београд.

Примљено је укупно 7 конкурсних радова. 

Конкурсни радови који су  у предвиђеном року предали 
своје радове са ауторским шифрама су:  65786, 88888, 
02044, MN52683, RT11442, 01022 и 55555. 

Спроводилац конкурса је доделио ауторским шифрама 
и радне шифре како би се брже и лакше разговарало 
о радовима -  како следи у наставку: РШ 01 - 65786, РШ 
02 - 88888, РШ 03 - 02044, РШ 04 - MN52683, РШ 05 - 
RT11442, РШ 06 - 01022 и РШ 07 - 55555.

Од Наручиоца посла – Градске управе града Београда, 
Секретаријата за јавни превоз, Београд, ЈКП „Београдски 
метро и воз“, Београд, дана 15.12.2021. године добијена је   
информација са отварања понуда за ЈН Конкурс за дизајн 
-изгледа метро станица (1.фаза линије један), комплетан 
списак ауторских  шифри - радови који су поднеле понуду 
путем Портала јавних набавки, како следи – укупно 
званичних  05 ауторских  шифара:
Ауторска шифра 65786 - радна шифра 01
Ауторска шифра 88888 - радна шифра 02
Ауторска шифра 02044 - радна шифра 03
Ауторска шифра MN52683 - радна шифра 04
Ауторска шифра RT11442 - радна шифра 05

С обзиром да је у просторијама Спроводиоца – УАС-а 
примљено укупно 07 конкурсних радова – прегледом 
ауторских шифри добијених од ЈН и шифри радова који су 
предати констатовано је да предати радови за ауторске 
шифре 01022 – рш 06 и 55555 – рш 07 нису поднели понуду 
путем Портала јавних набавки и неће  бити разматране у 
даљем поступку  жирирања и додељивања награда.

Члановима жирија и известиоцима су електронским 
путем послати  сви радови како би их детаљно разматрали 
до почетка званичног жирирања.

Чланови жирија  су на првом састанку одржаном 
20.12.2021 године, разменили међусобно прве коментаре 
и запажања. Секретаријат – спроводилац конкурса је 
обавестио присутне чланове о примљеним радовима 
и процедурама даљих активности у вези жирирања и 
договора о даљем раду. Задатак известиоца је био да  
детаљно прегледају  и анализирају  сваки рад понаособ 
са потребним подацима меродавним за даљи рад жирија 
у складу са датим Програмским задатком за израду 
идејног решења – дизајн метро станица.

Известиоци су сачинили извештај за сваки рад понаособ 
који садржи детаљан преглед о испуњености програмских 
захтева конкурса сваког конкурсног решења понаособ:

1. Презентација концепта целине за изабрани Лот
Презентација концепта целине за изабрани Лот која 
објашњава просторно и дизајнерско решење Линије 1 
свих 16 станица.

2. Презентација - Пројекат појединачних станица 
Ситуације, основе, пресеци, изгледи у размерама које су 
адекватне величини станице и простора који се третира и 
концепту решења (1:250, 1:200, 1:100, 1:50)

3. Просторни 3Д прикази из свих углова који су потребни 
да се сагледа целовитости решења, концепт и спровођење 
дизајна.

4. Фотомонтажа или просторна симулација улазних 
станица у постојеćем урбаном контексту.  

5. Приказ релевантних детаља за објашњење концепта, 
додатни материјали и шематски планови.

6. Графички материјал по избору учесника са циљем да 
најбоље прикаже конкурсно решење конкурента.

7. Moodboard – Детаљи који презентују примењене 
системе, материјале, детаље решења екстеријера и 
ентеријера, обраде зидова, подова, плафона, обавезно 



је приказати перонска врата, третман вентилационих 
шахтова изнад кровне плоче и друге елементе опреме 
ентеријера и екстеријера, урбаног мобилијара и детаља 
који доприносе решењу.

8. Свеска са текстуалним и графичким прилозима.

9. Изложбени плакати 

Закључак известиоца је био да радови испуњавају  
формалне услове  дате  према Пропозицијама и Програму 
конкурса. Констатовано је да ће се разматрати сви радови 
са радним шифрама од 01 до 05.

Други састанак жирија у пуном саставу одржан је 
24.12.2021.  

По договору са првог састанка жирија, члановима жирија 
је поднет први прелиминарни извештај известиоца за 
сваки рад понаособ: Садржај конкурсног елабората  - 
евиденција обавезних прилога, Садржај конкурсног 
елабората  – обим конкурсног решења (Концепција 
визуелног идентитета, идејно архитектонско решење 
фасаде и крова станичне зграде надземне станице, идејно 
архитектонско решење улаза/излаза и дизајн надземних 
вентилационих шахтова, приказ припадајућег партера – 
интеграција метро станице, дизајн подземних пролаза, 
дизајн општих унутрашњих амбијената – ентеријера, 
концепција излога комерцијалних простора, опрема 
и намештај, избор завршних материјала и елемената 
ентеријера)  и остале напомене за сваки конкурсни рад. 

Чланови жирија и известиоци су констатовали да су сви 
предати конкурсни радови - обрадили ЛОТ А - станица :  
Железник, Жарково, Трговачка, Парк Баново брдо, Сајам, 
Савски трг, Трг Републике, Скадарлија  и Панчевачки мост.

Чланови Жирија су се сагласили да вредновање изврше 
у складу са циљевима конкурса и критеријумима за 
вредновање из Расписа и Програма конкурса: 

Поред поштовања и задовољења услова из програма и 
конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења 

са датим условима, ограничењима и препорукама, жири 
ће вредновати конкурсне радове на основу следећих 
критеријума које су издвојили као најважније:

· Урбани квалитети приступа – архитектонски дизајн 
 надземнног дела станице

· Предложени естетски квалитет унутрашње атмосфере 

· Јасан концепт, препознатљив у основној идеји, 
 целовитост решења и оригиналност

· Однос према свеукупном просторном, програмском, 
 технолошком и естетском контексту, културном 
 наслеђу и савременом амбијенту граада Београда, 
 карактеру и типологији пројекта – дизајна

· Економска изводљивост решења као и економичност у 
 експлоатацији

· Свеукупан естетски израз, ликовност и савременост 
 решења

У наставку седнице, жири je  детаљно образложио и 
продискутовао сваки рад понаособ.  Закључено је да ће се 
коментарисати радови  по станицама које су приказали 
за ЛОТ А.

У даљем разматрању су  се коментарисале станице: 
Железник, Жарково, Трговачка, Парк Баново брдо, Сајам, 
Савски трг, Трг Републике, Скадарлија  и Панчевачки мост.

Једногласно у најужи избор су ушли радови са радним 
шифрама:

01 за станицу: Железник; 

04 за станице:  Скадарлија, Трг Републике, Сајам, парк 
Баново брдо, Жарково

05 за станице:  Панчевачки мост, Савски трг, Трговачка

На другом састанку жирија елиминисани су за до-
дељивање награда, радови са радним шифрама 02 и 03, са 
напоменом да  сваки рад који је елиминисан у претходним 
корацима, може се, вратити, на поновно разматрање,  на 
предлог  сваког члана жирија са додатним образложењем.

04



Трећи састанак жирија у пуном сатаву је одржан 27.12.2021. 

На трећем  састанку (сходно одлукама  са другог састанка  
жирија),  настављена је стручна дискусија  са детаљним 
образложењем сваког члана жирија за сваки рад.

Након дискусије и образложења жири се једногласно 
сагласио да се Прва умањена награда додели раду са 
радном шифром 04,  да се Друга умањена награда 
додели раду са радном шифром 05,  да се Трећа умањена 
награда додели раду са радном шифром 01 и да се доделе 
два једнаковредна обештећења радовима са радним 
шифрама 02 и 03.

Жири је једногласно одлучио да се предвиђени наградни 
фонд прерасподели сходно Распису и Конкурсној 
документацији – тачка 12.7. – врста и висина нето награда  
(жири ће расподелу награда извршити у свему према 
одредбама Правилника, са могућношћу и другачије 
расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног 
фонда) и да се додели: 

· Прва умањена награда у нето износу од 2.500.000,00  
 динара  раду са радном шифром 04;

· Друга умањена награда у нето износу од 1.500.000,00 
 динара  раду са радном шифром 05;

· Трећа умањена награда у нето износу од 300.000,00 
 динара  раду са радном шифром 01.

· Два једнаковредна обештећења у нето износима од по 
 200.000,00 динара додељена су радовима са радним 
 шифрама 02 и 03.

Након тога приступило се отварању ауторских коверти 
ради идентификације аутора.

Прва умањена награда у износу од нето 2.500.000,00 
динара  додељена је раду са ауторском шифром МН52683 
- радна шифра 04

Ауторски тим „Studio OBE“ д.о.о. Београд

Ксенија Пантовић, диа; Јасна Кавран, диа; Маша 
Богуновић, М. арх; Невена Николић, М. арх.

Сарадник на визуализацији- Лука Вујовић, Б. арх. студент 
архитектуре.

Друга умањена награда у износу од нето 1.500.000,00 
динара додељена је раду са ауторском шифром РТ11442 
- радна шифра 05

Ауторски тим: Стефан Даниловић, д.и.а. представник 
ауторског тима; Ненад Стијовић, д.и.а.; Јелена Златановић, 
д.и.а.; Мила Луковић, д.и.а.

Сарадници: Драгана Зорић, д.и.а.; Борис Мартић, д.и.а; 
Нина Крчум, д.и.а.; Катарина Огњеновић, д.и.а.; Лука 
Гргић, д.и.а.

Трећа умањена награда у износу од нето 500.000,00 
динара додељена је раду са ауторском шифром 65786 - 
радна шифра 01

Ауторски тим: Сара Миладиновић, д.и.а., Душан Мунћан, 
д.и.а., Анђела Радовановић, д.и.а., Илија Деменеску, д.и.а., 
Лидија Грозданић, д.и.а.

Обештећење у износу од нето 200.000,00 динара 
додељено је раду са ауторском шифром 88888 - радна 
шифра 02
Аутори: Jug Cerović, architecte dplg, Francuska,  Zak Zakaria, 
waymaker- dezigntechnic, UAE.
Саветници: Yo Kaminagai, Francuska, Gordana Mićić, Belgija.

Обештећење у износу од нето 200.000,00 динара 
додељено је раду са ауторском шифром 02044 - радна 
шифра 03
Ауторски тим: Марина Урошевић, Александра Марковић, 
Душка Продановић, Филип Прица, Владимир Јовановић.

Веб – изложба награђених и ненаграђених радови, у 
електронском формату су постављени на интернет 
порталима Наручиоца посла и спроводиоца конкурса.
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ОБРАЗЛОЖЕЊА ЖИРИЈА О 
НАГРАЂЕНИМ И ОБЕШТЕЋЕНИМ 
РАДОВИМА



АУТОРСКИ ТИМ

„Studio OBE“ д.о.о. Београд
Ксенија Пантовић, диа
Јасна Кавран, диа
Маша Богуновић, М. арх 
Невена Николић, М. арх

САРАДНИК НА ВИЗУАЛИЗАЦИЈИ

Лука Вујовић, Б. арх. студент 
архитектуре.
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ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 

Првонаграђени рад одликује једноставност форме 
и доследност у изражају. Основни концепт јесте 
спајање традиционалног и модерног употребом 
опеке као доминантног материјала у комбинацији 
са стаклом и алуминијумом. Савременим 
формама павиљона и надстрешница приступа 
метро станица добијени су аутентични простори 
који су препознатљиви као метро станице 
употребом концепта унификације постигнутог 
материјализацијом. Употребом лукова стубова 
и надстрешница са дигиталним и виртуелним 
видовима комуникације и графичким дизајном 
метро станице су третиране као музејски простори 
и на тај начин је оплемењена њена саобраћајна 
функција. Рад одликује дизајн у функцији 
проточности саобраћаја, рационализације и лакоће 
експлоатације.

Посебно се истичу метро станице Скадарлија, Трг 
Републике, Сајам, Парк Баново брдо и Жарково.
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СТАНИЦА БАНОВО БРДО
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СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 
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СТАНИЦА  САЈАМ

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 
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СТАНИЦА САВСКИ ТРГ

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 
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СТАНИЦА СКАДАРЛИЈА

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 
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СТАНИЦА  ТРГ РЕПУБЛИКЕ

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 
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СТАНИЦА ТРГОВАЧКА

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 
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СТАНИЦА ЖАРКОВО

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 
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СТАНИЦА ЖЕЛЕЗНИК

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 



04 МН52683
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MOODBOARD

ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА 

27



АУТОРСКИ ТИМ

Стефан Даниловић, д.и.а. 
представник ауторског тима
Ненад Стијовић, д.и.а.
Јелена Златановић, д.и.а.
Мила Луковић, д.и.а.

САРАДНИЦИ

Драгана Зорић, д.и.а.
Борис Мартић, д.и.а
Нина Крчум, д.и.а.
Катарина Огњеновић, д.и.а.
Лука Гргић, д.и.а.

05 РТ11442

Другонаграђени рад одликује сагледавање сваке метро станице као засебног дизајна који је резултат свог непосредног 
окружења односно контекста. Специфични идентитети метро станица дефинисани су на основу најважнијих аспеката 
савременог живота у модерном граду – одрживост, мобилност, оптимизација, природа, технологија, историја, култура, 
традиција и регенерација. Рад одише динамичним просторима у духу савремене архитектуре који су предвиђени 
као окидачи за трансформацију града. Посебно се истичу метро станице Панчевачки мост, Савски трг и Трговачка.

28



ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА БАНОВО БРДО
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05 РТ11442
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ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ
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ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА САЈАМ
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ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА САВСКИ ТРГ
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05 РТ11442
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ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА СKАДАРЛИЈА
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05 РТ11442
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ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ТРГ РЕПУБЛИКЕ
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05 РТ11442
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ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ТРГОВАЧКА
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05 РТ11442
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ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ЖАРКОВО
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05 РТ11442
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ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ЖЕЛЕЗНИК
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01 65786

АУТОРСКИ ТИМ

Сара Миладиновић, д.и.а.
Душан Мунћан, д.и.а.
Анђела Радовановић, д.и.а.
Илија Деменеску, д.и.а.
Лидија Грозданић, д.и.а.
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 

Трећенаграђени рад одликује сагле-
давањем сваке метро станице као 
засебног дизајна у зависности од 
свог идентитета у контексту, који је 
спојен у целину коришћењем мотива 
традиционалне српске шаре која де-
финише идентитет метро линије. Тра-
диционална шара је апстрахована и 
коришћена као препознатљиви патерн 
са различитим варијацијама. Дизајн 
метро станица истиче и акцентује ис-
торијски идентитет места на којима су 
формирани приступи метро станицама 
али употребом савремених форми и 
дигиталних медија изражавања.
Посебно се истиче метро станица 
Жарково.

СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ
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01 65786
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ТРГОВАЧКА
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01 65786

50



ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ЖЕЛЕЗНИК
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА СКАДАРЛИЈА
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ТРГ РЕПУБЛИКЕ
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА САВСКИ ТРГ
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА САЈАМ
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01 65786

60



ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА БАНОВО БРДО
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
СТАНИЦА ЖАРКОВО
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА 
MOODBOARD
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02 88888

АУТОРСКИ ТИМ

Југ Церовић, architecte dplg, Француска
Zak Zakaria, waymaker- dezigntechnic, УАЕ

САВЕТНИЦИ

Yo Kaminagai, Француска
Гордана Мићић, Белгија

Први обештећени рад се бави мето-
долошким преиспитивањем задатих 
метро станица. Формирани су нови во-
лумени метро станица коришћењем 
процепа за природно осветљење уко-
паног храма који представља портал 
између површинских и подземних токова 
а у улози метро станице. Волумени 
варирају зависно од препознатог иден-
титета станице у односу на њено не-
посредно окружење формирајући једин-
ствен идентитет свих станица у архи-
тектонском изражају коришћењем луч-
них конструкција. Рад не садржи све 
тражене елементе дизајна.

СТАНИЦА БАНОВО БРДО

66



ПРВИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ
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02 88888

СТАНИЦА САЈАМ
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ПРВИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА САВСКИ ТРГ
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02 88888

СТАНИЦА СКАДАРЛИЈА
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ПРВИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА ТРГОВАЧКА

71



02 88888
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ПРВИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА ТРГ РЕПУБЛИКЕ
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02 88888

СТАНИЦА ЖАРКОВО
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ПРВИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА ЖЕЛЕЗНИК

75



03 02044

АУТОРСКИ ТИМ

Марина Урошевић
Александра Марковић
Душка Продановић
Филип Прица
Владимир Јовановић

Други обештећени рад одликује употреба једноставних геометријских форми у виду конуса 
и пирамида за вертикалне конструктивне елементе у комбинацији са стаклом и челичном 
решетком за кровне конструкције и надстрешнице. Дизајн осликава савремену естетику и 
употребу најновијих технологија која се највише осликава у централном елементу станице 
– дигиталном информационом делу који се разлива по станици и који осим саобраћајних 
информација нуди и низ разонода.

СТАНИЦА БАНОВО БРДО
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ДРУГИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ
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03 02044

СТАНИЦА САЈАМ

78



ДРУГИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА САВСКИ ТРГ
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03 02044

СТАНИЦА СKАДАРЛИЈА
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ДРУГИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА ТРГОВАЧКА
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03 02044
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ДРУГИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА ТРГ РЕПУБЛИКЕ
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03 02044

СТАНИЦА ЖАРКОВО
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ДРУГИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
СТАНИЦА  ЖЕЛЕЗНИК
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03 02044
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ДРУГИ OБЕШТЕЋЕНИ РАД
MOODBOARD
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