отворенИ анкетнИ једностепенИ анонимнИ урбанистичко-архитектонскИ конкурс
за део блока 13 у Новом Београду

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА
отвореног анкетног једностепеног анонимног урбанистичко-архитектонског конкурса за део блока 13 у Новом Београду, конкурс за дизајн – ЈН број К-2/16.
Инвеститор конкурса, наручилац:
Град Београд, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.
Спроводилац конкурса: Удружење архитеката Србије.
Закључком Градоначелника града Београда број: 350-883/15-Г од 23.децембра 2015.године, образован је жири у следећем саставу:
Председник жирија: Милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски урбаниста
и чланови жирија:
Небојша Мињевић, дипл. инж. арх.,
Ирина Коробина, дипл. инж. арх.,
проф. Дејан Миљковић, дипл. инж. арх.,
Бојан Ковачевић, дипл. инж. арх.,
заменик члана жирија: Милана Јочић, дипл.инж.арх.
Известиоци су радили у саставу:
Ана Лазовић, дипл.инж.арх. и Јелена Ђерић, дипл.инж.арх.
Секретаријат конкурса:
Удружење архитеката Србије – Ана Главички
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у сарадњи са спроводиоцем конкурса Удружења архитеката Србије – УАС, огласилa је
дана 12.10.2016. године, конкурсну документацију за јавну набавку за урбанистичко-архитектонски конкурс за део блока 13 у Новом Београду конкурс
за дизајн број ЈН К-2/16 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 9 група питања учесника, на
које је жири конкурса одговорио у датим роковима, са продуженим роком за постављање питања. 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: БИХ – (Бања Лука, Сарајево, Дрвар) Нови Пазар, Нови
Сад, Зрењанин, Крагујевац, Велико Орашје, Чачак, Италију и Швајцарску.
До датума предвиђеног за крајњи рок за предају радова, 13.12.2016. године у Удружењу архитеката Србије, Кнеза Милоша 7а у Београду, примљено
је укупно 34 конкурсна рада. Одржано је укупно 6 састанака жирија.
Први састанак жирија и известилаца је одржан дана 14.12.2016.године у 16,00 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 34 конкурсна рада и верификације, сваки конкурсни рад је шифриран радном шифром од 01 -34. Затим су
се чланови жирија договорили о динамици и начину рада известилаца и жирија на оцењивању радова, термин плану и осталим техничким питањима.
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 20.12.2016. године у 17,00 часова у сали Удружења архитеката Србије. 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 – архитектонско обликовање Блока 13, Саобраћајно решење, Планиране намене и садржаји Блока 13, Урбанистичко решење
зоне објекта палате „Србија“, Концепт решења објекта филхармоније, Решење простора ван заштићене целине споменика културе, Однос према
ограничењима и Посебне напомене.
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У првом вредновању, елиминисани су конкурсни радови са радним шифрама: 01, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 33 и 34 (укупно 16 радова).
У даљем току детаљног разматрања преосталих радова жири је направио другу елиминацију конкурсних радова и то: 28 и 31 (укупно 2 рада).
Жири је за даље разматрање за трећу седницу једногласно издвојио радове са следећим радним шифрама: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 23, 29 и 32 (укупно 16 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 21.12.2016. у 16,00 часова у сали Удружења архитеката Србије. На трећем састанку жирија, разговарало се и
образлагало поново о свим конкурсним радовима (укупно 34 рада), с обзиром да је била и присутна архитекта Ирина Коробина члан жирија из Москве
- Русија, како би јој се образложиле претходне елиминације и закључци жирија. Члану жирија из Русије су и радови такође послати дигитално да би се
пре доласка у Београд упознала са њима.
Истовремено, компарирани су они радови који су претпостављено остали у ширем избору за награде и откупе пре но што се у рад укључила И.
Коробина. Посебно је апострофиран, од свих чланова, аспект шта је наредна фаза у изради планске документације и шта и како конкурсни радови
нуде у том правцу.
Четврти састанак жирија је одржан 22.12.2016. у 17,00 часова у сали Удружења архитеката Србије. Жири конкурса се сагласио да је потребно изабрати
решење које ће најбоље одговорити на задате просторне анализе просторних ограничења непосредног и ширег окружења, потенцијала, потреба,
трендова и захтева, јер ће изабрана решења представљати основ за формулисање планског решења и израду урбанистичко-планске документације
за предметно подручје, као што је и наведено у конкурсној документацији анкетног, једностепеног, анонимног, урбанистичко – aрхитектонски конкурса
за део Блока 13 на Новом Београду.
Пети састанак жирија је одржан 23.12.2016. године у 16,00 часова у сали Удружења архитеката Србије и сходно једногласним Одлукама издвојио
радове за даља разматрања: 03, 04, 07, 08, 17, 20, 23 и 32 – укупно 8 радова и заједнички их дискутовао са чланом жирија Ирином Коробином, с тим
што је жири закључио да се сваки рад који је елиминисан у претходним корацима, се може, вратити, на поновно разматрање.
Такође је Ирина Коробина исказала своје мишљење о целини приспелих радова и потом образложила конкурсне радове који, по њеном избору и с
њене стране изнетим критеријумима, треба да уђу у ужи избор за даље разматрање, а то су конкурсни радови са радним шифрама: 03, 08, 09, 11, 17,
26 и 33.
Шести састанак жирија је одржан 27.12.2016. у 16,00 часова у сали Удружења архитеката Србије. Жири је пре доношења коначних Одлука , једногласно
одлучио да се рад са радном шифром 28 укључи у даље разматрање за откупе а елиминисао радове са радним шифрама 04 и 08, тако да су следећи
радови са радним шифрама: 03, 07,17, 20, 23, 28 и 32 – укупно 7 радова, остали за доношење коначних Одлука. .
Такође жири је једногласно имајући у виду и предлоге И. Коробине, донео следеће Одлуке (сходно Распису и Конкурсној документацији – тачка 6.7.
Врста и висина награда - „ Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и другачије расподеле награда у
оквиру предвиђеног наградног фонда од нето 2.688.000,00 динара), како следи:
- Прва умањена награда у нето износу од 1.000.000,00 динара, Друга умањена награда у нето износу од 650.000,00 динара, Трећа умањена награда у
нето износу од 300.000,00 динара и четири једнаковредна умањена Откупа од по нето 184.500 динара.
Затим су чланови жирија једногласно донели следеће Одлуке:
- Да се Прва умањена награда у нето износу од 1.000.000,00 динара додели раду са радном шифром 23;
- Да се Друга умањена награда у нето износу од 650.000,00 динара додели раду са радном шифром 03;
- Да се Трећа умањена награда у нето износу од 300.000,00 динара додели раду са радном шифром 17;
- Да се четири једнаковредна умањена откупа у нето износима од по 184.500,00 динара доделе радовима са радним шифрама : 07, 20, 28 и 32.
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Након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора.
Прва умањена награда
додељена је раду са ауторском шифром 51056 – радна шифра 23
Ауторски тим: Драган Марчетић, дипл.инж.арх., Милан Максимовић, дипл.инж.арх.
Сарадници: Михаило Пејчиновић, мастер инж.арх., 3Д моделовање и рендеринг
Димитрије Пузовић, студент МАСА, графичка обрада амбијената
Друга умањена награда
додељена је раду са ауторском шифром 01758 – радна шифра 03
Ауторски тим ARCVS
Арх. Бранислав Реџић ( носилац свих ауторских и осталих права),
арх. Драган Ивановић, арх. Зоран Миловановић, арх. Милица Тасић, арх. Душан Милошев, арх. Борис Хусановић, арх. Сузана Тисовец
Консултанти
Конструкција: инж.грађ. Срето Кузмановић
HVAC и енергетска ефикасност: инж.маш. Александар Живковић
Акустика: Бојан Вулин
Трећа умањена награда
додељена је раду са ауторском шифром 13754 – радна шифра 17
Аутори: Зоран Дмитровић, дипл.инж.арх., Зорица Савичић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Ненад Благојевић, дипл.инж.арх.
Консултанти за акустику: Проф др Миомир Мијић, проф. др Драгана Шумарац Павловић
Додељена су четири једнаковредна умањена откупа радовима по редоследу радних шифри од најмање до највеће:
Ауторска шифра 34343 – радна шифра 07
Аутори: Мирослава Петровић Балубџић, дипл.инж.арх., Александра Стефановић, дипл.инж.арх., Ана Ковенц Вујић, дипл.инж.арх.
Сарадник: Марија Кочовић
Ауторска шифра 47240 – радна шифра 20
Аутор: Милан Вујовић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Ксенија Пантовић, дипл.инж.арх., Ања Милојевић, м.арх., Јована Јелисавац, м.арх.
Ауторска шифра 80808 – радна шифра 28
Ауторски тим: КАНА архитекти
Љиља Брајковић, дипл.инж.арх., Дениса Премиловац, маст.инж.арх., Немања Ћурчић, маст,инж.арх.,
Александра Крачуновић, маст.инж.арх., Сања Бокић, маст.инж.арх., Јелена Ђуровић, маст.инж.арх.
Сарадници: Стеван Лазић, маст.инж.арх., Cecilia Castanharo Baraldi, student Universidade Federal de OuroPreto, Architecture and urban planning
Ауторска шифра 77777 – радна шифра 32
Аутор: Јован Митровић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим:
Драгана Ћипријановић, дипл.инж.арх. – руководилац пројекта
Вера Станишић, дипл.инж.арх.- пројектант – сарадник
Леа Леви, дипл.инж.арх. – сарадник
Милена Станојевић, дипл.инж.арх. - сарадник
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ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА
О завршеном отвореном анкетном једностепеном анонимном урбанистичко-архитектонском конкурсу за део блока 13 у Новом Београду, конкурс за
дизајн – ЈН број К-2/16
Тема конкурса била је изузетно сложена, с обзиром на захтев за концепцијски и програмски оквир нове градске структуре на кључном месту подручја
Блока 13, у самом средишту централне зоне Новог Београда, а које за град представља изузетан функционални и просторни ресурс, који се данас
потпуно неадекватно користи (изузев зоне у којој се налази и коју користи Палата Србија), девастиран и неприступачан становницима. Истовремено,
постоји потреба и озваничена спремност Града Београда да приступи реализацији објекта концертне дворане од националног значаја - нове зграде
Београдске филхармоније.
Основна намена конкурса била је испитивање простора и програма у сврху израде Плана детаљне регулације, ПДР-а. Конкурс је био анкетни и то
урбанистичко-архитектонског типа и сви добијени предлози и резултати су самерени том и таквом профилу конкурса. У јавности и код једног броја
учесника тема конкурса је доживљена, обрађивана и расправљана превасходно кроз обликовање саме зграде за Филхармонију што се показало као
извесна замка и за учеснике и за јавност. Као анкетни, конкурс не производи, у даљој процедури, разраду првонаграђеног решења у архитектонски
пројекат Филхармоније већ служи као основ за израду ПДР-а. Параметри за пројектовање Филхармоније били су дати ради провере габарита и
његовог лоцирања у зони конкурса. Укупно гледано, могућа неразумевања противуречности из Расписа су, заправо, отворене теме од великог значаја
за Нови Београд као изузетно наслеђе градитељства на нашим просторима.
На основу приспелих радова може се лако уочити ‘’притисак’’ да се у северозападном делу Блока 13 покрене дефинисање и регулација која би
омогућила капацитетну градњу што Жири сматра неприхватљивим. Томе је допринела, у укупној претходној урбанистичкој и пракси заштите
градитељског наслеђа, чињеница да један део земљишта у Блоку 13, парцела са западне стране некадашње чувене трасе ‘’ка подвожњаку’’, није
правно регулисана у заштићену зону СИВ-а односно Палате Србија. То, евидентно, може да се либерално тумачи као посредни ‘’позив на градњу’’
што су многи учесници конкурса тако и разумели. У истом смеру размишљања, показали су приспели радови, доприноси и већинско незадовољство
струке ликом бочног фронта Блока 12 који је, објективно, ван атмосфере и духа новобеоградске матрице.
Конкурс је показао, делом самим расписом сачињеним на бази постојеће документације, а још битно више предлозима конкурената да се зона
заштите, мере техничке заштите, регулационих дефинисаности по вертикали и по хоризонтали због заштите Палате Србија морају редефинисати.
Не у правцу либерализације већ у правцу прецизнијег дефинисања. У перцепцији Блока 13 као да се потпуно изгубила чињеница да је његов изворни
облик и површина одавно смањен, преобличен, изградњом Блока 12. Једна изразито симетричка урбанистичка композиција као што је СИВ/Палата
Србија, одувек био неједнако је третирана на правцу бочних крила комплекса, па је, тако, регулациона линија на југоисточној половини Блока 13
прилично строго дефинисала линију преко које се не би смело прећи – иако је она повучена кроз сам угао габарита Палате – док су на супротној страни
бројни учесници предлагали крајње обимну градњу на самом Булевару Михаила Пупина. На све то треба додати, ако не и ко прву опаску, да у неком
идеолошком, или ‘’идеолошком’’, смислу Палата Србија није оно што је била у време настанка и довршетка, и још три деценије касније: недодирљиво
Место Власти. Данас она, са неокрњеном архитектонском вредношћу једне од најизузетнијих архитектура у Београду, не треба да буде потпуно лако
доступна али ни тако симболички далека и сама. Поготово ако јој се приближава један, или први од, објеката културе као што Филхармонија јесте.
Поштујући актуелне ставове и документе комуналних институција Града Београда, распис конкурса је садржао и могућност (не и обавезу!) поштовања
или чак коришћења остатака почетка градње Музеја Револуције арх. Рихтера у простору који је био задатак конкурса. За будућу регулациону и
уопште урбанистичку праксу Београда неопходно је разумети да је институција музеја Револуције, у време конкурса и његовог микролоцирања, имала
један третман потпуно изван категорија, што се, уз сва уважавања, не може рећи за Србију данас и за зграду Београдске филхармоније, такође уз
сво поштовање према њој. Музеј Револуције је лоциран, ономад, на средокраћи између тадашњих симбола социјалистичке Југославије – СИВ-а и
Палате ЦК (данас прве куле, реконструисане, у Блоку 16). У том смислу, ‘’трошио’’ је, зарад своје посебности, симболичности, врло много простора.
Данас се поново разматра укупан простор Блока 13, овим конкурсом, али и предстојећом израдом Регулационог плана, па се намеће дилема да ли у
југоисточном делу Блока 13 Филхармонија треба да буде први или треба да буде једини објекат.
Сагледавајући све приспеле радове, Жири констатује да је у немалом броју њих предложено решење унеколико генерисано и захтеваном програмском
одредницом ‘’летње сцене Филхармоније’’. На равном постојећем терену и са акустичким окружењем какво јесте, због изузетно фреквентног саобраћаја,
та намена је донекле противуречна околностима и треба је додатно размотрити наменски и капацитивно. За летњу сцену могло би се закључити да
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је није лако спровести у великом капацитету , да је реалније да буде, у наредним корацима програмирања и планирања, мања и намене за камернија
извођења младих уметника за шта би тада и акустички и други услови могли бити мање ригорозни.
У складу са укупним резултатима конкурса и виђењима кад је тема саобраћаја анализирана, у свим приспелим радовима, а не само у награђенима, општи
је закључак да треба преиспитати укупно функционисање колског саобраћаја у предметној зони. И колске и пешачке приступе објекту Филхармоније
при изради ПДР-а треба размотрити, свакако и моделски симулирати, јер је већина радова, због задате регулационе линије у односу на Булевар
Михајла Пупина - чија је претходно заснована логика била неремећење погледа на СИВ, као и привидне ‘’привлачности’’ микролокације бившег онога
што је требало да буде Музеј Револуције, стекла прилично немалу удаљеност од данас постојећих стајалишта и линија доминантног саобраћаја. Из
анализе свих радова јасно се види да постоји неопходност семафоризације и увођења раскрснице у Булевару Николе Тесле на потезу од Улице Ушће
ка Палати Србија, у висини скретања лево из правца Блока 16 ка унутрашњости Блока 13, нарочито у већој фреквенцији моторизованих посетилаца
Филхармоније у доба дана када су концерти. У одређеном смислу може се, такође, констатовати да је од стране скоро свих учесника конкурса остао
непримећен значај раскрснице Булевара М. Пупина, улице М. Поповића и улице Ушће, укрсница блокова 13, 16, 20 и 21. Може се закључити да је томе
допринео и регулацијски услов везан за Палату Србија као у овом тренутку важећи параметар мера заштите зграде СИВ-а. Теме паркирања, мирујућег
саобраћаја, третиране су углавном на прихватљив начин, с тим што је неопходна додатно промишљење тог аспекта, а не нормативистички приступ,
у даљој разради планске документације.
Што се парковског уређења тиче Жири је закључио да је рад коме је доделио први пласман постигао изузетан, заправо најхармоничнији однос
функције Филхармоније и површина парка. Овакав приступ ‘’чува’’ архитектуру Палате Србије у њеној пуној изражајности. Радови приспели на конкурс
могу се, према начину одговора на задатке, сврстати у неколико категорија. Јасно је да је приступ који је ‘’уденуо’’ објекат за Филхармонију у парковски
амбијент био најзаступљенији међу награђеним и откупљеним радовима, а посебно као првонаграђени. Због тога се и чини, у извесним аспектима
анализирања, да је ‘’потрошња простора’’ за функцију БФ прилично велика, у односу, на пример, на наспрамни Блок 21 (и све његове суперструктуре,
грађевине) који заузима отприлике исту површину као и део Блока 13 између улице Ушће и Палате Србија. Но, ако се ипак вратимо логици да је тај
простор Блока 13 ‘’Парк са Филхармонијом’’ претходни утисак губи на заснованости.
У будућем планирању, обликовању и одржавању парковског простора, без обзира на веома лоше искуство са таквом легислативом, потребно је
реафирмисати категорију привремених објеката. Ефемерне, односно несталне, инсталације од дрвене конструкције врло су пожељне у укупном
уређењу парковског простора Блока 13, чиме се потенцијали простора трајно задржавају а у исто време парковски потези бивају опремљени и
осмишљени.
Развојност, као основ сваке грађевне перспективе и намере, наметнула се као један од основних критеријума при вредновању радова. Такође, због
изузетно сложене програмско-просторне проблематике Жири је сматрао да при вредновању и оцени радова и додељивању награда и откупа треба
извршити прерасподелу унутар предвиђеног фонда награда.
Жири у саставу:
Председник Жирија:
Милутин Фолић, дипл. инж. арх.
Небојша Мињевић, дипл. инж. арх.
Ирина Коробина, дипл.инж.арх.
проф. Дејан Миљковић, дипл.инж.арх.
Мр Бојан Ковачевић, дипл.инж.арх.
Заменик члана жирија:
Милана Јочић, дипл.инж.арх.
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Концепт решења понуђен је кроз специфичан приступ
изградњи, уређењу и развоју јавних зелених површина,
увођења адекватних садржаја културе, забаве и рекреације уз очување постојећег карактера природног амбијента.
Просторни концепт заснован је на идеји благог покретања
партера косим површинама зеленила које постају озелењени кров изграђене структуре у новоформираној денивелацији терена у којој су активирани садржаји и амбијенти.
Оваквим поступком укупни зелени фонд се незнатно смањује и прераста у нове активније површине које се користе на нов начин.
Геометрија и позиција предложене физичке структуре
подржава линеарност постојећег објекта Палате Србија
формирајући нову пешачку променаду дуж Булевара Михаила Пупина.
Објекат Филхармоније није висински наглашен, конципиран је као полегнута структура која је артикулисана у
виду специфичне урбане атракције.
Наведене платформе великим делом су озелењене и
активиране као комуникационе траке које спајају просторе отвореног партера формирајући концепт слободностојећег објекта у зеленом окружењу.
Уз садржаје Филхармоније решени су и пратећи комерцијални садржаји који у јединствено обликованој целини остварују заокружено прожимање јавног и комерцијалног простора. Прилаз овим садржајима директно је
укомпонован са концептом отворених комуникација које
се, дуж широких површина и рампи остварује из правца
улице Ушће и са приступног платоа главног улаза.
Кровна површина постаје активан парковски потенцијал
како у комуникацијском смислу приступа садржајима
комерцијалног мола и објекта Филхармоније, као атрактивна површина са видиковцем и потенцијално рекреативним садржајем.
Дискутабилна је позиција отворене сцене на приступном
платоу главног улаза.
Немогућност коришћења или отежано кретање ка главном холу у време активног коришћења летње сцене,
чијом позицијом није неутралисан ниво буке из прометне
саобраћајнице Булевара Михаила Пупина.
Основни приступ у решавању колског саобраћаја је да
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се нова саобраћајна кретања у оквиру самог блока минимизирају у што већој мери. Све саобраћајнице су
приступног карактера као уливно/изливне тако да се
њима не остварује даље кретање од неопходно пројектованог прилаза објектима.
У највећој мери постојећи фонд зеленила је очуван
обзиром да предложено решење окупира територију
блока где је зеленило у погледу високог растиња најмање заступљено или га нема.
На тај начин концептом се не ремети постојећи зелени
фонд, већ се напротив унапређује формирањем активне зелене кровне површине која је благо нагнута и активирана у форми косог парка који може бити у функцији
новог јавног простора за окупљање и рекреацију или за
кориснике услуга филхармоније.
Посебна целина у западном делу блока је предложена у
споју ниског ивичног изграђеног блока и слободностојећих
кула у зеленилу, покушавајући да успостави контакт и
прелазни континуитет затворене и густо изграђене
структуре Блока 12 према отвореном простору Блока 13.
Формирана је просторна денивелација зеленом равни
која је благо уздигнута и маркира постојећи комерцијални
центар на три надземна нивоа.
Рад поседује одличну меру истовремене удености у
амбијент и дефинисања форме потребне за један објекат
посебне намене као што је Филхармонија. У садашњем
стању немања кода градње у југоисточној трећини Блока
13 рад постиже добар спој са структурама у Блоку 16
које, по габаритима, наменама и фреквенцијама спадају
у прилично другачије урбано ткиво.
Линије кретања јесу ректангуларна мрежа мање
типична за парк али потпуно прирођена матрицама
Новог Београда. Структура нема парковску спонтаност
(‘’енглеског’’…) али зато има парковску јасноћу (‘’француског’’ типа уређења оваквих простора).
Предлози габарита у северозападном делу Блока
13 не могу се сматрати прихватљивим нити из угла
степена изграђености нити регулационо спрам потреба
заштићене Палате Србија односно СИВ-а.
Геометрија коју су аутори дали у свом пројекту даје
скоро све потребне оријентире у смислу непосредне
израде предстојећег регулационог плана у зони Блока
13 између Палате Србија и Блока 16.
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Рад карактерише врло занимљив концепт који је пре свега базиран на значају и будућем идентитету објекта Филхармоније. Архитектонски приступ инспирисан
је значајем музике као уметности који аутори подцртавају цитатом Waltera Patera да “све уметности теже стању музике”. Уочавање датог предлога као
самостојећег објекта у парковском простору је тренутно, апсолутно и препознатљиво. Анализе околних постојећих природних и архитектонских мотива дато
је на изузетном нивоу, попут дефинисања феномена кластера, аналогија тремова, водених површина, или пак мотива из феноменологије света птица. Може
се констатовати и да су реинтерпретације таквих мотива и идеограма спроведене врло вешто и атрактивно. Аутори не предлажу наглашавање главног
приступа објекту већ објекат Филхармоније који “плута” у постојећем зеленилу “везују” за ободне саобраћајнице ортогоналним пешачким приступима-стазама
подједнаке важности које посетиоце воде до приступног платоа и главног улаза у објекат. Архитектуру карактерише форма објекта са изразито наглашеним
постаментом, транспарентном опном хола објекта која је надграђена покренутим вишефункционалним платформама. Посебна улога дата је трећем, по
вертикали завршном стратум објекта са разиграним паралопипедним фрагментима који су парафраза венца, сенила, трибине, па чак и фризуре неких
светски познатих музичара... – свега у исто време. У силуетама парка са фрагментима шуме, и у честој локалној измаглици, таква форма делује атрактивно.
Атрактивност парка, која је јасна, садржи елементе одржавања који овакав приступ претварају у проблематичне. То што све делује природно не значи и да
је саморегулишуће. Дискутабилна је економска и функционална оправданост великог броја платформи које имају значајан удео у идентитету самог објекта,
као и предлог високо технолошког система функције објекта у погледу самоодржавања. Посебно је под сумњом део концепта у вези са кровним просторима
који предвиђају покретне елементе сумњиве убедљивости функционисања, реализације и одржавања, са стартном спорношћу у вези са акустиком. Могуће
је да је интересантан предлог пренамене објекта Палате Србија, али измештање његове функције у новоизграђени део локације ка Блоку 12, са четири
вишеспратнице повезане пасарелом, неубедљиво је урбанистички и архитектонски. Диспропорција је, у односу на контекст постојеће изграђене структуре и на
задати део, недвосмислена. У сагледавању укупности понуђених решења на конкурсу овај рад је најбоље афирмисао опцију реално слободностојећег објекта
који не зависи превише од микролокације на терену, односно допуњује себе тереном а не терен собом. У архитектонској артикулацији јасна и скоро агресивна
најава спољним обликовањем да се ради о здању посебне намене – у данашњим токовима архитектуре у свету – потпуно је разумљива али захтева и опрез
да би разликовали изражајни вокабулар ефемерне павиљонске атракције од архитектуре која трајно треба да заснује одређени простор без духовитости
ограниченог трајања.
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17 13754
Аутори:
Зоран Дмитровић, дипл.инж.арх.
Зорица Савичић, дипл.инж.арх.
Пројектант:
Ненад Благојевић, дипл.инж.арх.
Консултанти за акустику:
проф др Миомир Мијић
проф. др Драгана Шумарац Павловић
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА
Предлаже се објекат Филхармоније и пратећег трга који су утопљени у пејзаж односно у зелену шкарпу. Новоформирани центар Филхармоније се уклапа
у постојеће континуално зеленило које се протеже од ушћа и Парка пријатељства, тако зграда Филхармоније постаје интегрални део пејзажа, а не објекат
у парку. Постојећи трг испред Палате Србија се интегрише у систем јавних површина и на тај начин се анулира проблем његове изолованости. Сви јавни
простори су повезани пешачком стазом паралелном са Булеваром Михајла Пупина, која се наставља на зелену површину испред ТЦ Ушће. На овај начин
се омогућава алтернативно кретање које је у сталном контакту и дијалогу са природом. Формиране зоне у простору могу активно да се користе. Издизања
терена су програмска и помажу дефинисању различитих функција у оквиру истог пејзажа. Предлаже се пренамена простора зграде Палате Србија у музејско
изложбени истаживачки центар који би се бавио периодом и културом модернизма, покрета који је инспирисао изградњу Новог Београда и самог објекта СИВ-а.
Као и код сличних предлога других конкурената, та опција заслужује известан опрез и додатна преиспитивања. Поред објекта Филхармоније предвиђа се и
могућност проширења програма чиме се остварује интензивније коришћење ресурса Блока 13. Аутори предлажу да се уз руб блока који се граничи са Блоком
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ТРЕЋА УМАЊЕНА НАГРАДА
12 предвиди објекат јавног “новобеоградског” карактера и размере који на адекватан нау естетском и програмском смислу анулира изграђену структуру
Блока 12 који дезавуише основне принципе новобеоградског урбанизма. У регулационом смислу чини се да је овај предлог од свих приспелих најбоље
дефинисао однос парка Блока 13 и бочног фронта Блока 12, јасном идејом и умереном новом изграђеношћу. Сам објекат будуће Филхармоније је дефинисан
прелиминарно на основу волуметријске анализе за потребан програм у циљу сагледавања просторно-програмских могућности локације као смерница за
израду урбанистичког плана. Имајући у виду карактер и намену конкурса, рад је врло добро одговорио, скоро ‘’апстрахујући’’ обликовање саме Филхармоније.
Део објекта Филхармоније је интегрисан са пејзажом да би се избегао превелики волумен, са естетиком Новобеоградског Модернизма у савременој
интерпретацији. Главни пешачки правци остварују се дугачким правцима – рампама са потенцијалним перспективама које потенцирају репрезентативност
комплекса. Новоформираном морфологијом терена формиран је трг као “акустичка оаза” физички одвојена од јаких саобраћајница у оквиру кога је могуће
формирање летње сцене. Понуђено решење не даје најбољу могућу физичку везу између паркинга за посетиоце и хола будуће Филхармоније.
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07 34343
Аутори: Мирослава Петровић Балубџић, дипл.инж.арх.,
Александра Стефановић, дипл.инж.арх., Ана Ковенц Вујић, дипл.инж.арх.
Сарадник: Марија Кочовић
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Аутори предлажу концепт заснован на изградњи као интеграцији партера постојећег парка и објекта, који срастају и заједно чине нови урбани пејзаж, поштујући
изузетно вредан простор са доминантним објектом Палате Србија. Респектујући подједнаку удаљеност од оптерећених саобраћајница, као и од Палате Србија,
базирају свој концепт на позицији темеља неизграђеног објекта Музеја револуције. Позиција будућег објекта Филхармоније се предлаже као снажно садејство
покренутог терена и покренутих волумена. Предложено је решење широког приступног закошеног платоа из правца из кога се очекује приступ публике из
свих делова града који користе услуге јавног превоза. Међутим, дискутабилна је површина и карактер приступног платоа, упркос томе што својом димензијом
недвосмислено привлачи посетиоце ка главном улазу објекта Филхармоније. Денивелацијом терена постигнуто је потпуно одвајање пешачких од саобраћајних
приступа објекту. Објекат Филхармоније конципиран је као скулпторална композиција са покренутим тереном чиме се формира укупна архитектура објекта.
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Аутор:
Милан Вујовић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим:
Ксенија Пантовић, дипл.инж.арх.
Ања Милојевић, м.арх.
Јована Јелисавац, м.арх.
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Аутори базирају свој концепт на предлогу задатих урбанистичких услова и услова заштите, апострофирајући позицију објекта Филхармоније са главним улазом
и доминантном визуром оријентисаним ка Београдској тврђави, што је у великој мери предодредило пешачке и саобраћајне приступе. Тако постављен објекат
Филхармоније успоставља динамичну, али пренаглашену корелацију у односу на Београдску тврђаву и тиме умањује значај осталих просторних односа у
непосредном окружењу објекта. Аутори предлажу пословно комерцијалне садржаје унутар објекта Филхармоније чиме је знатно смањена и непримерена
димензија главног хола у односу на тражени капацитет аудиторијума. Недостатак предложеног решења је планирани надземни паркинг на самој локацији који
угрожава и знатно смањује постојећи зелени фонд.
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Ауторски тим: КАНА архитекти
Љиља Брајковић, дипл.инж.арх., Дениса Премиловац, маст.инж.арх.,
Немања Ћурчић, маст,инж.арх., Александра Крачуновић, маст.инж.арх.,
Сања Бокић, маст.инж.арх., Јелена Ђуровић, маст.инж.арх.
Сарадници: Стеван Лазић, маст.инж.арх.,
Cecilia Castanharo Baraldi, student Universidade Federal de OuroPreto,
Architecture and urban planning
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Аутори предлажу решење којим се дефинише новопланирана изградња пре свега на локацији постојећих темеља раније предвиђеног Музеја Револуције
и уређењу слободних површина, као и њихов однос са околином у складу са амбијенталним карактеристикама блока и планским усмерењима. Концепт је
базиран на стварању визуелног и функционалног идентитета простора, са идејом да се кроз мотив “урбане шуме” представи зелена зона у градском ткиву са
објектом Филхармоније као централним мотивом. Микроинтервенцијама у виду тематских парковских сегмената која су међусобно повезана и чине пешачку
мрежу са циљним кретањем, формирани су амбијенти конципирани као места сусрета и окупљања, чиме се доприноси активности и атрактивности датог блока.
Позиција будућег објекта Филхармоније потенцира амбијентални значај локације у циљу стварања јединственог просторног дозивљаја са Филхармонијом као
додатним а не главним акцентом, као део целине а не као скулпторалну форму, тако да објекат својом формом и волуменом не жели да конкурише Палати
СИВ-а, пливајући у скупини микроамбијената.
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32 77777
Аутор: Јован Митровић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим:
Драгана Ћипријановић, дипл.инж.арх. – руководилац пројекта
Вера Станишић, дипл.инж.арх.- пројектант – сарадник
Леа Леви, дипл.инж.арх. – сарадник
Милена Станојевић, дипл.инж.арх. - сарадник
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У оквиру провера просторно-програмских и урбанистичких параметара ауторски тим дефинише однос отворених и затворених површина у хоризонталном
смислу, објектом будуће Филхармоније се једноставном функционалном и обликовном формом конципираном да, пре свега, у највећој могућој мери сачува
природни амбијент и задовољи критеријуме енергетске ефикасностии максималне одрживости. Основне поставке просторно-програмског решења су
дефинисале објекте на позицији у дубини локације максимално удаљене од булевара Михајла Пупина и булевара Николе Тесле. Оваквом диспозицијом се у
великој мери минимализује утицај буке која је изузетно високог интензитета.
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Приступни плато објекта сабира све важније пешачке токове док у визуелном смислу доминирају хоризонтале које не надвисују постојеће зеленило. Једина
доминанта је корпус велике сале и хола која је и вертикални репер уласка у објекат. Концептом је наглашено усаглашавање са природним окружењем
благим рампама и покренутим косим затравњеним површинама кровова објекта који се уклапају у парковски пејзаж. Оваквом концептуалном поставком
аутори наглашавају потребу за минималном интервенцијом у простору. Дискутабилна је одлука аутора да се на месту темељне плоче неизграђеног Музеја
Револуције позиционира наткривено отворено паркиралиште, упркос предложеној позицији испод коте постојећег терена. Аутори предлажу минималне
садржаје делатности и културе према Блоку 12.
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01 13327
Ауторски тим:
Данило Цвјетковић, Надежда Марић, Јована Марчић
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Чланови ауторског тима: Сара Шпановић, Филип Мамула
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Ауторски тим:
Вања Панић, д.и.а., Марко Весковић, д.и.а., Александар Кнежевић, д.и.а.,
Младен Радаковић, software developer, 3Д модел
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Ауторски тим:
Диа Срђан Лужајић, диа Миомир Лужајић
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Чланови ауторског тима: Архитектонски студио RRS studio, Фиренца, Италија
Арх. Riccardo Renzi
Сарадници: Јована Марковић, Arokia Gracy Sagayam, Giacomo Troiani
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Аутори: Марко Блажић, Љубица Перишић
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Аутори: Павле Стаменовић, дипл. инж. арх., Душан Стојановић, дипл. инж. арх., Дуња Предић, дипл. инж. арх.
Коаутор: Милош Јокић, БАрх.
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Ауторски тим: Лука Павелка, Василије Главаш
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Аутори: Татјана Мрђеновић, дипл. инж. арх., Сања Ђурић, инж. арх., Ана Ђорђевић, инж. арх., Урош Марковић, инж.арх.,
Сарадник- консултант: Марко Стојановић, дипл.ист.ум.
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Аутори: Ненад Стјепановић, Ивана Вујовић, Александар Бобић
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Предузеће „ABA Consult“ д.о.о. у својству учесника, именује лица која испуњавају услове учешћа на конкурсу: Стеван Мићић, дипл.
инж. арх., Татјана Мићић, дипл. инж. арх., Михаел Филиповац, маст. инж. арх., Наталија Остојић, маст. инж. арх., Ана Душмановић,
маст. инж. арх., Борис Мићић, маст. инж. арх.
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Аутор: Данило Драговић
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Аутори: Душан Тешић, да руководилац тима, Душанка Вученовић, диа заступник тима
Пројектанти сарадници: Горан Гргић, диа, Борис Костуранов, диа
3Д модел: Марко Милошевић, диа
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Аутори: Александра Богдановић, М.Арх., Александар Ристовић, М.Арх., Daniel Fuchs, М.Арх., Љубица Арсић, М.Арх., Никола
Андонов, М.Арх., Simon Muehlebach, М.Арх., Стефан Стојановић, М.Арх., Philippe Grossenbacher, М.Арх.
Сарадници: Lara Mehling, Master of Landscape Architecture
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