
Образложење Жирија о награђеним радовима

Сагласно условима расписаног конкурса и дефинисаним критеријумима којима су се чланови
Жирија руководили приликом вредновања радова пристиглих на конкурс, једногласно је издвојен
рад под радном шифром 01 као првонаграђено решење.
Првонаграђени рад представља, по једногласном ставу чланова Жирија, функционално
рационално решење којим су, већ на нивоу идејног предлога за реконструкцију спортског
стрелишта „Царева ћуприја“ у Београду, свестрано сагледани сви елементи услова из програмског
задатка  и испуњени сви предуслови за успешну реализацију кроз детаљну разраду.

Прва награда   ауторска шифра  26074– радна шифра 01

Конкурсни рад је одговарио на задатак постављен расписом.

просторна структура

урбанистичка поставка: Предложено решење задржава диспозицију објеката у комплексу како
је и захтевано конкурсним задатком и урбанистичким условима. Нови објекат стрелишта је
развијен на месту постојећег објекта исте намене. Према природном бедему на јужној страни
комплекса предвиђен је нови бедем којим се завршава ватрено поље што представља квалитет у
односу на досадашње стање. Наиме, тиме се обезбеђује да се комплекс стрелишта развије унутар
катастарских парцела које су му намењене. Посебан квалитет представља покривена пасарела
која повезује административни објекат и објекат стрелишта што битно доприноси комфору
употребе предметног простора.
Отворени простори су обрађени као зелене површине са додатним садржајима који укључују:
фитнес пунктове, дечије игралишта, тремове за седење и одмор ... уведени елемент воде
обогаћује атмосферу цеокупног простора. Сво високо растиње је задржано.

саобраћајно решење: саобраћајно решење добро повезује зоне унутар комплекса. Саобраћај се у
већем делу комплекса одвија једносмерно, циркуларном шемом, што погодује активностима које
се одвијају на Стрелишту. Паркирање је, такође, адекватно решено. Унапређење саобраћајне
шеме се огледа у могућности да се паркинг за аутобусе реши као ``пролазни``, што је и уобичајено.

просторна структура: објекат стрељане је лоциран на месту постојеће и садржи све просторне
целине захтеване конкурсним задатком. Развијена линија ``пуцачких`` места повезана је
континуираном комуникацијом са додатним просторима гардероба, простора за паузу у
такмичењу, просторима за судије и осталим неопходним садржајима. Складишта за муницију су
добро лоцирана и обезбеђена. Постављањем кровног надсветла унутрашњост стрелишта се
додатно осветљава што доприноси комфору његове употребе. Балистички елементи на ``ватреном
пољу`` су потпуни и функционални, што се посебно односи на линеарно складиште за мете унутар
``ватреног поља``; таквом поставком кретање, манипулација метама и одржавање тог простора
постаје ефикасније и безбедније.
Административни објекат је задржан и предвиђа се његова реконструкција и рестаурација што
погодује финансијском аспекту обнављања Стрелишта. Унутрашњи атријум се покрива
застакљеним кровом па се формира одговарајући, централни простор за разне врсте
манифестација Стрељачког савеза. Нови кров објекта садржи увале унутар свог волумена па ће



комисија сугерирати да се размотри неко друго, практичније решење. Предлогом адаптације овог
објекта предвиђају се све тражене намене за његово будуће функционисање.

материјализација објеката: носећа конструкција објекта стрелишта и пасарела је предвиђена од
ламелираног дрвета са класичним испунама. Балистички елементи су обрађени на одговарајући
начин. Административни објекат је реконструисан уз задржавање носеће конструкције и испуне са
додатном термоизолацијом зидова и крова.

архитектонско обликовање: објекат стрелишта је обликован у ширем тренду савременог
архитектонског језика. Поменути ламелирани носачи су основни ликовни кључ обликовног
идентитета објекта. Административни објекат задржава свој основни архитектонски израз уз
измену текстуре зидова, боје и кровне равни. Жири сматра да треба унапредити и ускладити
однос архитектуре административног објекта и архитектонског израза ламелираних носача који
комплексом доминирају.

препоруке за даљу разраду прве награде:

Жири даје следеће сугестије за унапређење решења које даје првонаграђени рад који иде у даљу
процедуру и то:

1. Транспортни саобраћај; размотрити могућност увођења ``пролазног`` или
``пропусног``паркинг простора за аутобусе и камионе што је и уобичајено решење. Та
возила се само изузетно крећу ходом уназад.

2. Размотрити  геометрију крова административног објекта; покривањем унутрашњег
атријума кровом са дубоким и дугачким увалама могу настати проблеми са
одводњавањем крова. Решити и сервисни приступ крову.

3. Естетски ускладити геометрију ламелираних носача који визуелно доминирају комплексом
са будућом архитектуром административног објекта.

Обештећење  ауторска шифра 22144 – радна шифра 02

Конкурсни рад је одговарио на задатак постављен расписом.

просторна структура

урбанистичка поставка: Предложено решење не задржава диспозицију свих објеката у
комплексу. Нови објекат стрелишта је развијен на месту постојећег објекта исте намене док је
административни објекат померен у односу на досадашњу позицију. Према природном бедему на
јужној страни комплекса предвиђен је нови бедем којим се завршава ватрено поље што
представља квалитет у односу на досадашње стање.
Отворени простори су обрађени као зелене површине без додатних садржаја. Сво високо растиње
је задржано.

саобраћајно решење: саобраћајно решење није функционално будући да предвиђа само једну
двосмерну саобраћајницу дуж које се на њу ослањају паркинг-места. Бројна маневрисања



приликом уласка и изласка са паркинг места створиће у вршним часовима саобраћајне застоје.
Саобраћајна трака нема окретнице тако да аутобуси не могу доћи до објекта стрелишта. Паркинг
за аутобусе није адекватно лоциран нити димензионисан па се они не могу упаркирати нити изаћи
са својих паркинг места.

просторна структура: објекат стрељане је лоциран на месту постојеће и редукован је у погледу
тражених садржаја. Не предвиђа све намене нити све капацитете. Решењем је предвиђено
затворено стрелиште  које конкурсним задатком није тражено. На графичким прилозима се не
разазнају оставе за муницију које имају посебне захтеве у погледу материјализације зидова.
Садржи све просторне целине захтеване конкурсним задатком. Није предвиђено линеарно
складиште за мете у оквиру ``ватреног поља``.
Административни објекат је дислоциран и приближен објекту стрелишта. Унутрашњи атријум се
покрива застакљеним кровом па се формира одговарајући, централни простор за разне врсте
манифестација Стрељачког савеза. Постављањем зидова око поменутог централног простора
стварају се додатне комуникације које не доприносе функционалности простора.

материјализација објеката: сви објекти у комплексу се облажу каменом уз кориштење кортен-
челика и дрвета.

архитектонско обликовање: адмиистративни објекат је обликован у духу популарног виђења
српске националне архитектуре док је објекат стрелишта решен у ширем тренду савремених
архитектонских језика. Иако различити по приступу у обликовању, завршном материјализацијом
се повезују у једну целину.

Закључено је да се Образложење конкурсних радова и извештај о раду Жирија, објаве на веб
порталима Наручиоца и Спроводиоца конкурса са приказом њихових конкурсних радова.

...
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА

за једностепени позивни анонимни архитектонски конкурс за идејно решење за реконструкцију
спортског стрелишта „Царева ћуприја“ у Београду

Расписивач - Наручилац конкурса  :
Стрељачки савез Србије , Службени пут бр. 5, Београд, www.serbianshooting.rs

Спроводилац конкурса:
Удружење архитеката Србије, Кнеза Милоша 7а/III, Београд , www.u-a-s.rs

Повод за расписивање конкурса је потреба да се комплекс стрелишта реконструише у правцу
адекватног функционисања као национални тренажни центар и у оквиру међународних турнира.
Бонитет постојећих објеката је лош па се активности не могу одвијати на безбедан начин. Уз то,
тренутно стање комплекса урушава углед Стрељачког савеза Србије и стрељачког спорта, иначе,
најтрофејније спортске дисциплине Србије.

Циљ конкурса је био да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, значајем и
потенцијалима локације, изабере најквалитетније архитектонско-урбанистичко решење за



реконструкцију предметног комплекса са циљем реализације поменуте реконструкције у правцу
унапређења спортских и едукативних активности стрељаштва.

Изабрано решење представљаће основ за израду пројектне документације за потребе
реализације предвиђене реконструкције.

Стрељачки савез Србије у сарадњи са спроводиоцем конкурса Удружењем архитеката Србије,
огласило је 11. марта 2021.године, конкурс за идејно решење за реконструкцију спортског
стрелишта „Царева ћуприја“ у Београду, на интернет странама Наручиоца www.serbianshooting.rs
и спроводиоца конкурса www.u-a-s.rs

Позвани учесници конкурса су били :

1. ARHIBLAST доо, Београд
2. PROAMBO доо,  Београд
3. Тамара Поповић, архитекта и Богдан Поповић, архитекта, Београд

О стручним и техничким аспектима расписаног конкурса стигло је укупно 3 групе питања учесника,
на које је Жири конкурса одговорио у датим роковима.

Рок за предају радова je био 16.03.2021. године до 15,00 часова у просторијама Удружења
архитеката Србије , Београд, Кнеза Милоша 7а/III. Примљено је укупно 2 конкурсна позвана
рада.

Одржано је укупно 3 седнице Жирија - прва електронска седница , друга у сали предвиђеној за
жирирање – поред просторија Удружења архитеката Србије и трећа седница у просторијама
Удружења архитеката Србије.

Пре званичног почетка рада Жирија на прегледу конкурсних радова, проф. Иван Рашковић,
једногласно  је именован за председика Жирија.

Жири је радио у саставу:

Председник Жирија:
Проф.Иван Рашковић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије
и чланови:
Никола Марић, представник Наручиоца
Милош Комленић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије

Секретаријат конкурса: Удружење архитеката Србије – Ана Главички

На првој електронској седници  Жирија одржаној дана 16.04.2021. године у 17,00 часова,
формално је констатован број пристиглих конкурсних радова који су послати члановима Жирија
електронским путем за даљи преглед и упознавање – пре тога радови су шифрирани радним
шифрама 01 и 02.



Друга седница  одржана је дана 17.04.2021. године у 10,00 часова, у сали предвиђеној за
жирирање – поред просторија Удружења архитеката Србије.

Закључак Жирија је да сви радови испуњавају  формалне услове  дате  према Пропозицијама и
Програму конкурса.

Чланови Жирија су се сагласили да вредновање изврше у складу са циљевима конкурса и
критеријумима за вредновање из Расписа и Програма конкурса: Поред поштовања и задовољења
услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим
урбанистичким условима и препорукама Жири ће вредновати конкурсне радове на основу
следећих општих критеријума: Квалитет решења у односу на карактеристике и значај намене,
Јасан просторни концепт, препознатљив у основној идеји, Однос према контексту, градитељском и
културном наслеђу, Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног
решења, Урбанистичко-архитектонско и пејзажно обликовање и амбијенталне карактеристике
решења, Економичност решења у извођењу и експлоатацији, Примена еколошки и енергетски
одрживих решења очувања и унапређење квалитета животне средине (примена еколошког
дизајна), Спроводљивост решења у складу са конкурсним условима, Уверљивост аргументације –
јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

Сваки члан Жирија је у наставку детаљно образлагао сваки рад понаособ , након стручне дискусије
Жирија, једногласно су донесене Одлуке о првој награди за позивни конкурс сходно распису и
програму конкурса 6.7. Врста и висина награда .

- да се Прва награда и обештећење додели раду са радном шифром 01
- да се обештећење додели раду са радном шифром 02.

Након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора.

Прва награда у износу од 500.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 26074–
радна шифра 01 и обештећење од 100.000 динара
Аутор: ПРОАМБО ДОО
Ауторски тим: Дејан Матејић, Јелена Тодоровић, Јована Матејић, Ивона Икач, Александар

Рангелов

Обештећење у износу од 100.000,00 динара додељено је раду са ауторском шифром 22144 –
радна шифра 02
Аутори: Богдан Поповић и Тамара Поповић

У Београду, 19.04.2021. Жири  у саставу:
Председник Жирија:

Проф.Иван Рашковић, архитекта
и чланови:

Никола Марић
Милош Комленић, архитекта


