


Расписивач - Наручилац конкурса: 
ГРАД БЕОГРАД – Градска управа града Београда – Агенција за инвестиције и становање

Извршилац конкурса: 
Друштво архитеката Београда



Jавни, отворени, анонимни

двостепени конкурс

за израду идејног решења 

на урбанистичко-архитектонском конкурсу 

за изградњу објекта

комбиноване дечје установе са централном кухињом 

на кп 3672 у насељу овча 
  
го палилула



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА



ИзвЕштАј жИРИјА у пРвОм стЕпЕну

Расписивач - наручилац конкурса:  
Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање.
Извршилац конкурса: Друштво архитеката Београда, Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање у сарадњи са извршиоцем 
конкурса  Друштвом архитеката Београда, огласила је дана 25.04.2016.године, конкурсну документацију за јавну набавку за израду идејног решења на урбанистичко-
архитектонском конкурсу за изградњу објекта комбиноване дечје установе са централном кухињом на катастарској парцели 3672 у насељу Овча, ГО палилула јавна 
набавка бр. 7/16 и програм конкурса на интернет странама Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање (www.beograd.rs) и  
Друштва архитеката Београда (www.dab.rs). 
О стручним и техничким аспектима расписаног конкурса стигло је укупно 4 питања учесника, на које је жири конкурса одговорио у датим роковима. 
Конкурсну документацију учесници конкурса су преузимали  са портала јавних набавки управе за јавне набавке, на интернет страници наручиоца и Извршиоца 
конкурса.
Конкурсни радови су се  достављали на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање, трг николе пашића бр. 6, до 
13,00 часова, а након тога отварање конкурсних радова  се обавило истог  дана 09.06.2016. године, у 14,30 часова, у просторијама Друштва архитеката Београда, 
Београд, Кнеза милоша број 7a/III. 
примљено је укупно 15 конкурсних радова.  
 
жири је радио у саставу :
ванр.проф. Весна Цагић Милошевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, председник жирија
ванр.проф. Дејан Милетић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, члан жирија 
доцент Душан Игњатовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, члан жирија
Ана Крсмановић, дипл.инж.арх., секретаријат за образовање и дечју заштиту, члан жирија
мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, члан жирија  
Стана Младеновић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, заменик члана жирија
стручни консултанти:  
проф. Франц Коси, дипл.маш.инж. (са високом референцама у области енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије и нових технологија за 
КГХ системе у архитектонским објектима),
проф. Радомир Радовановић, технолог (стручњак из области технологије кухиње)
Известиоци:
1. зорица покрајац, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање;
2. Биљана Ковачевић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање;
3. невена стефановић, дипл.инж.маш., Агенција за инвестиције и становање.
секретаријат конкурса: 
Друштво архитеката Београда – Ана Главички

жири је одржао укупно пет састанака, први састанак 09.06.2016., други састанак 10.06.2016., трећи састанак 18.06.2016., четврти састанак 25.06.2016. и пети 
састанак 04.07.2016. године.

први састанак жирија:
након завршеног поступка отварања конкурсних радова, 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 у складу са датим програмским задатком за израду идејног решења. 
До другог састанка жирија , известиоци су радили на прегледу свих радова, меродавним за даљи рад жирија. 

Други састанак жирија:
Известиоци су презентовали прве извештаје потребне за рад  жирија:  
- садржај конкурсног рада – евиденција прилога,
- Испуњеност програма и програмског задатка конкурса, 
- посебне напомене и
- Остали аспекти конкурсних радова.
Известиоци су обавестили  чланове жирија, да рад са радном шифром 03 ( је потписан од стране аутора) и рад са радном шифром 12 ( није предао задате попуњене 
табеле тражене програмом конкурса).
присутни чланови жирија једногласно су се сагласили да се ова два рада елиминишу из даљег разматрања.
Остали радови за даље разматрање : 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14 и 15, укупно 13 конкурсних радова.
Чланови жирија су се сагласили да вредновање изврше у складу са циљевима конкурса и критеријумима за вредновање из Расписа и програма конкурса.
у наставку седнице жирија и после детаљног  прегледа сваког рада понаособ из даљег разматрања у првом вредновању, једногласно су  елиминисани  конкурсни 
радови са радним шифрама: 04, 07, 11,  13 и 15 (укупно 5 радова), с тим  што је жири закључио  да се сваки рад који је елиминисан у претходним корацима, може  
поново да се врати на разматрање, већином гласова.
ОстАЛИ РАДОвИ сА РАДнИм шИФРАмА зА ДАЉЕ РАзмАтРАЊЕ: 
01, 02, 05, 06, 08, 09, 10 и 14 (укупно 8 радова).



трећи састанак жирија:
До трећег  састанка,  жирију и консултантима послати су  комплетни извештаји известилаца на детаљном прегледу радова, који су остали за даље разматрање (01, 
02, 05, 06, 08, 09, 10 и 14 ). закључено је да стручни консултанти прегледају све преостале радове и да дају своје оцене, посебно из области технологије кухиње.
у наставку седнице жирија и после детаљног  прегледа и образложења сваког рада понаособ из даљег разматрања једногласно су  елиминисани  конкурсни радови 
са радним шифрама: 06, 08 и 14. 
ОстАЛИ РАДОвИ сА РАДнИм шИФРАмА зА ДАЉЕ РАзмАтРАЊЕ: 
01, 02, 05,  09 и 10  (укупно 5 радова).

Четврти састанак жирија:
сходно договору са  трећег  састанка, жири је поновним прегледом радова у консултацији са стручним консултантима закључио да остаје при одабиру радова за 
позване у други степен конкурса. 

Донета је једногласна ОДЛуКА да се следећи конкурсни радови са радним шифрама позову у други степен : 01, 02, 05,  09 и 10  (укупно 5 радова).

пети састанак жирија:
сходно једногласној Одлуци са четвртог састанка жирија  да се конкурсни радови са радним шифрама позову у други степен конкурса 01, 02, 05,  09 и 10  (укупно 5 
радова), жири се сагласио да ће их рангирати према следећим критеријумима у првом степену:

1.  Квалитет решења са аспекта архитектонско - урбанистичкe  организације и обликовања простора -  максимално 35 бодова
2.  Квалитет  решења  са  аспекта  функционалне  организације  простора  –  функционалност  и   флексибилност простора 
     и квалитет технолошког решења - максимално  35 бодова
3.  Рационалност и економичност решења у реализацији и експлоатацији, која се огледа кроз: економичност и ефикасност просторне организације;  
     испуњеност начела енергетске ефикасности; предвиђену материјализацију објекта; рационалност конструктивног склопа; 
     економичност експлоатације и одржавања објекта - максимално 30 бодова

Радна шифра 01 - рангира са 89 бодова од максималних 100
1. 32 бода
2. 30 бодова
3. 27 бода 
Радна шифра 02 - рангира са 80 бодова од максималних  100
1. 30 бодова
2. 30 бодова 
3. 20 бода 
Радна шифра 05 - рангира са 85 бодова  од максималних 100
1. 32 бода
2. 30 бодова
3. 23 бода 
Радна шифра 09 - рангира са 70 бодова  од максималних 100
1. 25 бодова
2. 25 бодова
3. 20 бодова 
Радна шифра 10 - рангира са 89 бодова  од максималних 100
1. 30 бодова
2. 30 бодова
3. 29 бода 
након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора, па је констатовано  да су аутори који су позвани у други степен са радним и 
ауторским шифрама: 

Радна шифра 01 – ауторска шифра 41180
Аутори: јагода шарић, д.и.а., Кооператива студио, марија шарић, д.и.а., младен милић, д.и.а.

Радна шифра 02 – ауторска шифра 71353
Аутори:  Дмитровић зоран, архитекта, Бјелић марија, архитекта, Благојевић ненад, архитекта, потпаревић Катарина, архитекта, 

Радојловић марија, архитекта, сандра скендерија, архитекта
Радна шифра 05 – ауторска шифра 73215 

Аутори: Борислав петровић, д.и.а., Иван Рашковић, д.и.а., нада јелић, д.и.а., 
                 са: милица секулић, д.и.а., предраг живковић, д.и.а., Борис петровић, д.и.а., Драгана Добрисављевић, и.а., никола јовановић, и.а.

Радна шифра 09 – ауторска шифра 13181
Аутори: Дашић Љубица, мирко милановић, Федор јурић

Радна шифра 10 – ауторска шифра 25917
Аутори: нина Алексић Antonioli, д.и.а., Ксенија пантовић, д.и.а., јасна Кавран, д.и.а., урош Ковачевић, маст.арх., марко Каровић, маст.арх.



Отварање конкурсних радова у другом степену конкурса обављено је 30.08.2016. године у 14:00 часова. 
До крајњег рока за предају конкурсних радова у другом степену пристигло је 5 позваних конкурсних радова. 

Жири је радио у саставу:
ванр.проф. Весна Цагић Милошевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, председник жирија
ванр.проф. Дејан Милетић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, члан жирија
доцент Душан Игњатовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, члан жирија
Ана Крсмановић, дипл.инж.арх., секретаријат за образовање и дечју заштиту, члан жирија
мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, члан жирија 
Стана Младеновић дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, заменик члана жирија

Стручни консултанти:  
проф. Франц Коси, дипл.маш.инж. (са високом референцама у области енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије и нових технологија за 
КГХ системе у архитектонским објектима)
проф. Радомир Радовановић, технолог (стручњак из области технологије кухиње)

Известиоци:
1. зорица покрајац, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање;
2. Биљана Ковачевић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање;
3. невена стефановић, дипл.инж.маш., Агенција за инвестиције и становање.

Други степен конкурса није био анониман а радови су предати са истим ауторским шифрама као и из првог степена и након отварања обележени истим радним 
шифрама са ознаком за други степен. 
жири је одржао укупно четири састанка, први састанак 30.08.2016., други састанак 01.09.2016., трећи састанак 03.09.2016. и четврти састанак 07.09.2016. године.

жири се једногласно сагласио да ће се радови из другог степена рангирати према критеријумима (који су важили и за први степе)  из програма и расписа конкурса 
за награде и откупе.

1.  Квалитет решења са аспекта aрхитектонско - урбанистичкe организације и обликовања  простора - максимално 35 бодова 
2.  Квалитет решења са аспекта функционалне организације простора – функционалност и флексибилност простора и 
     квалитет технолошког решења - максимално 35 бодова 
3.  Рационалност и економичност решења у реализацији и експлоатацији, која се огледа кроз: економичност и ефикасност просторне организације;  
     испуњеност начела енергетске   ефикасности; предвиђену материјализацију објекта; рационалност конструктивног склопа; економичност експлоатације 
     и одржавања објекта- максимално 30 бодова 

Радна шифра 01/II – рангира са  75 бодова од максималних 100                                         
1. 30 бода
2. 20 бодова
3. 25 бода 

Радна шифра 02/II -   рангира са  83 бода од максималних  100                    
1. 31 бод
2. 28 бодова 
3. 24 бода 

Радна шифра 05/II -  рангира са  87 бодова  од максималних 100                   
1. 32 бода
2. 31 бод
3. 24 бода 

Радна шифра 09/II -  рангира са  72 бода  од максималних 100                                  
1. 25 бодова
2. 22 бода
3. 25 бодова 

Радна шифра 10/II -  рангира са  93 бода  од максималних 100                   
1. 33 бода
2. 33 бода
3. 27 бодова 

ИзвЕштАј жИРИјА у ДРуГОм стЕпЕну



након тога приступило се гласању  чланова жирија у пуном саставу, па су већином гласова донете следеће Одлуке да се: 

пРвА нАГРАДА 
додели радној шифри 10/II – ауторској  шифри 25917

у износу од нето  400.000,00 динара
Аутори: 

„LAMB & POWDER STUDIO“ д.о.о.
Директор - Ксенија Пантовић, дипл. инж. арх.

власник и оснивач - Јасна Кавран, дипл. инж. арх.
Одговорни пројектант и носилац лиценце - Нина Алексић Антониоли, дипл. инж. арх.

стручни сарадник и носилац лиценце за енергетску ефикасност - Мартин Елезовић, дипл. маш. инж.
Остали сарадници за енергетску ефикасност (NAlatrium): Вишња Ђукић, дипл. инж. арх., Сања Алорић, дипл. инж. арх.

стручни сарадник на пројекту технологије кухиње - Весна Савић, дипл. инж. арх.
Одговорни пројектант машинских инсталација: Бранислав Ђокић, дипл. маш. инж., Милан Ђокић, маш.тех. - сарадник

предмер и предрачун - Дрена Совиљ, дипл. инж. арх.
сарадник- техничка подршка - Марко Каровић, маст. инж. арх.

Консултант за спољашње уређење - Мила Маџаревић, маст. инж. арх.

ДРуГА нАГРАДА 
додели радној шифри  05/II - ауторској шифри 73215

у износу од нето  200.000,00 динара
Аутори: 

Борислав Петровић, диа., Иван Рашковић, диа., Нада Јелић, диа., 
са: Милица Секулић, диа., Предраг Живковић, диа., Борис Петровић, диа., Драгана Добрисављевић, иа

технологија кухиње - Весна Савић, диа
термотехничке инсталације: Милош Бијељић, дим., Светлана Влајић Жакула, дим., Божидар Шћепановић, дим., Стева Петровић, дим

Елаборат енергетске ефикасности - Ђорђе Јевтовић, дим.

тРЕћА нАГРАДА 
додели радној  шифри 02/II - ауторској шифра 71353

у износу од нето 150.000,00 динара
Аутор решења:  

Зоран Дмитровић, м.Арх
пројектантски тим: Ненад Благојевић, м.Арх., Марија Радојловић, м.Арх., Марија Бјелић, м.Арх., Катарина Потпаревић, м.Арх.,

 Наталија Живуловић, м.Арх., Сандра Скендерија, м.Арх.
технологија кухиње - Јасна Личина Бошковић, дипл.инж.арх., „ARHI TAB“ Београд

пројекат енергетске ефикасности: Александар Живковић, дипл. инж., Ирина Андрић, дипл. инж., „Aerprojekt“д.о.о. Београд

ОтКуп 
додели радној шифри 01/II - ауторској шифри 41180 

у износу од нето  75.000,00 динара
Аутори: 

Јагода Шарић, д.и.а., Кооператива Студио, Марија Шарић, д.и.а., Младен Милић, д.и.а., 
Јасмина Живанов, д.и.а., Светлана Вујовић, дипломирани машински инжењер.

ОтКуп 
додели радној шифри 09/II –ауторској  шифри 13181 

у износу од нето 75.000,00 динара
Аутори: 

Љубица Дашић, д.и.а., Мирко Милановић, Федор Јурић

                                                                                                                   у Београду, 07.09.2016.           





ПРВА НАГРАДА
радна шифра: 10/II
ауторска шифра: 25917

 
Аутори: „LAMB & POWDER STUDIO“ д.о.о.
Директор: Ксенија Пантовић, дипл. инж. арх.
власник и оснивач: Јасна Кавран, дипл. инж. арх.
Одговорни пројектант и носилац лиценце: Нина Алексић Антониоли, дипл. инж. арх.
стручни сарадник и носилац лиценце за енергетску ефикасност: Мартин Елезовић, дипл. маш. инж.
Остали сарадници за енергетску ефикасност (NAlatrium): Вишња Ђукић, дипл. инж. арх., Сања Алорић, дипл. инж. арх.
стручни сарадник на пројекту технологије кухиње: Весна Савић, дипл. инж. арх.
Одговорни пројектант машинских инсталација: Бранислав Ђокић, дипл. маш. инж., Милан Ђокић, маш.тех.- сарадник
предмер и предрачун: Дрена Совиљ, дипл. инж. арх.
сарадник-техничка подршка: Марко Каровић, маст. инж. арх.
Консултант за спољашње уређење: Мила Маџаревић, маст. инж. арх.
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Објекат КДу са централном производном кухињом, конципиран је као компактна форма једноспратног призматичног моноволумена коме геометрија северне 
грађевинске линије и субстракција дела прве етаже дају динамику.  
просторно функционалне целине КДу и централне кухињe адекватно су позициониране, у односу на стране света и међусобно.
зоне приступа и улаза у КДу и централну кухињу потпуно су независне.
КДу је осим вишенаменског простора/хола и улазне зона који су на приступном нивоу приземља, организована на првој етажи. Динамична каскадна веза - 
„гледалиште“ вишенаменског простора који и значајна визуелно повезаност са спољним простором, чине амбијент вртића изузетно комуникативним, што је посебан 
квалитет овог решења. смештајне јединице су позициониране на спрату, вртићке оријентисане ка југу, јаслене ка истоку.
Функционална организација и капацитет КДу су у складу са захтевима програма.
Отворени простори КДу организовани су на терену на јужној страни објекта и на спрату увиду активне озелењене кровне површине повезане са спратном 
хоризонталном комуникацијом и групним собама ка њој оријентисаним.
Централна кухиња је на нивоу приземља и садржајно и организационо је складу са програмом, правилима и прописима за овај тип објеката. Концепт кухиње у једном 
нивоу рационално је и адекватно решење и доприноси укупном квалитету пројекта.
Компактан објекат адекватно је  термички зониран. материјализација фасадне облоге у виду „демит“ фасаде, финасијски је рационално решење у реализацији, 
али подразумева континуиране трошкове одржавања. Контрола спољашњих утицаја  је адекватно обрађена третманом форме (препуст крова) и коришћењем 
секундарних елемената типа застора. Фасадни отвори су адекватно позиционирани и третирани са добром оријентацијом за овај тип објекта, материјализовани у 
одговарајућем систему алуминијумских прозора и врата.

јасно дефинисана форма објекта са препознатљивим мотивом обједињеног улазног дела и вишенаменске сале, добро функционално постављен на локацији. 

Решење, високовредновано и у првом кругу конкурса, додатно је унапређено: активирањем је озелењене кровне површине приземне етаже у функцији 
КДУ и њеним адекватним повезивањем са унутрашњим простором, повећањем комуникативности групних соба са мултифункционалним и просторима 
комуникације и адекватном разрадом функционалне организација централне кухиње.    



ДРУГА НАГРАДА
радна шифра: 05/II
ауторска шифра: 73215
 
Аутори: 
Борислав Петровић, диа.
Иван Рашковић, диа.
Нада Јелић, диа.
Са: Милица Секулић, диа.
Предраг Живковић, диа.
Борис Петровић, диа.
Драгана Добрисављевић, иа
технологија кухиње: 
Весна Савић, диа
термотехничке инсталације: 
Милош Бијељић, дим.
Светлана Влајић Жакула, дим.
Божидар Шћепановић, дим.
Стева Петровић, дим
Елаборат енергетске ефикасности: 
Ђорђе Јевтовић, дим.
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просторни концепт комплекс КДу са централном производном кухињом формиран је од три сегмента повезана централним простором, спратности п+1.  позиција 
поменутих сегмената је у складу са утицајима у односу на стране света, односима садржаја у објекту као и аспектима енергетске и просторне ефикасности. 
Два одвојена садржаја, дечија установа оријентисана ка јужној зони парцеле и централна кухиња оријентисана ка северу, заузимају позиције које им дозвољавају 
да несметано функционишу, доприносећи просторном комфору сваког од њих. приступи и улази у КДу и централну кухињу раздвојени и адекватно позиционирани, 
без негативних међусобних утицаја.  
Дечија установа се састоји од два спратна тракта са просторима за боравак деце и заједничким просторима, повезаних, функционално и визуелно, централним, 
вишенаменским простором који наглашава јужну оријентацију објекта. на овај начин је простор објекта градиран по вертикали и хоризонтали што обогаћује његов 
доживљај. 
веза улазне зоне и вишенаменског простора који служи за организовање групних активности и разних видова наставе обогаћује унутрашњост склопа.
Отворени простори КДу организовани, на јужној, источној и западној страни,  као делимично одвојена амбијенти дају могућност за истовремено присуство више 
различитих узраста деце на отвореном простору. 
Централна кухиња садржајно у складу са програмом, организована на две етаже, што је прихватљиво решење али захтева већу санитарно-хигијенску пажњу у 
смислу унакрсне контаминације.
Фасадни склоп са завршном обрадом у виду дрвене облоге  заштићене премазима, у складу је са карактером предложеног решења и доприноси амбијенту, али 
је финансијска рационалност у реализацији и са аспекта одржавања, упитна. јасно дефинисане масе  чија делимична повезаност централним делом редукује 
површину фасада појединих волумена у односу на корисну површину објекта,  истовремено чине релативно разуђену форму.

Комплексан, динамичан концепт јасно функционално постављен на локацији са иновативним концептом материјализације и контроле осветљења. 

Рад је задржао основну концепцију и карактеристике решења из првог круга уз укидање стаклене површине крова и увођења елемента - зеленог зида на 
северној фасади и разраду материјализације.
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просторни концепт комплекс КДу са централном производном кухињом формиран од два једноспратан сегмента повезана на нивоу приземља чини динамичну 
композицију. спратност објекта је п+1. 
просторно функционалне целине КДу и централне кухиња међусобно су позиционирани и организовани на начин да несметано функционишу. улази у КДу и 
централну кухињу су адекватно раздвојени.
Двоетажна КДу је у јужној зони парцеле, са оријентацијом групних соба ка југу. 
Главно двориште вртића, између функционалних целина КДу и централне кухиње, добро позиционирано у композицији објекта, са унутрашњим простором вртића 
добро комуницира, али изложено са источне и југоисточне стране, имплицира проблем ветра. 
Функционална организација и капацитет КДу испуњавају услове програма уз повећани капацитет групних соба, без негативног утицај у укупној површини објекта. 
позиционирање и позициона повезаност различитих садржаја вртића је адекватна, комуникативност простора и међупросторна мултифункционалност су ограничене.
Централна кухиња организована на две етаже, прихватљиво решење али, посебно због пријема основних сировина и производа на два нивоа, увећана је могућност 
унакрсне контаминације.
Фасадни склоп ветреног типа са завршном обрадом од треспа плоча, добро решење са аспекта одржавања али скупо у реализацији.
Раздвојене масе функционалних целина формирају комплексан склоп  са великом површином фасадних зидова према корисној површини куће. 

Комплексан и динамичан концепт јасно функционално постављен на локацији.

У односу на први круг, решење је унапређено  у смислу адекватнијег позиционирања фасадних отвора и третмана фасадног склопа у зони смештајних 
јединица објекта, иако остаје  нејасан карактер спољних простора јаслених јединица у виду „озиданих“ тераса, чиме се задовољава квалитет сигурности 
деце, али се умањује квалитет визуелног контакта и стварају приметни потенцијални проблеми одржавања. 
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Аутори:
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Јасмина Живанов, д.и.а.
Светлана Вујовић, дипл. маш. инж.
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Комплекс КДу са централном производном кухињом конципиран је као релативно компактна форма, са унутрашњим 
двориштем чија позиција и карактер имплицирају да је и оно део објекта. спратност објекта је п+1, са делимичним 
полуукопаним  сутереном. 
просторно функционалне целине КДу и централне кухиња међусобно су позиционирани и организовани на начин да 
несметано функционишу.
приступ и улази у КДу и централну кухињу су адекватно раздвојени и без негативних утицаја на функционисање објекта.
Двоетажна КДу је у северној и западној зони парцеле, са оријентацијом групних соба ка југу и западу. унутрашње двориште 
у средишту објекта и оријентација свих простора ка њему атмосферу вртића чини богатијом.
Холски простор истовремено је вишенаменски, са могућношћу повезивања са динамично организованим спољним 
простором, што је квалитет. 
Функционална организација и капацитет КДу су у складу са захтевима програма, али значајно процентуално учешће 
монофункционалног простора комуникација и слаба комуникативност унутрашњег простора умањује квалитет решења.
Централна кухиња садржајно у складу са програмом, организована на две етаже, од којих је једна у нивоу сутерена, 
захтева већу санитарно-хигијенску пажњу у смислу унакрсне контаминације и није оптимално у односу на хидрогеолошке 
карактеристике терена. 
Фасадни склоп вентилисаног типа са завршном обрадом од Knauf Akvapanela + евентуални додатни слој представља добро 
али скупо и непотребно компликовано решење за предметну типологију. Раздвојене масе куће формирају комплексан склоп 
обједињен у јединствену отворено-затворену форму са релативно великом површином фасадних зидова према корисној 
површини куће.

Динамичан концепт јасно постављен са добрим односом према окружењу.

Општи концепт рада у смислу форме и материјализације, у односу на решење предложено у првом кругу, није 
мењан.
Проблеми затворености унутрашњег простора са аспекта инсолације услед третмана форме и обједињавања 
објекта-ограде нису превазиђени, а смањење површине увођењем покривених кровних тераса није допринело 
укупном квалитету пројекта.
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Концепт компактне структуре, спратности п+1, који је са више аспеката погодан за формирање траженог склопа основни је 
квалитет овог решења. 
Две целине објекта дечије установе и централна кухиња адекватно су оријентисане у односу на стране света.
приступ дечијој установи и централној кухињи раздвојени су и адекватно позиционирани. 
Функционална шема унутрашњег простора је јасно постављена и у решавању групних соба, које су орјентисане ка 
југу. позициона повезаност различитих садржаја вртића је коректна, али комуникативност простора и међупросторна 
мултифункционалност, посебно код групних соба које су у односу на комуникације и вишенаменски простор хола потпуно 
„зазидане“ је ниског нивоа.
Главни спољни простори, на нивоу терена у односу на контекст, оријентацију и организациону шему објекта су упитно 
позиционирани. спољни простори организовани су и на нивоу првог спрата и повезани са главним двориштем, такође 
упитне оријентације у смислу страна света. 
Централна кухиња је садржајно у складу са програмом, добро функционално организована у једном нивоу.
Компактан објекат адекватно је  термички зониран. материјализација фасадне облоге у виду „демит“ фасаде, финансијски 
је рационално решење у реализацији, али подразумева континуиране трошкове одржавања. Контрола спољашњих утицаја  
није адекватно обрађена осим у делу кровне терасе. Фасадни отвори су коректно позиционирани и материјализовани у 
одговарајућем систему алуминијумских прозора и врата.

јасно дефинисана форма објекта која својим обликовним третманом хомогенизује целокупан архитектонски израз 
истоветним третманом затворених делова и кровне терасе. 

Рад је задржао основну концепцију и карактеристике решења које је имао у првом кругу уз незнатну разраду. 
Проблеми оријентације спољних простора и некомуникативности групних соба КДУ нису превазиђени. Значајно је 
унапрађена функционална шема централне кухиње. 
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РАДнА шИФРА  01

Комплекс КДу са централном производном кухињом конципиран је као релативно компактна форма, са унутрашњим двориштем чија позиција и карактер имплицирају 
да је и оно део објекта. спратност објекта је п+1, са делимичним полу укопаним  сутереном. 
просторно функционалне целине КДу и централне кухиња међусобно су позиционирани и организовани на начин да несметано функционишу.
приступ и улази у КДу и централну кухињу су адекватно раздвојени и без негативних утицаја на функционисање објекта.
Двоетажна КДу је у северној и западној зони парцеле, са оријентацијом групних соба ка југу и западу. унутрашње двориште у средишту објекта и оријентација свих 
простора ка њему атмосферу вртића чини богатијом.
Холски простор истовремено је вишенаменски, са могућношћу повезивања са динамично организованим спољним простором, што је квалитет. 
Функционална организација и капацитет КДу су у складу са захтевима програма, уз релативно велико процентуално учешће простора комуникација, што је 
негативан утицај у укупној површини објекта. 
Централна кухиња садржајно у складу са програмом, организована на две етаже, што је прихватљиво решење, али захтева већу санитарно-хигијенску пажњу у 
смислу унакрсне контаминације.

• Компактан концепт куће и окружења као јединствене форме резултира добром могућношћу контроле и третмана спољашњих услова. приметна затвореност према 
   јужној страни – потенцијални проблем засенчења отворених простора у зимском периоду.
• Раздвојене масе куће формирају комплексан склоп обједињен у јединствену отворено-затворену форму са релативно великом површином фасадних зидова    
   према корисној површини куће. Отвори адекватно позиционирани и третирани са добром оријентацијом за овај тип објекта.
• Разуђена форма великог фактора облика (односа омотача и обухваћене запремине) са јасним третманом зонирања према странама света. 
• сложен геометријски облик адекватно материјализован са јасним одредницама према странама света и могућношћу коришћења пасивних соларних система.
• Формом контролисани утицаји окружења уз поставку секундарних елемената у виду брисолеја на првом спрату. недовољно испитан утицај зида-ограде на 
   засенчење, поготово у зимском периоду. 
• Отворени простори урбанизован са релативно малом количином природног зеленила.
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РАДнА шИФРА  02

просторни концепт комплекс КДу са централном производном кухињом формиран од два једноспратан сегмента повезана на нивоу приземља чини динамичну 
композицију. спратност објекта је п+1.
просторно функционалне целине КДу и централне кухиња међусобно су позиционирани и организовани на начин да несметано функционишу. улази у КДу и централну 
кухињу су адекватно раздвојени.
Двоетажна КДу је у јужној зони парцеле, са оријентацијом групних соба ка југу. 
Главно двориште вртића, између функционалних целина КДу и централне кухиње, иако добро позиционирано у композицији објекта, са унутрашњим простором вртића 
ограничено комуницира. 
Функционална организација и капацитет КДу испуњавају услове програма уз повећани капацитет групних соба, без негативног утицај у укупној површини објекта. 
Централна кухиња организована на две етаже, прихватљиво решење али захтева већу санитарно-хигијенску пажњу у смислу унакрсне контаминације.

• Композитна форма састављена од два раздвојена сегмента отвореног положаја на локацији. Двориште изложено са источне и југоисточне стране имплицира проблем 
  контроле ветра.
• Раздвојене масе функционалних целина формирају комплексан склоп  са великом површином фасадних зидова према корисној површини куће. зонирање је изведено 
  доследно са ходницима на северној и јединицама на јужној страни. велике застакљене површине са северне стране ходника нису у складу са питањима редукције   
  топлотних губитака. јужна страна нарочито смештајних јединица превише затворена са нејасном физичком везом групних соба у приземљу са спољним простором.
• материјализација није у складу са оријентацијом.
• нејасна могућност контроле спољашњих утицаја како ветра тако и сунчевог зрачења. 
• нејасан третман јужних предпростора испред  јединица.
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РАДнА шИФРА  05

просторни концепт комплекс КДу са централном производном кухињом формиран је од три сегмента повезана централним простором, спратности п+1. позиција 
поменутих сегмената је у складу са утицајима у односу на стране света, односима садржаја у објекту као и аспектима енергетске и просторне ефикасности. 
Два одвојена садржаја, дечија установа оријентисана ка јужној зони парцеле и централна кухиња оријентисана ка северу, заузимају позиције које им дозвољавају 
да несметано функционишу, доприносећи просторном комфору сваког од њих. тракт централне кухиње штити делове за боравак деце од доминантних ветрова и 
негативних утицаја северне оријентације.
приступи и улази у КДу и централну кухињу раздвојени и адекватно позиционирани, без негативних међусобних утицаја.  
Отворени простори КДу организовани на јужној, источној и западној страни,  као делимично одвојени амбијенти дају могућност за истовремено присуство више 
различитих узраста деце на отвореном простору. 
Композиција основних волумена појачана је закривљеним површинама грађевине и текстуром анвелопе чиме је динамизиран облик и наговештава покрет. 
Дечија установа се састоји од два спратна тракта са просторима за боравак деце и осталим садржајима повезаних, функционално и визуелно, централним, више 
наменским простором који наглашава јужну оријентацију објекта. на овај начин је простор објекта градиран по вертикали и хоризонтали што обогаћује његов 
доживљај. 
веза улазне зоне и вишенаменског простора који служи за организовање групних активности и разних видова наставе обогаћује унутрашњост склопа.
Централна кухиња садржајно у складу са програмом, организована на две етаже, што је прихватљиво решење али захтева већу санитарно-хигијенску пажњу у 
смислу унакрсне контаминације.

• Композитна форма састављена од три делимично раздвојена сегмента повезана заједничким простором. Објекат постављен централно на парцели без посебног 
  третмана окружења нарочито према различитим странама света. 
• јасно дефинисане масе делимично повезане застакљеним централним делом овалних облика редуковане површине фасаде појединих волумена у односу на 
  корисну површину али истовремено релативно разуђене форме. не постоји посебно термичко зонирање у оквиру концепта.
• Комплексан геометријски објекат са три јасно дефинисане целине. материјализација сегмената иновативна и адекватна. Добра контрола сунчевог зрачења 
  постављањем вертикалних брисолеја уз неодговарајући третман заједничких простора са превеликим степеном застакљења.
• нејасна могућност контроле спољашњих утицаја како на нивоу локације тако и у оквиру централног дела самог објекта. 
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РАДнА шИФРА  09

Концепт компактне структуре, спратности п+1, који је са више аспеката погодан за формирање траженог склопа основни је квалитет овог решења. приступ 
обликовању објекта је, по речима аутора овог рада, заснован на идеји супрематистичког сликарства.
Две целине објекта дечије установе и централна кухиња адекватно су оријентисане у односу на стране света.
приступ дечијој установи и централној кухињи раздвојени су и адекватно позиционирани. 
Функционална шема унутрашњег простора је јасно постављена и решавању групних соба, које су адекватно орјентисане, се приступило на стандардан начин. 
Холски простор истовремено је и вишенаменски простор.
Главни спољни простор, на нивоу терена у односу на контекст, оријентацију и организациону шему објекта је упитно позициониран.
спољни простори организовани су и на нивоу првог спрата (крову кухиње) и повезани са главним двориштем. 
Централна кухиња је садржајно у складу са програмом.

• јединствена форма настала обједињавањем функција у хомогени волумен који је делом двоспратни делом једноспратни уз функционално активирање кровне 
  терасе. улази добро раздвојени без негативних међусобних утицаја. Објекат постављен централно на парцели без посебног третмана непосредног окружења уз 
  повезивање дела парцеле са северне стране директним контактом са кровном терасом. 
• јасно дефинисана форма објекта која својим обликовним третманом хомогенизује целокупан архитектонски израз истоветним третманом затворених делова и 
  кровне терасе. смештајне јединице су постављене са јужне стране без директно повезаних спољашњих простора који су конципирани као јединствени за  све 
  групне просторије и у виду кровне терасе постављени са северне што се не може сматрати најбољим решењем. 
• Компактан објекат адекватно функционално и термички зониран и организован. материјализација адекватна планираној намени.
• Контрола спољашњих утицаја  није адекватно обрађена осим у делу кровне терасе. третман застакљених делова зграде није адекватно обрађен.
• Отворени простори нејасно обрађени осим у зони повезивања са кровном терасом.
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РАДнА шИФРА  10

Објекат КДу са централном производном кухињом, конципиран је као компактна форма једноспратног призматичног моноволумена коме геометрија северне 
грађевинске линије и субстракција дела прве етаже дају динамику.  
просторно функционалне целине КДу и централне кухињe адекватно су позициониране, у односу на стране света и међусобно.
зоне приступа и улаза у КДу и централну кухињу потпуно су независне.
КДу је осим вишенаменског простора/хола и улазне зона који су на приступном нивоу приземља, организована на првој етажи. Динамична каскадна веза - 
„гледалиште“ вишенаменског простора који је и значајна визуелна повезаност са спољним простором, чине амбијент вртића изузетно комуникативним, што је 
посебан квалитет овог решења. 
Функционална организација и капацитет КДу су у складу са захтевима програма.
Отворени простори КДу организовани, на јужној страни објекта. постоји могућност активације зелене кровне површине и  повезивања са групним собама  ка њој 
оријентисаним.
Централна кухиња је на нивоу приземља и садржајно у складу са програмом.

• јединствена форма настала обједињавањем функција у хомогени волумен који је делом двоспратни делом једноспратни без функционалне активације сегмента 
  равног крова. Објекат постављен централно на парцели без посебног третмана непосредног окружења. 
• јасно дефинисана форма објекта са препознатљивим мотивом обједињеног улазног дела и вишенаменске сале. смештајне јединице су постављене на спрату 
  делом са јужне стране без директног контакта са спољашњим простором осим у виду терасе, а делом са западне (оријентисане ка истоку) - такође без директног 
  излаза напоље (иако за то постоје услови). Отвори адекватно позиционирани и третирани са добром оријентацијом за овај тип објекта
• Компактан објекат адекватно функционално и термички зониран и организован.
   материјализација адекватна планираној намени.
• Контрола спољашњих утицаја  је адекватно обрађена третманом форме (препуст крова) и коришћењем секундарних елемената типа застора.
• Отворени простори нејасно обрађени нарочито у зони кровне терасе која је назначена као непроходна зелена површина иако би њена активација пружила значајне 
  квалитете.
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