Отворени анкетни анонимни једностепени
урбанистичко-архитектонски конкурс
дела Макишког поља ГО Чукарица у Београду
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА
oтворенoг анкетног анонимног једностепеног урбанистичко-архитектонског конкурса дела Макишког поља ГО Чукарица у Београду конкурс за дизајн број К-2/17
Инвеститор конкурса, наручилац:
Град Београд, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.
Спроводилац конкурса: Удружење архитеката Србије.
Закључком Градоначелника града Београда број: 350-8834/15-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., Joao Luis Ferreira, дипл.инж.арх., МArch, ванр.проф. Борислав Петровић, дипл.инж.арх. и Марко Стојчић, дипл.инж.арх.
Заменик члана жирија: Мр Ненад Крчум, дипл. просторни планер
Известиоци: Ана Лазовић, дипл.инж.арх. и др Милош Гашић, дипл.инж.арх.
Секретаријат конкурса: Удружење архитеката Србије – Ана Главички
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у сарадњи са спроводиоцем конкурса Удружењем архитеката Србије – УАС, огласила је дана 24.03.2017. године, конкурсну документацију за јавну набавку
за урбанистичко-архитектонски конкурс дела Макишког поља ГО Чукарица у Београду конкурс за дизајн број К-2/17 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 3 групе питања учесника, на које је жири конкурса одговорио у датим роковима.
Конкурсни материјал и подлоге су се преузимали у просторијама Удружења архитеката Србије, или слали поштом на захтев учесника конкурса. Укупно је преузето 31 конкурсни материјал од стране учесника на конкурсу.
До датума предвиђеног за крајњи рок за предају радова, 30.06.2017. године у Удружењу архитеката Србије, Кнеза Милоша 7а у Београду, примљено је укупно 8 конкурсних радова.
Одржано је укупно 5 састанака жирија.
Први састанак жирија и известилаца је одржан дана 06.07.2017. године, 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 рад.
Након званичне констатације да је предато 8 конкурсних радова и верификације, сваки конкурсни рад је шифриран радном шифром од 01 -08.
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 - захтеви према програму и задатку конкурса.
Други састанак жирија одржан је дана 10.07.2017. године у 11,00 часова.
Известиоци су презентовали жирију, концепт решења са кратким образложењем и исказ о испуњености програмских захтева конкурса, за сваки конкурсни рад понаособ.
Трећи састанак жирија је одржан петак 14.07.2017. у 14,00 часова.Закључено је да ће жири, поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености предложених решења са датим
урбанистичким условима и препорукама, вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума (раније већ наведених у конкурсном програму):
- карактер и квалитет новог урбаног идентитета подручја у контексту слике града,
- дистрибуција намена и садржаја у простору, као и функционалност предложеног решења,
- урбанистичко-архитектонско обликовање, спроведено кроз амбијенталне карактеристике целине и карактеристичних делова,
- програмска и тржишна оправданост предложеног решења,
- приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења, очување и унапређење квалитета животне средине),
- спроводљивост, односно - операционализација решења, и на крају
- аргументација става, односно јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.
Посебно је апострофирана комплетност конкурсних елабората, уз аспекте који се односи на питање - шта је наредна фаза у изради планске документације, као и шта и како конкурсни радови нуде у том правцу.
У том смислу, једногласно је одлучено да се из даље расправе искључи рад под радном шифром 06, с обзиром на очигледну некомплетност, констатовану и у извештају известилаца.
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Четврти састанак Жирија је одржан 18.07.2017. у 15,00 часова у сали Удружења архитеката Србије.
Сходно закључку са трећег састанка жирија, договорено је да се из даље расправе искључе радови са радним шифрама 07 и 08, с тим да се сваки рад који је елиминисан у претходним корацима се може вратити на поново
разматрање, уз сагласност чланова жирија и додатна образложења.
Пети састанак жирија је одржан 21.07.2017. у 16,30 у сали Удружења архитеката Србије једногласно је одлучено да се:
- Прва награда додели у нето износу од 1.152.000,00 динара, Друга награда додели у нето износу од 768.000,00 динара, Трећа награда додели у нето износу од 384.000,00 динара и два једнаковредна Откупа од по нето
192.000,00 динара, сходно распису и пропозицијама конкурса за дизајн број К-2/17.
Затим су чланови жирија једногласно донели следеће Одлуке:
- Да се Прва награда додели раду са радном шифром 05;
- Да се Друга награда додели раду са радном шифром 03;
- Да се Трећа награда додели раду са радном шифром 02;
- Да се два једнаковредна откупа доделе радовима са радним шифрама : 01 и 04.
Након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора.
Прва награда
у износу од нето 1.152.000,00 додељена је раду са ауторском шифром 30701 – радна шифра 05
Ауторски тим: Драган Марчетић, дипл.инж.арх. и Милан Максимовић, дипл.инж.арх.
Сарадник: Михаило Пејчиновић, мастер инж.арх., 3Д моделовање и рендеринг
Друга награда
у износу од нето 768.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 75250 – радна шифра 03
Ауторски тим: Владан Стевовић, м.арх., Зоран Лазовић, дипл.инж.арх., Миодраг Савић, студент друге године основних академских студија,
Борис Ивановић, студент друге године основних академских студија, Јелена Јанковић, студент друге године мастер студија
Трећа награда
у износу од нето 384.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 30100 – радна шифра 02
Ауторски тим: Душан Стојановић, дипл.инж.арх., Павле Стаменовић, дипл.инж.арх., Ксенија Пантовић, дипл.инж.арх
Коаутор: Милена Андрић, б.арх.
Сарадник: Бојан Јованчевић, м.арх.
Два једнаковредна откупа
у износима од по нето 192.000,00 динара радовима, додељена су:
Ауторска шифра 26914– радна шифра 01
Аутори: Ивица Николић, Јања Франета
Сарадници: Јована Петковић, Петар Лазаревић
Ауторска шифра 78532– радна шифра 04
Аутори: мр Рајко Корица, дипл.инж.арх., Јелена Марић, дипл.инж.арх., Филип Петровић, дипл.инж.арх., Ивана Корица, и.а., студент мастер студија архитектуре
Сарадници: Стево Маријановић, и.а., студент мастер студија архитектуре, Вукашин Терзић, студент основних студија архитектуре, Марко Јовић, студент основних студија архитектуре, Уна Корица, студент основних
студија архитектуре
Консултантски тим: Душан Николић, дипл.инж.грађ., Зоран Степановић, дипл.инж.арх.
У Београду, 21.07.2017.
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ПРИКАЗ НАГРАЂЕНИХ РАДОВА

Прва награда

ауторска шифра 30701 – радна шифра 05
Ауторски тим:
Драган Марчетић, дипл.инж.арх. и Милан Максимовић, дипл.инж.арх.
Сарадник:
Михаило Пејчиновић, мастер инж.арх., 3Д моделовање и рендеринг

По оцени тима известилаца, овај рад се може сматрати комплетним у смислу услова предвиђених расписом. Формалну испуњеност прати и суштинска, по оцени Жирија, како у погледу могућности
разумевања начелних ставова аутора о предложеним интервенцијама и решењима, тако и са аспекта заокружености и јасне презентације њихових исходишта. Основна структура новог потеза
произилази из геометрије градске матрице изведене из саобраћајног правца Савске магистрале, што се, по речима аутора, надовезује на урбану генетику околине. На другој страни, према ул.
Милорада Јовановића, формира се нова матрица, представљајући везу и континуитет са суседним насељима. У северном делу локације, према насељу Чукаричка падина планаран је високи
објекат, као карактеристични репер и симбол новог насеља, уз друге, одговарајуће елементе урбанистичке композиције, који формирају нове амбијенте и настављају потезе започете у окружењу.
Став аутора оријентисан је у правцу “...дефинисања реалних развојних могућности овог простора...”, као и оптималног зонирања “у складу са морфолошким, планским, амбијенталним и другим
карактеристикама” конкурсног подручја, а са циљем да се “дефинисани елементи обликовања... могу преточити у правила грађења кроз наредну фазу имплементације дате урбанистичке концепције”.
Зонирање по наменама је присутно и, у највећој мери, усклађено са условима конкурса, између осталог, позиционирањем објеката мешовитог градског центра у северном делу локације, са
преласком на претежно становање у њиховом залеђу. Наведену дистрибуцију садржаја прати и волуметрија планиране супраструктуре, као и према Савској магистрали где су, у јужном делу
територије, груписани привредно-комерцијални и комерцијални објекти. Према условима, задржана је зона шуме у додиру са мешовитим градским центром и задовољени услови за зелене
појасеве према заштићеној зони Макиша.
Од посебних, програмски одређенијих, објеката издвајају се пословна кула “Ада”, привредно сајмиште, хипермаркет, картинг центар, хотелски објекти, градска пијаца, занатско/услужни центар,
уз јавне објекте (школе, дом здравља, установе, спортски центри и тд).
Саобраћајна мрежа прати правце транзитних улица (по ободу територије), а затим се дели на сабирне и приступне улице. На укрштањима сабирних улица су кружни токови. Око кружних токова
се јављају објекти комерцијалног карактера и делатности. У оквиру приступних улица формирају се полуотворени блокови са површинским паркирањем дуж улица и комбинацијом пешачког
простора и паркирања између атријумских и слободностојећих објеката.
На основу наведеног, као и других аспеката и критеријума, Жири сматра да овај рад испуњава у потпуности како захтеве конкурса, тако и очекивања везана за његове резултате. Оцењено је да
рад има висок степен усклађености са програмским захтевима, осим у делу који се тиче водотокова и водених површина, где аутори предлажу одговарајућа инфраструктурна решења. Овај рад,
такође, предлаже неопходну карактеризацију новог градског простора, која обезбеђује његово препознавање и идентификацију од стране корисника, уз истовремено избалансиран однос између
акцената који формирају и обележавају амбијенте и диверзификације површина које представљају претежни, неутралнији део урбане структуре.
Објекти мешовитог центра и стамбени објекти груписани су у целине / “блокове” полуотвореног и затвореног карактера, уједначене спратности, према конкурсним пропозицијама, са висинским
акцентима на угловима и одређеним, истакнутим позицијама. Објекти привредног и комерцијалног карактера су слободностојећи и прате уличну регулацију.
Иако нису понуђена конкретна решења у архитектонском обликовању, ради се у целини о ауторском изразу који се базира на неинвазивној логици интервенције, без претеране сугестивности,
која би оптеретила касније кораке пројектовања и реализације, а који подразумевају различитост у интерпретацији, или и у самом приступу.Несумњив квалитет предложеног решења, по оцени
Жирија, јесте могућност прихватања дугорочних утицаја и њихових промена, уз истовремено одржавање и прилагођавање основне конфигурације сопственог идентитета, наговештеног у
конкурсном раду.
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Друга награда
ауторска шифра 75250 – радна шифра 03
Ауторски тим:
Владан Стевовић, м.арх., Зоран Лазовић, дипл.инж.арх., Миодраг Савић, студент друге године основних академских студија,
Борис Ивановић, студент друге године основних академских студија, Јелена Јанковић, студент друге године мастер студија

Конкурсни рад под радном шифром 03 поседује, у целини, све елементе који објашњавају начелне ставове, као и резултанте овог предлога. Његова тематизација, у просторном смислу, базира
се на имплементацији веома правилне, геометризоване мреже елемената урбаних оријентира, провучене кроз целокупну територију предвиђену конкурсом, обједињући тако програмске целине
које аутори разматрају.
Ортогонална геометрија урбаног “миљеа” проистиче из опредељења и интенције да се створе услови за успостављање “новог идентитета” будућег дела градске територије, како аутори тврде,
рачунајући на начелну уређеност и хијерархију матрице, прилагођене пешачком кретању (450x450м). Кључни мотив је “променада” - лонгитудинална саобраћајница која носи наведену тему,
представљајући “градску улицу” и мењајући свој профил и карактер од “..улазне авеније” до “линеарног трга” и булеварских амбијената.
Урбанистичкој композицији посвећена је велика пажња, како у погледу пешачког кретања и саобраћаја уопште, тако и са аспекта формирања физиономије будућег насеља. У смислу физичке
структуре, локација је подељена у три одвојене групације, између којих је зеленило, омогућавајући тако фазност изградње.
Са друге стране, аутори инсистирају на зонирању, па наводе пет програмских опредељења: централне делатности, становање са комерцијалним садржајима, образовне установе, здравствене
установе, травнате и парковске површине, спорт и рекреација.
На контактима групација уз попречне саобраћајнице позиционирани су јавни објекти образовне и здравствене намене. Дуж “променаде”, у централном делу територије, у оквиру једне од
групација, планирана је јака пешачка зона са централним садржајима. Тај сегмент има јак централни карактер. Остале групације имају мирнији карактер са стамбеном наменом и комерцијалним
садржајима. Кровни платои објеката планирани су као приватни и полуприватни простори блока озелењени растињем. Задржана је постојећа шума у североисточној зони локације, али је додата
и нова у три зоне уз мелиорационе канале у новим изграђеним зонама. Гараже су планиране претежно у нивоима изнад терена.
Квалитет овог решења представља и планирана нова водена површина – језеро (југозападно од постојеће шуме) намењено спорту и рекреацији, док су постојећи водотокови задржани у својој
постојећој конфигурацији.
Упечатљив призор дугачке “градске улице” са поменутим различитостима, подржан је и груписањем високих објеката ка овом потезу, добијајући тако на свом интензитету. Веома консеквентно
спроведни ставови, са друге стране, отварају питања везана за истоврсно обликовање објеката различитог садржаја (иако у примарној, планерској фази), као и веома дубоке визуре на централном
потезу које не прате његов пешачки ритам и карактер, на ком аутори инсистирају. Истовремено са просторно-програмском разноврсношћу, овај рад нуди доста уједначену волуметрију планиране
структуре блокова, која, помишљењу Жирија, такође не одражава предходно изнесена начела у очекиваној мери.
Упркос наведеним контрадикцијама и дилемама, оцењено је да се ради о веома квалитетном раду са предлозима који заслужују пажњу, како својим ставовима и наступом у графичком делу
елабората, тако и аргументацијом, приложеном у текстуалном образложењу.
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ауторска шифра 30100 – радна шифра 02
Ауторски тим:
Душан Стојановић, дипл.инж.арх., Павле Стаменовић, дипл.инж.арх., Ксенија Пантовић, дипл.инж.арх
Коаутор:
Милена Андрић, б.арх.
Сарадник:
Бојан Јованчевић, м.арх.

Основна карактеристика конкурсног рада представља дијалог са пројектним задатком на свим нивоима, као и преиспитивање континуитета градског простора, уобичајено присутних у планирању.
Тако се овде аутори баве дефиницијом нове урбане структуре, третирајући је као “отворено поље” - у смислу утицаја непредвиђених и непредвидивих догађаја (контингенција), који ће, током
периода изградње овако великог потеза, свакако бити присутни. “Непредвиђена околност”, пишу аутори, “..виђена је као потенцијал развоја.” На основу овако формулисаног става, тематизација
рада усмерава се ка фазности градње и њеној флексибилности, чак и кроз могућност накнадних измена плана, у складу са новим околностима. У том смислу, аутори предлажу три зоне које
одговарају програмским захтевима конкурса: зону проширеног града, комерцијално/привредно/индустријску зону, као и зону новог града. Са аспекта физичке структуре, пак, планирана територија
у целини третирана је уједначеном инфраструктурном матрицом, способном да у освоје оквире прими наведене различитости. Формирањем (самоодрживих) “Линеарних урбаних низова”,
између њих преостају велике површине “Зона природности”, које аутори виде као неопходност у заштити окружења, односно постојећег стања од једновремених, круцијалних промена. Такође,
“таква фазност, која органски реагује са контекстом и при којој одрживост дела ни на који начин није зависна од имплементације плана у целини, представља једно од најзначајнијих стратешких
опредељења..”, став је аутора овог рада.
У складу са наведеним, консеквентно су успостављени и остали инфраструктурни системи, укључујући саобраћај и мрежу затечених канала.
Лонгитудинално, дуж целе локације постављена је трансверзала, главна повезујућа саобраћајница. Предвиђена је оптимизација колског саобраћаја у виду линије лаког шинског система, док је
колски саобраћај редукован ... Нису предвиђене попречне колске везе између линијских низова, већ само спора мрежа мобилности претежно бициклистичке инфраструктуре.
За овај рад, такође, карактеристичан је широк дијапазон формирања градског блока, односно третирања “Линеарних урбаних низова”. Присутни су и компактни блокови затворене структуре са
унутрашњим двориштима атријумима, затим компактни блокови са продорима, све до отворених блокова линеарне структуре, затим кружних, тачкастих и слободностојећих објеката.
Предложени варијетет физичке структуре, по оцени Жирија, доприноси динамици линеарних низова и преклапању функција, чиме се постиже и различита заузетост блокова.
У целини неконвенционалан, али доследно спроведен и консеквентно аргументован елаборат, пружа одговоре на већину питања постављених овим конкурсом, односно његовим анкетним
карактером. Аутори су заузели “свеж”, али у домаћој пракси веома ретко присутан, став о граду као “отвореној композицији”, са израженом развојном компонентом, као и “динамичким планирањем”.
Са друге стране, Жири констатује и присутне непрецизности на неким од кључних позиција у графичком делу елабората, што би, у крајњој линији, отежавало имплементацију овог предлога.
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ауторска шифра 26914– радна шифра 01
Аутори:
Ивица Николић, Јања Франета
Сарадници:
Јована Петковић, Петар Лазаревић

У ширем контексту, локација је препозната као градско чвориште које тангира Обилазницу око Београда, са чијег положаја се рачвају правци у четири доминантна смера, између којих је простор
планиране градње.
Основни просторни став садржан је у лонгитудиналној поставци композиције у односу на Савску магистралну, односно дуж магистрале, као и управне токове у односу на њу, којима су раздвајани
и структуирани урбани сегменти, а у правцу попречних коридора формирани паркови, или зелени коридори. Градски и локацијски центри, успостављени у оквиру локације, кореспондирају
међусобно као и са осталим, околним центрима града, делујући тако и на сам обухват локације, а и на шири контекст.
У целини, територија је подељена у три “макро целине”.
У првој, претежно стамбене намене, предлажу се блокови уједначених димензија углавном компактне структуре. Отворени блокови заступљенији су уз Савску магистралу, уз тачкасто постављену
физичку структуру, а у средишту овог дела територије са јавним и комерцијалним садржајима, слободно су постављени објекти различите геометрије, примерено њиховом карактеру.
У оквиру макро целине 2, поред зоне аква парка, присутне су аморфне форме, у оквиру лукс насеља на северу, где су слободно постављени објекти у групацијама – острвима.
У “макро целини” ИТ центра је нешто крупнија физичка структура правоугаоног облика у групацијама на међусобном растојању приближно сличних димензија.
У оквиру макро целине 3 и бизнис парка је најкрупнија физичка структура правоугаоног комплексног облика у сваком блоку по једна до две структуре слободно постављена у блоку са неизграђеним
простором по ободу.
Може се рећи, на основу изложеног, да овај конкурсни рад карактерише јасна дистрибуција садржаја и намена, која не одступа од предлога изнесеног у распису. То је свакако могуће оценити као
квалитет, као и третман инфраструктурних система, водотокова и сл.
Овај рад се, такође, издваја по предлогу и дефинисању зоне ексклузивног становања мање густине, што, уз остали диверзитет структуре, такође има позитивну оцену, од стране Жирија.
Са друге стране саобраћајно решење је непрецизно, у смислу укупног, израженог дисконтинуитета, што битно умањује претходно наведене квалитете решења. Истовремено је оцењено да
урбанистичка композиција, како у целини, тако и по просторно-програмским зонама, делује недовршено у смислу искоришћавања потенцијала успостављених самим решењем.
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ауторска шифра 78532– радна шифра 04
Аутори:
мр Рајко Корица, дипл.инж.арх., Јелена Марић, дипл.инж.арх., Филип Петровић, дипл.инж.арх., Ивана Корица, и.а., студент мастер студија архитектуре
Сарадници:
Стево Маријановић, и.а., студент мастер студија архитектуре, Вукашин Терзић, студент основних студија архитектуре,
Марко Јовић, студент основних студија архитектуре, Уна Корица, студент основних студија архитектуре
Консултантски тим: Душан Николић, дипл.инж.грађ., Зоран Степановић, дипл.инж.арх.

Тумачење “реалних развојних могућности” и “оптималног коришћења потенцијала”, како аутори наводе у текстуалном делу елабората, у овом случају значи јасну просторно-програмску дефиницију
целина са јасно дефинисаним сопственим карактером, уз истовремено формирање континуалног простора читаве предметне територије.
Трагом наведених иницијала, аутори успостављањем примарне саобраћајне мреже конфигуришу и сам простор, у смислу поделе на целине, успостављања њиховог профила, комуникацијске
повезаности и позиционирања функција и садржаја. Главна подужна саобраћајница кроз локацију је кичма простора на коју се везују све битне саобраћајнице са значајним оптерећењем. У
односу на то, одређен је ранг и попречни профил саобраћајница.
Планиран је бициклистички саобраћај у свим главним саобраћајницама, пешачке стазе и простори. Предвиђен је и бициклистички мост ка Ади Циганлији реци Сави и мрежи саобраћаја ка граду.
У раду се, такође, истиче да су принципи организације простора у складу са шире прихваћеним стандардима зелене градње и одрживог развоја. Наводећи потребу и интенцију “наглашавања
значајних локацијских тачака” дуж нове планиране трасе по средишту локације у подужном правцу, као тежишта простора и дела мреже ширег обухвата, овај рад предлаже поделу територије на
четири целине у складу са ПГР-ом Београда. У оквиру локацијског центра сваке целине, предвиђена је и концентрација јавних и/или атрактивних садржаја.
Блокови су углавном компактни са структуром прстенасте форме или облика потковице и линијским трактовима. У трећој и четвртој зони, ка западу -више су заступљени отворени блокови са
компактнијим и већим објектима физичке структуре ортогоналне форме. Уунутрашњости блокова су зелене и слободне површине, као и на преосталом неизграђеном простору блока.
Спратност варира у односу на карактер и положај целине/зоне, у складу са изнесеним ставовима о акцентима и њиховој улози у оквиру целине.
Кључни појмови, оцењено је, од којих аутори полазе у одговору на питања постављена расписом, јесу реалност и оптимум. У складу са тим, овај рад карактерише висок степен аналитичности и
системског приступа, као и избалансираност резултата, базираних на шире постављеној, планерској оријентацији.
Уз изражену коректност и респект према задатку, по мишљењу Жирија, уочљива су и неслагања између декларативно изнесених ставова у текстуалном образложењу решења и њихове
реализације у приложеном графичком материјалу. То се најпре односи на неуједначену разноврсност предложених типолошких образаца, уз одсуство аргументације за такав став. Следећи
ту линију, доста је тешко препознати неке од одлука овог конкурсног рада, као што је то, на пример - нејасна инплементација и инкорпорација фокалних тачака, које, по наводима аутора,
представљају фундамент предложене композиције.
У целини, оцењено је да наведене карактеристике овог рада, у одређеној мери умањују његов укупан потенцијал и домет, отварајући питања траженог идентитета, као и дискутабилност
одговарајуће физиономије новог градског простора.
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Сарадници: Милена Ристић, б.арх., Ана Ђорђевић, б.арх., Стефан Славић, б.арх.

48

49

за издавача:
Удружење архитеката Србије (УАС)
Милан Ђурић, архитекта, председник
дизајн:
Саша Јеличић
штампа:
CICERO doo
тираж:
200 ком.
датум:
септембар 2017. год.

50

