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ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА
УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА ЗА БЛОК 18 У НОВОМ БЕОГРАДУ
Назив наручиоца: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Адреса наручиоца: Његошева бр. 84, Београд
Интернет страница наручиоца: www.beoland.com
Врста наручиоца: Jавна предузећа-локална самоуправа
Oпис и захтев у вези дизајна, односно пројекта:
Предмет јавне набавке је: Урбанистичко-архитектонски конкурс за Блок 18 у Новом Београду (К1/16).
Циљ израде конкурса јесте да се, на основу анализираних росторних ограничења, потенцијала,
потреба, трендова и захтева:
 дефинишу (реалне) развојне могућности простора и потенцијали;
 дефинишу зоне или целине према морфолошким, планским, амбијенталним и другим
карактеристикама за које се могу одредити правила грађења;
 преиспита и дефинише садржај и обухват јавног простора у оквиру Блока 18;
 преиспита простор и са свих других аспеката како би се ова локација развила у нову
урбану целину новобеоградског центра на левој обали Саве.
Изабрана решења биће основ за формулисање планског решења и израду урбанистичко-планске
документације за предметно подручје. Задатак конкурса је израда идејног урбанистичкоархитектонског решења за Блок 18 у Новом Београду, са свим елементима који се захтевају
програмом овог Конкурса. Конкурсно решење подразумева, пре свега, формирање новог
амбијента које кореспондира са окружењем и представља ново тежиште у простору. Предложена
пројектантска и програмска решења осим што морају бити примерена значају просторне позиције
локације у контекст централне зоне Београда, споне староградске и новобеоградске обале реке
Саве утемељена на вредновању постојећих историјских, природних, културолошких и
функционалних значења овог простора, морају задовољити и критеријуме засноване на
економској вредности локације као најбоље понуде за новобеоградски центар.
Укупан број учесника: 18 аутора/ауторских тимова.
Број иностраних учесника: 2 аутора/ауторскa тима.
Награђени радови, награде и откупи:
- Прва награда – ауторска шифра 71743 – радна шифра 01 у износу од 1.200.000,00 динара;
Ауторски тим:
Вања Панић, д.и.а., Марко Весковић, д.и.а. , Александар Кнежевић, д.и.а.
- Друга награда – ауторска шифра 10125 – радна шифра 08 у износу од 900.000,00 динара;
Аутори: Ненад Стјепановић,д.и.а., Ивана Вујовић, д.и.а.
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., Његошева 84, 11111 Београд, Србија, ПАК 126016
Телефон: (011) 20-41-300, факс (011) 38-18-580
www.beoland.com; info@beoland.com; матични број: 07094094; ПИБ 100293512

- Две једнаковредне умањене треће награде у износима од по 400.000,00 динара:
- Ауторска шифра 13524 – радна шифра 05
Аутори: Марко Беркеш, мастер.арх., Милош Станковић, мастер.арх.
Коаутори: Станко Дупор, мастер.арх., Леа Леви, мастер.арх., Александар Котевски,
мастер.арх.
- Ауторска шифра – 13019 – радна шифра 16
Аутори и чланови ауторског тима:
Daniel Fuchs, Msc Arch ETH, Simon Muehlebach, Msc Arch ETH, Љубица Арсић,
маст.инж.арх., Татјана Ивановић, маст.инж.арх., Давор Ереш. дипл.инж.арх.
- Два једнаковредна умањена откупа у износима од по 200.000,00 динара :
Ауторска шифра 30897 – радна шифра 03
Аутор : СЕТ доо Шабац
Дарја Чоко, маст.инж.арх., Дуња Глигорић, маст.инж.арх., Радмила Пантовић, маст
инж.пејз.арх., Сандра Лазић, маст.инж.арх., Бранко Секулић, маст.инж.грађ., Душан
Сретеновић, дипл.инж.елек., Ана Веселиновић, дипл.грађ.инж., Марија Срећковић,
дипл.инж.арх., Миленца Срећковић, дипл.грађ.инж.
Сарадници: ЕнПЛУС , доо Београд
Ранко Божовић, дипл.инг.машин., Бранка Живковић, дипл.инж.арх., Дејан Степановић,
дипл.инг.маш., др Ненад Алтман, др економских наука, Валентина Вуковић,
дипл.инг.технол.
Проф. др Чедо Максимовић, проф. др Жарко Стевановић, др Љубисав Стаменић,
проф.др Душан Сакулски
Ауторска шифра 17216 – радна шифра 07
Аутор : Deka Inženjering , доо, Београд
Представник ауторског тима: Марко Вуковић, мастер.арх.
Лица за контакт:
Из Дирекције:
Ивана Mиленковић, дипл.инж.арх., контакт телефон: 011/20-41-302,
e-mail адреса: konkursblok18@beoland.com
Из Удружења архитеката Србије:
Ана Главички, секретар, контакт телефони: 011/32-30-059 и 011/3239-754;
e-mail адреса: sas-dab@eunet.rs
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