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1. ПО ВО Д И Ц ИЉ ИЗРАДЕ КО НКУ РСА  

Непосредан повод за припрему и реализацију овог Конкурса представља Одлука града Београда  да 
се након спроведеног конкурса за решење спомен – обележја Стефану Немањи на Савском тргу у 
Београду и у складу са смерницама за спровођење Просторног плана подручја посебне намене 
уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на 
води" ("Сл. гласник РС", бр. 7/15, у даљем тексту ППППН Београд на води), којим је, између осталог, 
предвиђено и измештање Главне Железничке станице у Београду и Аутобуске станице Београд, чиме 
се иницира значајна промена карактера овог подручја, у смислу садржаја и начина коришћења, 
приступи активностима на раеализацији јавног архитектонско – урбанистичког конкурса за подручје 
Савског трга са Зградом старе Железничке станице и Сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице 
са планираним објектом културе намењеном креативној индустрији. 

Циљ израде конкурса је избор најбољих архитектонско-урбанистичко-пејзажних решења партерног 
уређење Савског трга са делом парцеле Старе Железничке станице, ка Савском тргу и ка 
Карађорђевој улици која са подручјем Савског трга чини визуелну и амбијенталну целину и Сквера 
на углу Карађорђеве и Травничке улице. 

Имајући у виду потребе грађана и интенције Градске управе Београда да отворене јавне градске 
просторе и садржаје који их окружују учине доступнијим пешацима, активнијим и привлачнијим за 
различите групе корисника, предметни урбанистичко-архитектонски конкурс којим су обухваћена две 
целине: Целина 1 - Савски трг и Целина 2 - Сквера на углу Карађорђеве и Травничке расписује се и у 
циљу афирмисања јавног интереса. 

 
Слика 1 – Приказ позиција Целина 1 и Целина 2  
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Тежња је да се у изабраним конкурсним решењима за уређење ових централних градских 
простора,  у складу са данашњим урбаним, социјалним и друштвеним потребама грађана и 
посетилаца Београда, омогући функционалан, квалитетан и садржајно креативан боравак на 
отвореном јавном градском простору, као и уклапање у контекст постојећих и планираних објеката у 
непосредном окружењу имајући у виду културно - историјски значај и контекст предметног простора.  

По врсти, урбанистичко - архитектонског конкурс је отворени, анкетни, једностепени, на кojем ће се 
изабрати најбоље рeшeњe архитектонског и пejзaжнoг уређења отворених јавних простора. 

Изабрана решења биће основ за израду урбанистичко-техничке и пројектне документације за 
потребе реализације уређења и изградње на предметним локацијама. 
 

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА – ШИРЕ И НЕПОСРЕДНО ОКРУЖЕЊЕ 
 

2.1 Опште карактеристике 

Целине у обухвату овог конкурса налазе се у ужем централном делу града, у непосредном залеђу 
Савског приобаља десне обале реке Саве, припадају зони Центар Београда и Целини Стари 
Београд - најстаријем сачуваном делу престонице који одражава историјски развој и раст града од 
градског нуклеуса - Београдске тврђаве, ка обалама Саве и Дунава.  

По урбаним карактеристикама, типологији изграђености, споменичким, амбијенталним и другим 
вредностима, Целина Стари Београд представља најсложенији и најатрактивнији простор Београда, а 
са аспекта културног наслеђа има немерљиву вредност за културу и идентитет српског народа. 

Највећи део ове територије дефинисан је као трајно добро Београда, а велики број културних добара 
свих нивоа заштите, добара која уживају статус претходне заштите, као и заштићених визура и 
уличних потеза,  налази се на овом простору. 

У смислу структуре изграђеног простора окружење подразумева формирану матрицу компактних 
блокова са потпуно дефинисаном парцелацијом и регулацијом улица, са претежно ивичном 
изградњом и припадајућим отвореним јавним просторима.  

Уже посматрано - Савски трг и сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице припадају просторно-
кулутурно историјској целини „Савамала“, која је важна не само као документ историсјког, 
привредног, урбанистичког и архитектонског развоја Београда, већ заузима значајно место у 
историјском развоју Србије - то је први део града подигнут у XIX веку ван турских шанчева - „српски 
Београд“. 

Хијерархијски, подручје коме конкурсне локације припадају, како у позиционом и значењском тако и 
у погледу садржаја, концентрације различитих категорија корисника и саобраћајно, највишег је ранга 
за град Београд и његове становнике, што му обезбеђује и високу комерцијалну вредност.  

Иако се налази у старом језгру Београда  ово подручје са непосредним окружењем је простор 
са веома битним саобраћајним својсвтима за град: два моста преко Саве  - Бранков 
мост и Стари савски мост, до скора постојеће Главна Београдска железничка и аутобуска 
станица, затим сама Карађорђева улица која је значајна на нивоу градског саобраћаја, али често 
оптерећена и теретним саобраћајем због не постојања адекватне обилазнице, као и Савско 
пристаниште - једино међународно путничко пристаниште у граду – чине ово подручје изузетно 
саобраћајно фреквентним. 

Још једна необична карактеристика конкурсног подручја која, упркос његовом значају, до сада 
није потпуно превазиђена - сходно релативно ниском положају у односу на реку Саву и 
недостатку адекватне заштите, Савамала је једини део у центру Београда који је плављен услед 
екстремно великих вода Саве 1984. и 2006. године. 

Ван зоне конкурсног обухвата, у непосредном суседству ка реци Сави, према ППППН Београд на води, 
коме у планском смислу припадају и конкурсне локације, почела је изградња новог дела града 
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значајних капацитета и другачијег урбо-морфолошког карактера, визуелних и амбијенталних 
карактеристика од постојећих у урбаном ткиву града. Утицај ове изградње на Центар Београда као и 
град у целини, с'обзиром на капацитет изградње, ће свакако бити велики и мерљив тек у будућности. 

Реализација пројекта Београд на води званично је започета 26. априла 2015. године, потписивањем 
уговора о заједничком улагању између представника Владе Републике Србије и компаније Eagle Hills.  
Ова интегрисана заједница реализује се у зони између Бранковог моста и Београдског сајма, дуж 
обале реке Саве (1.8км) и улица Карађорђеве, Савског трга, Савске и Булевара Војводе Мишића.  
Пројекат се простирe на површини од око 116ха (на десној обали Саве), са планираном укупном 
површином изградњом од око 2 милиона квадратних метара. 
У оквиру подручја у обухвату Плана, са изузетком заштићеног подручја у непосредном окружњу 
конкурсних обухвата овог конкурса, предвиђена је потпуно нова изградња.  
У смислу намене, предвиђена је комбинација различитих садржаја, примарно стамбених (6.000 
станова за око 14 000 становника) са пратећим функцијама (рекреација, дечји центри и игралишта, 
образовне и здраствене установе) и комерцијалних, што укључује пословни простор, хотеле високе и 
средње категорије (St. Regis Belgrade, W Belgrade),  трговину високог капацитета - шопинг мол, као и 
низ забавних садржаја дуж обале реке (1.8км) и у оквиру јавних површина - новог јавног парка (2.7 ха) 
и мини паркова у оквиру стамбених целина.  Циљ пројекта је да формира вишенаменски, садржајно 
разноврстан, простор  у оквири града.  
Морфологија планиране изградње, осим у делу између Бранковог и Старог Савског моста, 
конципирана је на начин да од постојећег градског ткива, са којим се граничи дуж Карађорђеве и 
Савске улице, ка реци, волумени расту, па су планиране висине објеката од 25м уз Карађорђеву и 
Савску улицу, до 60 и 100м у зони ближој обали, са кулом од  168 м  као највишом. 

Реализација пројекта „Београд на води“ подељена је у три фазе, од којих је прва у реализацији. 
Детаљанији опис садржаја пројекта Београд на води, дат је у Пратећој конкурсној документацији: IV 
ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 
2.2 Историјат простора  

Иако је данас у оријентацији Београђана, простор Савамале детерминисан обухватом од 
Бранковог моста дуж Карађорђеве улице – од реке Саве до улице Гаврила Принципа и до 
Железничке станице и Савског трга, граница просторно-кулутурно историјске целине 
„Савамала", у евиденцију добара под претходном заштитом, обухвата шири простор дефинисан 
улицама: Бранкова, Краљице Наталије, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук 
Вељков венац, Сарајевска, Војводе Миленка, Савска, Карађорђева, Земунски пут до обале Саве, 
обалом Саве до Бранкове обухватајући пилоне Моста краља Александра Првог и представља 
аутентичан градски простор. 

Савамала је добила име по реци Сави и турској речи махала, што значи суседство.  

Почетак развоја Савске вароши или, како су је Турци звали, Савске јалије, време је доношења 
Хатишерифа 1830. године и осамостаљивања српске власти, по чијем мишљењу је једини део 
града који је био довољно удаљен од турске Вароши у шанцу и који није имао посебан печат 
турске власти, био простор према реци Сави. 

Полазиште развоја Савамале представљају интервенције кнеза Милоша на регулацији и 
уређењу читавог подручја у обухвату данашње културно-историјске целине. У циљу уређења 
овог простора кнез Милош је издао наредбу да се дотадашњи становници преселе у Палилулу, 
постојеће куће од слабог материјала поруше и »да се људи који тргују и трговину посредују 
морају настанити на Сави«.  
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Слика 2 – Савамала - целина под претходном заштитом 

Једна од првих интервенција била је формирање Малог пијаца (за разлику од Велике пијаце у 
шанцу), на раскршћу неколико сокака, данашњих улица Карађорђеве, Светозара Радића, 
Травничке, Херцеговачке и Краљевића Марка.  

Иза Мале пијаце налазила се Циганска бара, која се пружала од данашњег Светониколског трга 
до места уливања Топчидерске реке у Саву и која је касније названа Бара Венеција. 

Прва зграда на овом подручју сазидана под утицајем европске архитектуре била је Ђумрукана 
(Царинарница) у Карађорђевој бр.13, 1835. године. Ђумуркана је оштећена у бомбардовању 
1944. године, а после Другог светског рата је срушена, иако оштећења нису била фатална.  

Изузетно брз развој града уз реку Саву и велики број трговаца који је свакодневно долазио у 
Београд условили су изградњу трговачких магацина, локала и нових хотела европског типа уз, и 
даље постојеће, ханове. 

Да Савска варош нема више карактер предграђа потврђено је 1862. године, када су се 
Карађорђева улица и Мали пијац нашли на списку најважнијих градских улица. Тада је, на 
Малом пијацу, постављен и симбол победе над Турцима – Крст од црвеног мермера (данас у 
парку парку Бристол). 
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слика 3 -  Мали пијац око 1875.                           

Шездесетих и седамдесетих година XIX века, трговци који су до тада на простору уз Саву имали 
само магазе и дућане, почињу у Савамали и да се настањују. 

Насипање Баре Венеција почело је 1867. године, простор Железничке станице насут је 1882. 
године, а привредни замајац Савске вароши додатно је подстакнут изградњом железничке 
инфраструктуре - Железничка станица на Савском тргу и железнички мост преко Саве изграђени 
су 1884.  

Значајан утицај имала је и изградњом трамвајске пруге 1893. године којом су, преко 
Карађорђеве улице,  Западни Врачар и Славија повезани са Пристаништем.  
Тада је регулисана Карађорђева улица до Малог пијаца, а уз њен фронт почела је изградња 
репрезентативних стамбено-пословних зграда. 

Крај XIX века Савамала је, захваљујући иницијативи државе и приватном предузетништву, 
дочекала као део градског рејона, привредно изграђена, иако просторне одлике таквог развоја 
још увек нису биле детерминисане – подручје је било делимично регулисано и уређено, 
грађевински фонд се састојао од малог броја репрезентативних грађевина и великог броја 
привремених објеката намењених трговини. 

Продор новог XX века осетио се у највећој мери управо управо у овом делу града - за четрнаест 
година, до почетка Првог светског рата, овај простор је урбанистички формиран, регулисане су 
улице, извршена је парцелација, почела је изградња пристаништа, изграђена је основна школа, 
основан први новчани завод у Србији и, коначно, насута Бара Венеција. 

1907. године, на парцели између Карађорђеве, Травничке и Херцеговачке улице (Карађорђева 
бр.48), изграђена је пословно-трговачко-стамбена Зграда Београдске задруге, једно од 
најзначајнијих дела београдске и српске архитектуре прве половине 20. века и једно од 
најуспелијих остварења архитеката Андре Стевановића и Николе Несторовића. 

Исте године почела је и изградња кеја од Савског моста до Крсмановићевих магацина али је 
након кратког времена, услед техничких проблема и недостатка новца, прекинута.  
Иако неспроведена, идеја о кеју била је прва идеја о силаску града на обале.  
Касније, развојем железнице, државног пројекта реализованог деценијама без сагласности и 
без уважавања примедби београдске општине и потреба развоја Београда, повезивање града са 
обалом је у великој мери онемогућено. 
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слика 4 -  Мали пијац 1920-их                          

Од обнављања српске државе после турске власти до стварања краљевине Југославије, за 
непуних сто година, некадашња периферија Београда, Сава махала и савски лиман, су 
захваљујући положају на граничном прелазу између Србије и Аустрије, царини и трговини, 
постали центар економске и финансијске моћи српске државе.  
Такав привредни раст довоео је и до урбаног развоја и преображаја овог простора у нови 
градски центра са аутентичним амбијентом, чиме је слика града је потпуно измењена. 

Посебно значајан допринос у развоју овог дела града имао је Лука Ћеловић. Био је оснивач 
Београдске задруге и учесник у изградњи зграде Задруге и хотела „Бристол“. Финасирао је и 
изградњу многих других зграда на простору Савамале, укључујући и кућу у којој је живео у 
улици Краљевића Марка бр.1, а парк у Карађорђевој улици (парк Бристол), преко пута парка 
који данас носи његово име, такође је изграђен као јавни простор за његовог живота на 
његовом имању. Лука Ћеловић је целокупну имовину оставио Београдском универзитету. 

Геополитичке промене након Првог светског рата, нестајање Хабзбуршке монархије и настанак 
нове државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, довели су до занемаривања и замирања 
подручја Савамале. Београд је постао главни град једне далеко веће државе, река Сава није 
више била граница двеју држава, а град је започео своје ширење и на левој обали Саве.  

Након Другог светског рата, уз промену друштвено-политичког уређења државе, интерес 
урбаног развоја града био је оријентисан на начин да ово подручје буде потуно занемарено, па 
и девастирано.   

Многе зграде страдале су у бомбардовањима током Другог светског рата. 

Данашњим погледом на Карађорђеву и околне улице, тек се назире сјај са почетка XX века. 

Детаљан преглед историјата и валоризације простора и појединачних објеката, дат је у Пратећој 
конкурсној документацији: III СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА / Условим Завода за заштиту 
споменика културе града Београда и VI ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРОГРАМ / Историја и 
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архитектура Железничке станице у Београду_И.Клеут и Мали Пијац на Сави крајем XIX и XX почетком 
века_ В.Павловић Лончарски. 

 
2.3 Природне карактеристике простора  

Клима у Београду  је умерено континентална, са четири годишња доба и око 2.096 сунчаних 
сати годишње, при чему су највеће средње вредности у јулу, а најмање у децембру.  

Количина падавина је 669,5 мм просечно годишње и укључује кишу, град, ледену кишу и снег. 
Највећи број дана са падавинама је у априлу, јуну и децембру. 

Предметно подручје припада топоклиматској зони Центар, коју карактерише просечна годишња 
температура од 12,3°С, средња минимална температура у јануару -1,3 °С, а средња максимална 
у јулу 27,2°С, у укупном распону од око -20,0°С до око 40,0°С, у екстремним ситуацијама. Број 
дана са температуром вишом од 25°С је 95 у години.  

Београд је ветровито подручје изложено претежно југоисточним, свероисточним, северним  и 
северозападним ветровима. Тишине су ретке и најчешће током лета. Најчешћи и најјачи је 
југоисточни ветар - Кошава, који дува током целе године, са максимумом у септембру и током зиме, 
а минимумом у јуну и јулу, са просечном брзином од 25 до 45км/ч, са олујним ударима до 
130км/ч. Најхладнији зимски ветрови су северни и северозападни. 
 
2.4 Саобраћај  

Као што је претходно наведено, непосредно окружење целина у обухвату овог конкурса, у 
саобраћајном смислу, изузетно је фреквентно, са високом концентрацијом различитих врсте 
саобраћаја.   
Планом предвиђено измештање Железничке и Аутобуске станице, као и очекивани завршетак 
свих елемената обилазнице око Београда, доводи до искључења одређених категорија 
саобраћаја - железничког, међуградског аутобуског и теретно-транспортног, са овог подручја у 
релативно блиској будућности, што је свакако бенефит. 

Међутим, такође планирана, нова изградња високог капацитета у непосредном окружењу ка Сави и 
Мосту газела и за њу везана реализација нових капацитетних саобраћајница, од којих је најзначајнија 
Савски булевар, као и тунелска веза Савске и Дунавске падине чији се Савски улазни портал, према 
нацрту ПДР-а, предвиђа у улици Гаврила Принципа – трасом проширеног Старог Савског моста, преко 
кружног тока на позицији бивше Аутобуске станице Ласта, Карађорђеве улице и проласком кроз Парк 
Луку Ћеловића, предметно подручје учиниће још транзитнијим за одређене врсте, примарно колског 
саобраћаја. 

Путна и улична мрежа 
Границе конкурсних подручја тангирају саобраћајнице, улице Карађорђева и Савска, у рангу 
примарних магистралних саобраћајница које имају доминантну улогу у погледу приступа зони десне 
обале реке Саве 

Савска улица је двосмерна саобраћајница са више трака по правцу и са променљивом ширином 
регулације, која у свом профилу садржи и трамвајске баштице, ван конкурсног обухвата се задржава у 
том профилу.  
У оквиру конкурсног обухвата, у зони Савског трга, планирана нова регулација укида постојећи правац 
Савске улице испред зграде Железничке станице и репозиционира је ободно дуж „кружнице“ трга ка 
Немањиној улици. Трасе трамвајског саобраћаја задржавају се у оквиру Савског трга на постојећим 
позицијама. 

Карађорђева улица је саобраћајница са променљивом ширином регулације која у свом профилу 
садржи и трамвајске баштице. Профил ове саобраћајнице је утврђен за двосмерни режим саобраћаја 
са обостраним тротоарима променљиве ширине, са кружним током у профилу саобраћајнице испред 
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Београдске задруге. У делу од кружног тока испред зграде Београдске задруге до Бранковог моста, 
Карађорђева има профил за једносмерни саобраћај.   
На подручју конкурсних обухвата профил ове собраћајнице задржава се у постојећем стању. 

Травничка улица представља део секундарне уличне мреже, са основном улогом функционалног 
повезивања и опслуживања појединачних локација.  
Према ППППН Београд на води, улице Мостарска, Зворничка, Травничка и делови улица Браће 
Крсмановић и Хаџи Николе Живковића, планира су као интегрисане колско – пешачке улице, 
нивелационо прилагођене постојећем стању на терену. 

Пешачки саобраћај  
Пешачка кретања различитог интензитета одвијају се континуирано у оквиру конкурсног обухвата.  
Као основни проблем у стварању континуитета у пешачким кретањима јавља се слаба повезаност и 
лоше стање пешачких стаза, и тротоара. 
Планираном реорганизацијом траса моторног саобраћаја, као и  промена садржаја у оквиру 
конкурсних обухвата, очекује се и  другачија организација, карактер и фреквенција пешачких 
кретања. 

Бициклистички саобраћај 
У обухвату конкурсног подручја нема формираних бициклистичких стаза, а бициклистички саобраћај 
у овој зони града одвија примарно стазама уз обалу реке Саве. 

Јавни градски саобраћај 
Конкурсно подручје опслужено је линијама јавног градског саобраћаја, аутобуског и трамвајског 
подсистема ЈГС.   
Трамвајски саобраћај у конкурсном обухвату се задржава на постојећим трасама, док ће аутобуски 
саобраћај као и сва стајалишта јавног градског превоза бити усклађена са планираном 
реорганизацијом уличне мреже. 
 
2.5 Зелене површине    

На подручју непосредног окружења конкурсног обухвата једине две уређене зелене површине су уз 
Карађорђеву улицу, на потезу који спаја Целину 1 и Целину 2: 

 Парк Луке Ћеловића - између источне регулације Карађорђеве улице, улица Личке и Гаврила 
Принципа и Економског Факултета и  

 Парк Бристол - између западне регулације Карађорђеве улице, улица Хаџи Николе Живковића 
и Железничке и Аутобуске станице Београд. 

Парк Бристол подигао је, као јавни парк - башту у европском стилу, уз дозволу градских власти, на 
свом земљишту и о свом трошку, Лука Ћеловић у првој деценији XX века. Првобитно, парк се 
простирао од хотела „Бристол“, до Главне Железничке станице у Београду. 
Данашња димензија парка последица је изградње приступне саобраћајнице Старом савском мосту, 
изграђена за време Друог Светског рата и изградње и проширења Аутобуске станица Београд 1984. 
године. Данашњa површина парка је око 12.240 м2.  
Као посебна вредност овог парка издваја се, раније поменти, Крст са Мале пијаце, из 1862. године, 
као један од најстаријих споменика у Београду који, од 1987. године, представља непокретно 
културно добро као споменик културе. 
Плански решењем ППППН Београд на води, овај парк предвиђен је за задржавање у постојећим 
границама и капацитету. 

Парк Луке Ћеловића, првобитно под називом Парк код Економског факултета, изграђен је на месту 
Савске основне школе, срушене у Другом светском рату. Позициониран преко пута Аутобуске станице 
Београд, од свог настанка имао динамичну и не баш светлу друштвени историју – током шездесетих и 
седамдестих година прошлог века био је стециште уличне простотитуције, а од 2015 до 2017. године у 
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њему су, као у кампу, боравили мигранти са Бликсог истока. Реновиран је више пута, последњи пут 
2012. године, а укупна површина парка је око 6.670м2. 
Нацртом ПДР-а Тунелске везе између Савске и Дунавске падине и позиционирањем улазнок портала 
тунела са источне стране овог парка, он у великом делу престаје да постоји. 

На подручју конкурсног обухвата нема уређених зелених површина.  
У оквиру Целине 1, на Савском тргу, површине под зеленилом су готово занемарљиве. Присутна је 
неколицина младих стабала јавора. Пажњу завређују једно стабло платана (Platanus х acerifoHa (Alt) 
Willd.) и једно стабло софоре (Sophora japonica L.) чији пречници дебла износе око 120 cm. Њихова 
естетска вредност је задовољавајућа, а имајући у виду величину њихових хабитуса представљају 
вредан ресурс високе вегетације у и са биолошког и са естетског аспекта. Такође, у Немањиној улици, 
дуж Савског трга, постоји дрворед белог горског јасена (Fraxinus excelsior L), који је саставни део 
дрвореда на потезу од Славије до Савског трга, тако да је неопходно његово задржавање како би се 
очувао континуитет. 

     
Слика 5 - Зелене површине Савски трг 

У зони сквера на углу Травничке и Карађорђеве улице налази се групација високе вегетације из 
категорије лишћара.  

      
слика  6 -  Зелене површине сквер на углу Травничке и Карађорђеве улице 

 
2.6 Инфраструктура  

Предметно подручје, као централно градско и саобраћајно изузетно фреквентно подручје, место је 
укрштања различитих капацитетних инфраструктурних мрежа.  

Од посебног значаја за Целину 1 конкурсног подручја је планирана реконструкција постојеће 
канализационе црпне станице КЦС „Железничка станица“ у југоисточном делу Савског трга, којом ће 
надземни део КЦС бити измештен ван зоне конкурсног обухвата, док се подземни део задржава у 
постојећем габариту уз обезбеђење приступа степеништем са терена.  



13  

Постојеће  трасе  инфраструктурних  мрежа  приказане  су на  ситуацији  у Пратећој конкурсној 
документацији: II ГРАФИЧКЕ ДИГИТАЛНЕ ПОДЛОГЕ / Катастар подземних инсталација.  
Планиране трасе мреже и објеката инфраструктуре од интереса за конкурсно подручје, приказане су Пратећој 
конкурсној документацији: I ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ / Извод из ППППН – Инфраструкртурне 
мреже са границама конкурсног обухвата.  
 

 
3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА  - КОНКУРСНИ ОБУХВАТ, ПО ЦЕЛИНАМА 

Предмет конкурса обухвата две целине: Целина 1 - Савски трг (Т) са делом парцеле Старе 
Железничке станице (КЛ5), ка Савском тргу и ка Карађорђевој улици која са подручјем Савског трга 
чини визуелну и амбијенталну целину и Целина 2 - Сквер ( СК1)  на углу Карађорђеве и Травничке 
улице, међусобно повезане Карађорђевом улицом, која није предмет конкурса. 
 
3.1 Целина 1 – Савски трг  

3.1.1 Постојеће стање 
Савски трг - „простор испред Железничке станице“, ситуиран је на вези важних саобраћајних 
токова, „раскрсници“ улица Савска - Немањина – Карађорђева. Један је од највећих 
Београдских тргова, просторно, хијерархијски и значењски изузетних потенцијала као 
репрезентативни јавни градски простор ипак, од Другог светског рата до данас, функционише и 
доживљава се примарно као саобраћајно чвориште,  а пешачке површине у оквиру трга имају 
углавном транзитну улогу. 

      
слике  7/8 -  Савски трг 

У постојећем стању, иако просторном конфигурацијом – репрезентативни објекти 
архитектонског наслеђа својом диспозицијом, формом и карактером, формирају простор који 
јесте трг, у смислу коришћења партера, посебно пешачких површина – изразито фреквентне 
колске саобраћајнице Немањина и Савска које се у предметном простору укрштају и деле га у 
три независне целине - чине да је трг само у сегментима. 

Три сегмента: западни – испред Главне Железничке станице до Савске улице, североисточни – 
источно од Савске и северно од Немањине улице и југоисточни - источно од Савске и јужно од 
Немањине, како због фреквентних саобраћајних токова који их раздвајају, тако и због изразите 
разнородности намена и садржаја објеката који их детерминишу, функционишу као три 
независне целине. 

Североисточни сегмент (испред Зграде Дома инвалида)  и југоисточни сегмент (испред болнице 
Свети Сава), у смислу ликовног и партерног уређења, чине целину -  Спомен-обележје  
Жртвама рата и браниоцима отаџбине 1990 - 1999. године, реализовано током 2011-2012. 
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године, на основу другонаграђеног конкурсног решења архитеката Јелене Панчевац и Жарка 
Узелца, у сарадњи са проф. М.Тимотијевићем и пејзажним архитектом Александром Бобићем.  

Целину трга окружују и физички и амбијентално формирају објекти различитог периода 
настајања, стилски хетерогени, иницијално углавном високих архитектонских и естетских 
вредности, данас су поједини девастирани. 

Објекти посебно значајни за карактер и идентитет простора трга су: 

 Зграда Железничке станице, Савски трг бр.2  

 Зграда Поште Београд 6, Савска бр.2   

 Зграда Болнице Свети Сава, Немањина бр.2  

 Зграда Дома инвалида, Савски трг бр.9 - 11 и Немањина бр.1 

 Belgrade City Hotel (Хотел Петроград), Савски трг бр.7 

 
слика 9 -  Зграда Железничке станице  

Формалну и симболичну централну позицију трга, уједно и доминатну просторну визуру из 
правца Немањине улице, почевши од централног градског трга Славија, који је на удаљености 
од око 1кm, означава зграда Железничке станице - споменик културе од великог значаја за 
Републику Србију и материјално сведочанство техничког и архитектонског развоја Србије у 
последњим деценијама 19. века. 

3.1.2 Историјат простора, градитељско и културно наслеђе  

Данашњи простор Савског трга у тренутку изградње Железничке станице па све до друге 
деценије XX века био је неуређена пољана у коју су се уливале Немањина и Савска (тада 
Моравска) улица и из које истицала Карађорђева улица.  
У урбанистичком смислу положај зграде Железничке станице, одређен осом Немањине улице, 
одлучујуће је утицао на потоњу форму простора данашњег Савског трга.  

Зграда Главне железничке станице подигнута је 1884. године када је успостављана прва железничка 
веза у Србији (радови су у потпуности завршени 1885.) на делу простора тадашње Баре венеција, за 
потребе ове изградње исушеног и насутог земљом из Прокопа, а према идејном решењу аустријског 
архитекте Фон Флатиха, које је разрадио арх. Драгиша Милутиновић. Нема сумње да је зграда 
Железничке станице, у време изградње била и остала, један од најрепрезентативнијих објеката јавне 
намене у Београду с' краја деветнаестог века и симбол тадашње престонице краљевине.  

Једна је од првих железничких станица у Србији, чији је пројекат обухватао специфичан 
архитектонски програм и садржаје прилагођене европским техничким достигнућима. Обликована је 
у духу академизма као репрезентативно здање, разуђене основе, по узору на тадшње станичне 
зграде великих европских градова. Архитектонском композицијом доминира средишњи 
класицистички ризалит главног улаза, надвишен троугаоним тимпаноном. Својим специфичним 
решењем зграда представља сведочанство техничког и архитектонског развоја Србије у последњим 
деценијама XIX века.  
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слика 10 -  Зграда Железничке станице 1885.  

Београдска железничка станица конципирана је као завршна станица чеоног типа, који је својствен 
углавном старим и већим градовима, у виду ћириличног слова “Г” (карактеристично за тај тип 
станица), при чему путничка зграда обухвата колосеке са две стране. Из разуђене основе грађевине 
проистекла је сложена композиција маса која се огледа у петоделној подели композиције са 
наглашеним централним и бочним сегментима на главном крилу према Савском тргу, док је крило у 
Карађорђевој улици првобитно имало нешто слободнију композицију. 
Композиција маса главне фасаде која одише одмереношћу, симетријом, и хармоничним склопом 
свих компоненти,  разбијена је на пет делова – три наглашена павиљона и два нижа, увучена фронта. 
Управо ти нижи и увучени делови представљају језгро грађевине. Бочни павиљони, као крајње масе, 
представљају оквир композиције. 
Бочно крило, ка Карађорђевој улици, са три пролаза, заправо представља излазни хол. Фасада је 
првобитно била нешто слободније композиције него што је данас пошто је била рашчлањена 
ивичним „кулама“ које су срушене током велике обнове железничке станице шездесетих година 
двадесетог века. 
Фасаде које гледају на пероне обликоване су елементима скромнијег класичног вокабулара.  
У складу са академским правилима јавне грађевине носиле су и одређене хералдичке симболе, који 
су постојали у великом тимпанону централног павиљона - монументални грб Краљевине Србије,  као 
и у пољу изнад лунете, над излазом на перон,  само скромније обраде. Током обнове после Другог 
свестског рата  хералдичка обележја замењени су новим идеолошким симболима – звездама 
петокракама. 
У поређењу са грађевинама које ће у то време, али и дуго после тога бити под једнаким 
урбанистичким околностима подизане у Београду, станична зграда се, осим величином и функцијом, 
истицала још једним важним атрибутом. Својим порталом вешто постављена у осовину данашње 
Немањине, а ондашње Споменичке улице, грађевина је несумњиво представљала њену визуелну 
поенту, узрокујући при том врсту емотивног деловања чије је поводе добро дефинисао Б. 
Максимовић: „Поред своје архитектонске вредности, станица је изазивала и другу врсту емоција - 
она је својом јединственом функцијом у граду и великоградском архитектуром, преко које се 
Београд једино везивао са Европом и Истоком, деловала као исечак из неког далеког, великог 
града" 

Зграда Железничке станице је утврђена за Споменик културе и културно добро од великог значаја за 
Републику Србију (Одлука утврђивању, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83). 
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Након регулисања Карађорђеве улице 1907. године и њеног проширивања за додатних 20 
метара, Савски трг је у највећој мери дефинисан 1911. године, према урбанистичком плану 
француског архитекте Едуарда Лежеа, „убодом шестара у главни улаз у вестибил Станице и 
описивањем круга од 120m радијуса“. Простор испред станице био је замишљен као парадни 
„вестибил" престонице, са два озелењена сквера између саобраћајних токова и целовитим 
архитектонским оквиром грађевина. 

 
слика 11 -  Савски трг  1934.  

Хотел „Петроград” (данас Belgrade City Hotel), подигнут је 1912. године на новој регулацији (стари 
хотел срушен је због изградње Савског трга) по пројекту арх. Петра Поповића.  Након изградње био је 
репрезентативно здање симетричног прочеља, у необарокном и неоренесансном духу. У другом 
светском рату је оштећен, након рата делимично и без пуно обзира обновљен, изгубивши при томе 
елементе и карактеристике претходне репрезентативности. Актуелно стање предвиђа 
ревитализацију објекта и враћање његових првобитних обликовних и стилских 
карактеристика уз повећање спратности на П+3+М, и задржавање намене хотела.  

   
слика 12 -  Хотел Петроград 1930-их                                                            слика 13 -  Зграда Хотела Петроград данас  
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1928. године је на углу са Савском улицом, у непосредној близини Железничке станице подигнута 
Зграда Нове поште према пројекту арх. Момира Коруновића. Зграда поште била је један од 
најизузетнијих примера репрезентативне архитектуре јавних објеката тог времена, масивног 
волумена и доминантне позиције на Савском тргу и један од најзначајнијих објеката српске 
архитектуре националног стила - богат спој историјских стилова, где доминирају фасадни детаљи  
средњовековног српско-византијског стила у комбинацији са барокним и сецесијским елементима. 
Истакнути волумени, са хоризонталним и вертикалним складом прозорских линија, медаљонима, 
забатима и многим другим детаљима представљали су непревазиђен узорак тог надахнутог и помало 
романтичарског националног израза. 

Објекат је значајно оштећен у Другом светском рату, а реконструкцијом арх. Павла Крата 1947. године 
потпуно девастиран. Постоји могућност реконструкције овог објекта и враћања његових 
обликовних репрезентативних вредности у првобитно стање уз пренамену у садржај јавног 
начина коришћења, будући да је напредком технологије и уклањањем железничког саобраћаја са 
Савског трга намена „пошта“ превазиђена. 

    
слика 14 -  Зграда Поште на Савско тргу 1929                                   слика 15 -  Зграда Поште на Савско тргу данас  

Зграда у којој се данас налази Болница „Свети Сава”,  изграђена је као Зграда Окружног уреда за 
осигурање радника, 1932. године, по првонаграђеном конкурсном решењу загребачког архитекте 
Лавослава Хорвата,  делимично измењеном током реализације – арх. Петар Гачић. За потребе 
болнице адаптирана је 1946. године.   
 

     
слика 16 - Зграда окружног уреда за осигурање радника 1940                    слика 17 - Зграда болнице Свети Сава данас                 
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3.1.3   Н едостац и, планирано стање и потен циј ал и пр осто р а 

Недостаци 
Саобраћајни конфликт колског, шинског и пешачког саобраћаја, конфузан концепт кретања 
пешака и изузетно дугачке дистанце преласка са једне на другу страну „улице“, подељеност 
трга на сегменте који међусобно не кореспондирају, неадекватни садржаји и уређење јавних 
површина, који немају за циљ дужи боравак на овом простору – генералне су карактеристике 
постојећег стања Савског трга чија су садржајан и партерна структуираност у нескладу са 
капацитетом и потенцијалима локације. 

Планирано стање 
Кључна промена коју спровођење ППППН Београд на води целом овом подручју доноси, је суштинска 
промена карактера и начина коришћења простора услед измештање Главне Железничке станице и 
Аутобуске станице Београд. Ова интервенција кроз промену садржаја од доминатно стратешко-
саобраћајних ка културно/туристичко/комерцијалним, тежи да простор Савског трга и његовог 
окружења учини генератором активности које уместо транзита подразумевају дуже или краће 
задржавање, како грађана Београда, тако и туриста. 

Према Просторном плану конкурсни обухват Целине 1 - Савски трг (Т) са делом слободних површина 
парцеле (КЛ5),   припада просторној Целини II - простор измећу Старог савског моста, моста Газела, 
новог Савског булевара и Савске улице у оквиру које је планирана заштита, реконструкција и 
рестаурација културног наслеђа и зграде Железничке станице испред које се, формира нови 
репрезентативни јавни градски простор -  Нови Савски трг, укључујући и зону испред зграде 
Железничке станице и планиране доградње ка Карађорђевој улици. 

У зони Савског трга планирана је нова регулација која укида постојећи правац Савске улице испред 
зграде Железничке станице и репозиционира га ободно дуж „кружнице“ трга ка Немањиној улици, са 
профилом: коловоз ширине 14m и тротоар са источне стране ширине од 1.5m до 5m. Трасе 
трамвајског саобраћаја задржавају се у оквиру Савског трга на постојећим позицијама. 

  
слика 18 – Постојеће стање саобраћаја слика  19 -  Планирани стање саобраћај 

Нови Савски трг,  планиран је као пешачка јавна и зелена површина (уз учешће трамвајског 
саобраћаја) која пружа могућност репрезентативног партерног уређења и увођења нових 
садржаја, са зградом главне Железничке станице пренамењене у објекат културе, као 
најзначајнијим. 
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Блок 11, коме припада комплекс КЛ5 чије су слободне површине ка Савском тргу предмет овог 
конкурса, чине и садржаји:  

 Зграда старе Железничке станице, у оквиру комплекса КЛ5, према ППППН Београд 
наводи намењена за објекат културе националног значаја за који постоји иницијатива да 
се намена конкретизује у – Историјски Музеј Србије.  
У оквиру овог комплекса планирана је и јавна подземна гаража капацитета 220ПМ. 

 КЛ4 објекат културе музејског или галеријског типа на парцел ЈС-13 у залеђу Железничке 
станице ка и дуж новопланиране саобраћајнице САО6, предвиђена је изградња на 
регулацији ка САО 6 и ка бочним границама парцеле и са удаљењем задње грађевинске 
линије минимум 15м од границе парцеле, максималне висине до 20.0м,  односно у складу 
са конзерваторским условима ЗЗЗСК 

 Објекат Поште, југозападни сусед комплекса КЛ5 дуж Савске улице, за који се, будући 
да је потреба за наведеном наменом престала, очекује пренамену у објекат јавне намене 
(култура, образовање, државна управа и сл.) или објекат комерцијалне намене, уз 
евентуалну реконструкцију у циљу враћања вредних визуелних и стилских карактеристика 
првобитног (пре Другог светског рата) стања објекта и    

 Зона С2, у залеђу комплекса КЛ5 ка новопланираној саобраћајници САО6 и ка југозападу,  
намењена је објектима вишепородичног становања уз компатибилну комерцијалну 
намену, предвиђена је изградња објеката позиционираног на регулацији ка САО 6, са 
удаљењима 29.0м од бочне границе парцеле ка КЛ4 и 15.0м од задње границе парцеле ка 
комплексу КЛ5, максималне висине до 20.0м. 

Планирана нова саобраћајница САО6, друга је по значају подужна саобраћајница кроз подручје 
нове изградње Београд на води и повезје простор ширег подручја конкурсног обухвата са 
Београдским Сајмом. У зони раскрснице са Карађорђевом улицом чини североисточну границу 
конкурсног обухвата. 

Објекти који чине просторни оквир Савског трга, задржавају се у постојећем габариту, волумену 
и карактеру, уз минималне интервенције у смислу санације, рестаурације и ревитализације 
фасада. Изузетак представља некадашњи хотел „Петроград", данас „Belgrade city hotel", Савски 
трг бр.7, за који је предвиђено надзиђивање до спратности П+3+М. Евентуална нова изградња, 
којом би се трг до краја уобличио, може се очекивати на месту привремених објеката између 
хотела „Пошта" и болнице „Свети Сава“, односно измећу улица Савске и Александра Глишића. 

У току 2018. године спроведен је међународни конкурс за израду решења за спомен-обележје 
Стефану Немањи на Савском тргу у Београду. Првонаграђено решење, дело руског вајара проф. 
Александра Рукавишњакова и проф. Петра Арсића са сарадницима, одабрано је за реализацију.  
Позиција спомен обележја једна је од тема пејзажно-архитектонског решења Савског трга.  

Потенцијали 
Потенцијал простора представља пре свега позициона атрактивност локације у самом градском 
језгру. Као један од историјски највреднијих амбијената Београда, овај простор је вишеструко 
место идентитета у историјском контексту, са већим бројем објеката који имају значајне 
архитектонско-урбанистичке и културно-историјске вредности. 

Изузетне визуре које се пружају из правца Немањине улице према згради Железничке станице 
и обрнуто, као и из Савске улице, објекти који представљају репрезенте раног периода 
предратне и послератне изградње са зградом Железничке станице као завршним мотивом из 
правца Немањине улице, пропорција и облик трга у односу на објекте у окружењу, просторне 
могућности увођења, за амбијент посебно значајних, нових зелених и водених површина, као и 
различитих других садржај, представљају потенцијал за активацију овог простора, примарно 
као пешачког трга. 
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слика 20 - Од Славије ка Савском тргу    © Владимир Миловановић           слика 21 - Од Славије ка Савском тргу                              

Саобраћајно решење према Просторном плану, којим се предвиђа измештање моторног 
саобраћаја на обод трга и планирано измештање Спомен-обележје жртвама рата и браниоцима 
отаџбине 1990–1999. године, на адекватнију локацију, омогућава се повезивање постојећих 
скверова и пешачких токова у интегралну целину репрезентативног карактера, што позитивно 
утиче на потенцијале простора.  

Предвиђена имплементација садржаја културе – Историјски музеј Србије у Стару зграде 
Железничке станице и позиционирање Споменика Стефану Немањи у оквиру Савског трга, 
обезбеђују значајно програмско унапређење овог простора и афирмишу његов културно-
историјски значај. 
 
3.2 Целина 2 – Сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице  

3.2.1 Постојеће стање 

Сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице део је градског блока оивиченог улицама 
Карађорђева, Травничка и Браће Крсмановић. Карађорђева улица је реконструисана у делу 
испред Београдске задруге и формирана је кружна раскрсница на коју се директно наслања 
сквер који је предмет овог конкурса.  

Овај сквер заједно са кружном раскрсницом, својом диспозицијом, просторно  дефинишу и 
амбијентално формирају репрезентативни објекти настали почетком XX века, значајне 
архитектонско-урбанистичке и културно-историјске вредности, различите намене и садржаја и 
различитог стања физичке структуре и планирана нова изградња у залеђу Сквера, која није 
предмет овог конкурса.  

Као посебно значајних за карактер и идентитет простора издвајају се:  

 Зграда Београдске задруге, Карађорђева бр. 48, од 2015. године у функцији пословног и 
изложбеног простора предузећа Београд на води, 

 Хотел Бристол, Карађорђева бр. 50, још од 1990-их година у функцији смештаја за 
расељена лица посебних категорија 

 Вучина кућа на Сави, Карађорђева бр. 61-61а, стамбено-пословни објекат са комерцијално 
угоститељским садржајима у приземљу.  

У залеђу сквера (зона планиране нове изградње) налазе се објекти настали крајем XIX века 
изворно као магацини, радње и сл. који су били запуштени и значајно девастирани, од другог 
светског рата до 2011. године. Пресељењем Миксер Фестивала у Савамалу, већ започето 
оживљавање овог простора формирањем центара „Магацин” и КЦ„Град“ у непосредном 
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суседству, добило је на динамици. Формирана је једне врсте нове културне градске оазе са 
различитим урбаним садржајима (радионице, представе, предавања, продајни простори, 
галерије, ресторани, кафеи и сл.) 
Оснивањем и позиционирањем „Mixer House-а”, као водеће независне организације за 
промоцију и развој креативне и културне индустрије, у реконструисани магацин у залеђу 
конкурсне Целине 2 (Карађорђева бр.46), дефинитивно је успостављен креативни кластер у 
Савамали кога је часопис The Guardian 2015. године препознао као ново чвориште креативности. 
Истовремено, Београд је означен као један од 10 најзначајнијих градова алтернативне културе у 
Европи - управо захваљујући Савамали и Миксер фестивалу (The Guardian, 2015). 

Временом, све већа заинтересованост туриста за овај део града иницира отварања све већег 
броја угоститељских садржаја и доводи до преусмеравању токова развоја овог простора више 
ка забави, а мање култури, тако да је 2016. године и „Mixer House“ затворен, а простор 
реконструисан и пренамењен у угоститељски.  
Утицај на преусмеравање правца развоја свакако имају и промене у непосредном окружењу - 
почетак изградње великог комерцијалног пројекта - Београда на води.  

Постоје индиције поновног препозиционирања простора Савамале ка креативним 
индустријама: Градском одлуком предвиђено је да објекат у Браће Крсмановића бр.2 – 
Шпанска кућа, реконструцијом и пренаменом постане Кућа Архитектуре.  
 
3.2.2 Историјат простора, градитељско и културно наслеђе  

Сквер који формирају Травничка и Карађорђева улица припада простору некадашњег Малог 
пијаца, центра тадашње Савске вароши. 

Мали пијац је заузимао простор између данашњег хотела „Бристол“ и Београдске задруге до 
улице Светозара Радића и без обзира на различита мишљења, имао је све одлике трга. На њему 
су се окупљали трговци са свих страна и веома дуго је био синоним за свеукупну београдску 
трговину.  

У окружењу, развојем Савамале формирана су имања угледних трговаца и адвоката и тај 
простор постао је престижан и доступан само најбогатијим и најугледнијим Београђанима.  

Простор некадашњег Малог пијаца у потпуоности формирају објекти настали у периоду његовог 
постојања, изузев у зони сквера на углу Карађорђеве и Травничке улица, који је предмет овог 
конкурса.   

Хронолошки, први сегмент „оквира“ овог простора, чини низ зграда у Карађорђевој улици 
бр.53 до бр.59. То су једноспратнице ондашњих трговаца, настале у последњој деценији XIX 
века, од којих је најзначајнија зграда браће Крсмановић у Карђорђевој бр.59, изграђена око 
1894. године према пројекту архитекта Гашпара Бекера и инжињер Милоша Савчића. Овај низ 
зграда, у мање или више девастираном стању, постоји и данас. 

Зграда Београдске задруге, Карађорђева бр.48, која представља једно од најзначајнијих дела 
београдске и српске архитектуре почетка XX века, изграђена је на парцели између улица 
Карађорђеве, Травничке и Херцеговачке, према пројекту архитеката Андре Стевановића и 
Никола Несторовића, 1907. године 
Друштвени положај Београдске задруге одредио је репрезентативност и монументалност као 
једини могући пројектантски приступ. Академски обликована зграда, своје узоре је нашла како 
у еклектичној академској, тако и у савременој сецесијској архитектури.  
Архитектонски концепт, усклађеност функционалних и композиционих елемената зграде, богата 
скулпторална и декоративна пластика, доследност стилске обраде, укључујући и ентеријер, 
квалитет грађевинских радова, по први пут употребљени нови грађевински поступци, нови 
материјали и све друге архитектонске одлике стављају ову зграду у ред најрепрезентативнијих 
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примерака београдске архитектуре. Београдска задруга је утврђена за културно добро од 
великог значаја за Републику Србију (Одлука утврђивању, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79).  

   
слика 22 -  Зграда Београдске задругр почетак XX века                          слика 23 -  Зграда Београдске задруге данас  

Кућа Ђорђа Вуча, Карађорђева бр.61-61a, преко пута Београдске задруге, на углу улица 
Карађорђеве и Краљевића Марка, позната као Вучина кућа на Сави подигнута је 1908. године 
према пројекгу архитекте Димитрија Т. Лека. Ова палата је репрезентативни двоспратни објекат 
двојне намене и први објекат Art nouveau стила у овом делу града. У просторном погледу 
зграда представља пандан наспрамно постављеној згради Београдске задруге и истовремено 
сведочи о развоју целог простора - Малог пијаца, утврђена је за културно добро (Одлука о 
утврђивању, „Службени гласник РС“ бр. 51/97). 

   

слика 24 – Вучина кућа на Сави (десно) 1910                                                  слика 25 - Вучина кућа на Сави (десно) данас                                

Хотел „Бристол“, Карађорђева бр.50, изграђен је 1912. године, као зграда Осигуравајућег и 
кредитног друштва Београдске задруге, по пројекту Николе Несторовића. Хотел се налази на 
месту некадашњег Параносовог хана, на парцели – блоку, оивиченој са све четири стране 
улицама. У тренутку изградње, по намени у складу са традицијом места али обликовањем нов, 
допринео је европском лику овог простора, чиме је трансформација Малог пијаца била у 
потпуности завршена.  
Хотел „Бристол" један је од првих великих модерних београдских хотела, антологијски је пример 
савремене српске архитектуре тог времена и представља зрелу фазу београдске сецесије. Зграда 
хотела „Бристол” у односу на социјалне и материјалне прилике времена у коме је подигнута, 
представља значајан допринос грађевинском, архитектонском и урбанистичком развоју Београда 
и истакнуто дело архитекте Николе Несторовића, утврђен је за културно добро (Одлука 
„Службени лист града Београда" бр.16/87, од 10.07.1987). 
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слика 26 -  Хотел Бристол 1920-их 

Слободан простор сквера на углу Карађорђеве и Травничке, чије је решавање један од 
предмета овог конкурса, налази се на локацији некадашњег хотела „Босна“. Хотел „Босна“, 
изграђен је 1860. године, а његов власник Риста Паранос га је после само петнаест година, 
усклађујући га са захтевима новог времена, видљивим услед брзог развоја Савамале, према 
пројекту архитекте Александра Бугарског, потпуно реконструисао. У овом хотелу је, 1895. 
године, отворена и одмах почела да ради београдска берза. Након изградње зграде Београдске 
задруге,  хотел »Босна« се, са својом архитектуром „прошлог времена“ и својом „дотрајалошћу“ 
у нови амбијенти више није уклапао, трговци на Сави скупили су паре за откуп, откупили и 1909. 
године, срушили стари хотел. 

  
слика 27 -  Сквер Травничка, Хотел Босна почетак XX века                          слика 28 -  Сквер Травничка 1930-их 

Године 1909. уклоњен је и Крст са Мале пијаце, у идеје о новом граду се није могао уклопити, а 
оно у чију част је подигнут било је већ одавно освојено. Овај крст данас се налази у парку 
Бристол, као једини аутентично сачуван споменик победи из тог времена. 

У залеђу Сквера налазе се и објекти у Травничкој бр.2 и бр.4 стандардне форме привредне 
намене са почетка двадесетог века, а налазе се на парцели на којој је један од браће 
Крсмановић, 1911. године, по наводима у штампи, имао намеру да сазида нову 
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четвороспратницу која је „требало да излази на три улице" и дефинитивно уобличи сквер, а који 
су у зони планиране нове изградње објекта културе намењеног креативним индустријама.  

Последња интервенција у Савамали пред избијање Првог светског рата било је уређење сквера 
испред Београдске задруге, према пројекту Београдске општинске архитектице Јелисавете 
начић. Сквер је био део много већег пројекта за уређење Мале пијаце, који је обухватао и 
постављање фонтане, Савске нимфе, како ју је назвао аутор, вајар Ђорђе Јовановић. 
Како после Првог светског рата више ништа није било исто, овај пројекат није реализован.  

Ниједна од идеја започетих пре Првог светског рата није настављена после њега. Онако како је 
дочекао 1914. годину, Мали пијац је дочекао и нови XXI век. 
 
3.2.3   Н едостац и, планирано стање и потен циј ал и пр осто р а 

Недостаци  
Недостаци се овог простора примарно се огледају у неуједначености и неусклађености 
микроамбијената који овај простор формирају, као и у значајном оптерећењу фреквентним 
колским саобраћајем.  
Реконструкцијом објекта Београдске задруге, формирањем кружног тока у оквиру регулације 
улице Карађорђеве као и уређењем фасаде објекта Вучине куће започета је реконструкција 
простора у складу са планским усмерењима. 
У постојећем стању, сквер на углу Травничке и Карађорђеве улице, са пошљунчанаом некад 
зеленом површином, нереконструисани објекти у залеђу, као и фреквентан саобраћај дуж 
Улице Браће Крсмановић и Травничке, не кореспондирају са  укупним амбијенталним вредност 
простора. 

Планирано стање 
Према ППППН Београд на води конкурсни обухват Целине 2 - Сквер на углу Карађорђеве и 
Травничке улице (СК1) припада просторној Целини I - простор између Бранковог и Старог 
савског моста у оквиру које је планирана пре свега: очување постојећег карактера изграђености 
(првенствено уз Карађорђеву улицу) заштита, реконструкција и рестаурација културног наслеђа 
(зграда Београдске задруге, Хотел Бристол, парк Бристол), очување постојеће уличне матрице и 
физичке структуре у зони Савамале, формирање блокова уједначене површине и структуре са 
лимитираним висинама, максимално до 18.5m, односно 15.5м на парцелама у контактној зони 
Београдске задруге као реперног објекта, као и формирање садржајно културно-историјског 
дистрикта града. 

Саобраћајним решењем ППППН Београд на води, постојеће ободне колске саобраћајнице, 
Блока 2, Травничка и улица Браће Крсмановић, планиране су као интегрисане колско - пешачке 
површине, нивелационо прилагођене постојећем стању на терену и ширини постојеће 
регулације. 

Блок 2, коме припада сквер СК1 чине планирани садржаји културе КЛ2 намењени креативним 
индустријама у залеђу Сквера и комерцијални зоне К1, дуж Карађорђеве улице и ка улици 
Бранка Крсмановића.   
У оквиру ове зоне за једноспратне објекте са локалима у приземљу у Карађорђевој улици бр. 
40, 42 и 44, који представљају културно-историјску и архитектонску вредност предвиђено је 
задржавање уз санацију, рестаурацију, ревитализацију и мање интерванције са дворишне 
стране у циљу уређења унутрашњости блока. Физичка структура у улици Браће Крсмановић бр.3 
до бр.11 задржава се у постојећем габариту, уз све неопходне интервенције за унапређење и 
довођење у адекватно стање физичких и функционалних карактеристика објеката. 

Планирана нова саобраћајница високог капацитета – Савски булевар, (са кружним током испред 
Београдске задруге повезана трасом Херцеговачке улице и новом САО 9, односно 
Карађорђевом улицом) која кроз залеђе бивше аутобуске и железничке станице и просторе 
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некадашњих железничких колосека, као главна подужна саобраћајница простора нове 
изградње – Београда на води, повезује старо градско језгро са Булеваром Војводе Мишића, 
Београдским сајмом и источним делом града, предметни простор свакако неће учинити мање 
саобраћајно фреквентним у смислу моторног саобраћаја. 

Планирана високи капацитети стамбених садржаја у залеђу овог подручја, у оквиру комплекса 
нове изградње – Београд на води, ка реци Сави, чине велику промену у односу на читав период 
урбаног постојања овог дела града, која ће уз досадашње, довести и сасвим нове групе 
корисника у овај простор. 

Потенцијали простора 
Потенцијал простора представља пре свега позициона атрактивност локације у самом  језгру 
некадашњег Малог пијаца. 
Као један од историјски највреднијих амбијената Београда, овај простор је вишеструко место 
идентитета у историјском контексту, формирано већим бројем објеката – споменика културе са 
високим рангом заштите. Овде су се некада окупљали трговци са свих страна и дуго је био 
синоним за свеукупну београдску трговину.  

Потенцијал представља и сагледљивост простора из различитих праваца, посебно са Бранковог 
моста, одакле је могуће сагледати скоро цео простор данашње Савамале.  

Посебност овог простора чини и његов карактер формиран у блиској прошлости – центар  
креативног кластера и развоја културних и креативних индустрија у Савамали, у актуелном 
стању ограничених капацитета, али са потенцијалом реактивације.  

Планирана реконструкција Травничка и улице Браће Крсмановић у зони Блока 2, у интегрисане 
колско - пешачке површине, даје могућност формирање мале пешачке зоне и интегрисање 
сквера СК1 у целину репрезентативног карактера.  

Потенцијал представља и изузетна близина реке Саве, посебно у контексту очекиваног 
измештања пруге и могућег активирања овог дела обале различитим садржајима уз доступност 
корисницима различитих профила, чему погодује и претходно поменуто формирање мини 
пешачке зоне, будући да Травничка улица „излази“ на обалу. 

  
слика 29 -  Погледа на Савамалу                                                                                    слика 30 -  Поглед на СК1 и КЛ5 
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4. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК  
 

4.1 Предмет конкурса, опште смернице и препоруке  

Предмет конкурса обухвата пројектантско и програмско решење партерног уређења отворених јавних 
простора у оквиру две целине: Целина 1 – Савски трг (Т) укључујући и зону испред Старе Железничке 
станице ка Савском тргу и Карађорђевој улици (део парцеле КЛ5) која са подручјем Савског трга чини 
визуелну и амбијенталну целину и Целина 2 – Сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице (СК1)  

Конкурсно решење подразумева, пре свега, формирање амбијената афирмативних у односу на 
контекст, значај и високе културно-историјске вредности простора, са програмским и пејзажним 
уређењем слободних и зелених површина у складу са потребама, како постојећих, тако и планираних 
садржаја. 

Целину 1 -  Нови Савски трг чини простор обухваћен новом полукружном регулацијом пешачке 
површине Савског трга, затим југоситочном регулацијом пешачке површине Карађорђеве улице до 
раскрснице са новопланираном САО-6, југозападном регулацијом САО6 до грађевинске линије 
доградње зграде Железничке станице, затим грађевинском линијом постојеће зграде Железничке 
станице ка Карађорђевој улици и ка Савском тргу, линијом границом садшње зоне перона и границом 
парцеле Поште. 

Целину 2 -  Сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице чини простор обухваћен улицама 
Карађорђево, Травничком и регулационом линијом нове изградње КЛ2. 

Обухват Целина 1 и 2 приказани су Пратећој конкурсној документацији: I ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ 
ПРИЛОЗИ / Границе конкурсног обухвата.  

Уређење новог Савског трга и сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице, примарно се односи на 
дефинисање новог карактера ових отворених, јавних, градских, простора у складу са наменама у 
њиховом окружењу, водећи рачуна о томе да предложена решења подржавају постојеће и уводе 
нове пешачке токове, у циљу формирања јединствене мреже јавних површина дуж Карађорђеве 
улице и безбедног кретања. 

Од учесника конкурса очекује се  архитектонско-урбанистичко-пејзажна решења партерно уређења 
отворених јавних простора Целинe 1 и Целинe 2 

 Новог Савског трга у складу са контекстуалним карактеристикама и вредностима окружења, 
водећи рачуна да Савски трг представља и "предворје" културног добра од великог значаја 
намењеног Историјском музеју Србије, да ће се у оквиру трга налазити и споменик једаном 
од најзначајнијих српских владара -  Стефану Немањи, као и да новоформирани простор 
треба да је у складу са потребама савремених модела коришћења јавних градских простора 
за најразличитије групе корисника.  

 Сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице - формирање отвореног јавног простора у 
складу са контекстуалним карактеристикама и изузетним вредностима окружења којим је 
овај сквер  дефинисан, у складу са потребама садржаја нове изградње у његовом залеђу као 
и различитих група корисника.  

При формирању архитектонско-урбанистичко-пејзажних решења отворених јавних простора, 
неопходно је обезбедити адекватан ниво флесибилности, да би,  током даље разраде,  било могуће, 
усклађивање решења са функционалним и садржајним потребама реконсктрукције, доградње и нове 
изградње. 

Предложена пројектантска и програмска решења морају бити примерена најрепрезентативнијем и 
културно-историјски, једном од најзначајнијих делова Београда, утемељена на вредновању 
постојећих историјских, природних, културолошких и функционалних значења овог простора. 

При пројектовању потребно је остварити висок естетски стандард. 
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У унапређењу урбанитета града отворени јавни простори имају значајну улогу као иницијатори 
активног учешћа становника у друштвеном животу града, па при њиховом формирању осим 
амбијенталних вредности,  функционалности и адекватности и атрактивности дизајна, треба 
омогућити и активну употребу простора у смислу различитих начина коришћења и подстицаја за 
интеракцију, као и комфор, осећај удобности и безбедности, адекватно одржавање на само у 
комуналном већ и у смислу односа корисника према простору и одрживости. 

Предложена пројектантска решења морају се заснивати на филозофији унапређења квалитета 
живота и животне средине у складу са принципима одрживог  развоја.  

Све планиране интервенције треба да су у функцији подизање квалитета овог простора и афирмације 
свих његових потенцијала.  

Приоритет дати реалним и одрживим решењима. 

Планирана саобраћајна ободна матрица, мере заштите споменика културе и постојећи правци и 
визуре из ширег окружења представљају фиксне елементе за конкурсно решење. 

Опште смернице за отворене јавне просторе 

 Поштујући историјски контекст локација, репрезентативност и монументалност објеката који их 
формирају и чињеницу да су то веома вредни градски простор у културно-историјском смислу, 
све интервенције треба пажљиво предвидети у циљу продуковања што квалитетнијих решења 
која би унапредила ликовне и функционалноне каракеристике амбијента.  

 Предложена решења морају бити у духу савремених тенденција у архитектури, пројектовању и 
уређењу јавних градских простора, без подражавања историјских стилова, како у естетском, тако 
и у организационом погледу.  

 Планирати простор за разноврсно кришћење различитих група крисника – као динамичан, 
активан, атрактиван и привлачан различитим група корисника у различито доба дана током 
читаве године. 

 Омогућити мултифункционалност и флексибилност простора како за свакодневни режим 
функционисања тако и за повремено или периодично одржавање разноврсних догађаја и 
манифестација. 

 Архитектонски концепти морају бити усклађен са положајем и значајем простора у односу на 
градски центар, постојећим амбијентом и архитектуром и материјализован у савременим 
материјалама и ликовној обради. 

 Безбедност простора за различите групе крисника је битна – од адекватног избора и просторних 
форми високог зеленила, преко осветљења и паркинга за бицикле на сигурним местима до 
посебних елемената и тактилних поља за групе корисника са посебним потребама.  

 Обавезно је репрезентативно уређење и опремање простора трга/сквера, којим се, кроз 
материјализацију, обликовање зеленила, декоративно осветљење, уношење различитих 
примерених садржаја и друге елементе дизајна визуелно повезује изграђена структура са 
отвореним простором. 

 Значајне објекте у непосредном окружењу и вредности предметног трга/сквера је потребно у 
целокупном сагледавању простора нагласити и диференцирати кроз естетику и функцију сваког 
микроамбијента: просторна доминанта, микроамбијент зеленила, воде, места заустављања...  
У том смислу потребно је „степеновањем“, у опремању простора  и садржаја мобилијаром јасно 
означити да се ради о вредном сегменту у мрежи јавних градских простора. 

 Имајући у виду да карактер предметног простора у великој мери одређују пешачке комуникације 
- токови којима се остварују везе између појединих делова града, предлог решења треба 
базирати на олакшавању пешачког кретања кроз подручје, тако да простор буде доступан свим 
категоријама корисника (особе са инвалидитетом, старе особе, особе са колицима и малом 
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децом), адекватно опремљен (осветљење, путокази, инфо-табле, урбани мобилијар...), 
атрактивни и растерећени од постојећих загушења.  

 Планирано значајно повећање капацитета  зелених површина у оквиру конкурсних целина  
предвидети у складу са концептом предложених решења, али тако да чине витални сатавни део 
урбаног пејзажа и да својим визуелним и функционалним специфичностима буду прилагођене 
садржајима микролокација и архитектонском окружењу. 

 Планиране зелене површине треба пројектовати као важан сегмент дизајна. Водити рачуна о 
геометрији зелених површина у све три димензије простора тако да зеленило буде препознатљив 
и дефинитиван просторни елемент, средство уметничког изражавања, узимајући у обзир 
неопходне функције, човекомерност и безбедност. 

 Размотрити могућност визуелног раздвајања пешачког и моторног саобраћаја различитим 
застором (материјализација и колорит) и усмеравања токова ниским и високим зеленилом у 
нивоу саобраћајнице са различитим елементима урбаног мобилијара, по угледу на европску и 
светску праксу, како би читав простор трга/сквера био решен у једном нивоу, односно без 
вертикалних баријера.  

 Решењем обухватити и елементе урбаног мобилијара (јавно осветљење, клупе, жардињере за 
зеленило, корпе за отпатке, путоказе, сигнализацију, интерактивне табле итд.) уз могућност да се 
за сваку од предметних просторних целина (трг и сквер) предвиди посебан дизајн истих. 
Дизајн елемента урбаног мобилијара треба да буде функционалан, униформан и препознатљив у 
савременом архитектонском изразу, без подражавања историјских стилова и елемената. 

 Дизајн, у смислу функционалности треба да је прилагођен пешацима и да омогући коришћење 
свим групама корисника. 

 Урбана опрема треба да омогући рационално, иновативно, функционално и динамично 
коришћење јавног простора са посебно наглашеном потребом трансформације јавног простора у 
циљу омогућавања различитих сценарија културних и друштвених догађања.   

 За урбану опрему, који захтева коришћење електричне енергије, користити нова техничка и 
технолошка у посебно у смислу потрошње енергије из обновљивих извора. 

 Како карактер предметног простора, поред пешачких комуникација и токова, одређују и 
елементи мировања - стајалишта и места сусрета, предлогом решења треба размотрити 
могућност наткривања и просторног акцентовања и уобличавања ових простора (надстрешнице и 
други мобилијар).  

 Функционално и декоративно осветљење (партерно, осветљење зеленила и у зеленилу, у оквиру 
просторних елемената и садржаја, дифузно или усмерено, у зависности од обликовања) треба да 
је дискретно и у складу са концептом целокупног решење простора. 

Предложена пројектантска и програмска решења морају бити и таква да: 

 афирмишу потенцијале предметног простора и осим примарне функције пешачког саобраћаја у 
што квалитетнијим условима, омогуће вишенаменско коришћење простора активираног, у 
зависности од локације и примарног карактера микроабијента, садржајима из домена културе и 
уметности, који простор чине привлачним за различите групе корисника током целе године и у 
различито доба дана; 

 обезбеде услове независног коришћења појединих целина унутар јединственог јавног простора 
поштујући саобраћајне условљености подручја, (трг, сквер, гаража...). 

 се у зависности од примарног карактера простора и намене објеката у окружењу, може 
обезбедити реализација сценарија различитих активности; 

 планирано партерно уређење буде базирано на, са аспекта дизајна и материјализације, употреби 
племенитих и трајних материјала у смислу избора застора пешачких површина, урбане опреме и 
расвете јавног градског простора. 
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 у што већој мери афирмишу концепт одрживости, како еколошке, тако и енергетске и економске, 
те лаку и економичну експлоатацију и одржавање; 

 обезбеде мобилност, доступност, безбедност и коришћење простора без препрека за све групе 
корисника као и несметано кретање и приступ свим јавним пешачким саобраћајним површинама, 
саобраћајним терминалима, парковима и зеленим површинама, јавним просторима и објектима 
и корисничким сервисима, што се посебно односи на обезбеђење услова несметаног  и 
неограниченог коришћења  јавног простора групама корисника који отежано приступају. 

 омогуће фазну реализацију, пре свега Савског трга. 

Планираним интервенцијама не сме се угрозити безбедност, стабилност и нормално функционисање 
простора и објеката.  

 

4.2  Посебни програмски услови, смернице и препоруке по целинама 

4.2.1 Целина 1 – Савски трг  

Простор Савског трга (Т) и слободне површине у оквиру парцеле (КЛ5) између грађевинске и 
регулационе линије ка Савском тргу, ка Карађорђевој улици и ка Згради поште на Савском тргу, 
третирати, у смислу обликовања, као јединствен простор – Нови Савски трг, уз поштовање 
различитих односа које предметни простор формира према постојећој и планираној изграђеној 
структури као и према различитим условима планираних колскиих и пешачких површина које га 
тангирају.  
Потребно је дати предлог:  
 програмског и пројектантског решења за ново партерно уређење слободних површина Савског 

трга. Предложено партерно решење треба да омогући вишенаменско коришћење простора – 
пешачко кретање, места задржавања, места сусрета, реализацију различитих активности и 
манифестација из домена културе и уметности, укључујићи и предлог адекватног урбаног 
мобилијара, значајно присуство партерног и високог зеленила и, уколико је у складу са 
предложеним концептом - елемената воде (мирне водене површине, фонтане, водоскоци, 
чесме...)  

 позиције спомен-обележја Стефану Немањи у складу са карактеристикама простора, 
првонаграђеног решења за Споменик и новог програмског и партерног уређења трга. 
У Пратећој конкурсној документацији: VI ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРОГРАМ / Конкурс за 
спомен-обележје Стефану Немањи на Савском тргу у Београду, приложен је извод из програма и 
елабората првонаграђеног решења тог конкурса. 

Нови Савски трг,  предвидети као пешачку јавну и зелену површину, репрезентативног 
програмског и партерног уређења, у складу са високим вредностима саме локације – културно-
историјским, амбијенталним и хијерархијским, као и планираним садржајима у окружењу и на 
самом тргу. 

Величина трга и разноврсност садржаја који га окружују имплицирају стварање 
мултифункционалног простора, могуће и као више међусобно повезаних/раздвојених целина, 
који ће различите групе посетилаца истовремено користити. 

Трг је планиран као примарно пешачки уз задржавање постојећих траса трамвајског саобраћаја. Ha 
простору трга предвидети и трасу за бициклистичку стазу на начин да се обезбеди контитуитет тј. 
могућност да се оставри веза са постојећим/планираним бициклистичким стазам у контактном 
подручју. 

Могуће је дизајнирати уметничке инсталације у сврху креирања посебног идентитета или за игру 
деце. Предност дати интерактивним елементима за игру деце у циљу афирмације дружења.  
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Водити рачуна о чињеници да овај простор представља и "предворје" објекта који ужива статус 
културног добра од великог значаја за Републику Србију и који је намењен за Историјски Музеј 
Србије, као и утицају осталих репрезентативних објекта који формирају трг, на начин да 
представљају визуелне симболе или акценте у простору. 

Водити рачуна о различитом карактеру намена објеката који уоквирују трг, имајући у виду да 
функција представља ипак променљиву категорију, и да је евентуално усклађивање зона 
непосредно уз објекте са потребама конкретних актуелних садржаја, могуће реализовати само 
пажљивим интервенцијама. 

Водити рачуна о „дугачким“ визурама ка локацији из различитих праваца, посебно из правца 
Немањине улице. 

Водити рачуна о диспозицији урбаног мобилијара у контексту вишенаменског коришћења 
простора. 

У југоисточном делу Савског трга, испред болнице Свети Сава, налази се канализациона црпна 
станица КЦС "Железничка станица", која  ће бити реконструисана у подземни објекат и изнад којег 
није дозвољена изградња и садња зеленила (осим у жардињерама) и за коју је потребно предвидети 
степениште приступ у подземни део.  

Фундирање скулпторалних садржаја и опреме, као и зеленила са дубоким засадом не предвиђати на 
планираним трасама инфрструктуре. 

Планске условљености и смернице 

 обезбедити минимално 50% озелењених површина, од чега 30% у директном контакту са тлом (без 
подземних објеката и/или подземних етажа); 

 партерно решење, урбана опрема, мобилијар и текстура треба да истакне репрезентативни 
карактер трга; 

 осветљење наменски организовати тако да се истакне значај објекта и целокупног простора; 

 ободом трга, ка улицама Карађорђевој и Савској, могуће је подићи ниску транспарентну или 
зелену ограду, максималне висине 40cm. 

 на површини трамвајске трасе предвидети адекватан застор, нпр. тепих травњак.  

 омогућити да се на стајалиштима ЈГС-а може реализовати постављање дисплеја који приказује 
информације о линијама, најави доласка возила,  и друге корисне информације. 

Спомен-обележје жртвама рата и браниоцима отаџбине 1990.–1999. године, у југоисточном (испред 
болнице Свети Сава) и североисточном (испред Зграде Дома инвалида)  делу трга планирано је за 
измештање.  
 
4.2.2 Целина 2  – Сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице (СК1)  

Потребно је дати предлог:  
 програмског и пројектантског решења за ново партерно уређење слободне површина Сквер на 

углу Карађорђеве и Травничке улице. Предложено партерно решење треба да омогући 
коришћење простора кроз пешачко кретање, места задржавања, места сусрета, реализацију 
различитих активности, укључујићи и предлог адекватног урбаног мобилијара и присуство 
партерног и високог зеленила, итд. као и да буде у складу са карактером и потребама  садржаја 
новог објекта културе у залеђу сквера. 

Сквер  планирати као пешачку јавну и зелену површина у функцији краћег одмора и састајања, 
активну и атрактивну, са доминантно еколошком и естетском функцијом, у складу са 
контекстуалним карактеристикама простора, потребама садржаја новог објекта културе у 
залеђу сквера и карактером Савамале као културно-историјског креативног дистрикта.  
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Архитектонско и пејзажно уређење сквера треба да кореспондира са културно-историјским 
вредностима окружења али и да буде у складу са развојним правцима данашње Савамале и 
обезбеди коришћење простора савременим потребама очекиваних група корисника.  

Циљеви дизајна треба да укључују и промовисање комплементарне јединствености 
разноврсних садржаја у окружењу, успостављање стратегија активирања и подизање квалитет 
корисничког искуства овог малог јавног урбаног простора. 

Могуће је дизајнирати уметничке инсталације у сврху креирања посебног идентитета или за 
игру деце. Предност дати интерактивним елементима за игру деце у циљу афирмације 
дружења. Исто тако, могуће је руководити се стратегијом public art-a у погледу изналажења 
оптималних решења.  

Водити рачуна да су, према ППППН Београд на води, Травничка и део улице Браће Крсмановић, 
планиране као интегрисане колско - пешачке површине, и да ће предметни сквер бити део мале 
„пешачке зоне“.  

Водити рачуна о визурама ка локацији из различитих праваца, а посебно са Бранковог моста. 

Планске условљености и смернице 
Предвиђено је очување и реконструкција постојећег сквера, поштујући следећа правила: 

 сквер сачувати у постојећим границама; 

 није дозвољена изградња надземних и подземних објеката; 

 уклонити привремене објекте; 

 површину максимално обогатити високим декоративним лишћарима и ниским зеленилом; 

 пешачку комуникацију формирати ободом сквера и у складу са предвиђеним програмским 
решењем; 

 обезбедити могућност за кратак предах пролазника. 

 обезбедити минимално 60% површине под вегетацијом (озелењено) у директном контакту са тлом 
(без подземних објеката и/или подземних етажа) 

У Пратећој конкурсној документацији: VI ИЗВОД ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА / ППППНБНВ, 
приложен је Регулационо-нивелациони план 

 

4.3 Смернице и препоруке за све целине 

4.3.1 Смернице и препоруке за однос према градитељском и културном наслеђу  

Културно наслеђе треба третирати као необновљив ресурс, извор идентификације и културни 
капитал који представља један од темељних елемената просторног и урбаног развоја и 
уређења. Конкурсним решењем треба афирмисати урбани континуитет и омогућити 
интегративну заштиту културног наслеђа, али и управљање њиме као генератором, не само 
туристичког, већ и ширег економског развоја. 

Заштита постојећег карактера изграђености, поштовање постојеће уличне матрице, 
рестаурација и санација објеката, строго контролисана нова изградња, као и очување, уређење 
и унапређење постојећих јавних простора треба да буде приоритет у конкурсном разматрању, у 
чијим се оквирима, односно у непосредној близини налазе значајна културна добра и вредан 
грађевински фонд. 

Предметне локације за које се расписује конскурс - Савски трг и сквер на углу Карађорђеве и 
Травничке улице представљају јавне градске просторе изразито саобраћајног карактера. 
Међутим, док код Савског трга интервенције треба конципирати у правцу функционалног 
решавања отвореног простора, сквер на углу Карађорђеве и Травничке улице је потребно, пре 
свега, дефинисати у смислу планирања нове изградње којом би овај сквер био артикулисан. 
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Просторно решење мора бити у духу савремених тенденција у архитектури, пројектовању и 
уређењу јавних градских простора. 

Просторни оквир отворених јавних простора трга/сквера чини културно наслеђе. За његово 
архитектонско-урбанистичко артикулисање посебно је важно сагледати га у контексту 
непосредног окружења имајући у виду да је простор дефинисан објектима насталим у 
различитим периодима, кроз различите стилове, а да при томе представља складну целину. У 
том смислу, материјализација, опрема и свеукупан дизајн отвореног јавног простора треба да 
кореспондира са наслеђеним градитељским фондом у окружењу у функционалном и естетском 
смислу. Значај објеката, њихове историјске, архитектонске, урбанистичке, стилске и естетске 
карактеристике, њихову просторну диспозицију, као и препознатљиве визуелне доминанте у 
менталној мапи града треба узети за полазну тачку у одређивању будућег карактера простора и 
планирању обима интервенција. 

 Поштујући историјски контекст локација, репрезентативност и монументалност објеката који их 
формирају и чињеницу да су то веома вредни градски простор у културно-историјском смислу, све 
интервенције треба пажљиво предвидети у циљу продуковања што квалитетнијих решења која би 
унапредила ликовне и функционалноне каракеристике амбијента. 

 Приликом обликовања планираних објеката и пејзажног уређења локација очувати визуре са 
карактеристичних позиција, контролом висинске регулације урбаног мобилијара, позицијом 
планираних скулптура и других елемената. 

 Користити зелене површине и високо зеленило за усмеравање визура и обликовно решење 
отворених простора. 

 Могуће је истаћи и на одговарајући начин приказати специфичности и елементе идентитета на 
предметном простору, те обликовањем и материјализацијом преклопити савремени и историјски 
контекст (презентацијом / визуелизацијом историјских слојева, увођењем зеленила, сигнализације 
и путоказа, осветљењем и др). 

 Нове елементе урбаног мобилијара пројектовати у савременом уметничком изразу и форми, на 
начин да простор у визуелном смислу чини јединствену целину. 

 Материјализацијом, врстом и начином поплочавања, обликовањем отворених простора и 
усмеравањем визура и токова кретања, важно је укључити и повезати постојећи градитељски фонд 
са будућим просторним решењем. 

 Посебну пажњу посветити декоративном и функционалном осветљењу, како отворених простора, 
тако и објеката којима су ти простори дефинисани. 

Све интервенције у оквиру трга и сквера подразумевају савремен ауторски архитектонски израз, 
репрезентативног карактера, инкорпориран у наслеђене вредности постојећег окружења. 

У Пратећој конкурсној документацији: III СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА / ЗЗСКБГ, приложене су 
смернице Завода за заштиту споменика културе града Београда за Урбанистичко - архитектонски 
конкурс за подручје Савског трга и Сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице 
 

4.3.2 Смернице и препоруке за уређење слободних и зелених површина 

Смернице и препоруке за уређење слободних површина  

Пешачке токове пројектовати узимајући у у обзир и шири контекст простора и претпоставке о циљном 
кретању пешака на предметном подручју. 

 за савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта планирати 
рампе за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76cm, а за већу од 76cm 
планирати спољне степенице, рампе, степеништа и подизне платформе; 
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 за савладавање висинских разлика до 76cm између две пешачке површине и на прилазу до објекта 
применити рампу,  тако да нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба 
од 5%,  нагиб може износити 8.3% (1:12) за кратка растојања (до 6m). Највећа дозвољена укупна 
дужина рампе у посебном случају износи 15m, за рампе дуже од 6m, а највише до 9m.  У случају да 
су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150cm. Најмања чиста ширина 
рампе за једносмеран пролаз износи 90cm, а уколико је двокрака чиста ширина рампе износи мин 
150cm, са подестом од мин. 150cm. Рампе се морају заштитити са спољних страна ивичњацима 
висине 5cm, ширине 5-10cm и опремити са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика 
за прихватање на висини од 70cm, односно 90cm.  

 обезбедити 1-2% пада терена (стаза, платоа,) чиме се омогућава нормална дренажа површинских 
вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити 
дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канале); 

 за застор стаза и платоа користити висококвалитетне и декоративне материјале у складу са 
амбијенталним окружењем, безбедне за коришћење у свим временским условима; 

Препорука Секретаријата за саобраћај: 

 тротоаре и тргове, нивелационо одвојити од коловоза и применити адекватно оивичење  

 не предвиђати постављање фонтана у непосредној близини коловоза, због негативних последица 
на безбедност саобраћаја, због стварања воденог филма и делимичног влажења површине 
коловоза.  

 предвитеди унапређење туристичке сигнализације у предметној зони.  

 водити рачуна о угловима прегледности у зони кракова раскрсница (не постављати објекте или 
урбани мобилијар који би ометао прегледност саобраћаја и тиме утицао на безбедност). 

 
Смернице и препоруке за материјализацију  

Предвидети висококвалитетне и декоративне материјале у складу са амбијенталним окружењем, 
безбедне за коришћење у свим временским условима. 

 Квалитет и врста материјализације треба да искажу значај и репрезентативност простора, те је 
потребно предвидети савремене, хроматски и естетски компатибилне материјале.  

 Предвидвиђени материјали морају бити квалитетни, издржљиви, отпорне и трајни, високог нивоа 
израде и уједначеног квалитета. 

 Препорука је да застор подних пешачких површина буде камен.  

 Искључује се употреба ливеног бетона као застора пешачких површина. 

 У оквиру предлога обликовања елемената урбане опреме, урбаног мобилијара и урбане текстуре, 
пројектант може, осим ауторских предлога, користити и Каталог урбане опреме за уређење и 
опремање јавних површина на делу територије Града Београда обухваћене Генералним 
урбанистичким планом („Службени лист града Београда”, бр. 75/16) који је саставни део 
документације овог програма, уз услов да исти представља критеријум у погледу минималних 
захтева који се морају испоштовати ауторским решењем у погледу квалитета материјала, завршне 
обраде, дебљину камених плоча (min. d= 8.0 cm), лед осветљењa и др. 

У Пратећој конкурсној документацији: VI ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРОГРАМ дат је и прилог опреме за 
уређење и опремање јавних површина на делу територије Града Београда обухваћене Генералним 
урбанистичким планом („Службени лист града Београда”, бр. 75/16)  

 
Смернице и препоруке за уређење зелених површина 

Јавни простори у историјском језгру Београда, поред значаја за град имају и локални карактер. Стога 
предменти простор треба сагледати у контексту његовог историјског развоја, а зелене површине као 
структурни елемент овог простора. 
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Планиране зелене површине у оквиру конкурсног подручја треба да чине систем зелених површина - 
витални део урбаног пејзажа и да својим визуелним и функционалним специфичностима буду 
прилагођене микролокацијама, архитектонском и амбијенталном окружењу и да не угрозе културно-
историјски идентитет и ликовне вредности простора обухваћених конкурсом. 

Зелене површине треба обликовати тако да допринесу афирмацији амбијенталних потенцијала ових 
јавних простора у складу са њиховим карактером и наменом. 

За потребе реализације циљева конкурса, потребна је реорганизација, препозиционирање и 
увођење нових зелених површина.   

Стабла у оквиру зелених површина тргова позиционирати на начин да током дана ефикасно штите 
посетиоце од сунчеве светлости, а кроз пажљиву употребу светлости ноћу формирају сигуран 
градски јавни простор. Тип и геометрија одабраних стабала треба да обезбеде континуирано 
визуелно присуство „зеленог елемента“ током целе године и истовремено регулише, зависно од 
сезоне, инфилтрацију сунчеве светлости на заштићено подручје које формира. Адекватном избором 
и геометријом зеленила треба тежити да током летњег периода формира пријатну хладовину на 
позицијама у складу са укупним концептом, а у зимским месецима нижа вегетација штити посетиоце 
од преовладавајућих ветрова. 

Приликом формирања зелених површина потребно је поштовати следећа правила: 

 при реконструкцији јавних зелених површина неопходно је урадити вредновање постојећег стања 
вегетације, вредна стабла сачувати и уклопити у ново пејзажно-архитектонско решење; 

 композициона решења вегетације и озелењених амбијената пројектовати тако да, поред високих 
функционалних и естетских вредности, обезбеђују прегледност и "прозрачност" ради бољег 
сагледавања  и безбедности у простору; 

 за озелењавање користити претежно аутохтоне биљне врсте које припадају природној 
потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине, са дугим вегетационим 
периодом, појачаних фитоцидних и бактерицидних својстава, отпорних на градску прашину и 
издувне гасове, високоестетских вредности; забрањена је примена инванзивних и алергених врста; 
могуће је користити примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају условима 
средине; 

 за дрвореде користити школоване саднице лишћара, мин. висине 3.5m, стабло чисто од грана до 
висине од 2.5m и прсног пречника најмање 30cm; 

 приликом позиционирања дрворедних садница обавезно је поштовање минималне удаљености 
од одређених инсталација (водовода, канализације, гасовода, ТК мреже и др.). 

Узимајући у обзир ограничења биолошко-морфолошког карактера, ограничења произашла из 
станишних услова (климе, земљишта), густине саобраћаја, степена загађења, светлосног режима и 
просторних могућности, као и интеракције свих ових фактора, потребно је направити одговарајући 
избор врста дрворедних садница које могу оптимално удовољити наведеним критеријумима 
погодности. 
 
4.3.3 Смернице и препоруке за саобраћајне површине  

Саобраћајно решење у оквиру конкурса, ускладити са "Просторним планом подручја посебне 
намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд 
на води", Службени гласник PC бр. 58/14, 7/2015 

Пешачки саобраћај 
Пешачки саобраћај у склопу отворених, јавних, пешачких површина трг/сквер које су предмет овог 
решити у складу са Смерницама и препорукама за уређење слободних површина. 
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Пешачке површине и прелазе пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник PC, бр.22/2015). 
Уколико се планира поставлзање дрвореда пројектовати га тако да не представља сметњу за 
неометано кретање пешака, нарочито особа са инвалидитетом. 

Бициклистички саобраћај 
Ha простору обухваћено конкурсом планирати бициклистичке стазе и обезбедити континуитет у 
вођењу бициклистичког саобраћаја у односу на контактно подручје (постојеће и планиране стазе). 
Бициклистичке стазе планирати са минималном ширином од 2,2m и водити их независно од 
коловоза (мин. 0,75m од спољне ивице коловоза). Сачувати слободан профил бициклистичке стазе у 
висини од 2,50m дуж целе површине бициклистичке стазе. 
У оквиру Савског трга могуће је планирати простор за постављање станице за изнамљивање јавних 
бицикала, имајући у виду да је ова локација дефинисана Планом места за постављање станица за 
изнајмљивање бицикала на територији града Београда („Службени лист града Београда, бр.5/17), који  
је приказан у Пратећој конкурсној документацији.  
У близини објекта културе планирати постављање „П" профила за паркирање бицикала. 

У Пратећој конкурсној документацији: III СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА / СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
САОБРАЋАЈ, приложене су смернице Секретаријата за саобраћај града Београда 

Јавни градски превоз 
Регулациони попречни и подужни профили јавних површина у обухвату конкурс треба да садрже у 
ситуационом и нивелационом смислу све потребне габарите и елементе за вођење траса 
трамвајског подсистема ЈГП-а. 
Стајалишта се планирају у дужини од 60.0m у правцу за трамваје, ширини стајалишног платоа  од 
3.0m. Стајалишни плато интегрисати у тротар. 
Приступ стајалиштима је неопходно прилагодити потребама особа са инвалидитетом.  
При пројектовању бициклистичких стаза у оквиру предметног подручја, исте пројектовати на начин 
да не ометају улазак/излазак путника у возила ЈГП-а, кретање, заустављање и полазак возила ЈГП-а у 
зони стајалишта односно, омогућити функционисање и безбедност возила ЈГП-а на предметном 
потезу и као и безбедност пешака, путника и бициклиста у зони стајалишта.  
У зони трамвајских стајалишта, планирају се стајалишни платои за путнике ширине 3.0 метра, у 
изузетним случајевима 2.5 метара. 
Планирати постављање стајалишних стубова и надстрешница на стајалиштима јавног превоза са 
„city-light" витрином и дисплејима о најави наиласка возила. 
На стубовима трамвајске контактне мреже могуће је постављање расвете, док се на стубовима јавне 
расвете не може постављати контактна мрежа. 
 
4.3.4 Смернице за инфраструктуру 

Са становишта инфраструктурног опремања, за предметно подручје могуће је обезбедити 
прикључење на комуналну инфраструктуру (електроенергетска, телекомуникациона, водоводна, 
канализациона топловодна и гасоводна мрежа) у потребном капацитету. 

Канализациона црпна станица КЦС "Железничка станица", у југоисточном делу Савског трга је 
планирана за реконструцију на начин да се њен надземни део измешта из подручја Савског трга, ван 
зоне конкурсног обухвата, док подземни део остаје на постојећој локацији, у оквиру конкурсног 
обухвата и за који је потребно обезбедити приступно степениште са нивоа терена.  

Јавну површину изнад подземног дела црпне станице, уредити у складу са  следећим условима:  

 Садржаје уређења површина платоа, изабрати узевши у обзир носивост и водопропусност 
носеће плоче објекта.  
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 Избегавати решења са елементима концентрисаних већих маса и габарита због угожавања 
носивости саме плоче објекта. 

 Обезбедити приступ камиона и ауто дизалица, ремонтним отворима платоа. 
У Пратећој конкурсној документацији: VI ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРОГРАМ дат је и прилог БВК - КЦС 
Железничка Станица – извод из пројекта постојећег стања 

 
 
5.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РАДОВА  

Поред поштовање 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: 

 Јасан просторни концепт,  препознатљив у основној идеји  

 Карактер и квалитет унапређења урбаног идентитета  

 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног решења 

 Урбанистичко-архитектонско и пејзажно обликовање и амбијенталне карактеристике решења 

 Однос према контексту, градитељском и културном наслеђу, 

 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 
 

 
6. ПРАВИЛА КОНКУРСА 

6.1.  Услови за учешће на конкурсу  

Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 28. Правилник о начину и поступку за расписивање и 
спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, број 31/2015), имају 
физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре без обзира на њихову 
територијалну припадност и њихове личне особине или правна лица која именују лице са стеченом 
високом стручном спремом из области архитектуре 
Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би својим 
стручним ставовима и знањима допринели  унапређењу конкурсних решења, као и студенте. 
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу 
Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи 
или је запослено код органа који расписује Конкурс. 
Обавезни услови за учешће на конкурсу  

 Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса. 
 Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све 

делове одређене расписом конкурса. 
 

6.2. Услови за спровођење конкурса 

Конкурс се расписује у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС" бр. 31/2015), (у даљем тексту: 
Правилник)  
Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. 
Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. 
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6.3. Садржај конкурсног рада  

1. Текстуални део 
Образложење решења  садржи: 

 Објашњење креативне идеје конкурсног решења, образложење и опис концепта пројекта и 
предложених решења по целинама  

 Умањени графичким прилози предложеног решења на А3 формату. 

2. Графички прилози  
 Конкурсно подручје у контексту непосредног окружења  

Концептуални план - Ситуациони приказ основних карактеристика планираног уређења,  
односа и веза са окружењем, кретања, сагледавања     Р=1:500 

 Просторно - програмско решење конкурсног подручја по целинама 
Ситуационо композициони план – диспозиција садржаја и намена у простору, просторни и 
функционални односи, односи са постојећом и планираном изградњом и садржајима, 
позиционе и димензионалне карактеристике, нивелационо решење, кретања – пешачка, 
бицилистичка и др.               Р=1:333.33 

 Архитектонско-урбанистичко и пејзажно решење отворених јавних површина по целинама  
основа партера са свим карактеристикама партерног и уређења зелених површина Р=1:250  
карактеристични пресеци и изгледи        Р=1:250 
просторни приказ  детаљи партера и урбане опреме  
(основа и пресек у адекватној размери и просторни приказ)  
Архитектонско-урбанистичко и пејзажно решење приказати за целину, односно, обухват је 
за Целину 1 - Т1 и део КЛ5, а за Целину 2 - СК1. 

3Д прикази из задатих праваца и по избору конкурената 

Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози 
наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. 
Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани. 

 Остали графички прилози – по нахођењу 
 

3. Опциона понуда за израду даљих фаза пројекта  
Понудом обухватити следеће фазе пројектовања: 

 Идејно решење 

 Идејни пројекат 

 Пројекат за Грађевинску дозволу / Пројекат за извођење 

 Координација са инфраструктуром 

 Рендери високе резолуције 

 3Д модел 

НАПОМЕНА 1.:   Детаљи потребни за давање Понуде  биће објављени накнадно када и  одговори 
Жирија на питања учесника на конкурсу дана 13.12.2018. 

НАПОМЕНА 2:    Отвараће се и разматрати само Понуде изабраних радова по Одлукама Жирија  о 
наградама и откупима. 

 
6.4. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада 

Све прилоге, графички и текстуални, морају бити предати аналогно и у електронском облику (PDF 
формат, у резолуцији 350 dpi на СD-у или на USB флеш меморији). 

Предаја конкурсног рада је искључиво на енглеском језику.
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Текстуални део 
 Текстуално образложење на А3 формату доставити у 6 примерака. 
 Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет бројева 

у горњем десном углу насловне стране, фонт Ariаl, Bold, 30. 
 Језик конкурса је енглески текстови морају бити у фонту Ariаl величине 11 пункта. 

Графички део 
 Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 см, 
 Сви графички прилози морају бити означени истом шифром од пет бројева у горњем десном 

углу,фонт Ariаl, Bold, 50. 
 Графички прилози се каширају на пени од стиропора до 5мм дебљине  

 
Сви прилози, графички и текстуални,  морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора бити и 
списак свих прилога и три затворене коверте (АУТОР, ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ и ПОНУДА). На спољашњој 
страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl, Bold, 50. 

Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу. 
 Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву 

конкурената. 
 Коверта  са назнаком "ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ", садржи шифром означен списак са именима 

чланова ауторског тима и сарадника и податке о адреси за контакт (поштанској и e-mail) и 
броју  контакт телефона. 

Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и 
варијанте решења нису дозвољене. 
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа, означавају се 
истом шифром. 

Све прилоге, текстуалне и графичке  обавезно је  доставити и у електронскоj   форми, у pdf формату, у 
резолуцији од 350dpi,  на СD-у или на флеш меморији. 

Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву, димензији и 
броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и 
захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани. 
 
6.5. Садржај изјаве конкурената 

Конкурентом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао конкурсни рад у складу са 
овим Расписом конкурса. 
Садржај Изјаве конкурента, обухвата следеће: 

- Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр. личне карте 
или пасоша. 

- Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника. 

- Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда. 

- Изјава о преносу свих имовинских права аутора. 

- Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен или 
откупљен. 

- Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника,  о именовању лица кojе 
испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo испуњава услове 
учeшћa нa кoнкурсу. 

- Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са  подацима за уплату за 
наведена лица (ауторе и сараднике). 
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- Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у случају да 
није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима. 

 
6.6. Конкурсни рокови 

 Почетак   конкурсног   рока / датум оглашавања     19.11.2018. 

      Конкурсна документација преузима се бесплатно са веб-порталa  Управе Града Београда  
www.beograd.rs и  Удружења архитеката Србије www.u-a-s.rs 

 Рок за постављање питања је до       06.12.2018. 
Питања се могу постављати на адресу sas-dab@eunet.rs 

      Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на интернет страни Града 
Београда, интернет страни Удружења архитеката Србије  у року од седам дана од истека рока за 
постављање питања и исти ће бити доступни на интернет странама до рока за предају радова. 

 Рок за предају радова  конкурса  је       15.01.2019.  
 до 15,00 часова (по локалном времену), без обзира на начин предаје (непосредно или поштом). 

Учесници на конкурсу сами сносе  све трошкове слања свог  конкурсног   рада. 
 Адреса на коју се предају радови је:    
        УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 
 Кнеза Милоша 7а/III, 11000 Београд, СРБИЈА 

 Објављивање резултата конкурса       31.01.2019. 

 Резултати ће бити објављени на интернет страни Удружења архитеката Србије, интернет страни 
Града Београда.   

    Награђени и ненаграђени радови,  у електронском формату биће постављени на интернет 
странама  Града Београда и Удружења архитеката Србије  у року од 30 дана од дана 
објављивања резултата Конкурса. Уз све радове биће објављени основни подаци (шифра рада, 
награда, име(на) аутора уколико другачије није назначено у пријави за Конкурс. 

 Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће организована 
најкасније 60 дана након објављивања резултата конкурса .  

 О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени на 
интернет порталу Удружења архитеката Србије, за радове из иностранства учесници сами 
сносе трошкове повратка рада на назначену жељену адресу, уколико желе да им се врати 
ненаграђени рад. 

 
6.7. Врста и висина награда 

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају пропозиције 
конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда  од 75.000,00  евра 
према следећој расподели: 
 
 Прва награда   50.000,00 евра 
 Друга награда      15.00,00   евра 
 Трећа награда      10.000,00 евра 

 
Жири конкурса  може доделити и додатне откупе у висини од по нето 5.000,00 евра – изван 
предвиђеног нето наградног фонда а највише до четири додатна откупа. 

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и 
другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.  

http://www.beograd.rs/
mailto:sas-dab@eunet.rs
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Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према 
одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у року од 45 дана од дана 
потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца. 
 
6.8. Састав жирија и известиоци 

Чланови жирија 
 проф. Јанез Кожељ, архитекта, представник Удружења архитеката Србије 

 Јован Митровић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије 

 Милутин Фолић, архитекта, Градски урбаниста Града Београда, представник Наручиоца  

 Др Милена Кордић, архитекта,  представник Удружења архитеката Србије 

 Osama Al Hassan, пејзажни архитекта, представник Наручиоца 

Известиоци 
Тамара Петровић Комленић, архитекта 
Др Милена Грбић, архитекта 

Секретар жирија 
Ана Главички 

 
6.9. Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и  услови заштите ауторских 

права и преноса имовинских права аутора на инвеститора 

 Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом   
објавио   ауторско  дело   чином   предаје   на   конкурс.   Ауторски   тим   чине потписници 
конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих заједничких ауторских права. 

 Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права аутора 
Наручиоцу  уколико је предметни рад награђен или откупљен. 

 Награђени и откупљени радови могу се користити у целини или у деловима и кроз израду 
планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену, односно просторним 
и техничким могућностима и ограничењима. 

 Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке 
документације. 

 Уколико  је   потребно   и   уколико   постоји   обострани   интерес,  Наручилац   може 
консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта, а аутори 
ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну сарадњу стране ће 
регулисати посебним уговором. 

 Аутори задржавају право на публиковање својих радова. 
 Наручилац  има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише 

резултате конкурса. 
 
 
ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ – ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Информациони графички прилози 
 Границе конкурсног  обухвата 
 Орто фото снимак са границама конкурсног обухвата и позицијама задатих праваца 
 Извод из ППППН – намена површина са границама конкурсног обухвата 
 Извод из ППППН – регулационо-нивелациони план са границама конкурсног обухвата 
 Извод из ППППН – инфраструктурне мреже са границама конкурсног обухвата 
 Ограничења подземне инфраструктуре за конкурсно подручје – Целина 1 
 Садржаји у окружењу 
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Графичке дигиталне подлоге  
 Катастарско - топографски план 
 Катастарски план подземних инсталација  
 Ортофото снимак 
 Подлога за прилоге у размери 1:500,  
 Подлога за прилоге у размери 1:333.33 и 1:250 

Смернице надлежних институција 
 Завод за Заштиту споменика културе Града Београда  
 Секретаријат за Саобраћај, Градска управа Града Београда  
 ЈКП Зеленило Београд 

Изводи из актуелних планских докумената 

Фотографије локације 

Остала документација уз програм 
Споменик Стефану Немањи – приказ првонаграђеног решења 
Каталог урбане опреме 
БВК - КЦС Железничка Станица – извод из пројекта постојећег стања 
Историја и архитектура железничке станице у Београду, Иван Клеут 
Мали пијац на Сави крајем XIX и почетком XX века, Вера Павловић Лончарски 
 
 
 
У Београду, 19.11.2018.                                                                                                 Чланови Жирија конкурса: 

 
проф.Јанез Кожељ, архитекта  

Јован Митровић, архитекта 
Милутин Фолић, архитекта 

др Милена Кордић, архитекта 
Osama Al Hassan, пејзажни архитекта 
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