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за Jавни отворени једностепени архитектонски конкурс за идејно решење нове зграде Факултета
музичке уметности у Београду

02 |

Повод за расписивање конкурса је потреба за
унапређењем и јачањем капацитета универзитетског
образовања изградњом нових и реконструкцијом
постојећих објеката, као и њиховим опремањем
која је идентификована и анализирана кроз пројекат
„Унапређење и јачање капацитета универзитетског
образовања“. Општи циљ пројекта је да се унапреде
капацитети универзитетског образовања Републике
Србије, кроз специфичне циљеве: (1) изградња,
доградња и опремање објеката универзитетског
образовања изградњом нових, реконструкцијом
постојећих објеката универзитета у Београду, Новом
Саду, Нишу и Крагујевцу; (2) побољшање квалитета
и услова образовања на факултетима универзитета
у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу; (3)
имплементација савремених стандарда одрживе
изградње и коришћења објеката универзитета
у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. У
складу са исказаним потребама за унапређењем
капацитета универзитетског образовања Републике
Србије, универзитета у Београду, Новом Саду,
Нишу и Крагујевцу, Министарству просвете, науке
и технолошког развоја поднете су иницијативе међу
којима је и иницијатива за изградњу и реконструкцију
објеката Универзитета уметности: Факултета
музичке уметности, Факултета ликовних уметности,
Факултета примењене уметности и Факултета
драмске уметности. Рад ФМУ се од његовог
настанка одвија у великој мери у привременим и
изнајмљеним просторима, па се јавља проблем у
вези са лошим квалитетом и функционалношћу
простора, с обзиром на то да простори нису
наменски грађени за извођење специфичних облика
наставе каква је настава у пољу уметности. Обзиром
на актуелне, али и потребе будућег развоја ове
институције идентификована је изузетна потреба да

се за ФМУ обезбеди наменски простор адекватно
технолошки
опремљен
и
задовољавајућих
капацитета. Факултет музичке уметности је још
од свог оснивања 1937. године, дакле преко 80
година, у „привременом“ смештају, у згради у Улици
краља Милана 50. Иако је овај простор максимално
искоришћен, за наставу се користи и неколико
других простора по уговору о закупу или уговору
о сарадњи. Такође, неколико установа културе
уступа коришћење својих простора за реализацију
концертне делатности професора и студената
Факултета музичке уметности. Само у Београду,
факултет реализује преко 300 концерата годишње,
и тиме се позиционира као један од најбитнијих
чинилаца продукције уметничке музике у нашој
средини. Са преко две стотине уметника (професора
и уметничких сарадника), скоро 50 научника
(професора и истраживача), и скоро 1000 студената,
ова установа има потенцијал за реализацију
неколико стотина концерата годишње, као и за
реализацију бројних осталих догађаја. Штавише,
створили би се и бољи услови за дигитализацију
српског нематеријалног културног наслеђа. Ове
иницијативе за изградњу нове инфраструктуре у
високом образовању Републике Србије представљају
један од стратешких приоритета Владе Републике
Србије у наредном периоду и изузетно су важне
за процес осавремењавања студирања, као и
интернационализације студијских програма.
Поред тога, актуелни План детаљне регулације
за линијски парк – Београд, градске општине
Стари Град и Палилула, на овој локацији предвиђа
установу високог образовања за коју је обавезна
израда архитектонско-урбанистичког конкурса
за грађевинску парцелу са елементима пејзажно
архитектонског уређења.

REPORT ON THE WORK OF THE COMPETITION JURY

for an open public one-stage architectural competition for the preliminary design of the new building of the
Faculty of Music in Belgrade
The motive for launching this competition is the need
for the promotion and strengthening of university
education capacities by building new structures and
by reconstructing and equipping the present buildings,
which has been identified and analyzed through the
project entitled “Promoting and Strengthening University
Education Capacities”. The general objective of the project
is to promote the capacities of university education in
the Republic of Serbia, through the achievement of the
following specific goals: (1) Construction, additional
construction and equipment of university education
facilities by building new ones and reconstructing the
present respective facilities of the universities in Belgrade,
Novi Sad, Niš and Kragujevac, (2) Improvement of the
quality and conditions of education at the respective
faculties of the universities in Belgrade, Novi Sad, Niš and
Kragujevac, (3) Implementation of the contemporary
standards of sustainable construction and use of Belgrade,
Novi Sad, Niš and Kragujevac university buildings and
premises. In accordance with the expressed needs for the
promotion of the capacities of university education in the
Republic of Serbia, namely of the universities in Belgrade,
Novi Sad, Niš and Kragujevac, certain initiatives have
been submitted to the Ministry of Education, Science
and Technological Development, including the one for
the construction and reconstruction of the following
buildings of the University of Arts: The Faculty of Music,
the Faculty of Fine Arts, the Faculty of Applied Arts and
the Faculty of Dramatic Arts. Ever since its foundation,
the Faculty of Music has been mostly housed in some
provisional and rented facilities, so the issue of the
poor quality and poor functionality of the premises has
emerged, considering that the premises have not been
built to serve the specific forms of teaching such as the
one in the field of art. Considering the Faculty’s present
needs and its future development, it has been identified
as urgent that the Faculty be provide some purpose-

built space with adequate technological equipment
and sufficient capacities. Ever since it was founded in
1937, i.e. for more than 80 years, the Faculty of Music
has been “temporarily” accommodated in a building at
Kralja Milana street No. 50. Although the premises have
been utilized to the maximum, several other premises
as well are used for teaching under lease agreements
or cooperation agreements. Moreover, several other
cultural institutions permit the use of their premises for
the organization of the concert activities of teachers
and students of the Faculty of Music. In Belgrade alone,
the Faculty organizes over 300 concerts a year, and
has thus been positioned as one of the most important
factors in the production of art music in our region. With
over two hundred artists (teachers and art associates),
nearly 50 scholars (teachers and researchers), and
nearly 1000 students, this institution has the potential
to organize several hundred concerts a year, as well as
to organize many other events. Moreover, this would
also create better conditions for the digitalization of
Serbia’s intangible cultural heritage. The initiative for
the building of new infrastructure in the field of Serbian
higher education poses one of the strategic priorities of
the Serbian government in the forthcoming period and
is extremely important for the process of modernization
of studies and of internationalization of the study
programmes.
Besides, the current Detailed Regulation Plan for the
linear park - Belgrade, city municipalities of Stari grad
and Palilula - envisages, for this location, a higher
education institution which requires the scheduling of
an architectural and urban planning competition for the
construction plot with landscape architecture elements.
The goal of the competition was to choose, in accordance
with the competition assignment, the programme
requirements, the significance and potentials of the
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Циљ конкурса је био да се, у складу са конкурсним
задатком, програмским захтевима, значајем и
потенцијалима локације, изабере најквалитетније
архитектонско-урбанистичко
решење
новог
објекта Факултета музичке уметности у Београду,
које кореспондира са окружењем, прилагођено
је вредностима амбијента и одговара значају
који оваква институција има на регионалном
нивоу. Тежња је да се кроз конкурсне активности
сагледају актуелни потенцијали простора у складу
са данашњим културно-историјским контекстом,
значајем и развојем предметног простора кроз План
новог линијског парка – Београд, као и у контексту
будућег развоја предметне локације.
Изабрана решења представљаће основ за израду
техничке документације за потребе реализације,
уређења и изградње.
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Спроводилац конкурса, Удружење архитеката
Србије огласило је дана 15.09.2021. године конкурсну
документацију за јавни отворени једностепени
архитектонски конкурс за идејно решење нове
зграде Факултета музичке уметности у Београду
на интернет страницама https://konkurs-fmu.rs/ и
http://www.u-a-s.rs/, на српском и енглеском језику.
Жири је радио у саставу:
ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА

Проф. Милан Ђурић,
архитекта
ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА

KОНСУЛТАНТ ЗА АКУСТИКУ

Проф. др Миомир Мијић
ИЗВЕСТИОЦИ

Сандра Скендерија,
архитекта
Соња Дедић,
архитекта
СЕКРЕТАРИЈАТ ЖИРИЈА

Удружење Архитеката Србије
Конкурсна документација била је доступна за
бесплатно преузимање са интернет страница
https://konkurs-fmu.rs/ и http://www.u-a-s.rs/. О
стручним и техничким аспектима расписаног
конкурса стигло је укупно 40 питања учесника, на
које је жири конкурса одговорио у датим роковима.
Питања и одговори су били објављени на вебпорталу конкурса у предвиђеном року, на српском и
на енглеском језику.
Учесници на конкурсу су предавали/отпремали
свој конкурсни рад у електронском облику преко
интернет странице: https://konkurs-fmu.rs/
Крајњи рок за подношење конкурсних радова је био
24.01.2022. године до 23:59 часова (GMT +1).
Учесници конкурса су ауторске коверте и податке
за контакт слали на адресу: Удружење архитеката
Србије, Кнеза Милоша 7а/III, 11 000 Београд,
Република Србија.

Проф. Васа Перовић,
архитекта

Примљено је укупно 24 конкурсна рада преко интернет портала.

Проф. Дејан Милетић,
архитекта
Марко Стојчић,
Главни урбаниста града Београда

Дана 25.01.2022. године на веб-порталу конкурса
https://konkurs-fmu.rs/ постављен је и списак са
ауторским шифрама како би учесници конкурса
били обавештени да им је рад прихваћен.

Проф. др ум. Милена Станишић,
представница ФМУ

Ауторске шифре – конкурсни радови који су пријављени у предвиђеном року:

location, the highest quality architectural and urban
planning design of the Belgrade Faculty of Music’s new
building, which fits into the environment, is adapted
to the values of the setting and corresponds with the
significance that this institution has at the regional level.
The objective is to envisage, through the competition
activities, current potentials of the area in today’s cultural
and historical context, importance and development area
through a new linear park - Belgrade plan and also in the
context of the future development of this location.
The selected solutions will form the basis for work on the
technical documentation for the purposes of execution,
development and construction.
The organizer of the competition, the Union of Architects
of Serbia, on 15 September 2021 published the
competition documentation for an Open public singlestage architecture competition for conceptual design for
the construction of a new building of the Faculty of Music
in Belgrade on at the following websites: https://konkursfmu.rs and http://www.u-a-s.rs/; in Serbian and English.
The Jury consisted of:

ACOUSTICS CONSULTANT

Sandra Skenderija,
Architect
Sonja Dedić,
Architect
JURY SECRETARIAT

Union of Architects of Serbia
The competition documentation was available for free
download from the websites https://konkurs-fmu.rs/
and http://www.u-a-s.rs/. A total of 40 questions from
the participants about the professional and technical
aspects of the announced competition were received, to
which the Competition Jury answered within the given
deadlines. Questions and answers were published on
the web portal of the competition within the stipulated
deadline, in Serbian and English.
Participants in the competition submitted/uploaded their
competition work in electronic form at the following link:
https://konkurs-fmu.rs

CHAIRMAN OF THE JURY

The final deadline for submitting competition designs
was 24 January, 2022 until 23:59 (GMT +1).

JURY MEMBERS:

The Competition participants submitted the author’s
envelopes and contact details to the following address:
Union of Architects of Serbia, Kneza Miloša Str. 7/III,
11000 Belgrade, Serbia.

Prof. Milan Djurić,
Architect

Prof. Vasa Perović,
Architect
Prof. Dejan Miletić,
Architect
Marko Stojčić,
Architect, the Chief Urban Planner of the City of Belgrade
Prof. Milena Stanišić D.A.,
Representative of FMA
ACOUSTICS CONSULTANT

Prof. Miomir Mijić Ph.D.

A total of 24 competition designs were received through
the internet portal.
On 25 January 2022 the list with authors’ codes was
published at the web portal https://konkurs-fmu.rs, to
inform participants of the competition that their design
had been accepted.
Author’s codes - competition designs that were submitted
within the stipulated deadline:
AM31689, AT17122, AZ13579, BB80608, DN18110,
DR12121, DS38000, FM22022, GC10722, GG02022,
KK21420, MD15125, MM10121, NL00927, ОО20122,
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AM31689, AT17122, AZ13579,BB80608, DN18110,
DR12121, DS38000, FM22022, GC10722, GG02022,
KK21420, MD15125, MM10121, NL00927, ОО20122,
RE00011, RP00000, TD15109, TM93375, UN04210,
WV12358, МА00011, ПН36714, AA10101.

коментаре и запажања. На основу извештаја
известилаца и дискусије о свим радовима, чланови
жирија извршили су прву елиминацију радова са
радним шифрама: 05, 07, 15, 17, 21 и 24 – укупно 6
радова.

Спроводилац конкурса је доделио ауторским
шифрама и радне шифре како би се брже и лакше
разговарало о радовима - како следи у наставку:
РШ 01 - AM31689, РШ 02 - AT17122, РШ 03 - AZ13579,
РШ 04 - BB80608, РШ 05 - DN18110, РШ 06 - DR12121,
РШ 07 - DS38000, РШ 08 - FM22022, РШ 09 - GC10722,
РШ 10 - GG02022, РШ 11 - KK21420, РШ 12 - MD15125,
РШ 13 - MM10121, РШ 14 - NL00927, РШ 15 - ОО20122,
РШ 16 - RE00011, РШ 17 - RP00000, РШ 18 - TD15109,
РШ 19 - TM93375,РШ 20 - UN04210, РШ 21 - WV12358,
РШ 22 - МА00011, РШ 23 - ПН36714, РШ 24 - AA10101.

Остало је 18 радова за даљу селекцију и разматрање,
уз напомену да се сви елиминисани радови свакако
могу поновно анализирати на иницијативу сваког од
чланова жирија до краја жирирања.

Известиоци су сачинили извештај за сваки рад
понаособ, као и упоредни преглед свих параметара
по наменама и функционалним целинама и укупне
билансе капацитета остварених конкурсним решењима, који су чланови жирија користили за даље
разматрање.
Извештај известилаца садржи детаљан преглед
испуњености програмских захтева конкурса сваког
конкурсног решења понаособ: опис конкурсног
рада, садржај конкурсног рада - евиденција обавезних прилога, остварени урбанистички параметри,
процена инвестиционе вредности, биланси остварених капацитета по функционалним целинама
и укупно, рекапитуалција површина и по потреби
остале напомене у вези са конкурсним радом.
Закључак известилаца био је да радови испуњавају
формалне услове дате према Пропозицијама и
Програму конкурса. Констатовано је да ће бити
разматрани сви радови са радним шифрама од 01
до 24.
Чланови жирија, консултант и известиоци у пуном
саставу су на првом онлајн састанку одржаном
09.02.2022. године разменили међусобно прве

Договорено је да се за други састанак жирија утврде
критеријуми за оцену радова из Расписа и Програма
конкурса.
Просторни концепт и архитектонски израз
- како решење испуњава циљ стварања међународно значајне високошколске установе;
- како се предложено решење односи на контекст,
стварање идентитета и однос према Линијском
парку и непосредном окружењу;
- однос према јавном градском простору;
- квалитет решења у односу на карактеристике и
значај намене;
- јасан просторни концепт, препознатљив у основној идеји;
- карактер и квалитет унапређења урбаног идентитета.
Функционално решење, испуњеност просторних
захтева из програмског задатка
- стратегија и приступ просторним и
амбијенталним захтевима објекта у погледу
флексибилности и програмирања простора;
- анализа и решавање концепта за употребу
и одржавање објекта укључујући приступ,
кретање студената, наставника, посетилаца,
инструмената и возила;
- 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.

RE00011, RP00000, TD15109, TM93375, UN04210,
WV12358, МА00011, PN36714, AA10101.
The organizer of the competition designated also the
working codes (RŠ) to author’s codes in order to facilitate
the faster and easier discussion on designs - as follows:
RŠ 01 - AM31689, RŠ 02 - AT17122, RŠ 03 - AZ13579,
RŠ 04 - BB80608, RŠ 05 - DN18110, RŠ 06 - DR12121,
RŠ 07 - DS38000, RŠ 08 - FM22022, RŠ 09 - GC10722,
RŠ 10 - GG02022, RŠ 11 - KK21420, RŠ 12 - MD15125,
RŠ 13 - MM10121, RŠ 14 - NL00927, RŠ 15 - ОО20122,
RŠ 16 - RE00011, RŠ 17 - RP00000, RŠ 18 - TD15109, RŠ
19 - TM93375, RŠ 20 - UN04210, RŠ 21 - WV12358, RŠ
22 - МА00011, RŠ 23 - ПН36714, RŠ 24 - AA10101.
The Reporters prepared a report for each design
individually, as well as a comparative overview of all
parameters by purpose and functional units and the
total balance of capacities achieved by the competition
solutions that the Jury members used for further
consideration.
The Reporter’s report contains a detailed overview of
the fulfillment of the programme requirements of each
competition solution: description of the competition
design, content of the competition design - records of
mandatory attachments, achieved urban parameters,
investment value assessment, balances of realized
capacities by functional units and in total, overview
of areas and other necessary notes regarding the
competition design.
The Reporters reached the conclusion that the
designs met the formal requirements stipulated by the
Propositions and the Programme of the Competition. It
was stated that all designs with working codes from 01 to
24 are to be considered.
Members of the Jury, the Consultant and Reporters,
fully present, at the first online meeting held on 09
February 2022 at 15.00 exchanged the first comments
and observations. On the basis of the Report of Reporters
and the discussion on all designs, Jury members made
the first elimination of designs with working codes: 05,
07, 15, 17, 21 and 24 – a total of 6 designs.

The total of 18 designs remained for further selection and
consideration, with remark that all eliminated designs
may be reassessed at the initiative of any Jury member
until the end of the Jury evaluation procedure.
It was agreed that for the second meeting of the Jury,
the criteria for the evaluation of designs from the
Announcement and the Competition Programme will be
determined.
Competition designs were evaluated according to the
following criteria:
Spatial concept and architectural expression
- How the solution meets the goal of creating an
internationally significant higher education institution;
- How the proposed solution relates to context,
identity creation and relationship to Linear park and
the immediate surroundings;
- Relation to public urban space;
- The quality of the solution in relation to the
characteristics and importance of the intended use;
- Clear spatial concept recognisable in its main idea;
- Character and quality of urban identity improvement.
Functional solution, fulfillment of spatial requirements
stipulated in the programme assignment
- Strategy and approach to spatial and ambient
requirements of the facility in terms of flexibility and
spatial programming;
- Analysis and solution of the concept for the use
and maintenance of the facility including access,
movement of students, teachers, visitors, instruments
and vehicles;
- Spatial distribution of intended use and contents,
functionality of proposed solution;
- Urban-architectural and spatial shaping and ambient
characteristics of the solution;
- Handling the context, architectural and cultural
heritage.
Sustainability, Energy Efficiency
- How the characteristics of the proposed solution
handle environmental and social sustainability and its
compliance with sustainable development goals, how
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Одрживост, енергетска ефикасност
- како се карактеристике предложног решења
односе на еколошку и друштвену одрживост
и њену усклађеност са циљевима одрживог
развоја, како се дизајн зграде односи на
енергетску ефикасност и ефикасне операције
током експлоатације, на који начин се бави
циљевима одрживог развоја;
- економичност решења у извођењу и експлоатацији;
- примена еколошки и енергетски одрживих решења очувања и унапређење квалитета животне
средине (примена еколошког дизајна).
Интеграција акустичких / техничких концепатa
- усклађености са акустичким захтевима, укључујући одговарајућу интеграцију предложених
конструктивних и техничких концепата и предложеног просторног решења.
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Потенцијал за даљу имплементацију пројекта
- техничка и финансијска изводљивост предложеног решења.
Други састанак жирија одржан је у пуном саставу
12.02.2022. године у просторијама спроводиоца,
уживо, са почетком у 10.00 часова.
На другом састанку присутни чланови жирија излагали су своја запажања за сваки рад понаособ
са претходно утврђеним начином вредновања и
општим критеријумима, који је у складу са расписом
конкурса.
Радови су били подељени у неколико категорија:
- компактни пројекти
- пролинеарни пројекти
- делом разграђени пројекти
Током рада жири је урадио и другу елиминацију
радова са радним шифрама: 02, 06, 10, 12, 16,
19, затим се приступило и трећој елиминацији
радова са радним шифрама: 04 и 13, у наставку
су елиминисани радови са радним шифрама 09
и 20 – четврта елиминација. Извршена је и пета
елиминација радне шифре 23.

Преостали радови за трећи састанак жирија уживо
за даље разматрање: 01, 03, 08, 11, 14, 18 и 22, уз
напомену да се сви елиминисани радови свакако
могу поновно анализирати на иницијативу сваког од
чланова жирија до краја жирирања.
Трећи састанак жирија уживо одржан је 13.02.2022.
године са почетком у 10.00 часова – оправдано је
био одсутан Марко Стојчић.
На трећем састанку присутни чланови жирија
излагали су своја запажања за сваки рад понаособ
према претходно утврђеном начину вредновања и
општим критеријумима, који су у складу са расписом
конкурса.
Одлучено је да су изабрани следећи радови у ужи
избор и то радови са радним шифрама 01, 03, 08, 11,
14, 18 и 22.
Након тога се приступило детаљним образложењима
која су евентуално препозната за награде са радним
шифрама 08, 22 и 14. За могући откуп препознати су
радови са радном шифром: 01, 03, 11 и 18.
Четврти онлајн састанак жирија заказан је за
четвртак, 17.02.2022. године у 18.00 часова.
Присутни су били чланови жирија (оправдано
одсутан Марко Стојчић), консултанти и известиоци.
На четвртом састанку жирија детаљно су разматрани
радови са радним шифрама 08 и 22, предлог чланова
жирија да се радна шифра 14 разматра за откуп а
радна шифра 03 за евентуално трећу награду.
Одлучено је да се доделе откупи радовима са
радним шифрама 01, 11 и 14, а анализом и упоредним
прегледом свих пласираних радова елиминисан је
рад са радном шифром 18 у шестој елиминацији.
Жири се сагласио да се наградни фонд може и
другачије прерасподелити, односно када буду
донете одлуке о наградама одлучиће се и о висина
награда и откупа – одлучено је да буду додељене три
награде и три откупа.

the design of the building handles the energy efficiency
and efficient operations during the utilization, in which
way it handles sustainable development goals;
- Cost-effectiveness of the solution when it comes to
implementation and exploitation;
- application of ecologically and energy sustainable
solutions for preservation and improvement of
environmental quality (application of ecological
design).
Integration of acoustic / technical concepts
- Compliance with acoustic requirements, including
appropriate integration of proposed structural and
technical concepts and proposed spatial solution.
Potential for further project implementation
- Technical and financial feasibility of the proposed
solution
The second meeting of the Jury was held in its full
composition on February 12, 2022 in the premises of the
organizer of Competition, live, starting at 10:00.
At the second meeting the present members of the Jury
presented their observations for each design separately
with a previously determined evaluation method and
general criteria.
The designs were divided in several categories:
- compact projects
- prolinear projects
- partially decomposed projects
Jury made the second elimination of designs with work
codes: 02, 06, 10, 12, 16, 19, and subsequently the third
elimination of designs with work codes: 04 and 13, and
in continuation the designs with work codes 09 and 20
- were eliminated as the fourth round of elimination. The
fifth elimination was also carried out, eliminating the
work code 23.
The designs that remained for the third Jury meeting for
further consideration: 01, 03, 08, 11, 14, 18 and 22, with
remark that all eliminated designs may be reassessed at
the initiative of any Jury member until the end of the Jury
evaluation procedure.

The third live Jury meeting was held on February 13, 2022
starting at 10.00 - Marko Stojčić was absent with leave.
At the third meeting the present members of the Jury
presented their observations for each design separately
according to the previously determined evaluation
method and general criteria, which are in line with the
Competition announcement.
It was decided that the following shortlisted designs were
selected, namely, designs with work codes 01, 03, 08, 11,
14, 18 and 22.
After that, the detailed explanations were assessed and
potentially recognized for awards, designs with working
codes 08. 22 and 14. For the possible redemption, works
with the following working code were recognized: 01, 03,
11 and 18.
The fourth online meeting of the Jury was scheduled for
Thursday, February 17, 2022 at 18.00.
Jury members (absent with leave Marko Stojčić),
consultants and reporters were present.
At the fourth meeting of the Jury, designs with work
codes 08 and 22 were discussed in detail, as well as the
proposal of the Jury members to consider work code 14
for redemption and work code 03 for possibly the third
prize.
It was decided to award the designs with work codes 01,
11 and 14 with redemption, and after the analysis and
comparative review of all shortlisted works, the design
with work code 18 was eliminated in the sixth elimination.
The Jury agreed that the prize fund can be redistributed
differently, that is, when decisions on awards are reached,
the amount of awards and redemptions shall be decided
as well - it was decided to award three prizes and three
redemptions.
At the fifth meeting of the Jury held live on 20.02.2022.
at 10.00 all members of the Jury were present (a member
of the Jury from Slovenia was present online through the
Zoom platform).
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На петом састанку жирија уживо одржаном
20.02.2022. године у 10.00 часова били су присутни
сви чланови жирија (члан жирија из Словеније је био
присутан онлајн преко платформе Zoom).
Сходно одлукама са четврте седнице, настављена
је стручна дискусија, са детаљним образложењем
сваког члана жирија за сваки од преосталих/
изабраних шест конкурсних радова појединачно: 01,
11 и 14 за откупе и за награде 08, 22 и 03.
Након даље дискусије и образлагања за конкурсне
радове под радним шифрама: 01, 11 и 14 жири је
одлучио да се доделе једнаковредни откупи у
износима од по 3.500 УСД, у складу са тачком 12.7
Врста и висина награда, Расписа програма: „Жири
се обавезује да расподелу награда изврши у свему
према одредбама Правилника, са могућношћу
другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног
наградног фонда.“

10 |

Настављена је дискусија о радовима са радним
шифрама 08 и 22 као кандидатима за прву награду.
По окончању стручне дискусије, жири је донео одлуку
да се прва награда додели раду са радном шифром
08, а друга награда раду са радном шифром 22.

Након одлуке о Првој и Другој награди, жири је
одлучио да раду са радном шифром 03 додели трећу
награду у износу од 7.000 УСД.
Након утврђеног гласања жири је донео одлуке како
следе са прерасподелом наградног фонда тако
што је новчани износ прве и друге награде умањен,
сходно тачки 12.7 Врста и висина награда Расписа
програма: „Жири се обавезује да расподелу награда
изврши у свему према одредбама Правилника, са
могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру
предвиђеног наградног фонда.“
Жири је једногласно одлучио да се нето наградни
фонд у укупном износу од 56.000 УСД додели према
следећој расподели:
• Прва умањена награда 25.500 УСД
• Друга умањена награда 13.000 УСД
• Трећа награда 7.000 УСД
• Три откупа од по 3.500 УСД
Након тога се приступило отварању ауторских
коверти ради идентификације аутора.

Pursuant to the decisions from the fourth session, the
expert discussion continued, with detailed explanation
of each member of the Jury for each of the remaining/
selected six competition designs individually: 01, 11 and
14 for redemptions and for prizes 08, 22 and 03.
After the further discussion and explanation regarding
the competition designs under the working codes: 01, 11
and 14 the Jury decided to award equivalent redemptions
in the amount of USD 3,500 each, in accordance with
item 12.7 Type and amount of prizes, of the Programme
Announcement: “The Jury is obliged to distribute the
prizes completely in accordance with the provisions of
the Rulebook, however the Jury may distribute the prizes
in a different manner within the planned award fund.”
The discussion about the designs with work codes 08
and 22 as candidates for the first prize continued.
At the end of the expert discussion, the Jury decided to
award the first prize to the design with the working code
08, and the second prize to the design with the working
code 22.
Following the decision on the First and Second Prizes, the
Jury decided to award the third prize in the amount of
USD 7,000 to the design with working code 03.

After the established voting, the Jury made the following
decisions with the redistribution of the prize fund by
reducing the amount of the first and second prizes, in
accordance with item 12.7 Type and amount of prizes
of the Programme Announcement: “The Jury is obliged
to distribute the prizes completely in accordance with
the provisions of the Rulebook, however the Jury may
distribute the prizes in a different manner within the
planned award fund.”
The Jury unanimously decided that the net award fund
in the total amount of USD 56,000 should be awarded
according to the following distribution:
• First reduced award USD 25,500
• Second reduced award USD 13,000
• Third award USD 7,000
• Three redemptions, USD 3,500 each
After that, the author’s envelopes were opened in order
to identify the authors.
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ПРВА УМАЊЕНА НАГРАДА
у износу од 25.500 УСД додељена је раду са

ТРИ ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА
од по 3.500 УСД, додељена су радовима:

АУТОРСКОМ ШИФРОМ FM22022 - РАДНОМ ШИФРОМ 08

АУТОРСКА ШИФРА AM31689 - РАДНА ШИФРА 01

Биро 81000, Подгорица, Црна Гора

АУТОРСКИ ТИМ

Иван Јовићевић, Душан Ђуровић, Мина Гутовић,
Ксенија Гомилановић, Оливера Мирковић, Душан
Ивановић, Богдан Вујичић - лице са лиценцом
ДРУГА УМАЊЕНА НАГРАДА
у износу од 13.000 УСД додељена је раду са

Драган Ивановић, Зоран Миловановић, Милица
Тасић, Невенка Реџић, Бранислав Реџић, Павле
Миловановић

АУТОРСКОМ ШИФРОМ MA00011 - РАДНОМ ШИФРОМ 22
АУТОРИ

Снежана Веснић, диа, Владимир Миленковић, диа
САРАДНИЦИ

Синиша Саватијевић, маст. студ., Мила Луковић,
м. арх., Душка Продановић, м. арх., Стефан
Даниловић, м. арх, Јелена Рајовић маст. студ.
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КОНСУЛТАНТИ

Никола Ђукановић, маст. инг. арх.,
Биљана Брун, дипл. муз.
ДРОН

Лука Стијовић, маст. инг. арх.
ТРЕЋА НАГРАДА
у износу од 7.000 УСД додељена је раду са
АУТОРСКОМ ШИФРОМ AZ13579 - РАДНОМ ШИФРОМ 03

„ARCVS“
АУТОРИ

САРАДНИК

Борис Ивановић
АУТОРСКА ШИФРА KK21420 - РАДНА ШИФРА 11
АУТОР

Милан Вујовић, диа
САРАДНИЦИ

Лука Вујовић, б. арх, Никола Поповић, б. арх
АУТОРСКА ШИФРА NL00927 - РАДНА ШИФРА 14
АУТОРИ

AKVS arhitektura
Анђела Карабашевић Суџум, Владислав Суџум
ПРОЈЕКТАНТИ

Ана Петровић, Марија Матијевић, Јелена Шћекић
СТРУЧНИ КОНСУЛТАНТ

Никола Милановић

АУТОРСКИ ТИМ - АУТОРИ

арх. Бранислав Митровић, арх. Ђорђе Алфиревић,
арх. Јелена Митровић, арх. Јелисавета Арсеновић
АУТОРИ ПРОЈЕКТАНТИ

арх. Ивана Лакић, арх. Урош Мајсторовић
ПРОЈЕКТАНТИ

арх. Душан Грујовић
ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА

арх. Добривоје Бојић, арх. Стефан Лакић, арх.
Душан Међедовић

Договорено је да се сачини
Саопштење о резултатима дана
21.02.2022. године, а да ће награђени и ненаграђени радови, у
електронском формату бити
постављени на следећем линку:
https://konkurs-fmu.rs

THE FIRST REDUCED AWARD
in the amount of USD 25,500 was awarded to the design with

THREE EQUIVALENT REDEMPTIONS
of USD 3,500 each were awarded to the designs:

AUTOR’S CODE FM22022 - WORKING CODE 08

AUTOR’S CODE AM31689 - WORKING CODE 01

“Biro 81000”, Podgorica, Montenegro
Ivan Jovićević, Dušan Djurović, Mina Gutović, Ksenija
Gomilanović, Olivera Mirković, Dušan Ivanović, Bogdan
Vujičić - licensed person
THE SECOND REDUCED AWARD
in the amount of USD 13,000 was awarded to the design with
AUTOR’S CODE MA00011 - WORKING CODE 22
AUTHORS

Snežana Vesnić, Dipl. Ing. Arch.; Vladimir Milenković,
Dipl. Ing. Arch.
ASSOCIATES

Siniša Savatijević, Mast. stud.; Mila Luković, M. Arch.;
Duška Prodanović, M. Arch.; Stefan Danilović, M. Arch.;
Jelena Rajović Mast. stud.
CONSULTANTS

Nikola Djukanović, M. Arch.;
Biljana Brun, Dipl. Musicologist
DRONE

Luka Stijović, M. Arch.
THE THIRD AWARD
in the amount of USD 7,000 was awarded to the design with

TEAM OF AUTHORS

“ARCVS” Belgrade
AUTHORS

Dragan Ivanović, Zoran Milovanović,
Milica Tasić, Nevenka Redžić,
Branislav Redžić, Pavle Milovanović
ASSOCIATE

Boris Ivanović
AUTHOR’S CODE KK21420 - WORKING CODE 11
AUTHOR

Milan Vujović, Dipl. Ing. Arch.
ASSOCIATE

Luka Vujović, B. Arch., Nikola Popović, B. Arch.
AUTOR’S CODE NL00927 - WORKING CODE 14
AUTHORS

“AKVS arhitektura”, Belgrade
Andjela Karabašević Sudžum, Vladislav Sudžum
DESIGNERS

Ana Petrović, Marija Matijević, Jelena Šćekić
EXPERT CONSULTANT

Nikola Milanović

AUTOR’S CODE AZ13579 - WORKING CODE 03
TEAM OF AUTHORS

Arch. Branislav Mitrović; Arch. Djordje Alfirević;
Arch. Jelena Mitrović; Arch. Jelisaveta Arsenović

Arch. Dušan Grujović

It was agreed to create an
Announcement of results on 21
February 2022, and to post the
awarded and unawarded designs
in electronic format on
the following link:

SPATIAL ANALYSIS AND VISUALIZATION

https://konkurs-fmu.rs/sr

AUTHORS DESIGNERS

Arch. Ivana Lakić; Arch. Uroš Majstorović
DESIGNERS

Arch. Dobrivoje Bojić; Arch. Stefan Lakić;
Arch. Dušan Medjedović
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ОБРАЗЛОЖЕЊА
ЖИРИЈА О
НАГРАЂЕНИМ И
ОТКУПЉЕНИМ
РАДОВИМА
JURY’S
EXPLANATIONS
ABOUT THE
AWARDED AND
REDEEMED
WORKS

08

FM22022

„Biro 81000“, Подгорица, Црна Гора / „Biro 81000“, Podgorica, Montenegro
АУТОРИ / AUTHORS

Иван Јовићевић / Ivan Jovićević
Душан Ђуровић / Dušan Đurović
Мина Гутовић / Mina Gutović
Ксенија Гомилановић / Ksenija Gomilanović
Оливера Мирковић / Olivera Mirković
Душан Ивановић / Dušan Ivanović
Богдан Вујичић - лице са лиценцом / Bogdan Vujičić- licensed person
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У складу са условима расписаног конкурса и
дефинисаним критеријумима који су саставни део
Програма којим су се чланови Жирија руководили
приликом вредновања радова приспелих на
конкурс, издвојен је рад под радном шифром 08 као
првонаграђено решење.
Пројекат предлаже серију од 8 „кутија“, распоређених
на нивоу линијског парка, које јасно успостављају
организацију новог објекта у два дела – свакодневно
доступни „студентски“ део факултета и повремено
„јавни“ део факултета, са музичким дворанама које
се могу користити као јавно доступни програми.
Повезаност са линијским парком је визуално
омогућена са поставком кутија у динамичну
композицију која се једнако отвара према парку и
улици, а упуштањем атријума студентског кафеа
на страни парка је тај програм факултета директно
повезан на парк.
Простори „студентског“ и „јавног“ дела факултета
су покривени са две веће „кутије“ – студентски део
чине вежбаонице и учионице, отворене на миран,
унутрашњи атријум, који програме визуелно и
акустично повезује, док је над „јавним“ делом
лоцирана велика дворана са пратећим програмима
и део школских програма које је могуће лако

In accordance with the conditions of the announced
competition and the defined criteria which are an integral
part of the Programme which the members of the Jury
were guided by when evaluating the received competition
designs, the design under the working code 08 was
selected as the solution awarded with first prize.
The design proposes a series of 8 “boxes”, arranged at
the level of the Linear park, which clearly establish the
organization of a new facility in two parts - daily accessible
part of the faculty for students, and the part of the faculty
which is occasionally “public”, with music halls that can
be used as programmes available to the public.
The connection with the Linear park is visually enabled
with the placement of boxes in a dynamic composition
that opens equally towards the park and the street, and
by entering the atrium of the students cafe from the park
side, that programme of the faculty is directly connected
to the park.
The spaces of the “students” and “public” part of the
faculty are covered with two larger “boxes” - the student
part consists of practice rooms and classrooms, open
to a quiet, inner atrium, which visually and acoustically
connects programs, above the “public” part there is a
grand hall with accompanying programs and a part of
school programs that can be easily connected, as well as

ПРВА НАГРАДА / FIRST AWARD
повезивати, а и раздвајати од „студентског“ дела
објекта.
На тај начин пројекат гради програмску структуру
која Факултету у будућности омогућава употребу
свих простора (као што је програмом предвиђено)
у школске сврхе на дневној бази, али и организацију
концертних и јавних активности факултета у
вечерњим терминима, без мешања студената и
гостију, што је оцењено као изузетан квалитет
решења.
Велика дворана, дигнута на постоље над парком,
градом и реком, тако постаје некакав нови
„светионик“, истовремено део школе и потенцијално
нови атрактиван градски културни програм.
Првонаграђени рад има врло јасну просторну
идеју. Квалитетно је решен на свим нивоима, од
укупне целине и урбанистичке поставке објекта,
до организације програмских садржаја, пешачких
и саобраћајних токова, зеленила, до архитектонске
разрађености идеје о артикулацији детаља.
Свакако би у наставку и разради пројекта требало
обратити пажњу на могућност укидања једног
(парковног) аутомобилског довоза у гаражу, на
могућност оптимизације комуникација и циркулације
(смањивање броја лифтова и омогућавање доступа
до велике дворане на друге, примерније начине –
ескалатор, рампа, степениште, као и реартикулација
лифтова у смислу употребљивости за транспорт
људи и/или инструмената).
Обликовно су „кутије“ које формирају нови факултет
артикулисане двојно – тамна, кортенска база која
расте из простора парка и лак, бели ритмични
алуминијумски овој у ваздух дигнутих објеката.
При даљњој разради треба свакако укључити у
размишљање и материјализацију објекта, без обзира
на обликовно исходиште у формалној двојности.
Питања енергетске одрживости и економске
утемељености артикулације и материјализације

separated from the “students” part of the facility.
In this way, the project builds a programme structure
that allows the Faculty in the future to use all spaces (as
provided by the programme) for school purposes on a
daily basis, but also for the organization of concerts and
public activities of the faculty in the evening, without
mixing together students and guests, which was evaluates
as an exceptional quality of the solution.
The great hall, erected on a pedestal above the park, the
city and the river, thus becomes a kind of new “lighthouse”,
at the same time part of the school and potentially a new
attractive cultural programme of the city.
The award-winning work has a very clear spatial idea. It
has a high quality solution at all levels, from the overall
whole unit and the urban setting of the building, to the
organization of program contents, pedestrian and traffic
flows, greenery, to the architectural elaboration of the
idea of articulating details.
In the continuation and elaboration of the project, the
attention should certainly be paid to the possibility of
remove one car access to the garage (from the park
side), to the possibility of optimizing communications
and circulation, reducing the number of elevators
and providing access to the great hall in other, more
appropriate ways - escalator, ramp, staircase, as well
as rearticulation of elevators in terms of usability for
transport of people and/or instruments).
As for the shape, the “boxes” that form the new faculty
are articulated in two ways - a dark, corten base that
grows from the park space and a light, white, rhythmic
aluminium wrapping of buildings erected in the air.
In further elaboration, it should certainly be included in
the consideration and materialization of the building,
regardless of the shape origin in the formal duality.
Matters of energy sustainability and economic validity
of articulation and materialization of the project, while
preserving and upgrading a clear identity of the whole are
topics that the Jury proposes to the first-prize winning
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пројекта, уз чување и надградњу јасног идентитета
целине су теме које жири предлаже првонаграђеном
тиму као теме за даљи развој генерално прецизно
постављене концепције пројекта.
Првонаграђени рад је свакако јасан, конкретан и
врло добро и целосно артикулисан. Добро одговара
на захтевни урбани контекст и добро позиционира
нови објекат на рубу између парка и града.

team as a topic for further development of a generally
precise project concept.
The award-winning project is certainly clear, specific and
very well and fully articulated. It responds well to the
demanding urban context and positions the new building
well on the edge between the park and the city.

ПРВА НАГРАДА / FIRST AWARD
Исто тако, гради јасан потенцијал објекта Факултета
музичке уметности као двојно програмски
употребљивог објекта, укљученог, упркос основној
едукацијској функцији, у шири културни живот
града и парка. То је потенцијал пројекта који треба
сачувати и развити.

It also builds a clear potential of the building of Faculty of
Music as a building with dual usage for its programmes,
included, despite the basic educational function, in the
wider cultural life of the city and the park. This is the
potential of the project that needs to be preserved and
developed.
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АУТОРИ / AUTHORS

Снежана Веснић, диа / Snežana Vesnić, Dipl. Ing. Arch
Владимир Миленковић, диа / Vladimir Milenković, Dipl. Ing. Arch.
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

Синиша Саватијевић, маст. студ. / Siniša Savatijević, Mast. Stud.
Мила Луковић, м. арх / Mila Luković, M. Arch.
Душка Продановић, м. арх / Duška Prodanović, M. Arch.
Стефан Даниловић, м. арх / Stefan Danilović, M. Arch.
Јелена Рајовић маст. студ. / Jelena Rajović, Mast. stud.
КОНСУЛТАНТИ / CONSULTANTS

Никола Ђукановић, маст. инг. арх / Nikola Đukanović, M. Arch.
Биљана Брун, дипл. муз. / Biljana Brun, Dipl. Musicologist
ДРОН / DRONE

26 |

Лука Стијовић, маст. инг. арх. / Luka Stijović, M. Arch.

Остварени су урбанистички параметри: БРГП
36.547,00 м2 (надземна 20.643,00 м2 + подземна
15.904,00 м2), висина - 28,00 м, индекс заузетости
- 54,4%, број паркинг места – 187 пм. Процењена
инвестициона вредност је 40.660.334,00 УСД.
Предложено решење остварује јасан просторни
концепт и карактеристичан архитектонски израз.
“Програмски концепт базиран је на амбивалентности садржаја у контексту музичког образовања у
уметности, чија едукација почива на занату, а чији су
филозофски концепти апстрактнији него у другим
дискурсима”, обједињени архитектонски и музички
задатак који повезују стандарди за објекте високог
школства. У јавним просторима изједначене
су улоге извођача и публике. Архитектура има
медијаторску улогу. Њеним средствима пројектује
се потенцијал за реализацију урбаног склопа који је
димензионално адекватан “згради” и/или “блоку”,
спољашњем и/или унутрашњем простору, сцени

The following urban parameters are achieved: Gross
floor area 36,547.00 m2 (20,643.00 m2 above ground
+ 15,904.00 m2 underground), height - 28.00 m, lot
coverage - 54.4%, number of parking lots - 187 pl. The
estimated investment value is USD 40,660,334.00.
The proposed solution achieves a clear spatial concept
and a characteristic architectural expression. "The
programme concept is based on the ambivalence of
content in the context of music education in art, whose
education is based on craft, and whose philosophical
concepts are more abstract than in other discourses",
a unified architectural and musical task that connects
standards for higher education buildings. In public
areas, the roles of performers and audiences are equal.
Architecture has a mediating role. Its means are used
to design the potential for the realization of an urban
complex that is dimensionally adequate to the "building"
and/or "block", external and/or internal space, stage and
event. "Architecture is here in counterpoint with nature in

ДРУГА НАГРАДА / SECOND AWARD
и догађају. “Архитектура је овде у контрапункту са
природом у реалном покушају да се кроз природу
звука приближи пејзажу”, што искрено можемо
узети са резервом. Типолошки, решење је доследно у
остварењу програмом прописане намене и намере а
то је стварање зграде хибридизоване високошколске
установе јасног идентитета и тематски те типолошки
јасног и квалитетног односа према свим нивоима
контекста од друштвеног/социјалног до просторног
– афирмисаног исходишта и деинтензификације
линијског парка али и означавања урбаног trasha
карактеристичног за контекст.
Програмско (функционално) решење је парцијално,
са одговарајућим везама ка спољашњем простору
и интеграцији са његовим елементима. Решењем
се линијски парк увлачи у унутрашњост структуре
блока и тиме формирају различити амбијенти
унутар зграде. Оваква диспозиција парцијалних/
аутономних функционалних подцелина даје
могућност
фазне
изградње/парцијално
функционисање појединачних делова као што
је нпр. могућност издвајања „џез центра“ као
самосталне целине. Једна од предности оваквог
концепта је рационална волуметрија унутрашњег
простора што је економично у коришћењу објекта.
Створена концепција и диспозиција нису идеалне,
те се са друге стране стварају одређени проблеми у
деловима функционално-програмске организације
што је могуће унапредити кроз даљу разраду
пројекта. Ови проблеми могу бити искључива
последица одговарајућег погледа на организацију
и диспозицију простора. Задата спољашња
форма зграде намеће неадекватне обликовне
карактеристике и пропорције битних простора те им
смањује потенцијални акустички квалитет. Велика
концертна сала се може звучно изоловати јер је
издвојена од остатка објекта. Али, проблематично је
што између концертних сала за џез и камерну музику
нема тампон простора, већ их дели само један зид.
Стога их није могуће изоловати. Питање је да ли је

a real attempt to get closer to the landscape through the
nature of sound," which we can honestly be taken with
reservations. Typologically, the solution is consistent in
achieving required intended use and intention, which
is to create a building of a hybridized higher education
institution with a clear identity and with thematically
and typologically clear and quality handling of all levels
of context from social to spatial - affirmed origin and
deintensification of Linear park, as well as marking of
urban trash characteristic of the context.
The (functional) solution of the programme is partial,
with corresponding connections towards the external
space and integration with its elements. With the
solution, the Linear park is drawn into the interior of
the block structure and thus different ambiences are
formed inside the building. This disposition of partial/
autonomous functional subunits offers the possibility of
construction in phases/partial functioning of individual
parts such as e.g. the possibility of separating the "jazz
centre" as an independent entity. One of the advantages
of such a concept is a rational volume of the interior
space, which is economical in the utilisation of the
building. The created conception and disposition are
not ideal, and on the other hand, certain problems
are created in parts of the functional and programme
organization, which can be improved through further
elaboration of the project. These problems can be the
sole consequence of a specific view of the organization
and disposition of space. The specified external form of
the building imposes inadequate shape characteristics
and proportions of important spaces and reduces their
potential acoustic quality. The large concert hall can be
soundproofed because it is separated from the rest of
the building. However, the problem is that between the
concert halls for jazz and chamber music there is no
buffer space, but only one wall to separate them. This
renders their soundproofing impossible. The question is
whether this is possible, while retaining other significant
attributes. The solution of a big studio, which has several
issues, is characteristic: it is located in a place where it is
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то могуће, а да задрже остале атрибуте од значаја.
Карактеристично је решење великог студија које има
више проблема: налази се на месту где је немогуће
квалитетно решити његову звучну изолацију.
У разради би студио морао да се дислоцира са
предвиђене локације. Пропорције просторија
наметнуте формом зграде су у неким аспектима
неприхватљиве, нпр. са аспекта технологије рада
студија. На пример, режија мора бити у просторији
која има осну симетрију. Дискутабилан је и приступ

impossible to solve its soundproofing in a quality way. In a
development phase, the studio would have to be relocated
from its intended location. The proportions of the rooms
imposed by the shape of the building are unacceptable in
some aspects, e.g. from the aspect of study technology.
For example, the music direction must be in a room that
has axial symmetry. The access to the studio is also
debatable. It is not clear where the musicians are during
the short breaks of recording? A foyer is missing, which

ДРУГА НАГРАДА / SECOND AWARD
студију. Није јасно где бораве музичари у краћим
паузама снимања? Недостаје неки фоаје кроз који
ће нпр. 60 музичара долазити и боравити.
Овај сегмент је нарочито дискутабилан у деловима
простора кретања где је неопходно у потпуности
испунити техничке стандарде приступачности.
Пројекат је, да би се до краја испунила његова
нарочита естетичност и сложеност детаља захтеван
за извођење а рационализација ове процедуре може
бити такође предмет даље разраде и препорука овог
Извештаја.

can accommodate e.g. 60 musicians to come through
and stay.
This segment is particularly debatable in parts of the
movement space where it is necessary to fully meet
technical accessibility standards. The project, in order to
fully fulfil its special aesthetics and complexity of details
required for the performance, and the rationalization
of this procedure may also be the subject of further
elaboration and recommended by this Report.
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АУТОРСКИ ТИМ- АУТОРИ / TEAM OF AUTHORS

арх. Бранислав Митровић / Arch. Branislav Mitrović
арх. Ђорђе Алфиревић / Arch. Đorđe Alfirević
арх. Јелена Митровић / Arch. Jelena Mitrović
арх. Јелисавета Арсеновић / Arch. Jelisaveta Arsenović
АУТОРИ ПРОЈЕКТАНТИ / AUTHORS DESIGNERS

арх. Ивана Лакић / Arch. Ivana Lakić
арх. Урош Мајсторовић / Arch. Uroš Majstorović
ПРОЈЕКТАНТ / DESIGNER

арх. Душан Грујовић / Arch. Dušan Grujović
ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА / SPACIOUS ANALYSIS AND VISUALIZATION
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арх. Добривоје Бојић / Arch. Dobrivoje Bojić
арх. Стефан Лакић / Arch. Stefan Lakić
арх. Душан Међедовић / Arch. Dušan Međedović

Окосницу урбанистичког концепта представља
отворени простор Факултета који у виду наткривеног
платоа дефинише пролаз од Дунавске улице према
парку, иницирајући услове за фронталну пешачку
комуникацију са Дунавским кејом. Плато Факултета
музичке уметности сагледан је као значајно место
укрштања планираног линијског парка и природног
правца који трансверзално повезује централне
градске паркове на дорћолској падини, отварајући
нову перспективну визуру чија артикулација
превазилази ужи контекст локације.
Стиче се утисак да је приступна партија са стране
линијског парка недовољно дефинисана и разрађена
и да постоје потенцијали за унапређење ове зоне.
Уздизањем корпуса зграде чија се највећа
запремина развија изнад нивоа партера, у контакту
са основном равни ослобађа се простор који делује
као кондензована празнина.

The backbone of the urban concept is the open space of
the Faculty, which in the form of a covered plateau defines
the passage from Dunavska Street to the park, initiating
the conditions for frontal pedestrian communication
with the Danube promenade. The plateau of the Faculty
of Music has been perceived as an important point of
intersection of planned Linear park and natural direction
which connects central city parks on Dorćol slope
transversely, opening the new perspective collimation
line whose articulation goes beyond the narrower context
of the location.
One gets the impression that the access zone on the side
of the Linear park is insufficiently defined and elaborated
and that there are potentials for the improvement of this
zone.
By raising the corpus of the building, with its biggest
volume under the ground floor level, in contact with
the basic plane unleashes the space which acts as a
condensed void.

TРЕЋА НАГРАДА / ТHIRD AWARD
По речима аутора, облик зграде као иконички репер
представља омаж геометрији спортског центра ,,25.
мај: Милан Гале Мушкатировић" архитекте Ивана
Антића, објекта који је уобличио Дунавски кеј дајући
карактер његовим визурама са реке.
Функционална организација простора произлази
из основне поделе програмских садржаја на
просторије за наставу и сале за јавно извођење, где
трећу целину представља повезујући међупростор
отвореног платоа обликованог као градски јавни
простор или сцена.
Функционална шема је јасно постављена на нивоу
просторног концепта, али су уочени одређени
проблеми у шеми кретања. Недовољан је број
степеништа и лифтова, односно вертикалних
комуникација у делу објекта ка линијском парку у
коме су смештене сале за јавно извођење, теретни
лифт не опслужује све нивое и сл. Проблематична
је дужина комуникација у блоку за наставу (ка
Дунавској улици).
Велика концертна сала се може звучно изоловати јер
је издвојена од остатка објекта. Али, проблематично
је што између концертних сала за џез и камерну
музику нема тампон простора, тако да их је немогуће
изоловати. Дискутабилан је и конзолни препуст на
ивици објекта на коме је планиран амфитеатар.
Код решења великог студија констатовано је
неколико проблема. Налази се на месту где је
немогуће квалитетно решити његову звучну
изолацију. У разради би студио морао да се
дислоцира са овог места, режија мора бити у
просторији која има осну симетрију.

According to the author, the shape of the building as
an iconic benchmark is a homage to the geometry of
the sports sentre ,,25. May: Milan Gale Muškatirović"
designed by the architect Ivan Antić, a building that
shaped the Danube promenade, giving character to its
views from the river.
The functional organization of the space derives from
the basic division of programme contents into teaching
rooms and halls for public performance, where the third
unit is a connecting interspace of an open plateau shaped
as a city public space or stage.
The functional scheme is clearly set at the level of the
spatial concept, but some issues were observed in the
movement scheme. The number of stairs and elevators,
i.e. vertical communications in the part of the building
towards the Linear park where the public performance
halls are located is insufficient, the freight elevator
does not serve all levels and the like. The length of
communications in the teaching block (towards Dunavska
Street) is problematic.
The large concert hall can be soundproofed because it
is separated from the rest of the building. However, the
problem is that between the concert halls for jazz and
chamber music there is no buffer space, which means that
they cannot be soundproofed. The cantilever overhang
on the edge of the building where the amphitheatre is
planned is also debatable.
Several problems have been identified in the solution of the
large studio. It is located in a place where it is impossible
to solve its soundproofing. In the development, the studio
would have to be dislocated from this place, the music
direction must be in a room that has axial symmetry.
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ARCVS / „ARCVS“ Belgrade
АУТОРИ / AUTHORS

Драган Ивановић / Dragan Ivanović
Зоран Миловановић / Zoran Milovanović
Милица Тасић / Milica Tasić
Невенка Реџић / Nevenka Redžić
Бранислав Реџић / Branislav Redžić
Павле Миловановић / Pavle Milovanović
САРАДНИК / ASSOCIATE

Борис Ивановић / Boris Ivanović
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Рад је издвојен због свог доприноса основној
урбанистичкој тематици расписаног конкурса –
објекат новог Факултета музичке уметности је
предложен је као 'екстензија' линијског парка, као
нагнута зелена површина, која под собом 'скрива'
програме факултета.
Ту идеју је жири оценио као оригиналан, квалитетан,
допринос развоју теме - однос објекта и окружења.
Објекат настаје као завршетак дугог линијског парка,
постаје нагнута доступна зелена површина, која са
серијом атријума омогућава осветљење програма
факултета.
Обимност програма Факултета музичке уметности
је условила релативно велики нагиб новог крова/
парка, што је оцењено као мање успешна консеквенца урбанистичког концепта – тиме се доводи у питање употребљивост и стварна доступност зеленог
крова, он постаје више визуелни мотив него стварно
потенцијални део парковне површине.
Решење осветљења простора Факултета музичке
уметности преко серије перфорација кровне

The design was selected because of its contribution to the
basic urban theme of the announced competition - the
building of the new Faculty of Music was proposed as an
'extension' of the Linear park, as an inclined green area,
which 'hides' faculty programs underneath.
The Jury evaluated this idea as an original, high-quality
contribution to the development of the topic - the
relationship between the facility and the environment.
The building is created as the end of a long Linear park,
it becomes an inclined accessible green area, which
with a series of atriums enables lighting of the faculty
programme.
The scope of the Faculty of Music programme has led
to a relatively large slope of the new roof / park, which
was assessed as a less successful consequence of the
urban concept - thus questioning the usability and actual
availability of the green roof, it becomes more a visual
motive than a potential part of the park area.
The solution of lighting the space of the Faculty of Music
through a series of roof surface perforations, in addition to
potential, quality intimacy of spatial situations, suggests
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површине поред потенцијалне, квалитетне, интимности самих просторних ситуација, сугерише
и могућу дезоријентисаност при употреби новог
објекта због релативно великог броја различитих
атријумских ситуација.
Урбанистичкој концепцији су подређена и архитектонска решења саме просторне организације,
која је оцењена као мање успешна. Дуге комуникације, оријентација вежбаоница према
бучној саобраћајници, недовољна осветљеност
простора код атријума са већом висином, велики
број ограда итд, су компромиси које је жири оценио
као архитектонске компромисе који су утицали на
квалитет организације и употребе објекта.
Због изузетно квалитетног урбанистичког разумевања потенцијала локације жири је одлучио да
пројекту додели откуп.

possible disorientation in the use of the new building due
to the relatively large number of different atriums.
The architectural solutions of the spatial organization
itself are subordinated to the urban concept, which was
assessed as less successful. Long communications,
orientation of gymnasiums towards noisy traffic,
insufficient lighting of the atrium with a higher height, a
large number of fences, etc., are compromises that the
Jury assessed as architectural compromises that affected
the quality of organization and use of the facility.
Due to the extremely high-quality urban understanding of
the potential of the location, the Jury decided to award a
redemption to the design.
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АУТОР / AUTHOR

Милан Вујовић, диа / Milan Vujović, Dipl. Ing. Arch.
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

Лука Вујовић, б. арх / Luka Vujović, B. Arch.
Никола Поповић, б. aрх / Nikola Popović, B. Arch.
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Конкурсни рад са радном шифром 11, сврстан је
у категорију компактних пројеката. Цилиндрична
форма која доминира у просторном концепту,
представља један од могућих одговора на
специфичне
услове
контекста.
Компактним
уједињавањем свих програмских садржаја у једну
јединствену и препознатљиву урбану форму добар
део локације остаје слободан и на тај начин отворен
за јавне садржаје и интегрисање у линијски парк.
Рад је показао квалитет у погледу решавања
функције. Посебан квалитет представља јасно
дефинисан простор кретања. Сале су сконцентрисане
у најнижим етажама. Холови појединих сала су тако
пројектовани да се, по потреби, могу користити као
интегрални простор или се могу преградити за сваку
од сала понаособ. На вишим етажама се налазе
простори факултета који су по структуралној логици
концепта подељени у 6 односно 8 целина (објеката)
са припадајућим полуатријумима.
Спољашњост објекта дефинисана је двема равнима.
Ове две равни пројектоване су као делови дупле
фасаде. Жири је спољашњу опну или фасаду објекта
пронашао као проблематичну, недоследну концепту
и непримерену објекту оваквог садржаја и позиције.
Са аспекта акустике и технологије у конкурсном
раду уочени су одређени недостаци.
- Решење у коме се раздвајање концертних сала

The competition design with working code 11 is
categorized as a compact project. The cylindrical shape
that dominates the spatial concept is one of the possible
answers to the specific conditions of the context. By
compactly uniting all programme contents into one
unique and recognizable urban form, a good part of the
location remains free and thus open to public contents
and integration into the Linear park.
The work showed quality in terms of solving the function.
A special quality is a clearly defined space of movement.
The halls are concentrated in the lowest floors. The foyers
of individual halls are designed so that, if necessary, they
can be used as an integral space or can be partitioned
for each of the halls separately. On the higher floors
there are the areas of the faculty which, according to
the structural logic of the concept, are divided into 6 or
8 units (buildings) with the corresponding semi-atriums.
The exterior of the building is defined by two planes.
These two planes are designed as parts of a double
facade. The Jury found the outer membrane or facade
of the building as problematic, inconsistent with the
concept and inappropriate for a building of this content
and position.
From the aspect of acoustics and technology, certain
shortcomings were observed in the competition design.
- The solution in which the separation of concert halls is
realized by prefabricated partition walls in order to enable
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реализује монтажним преградама како би се
омогућила флексибилност и евентуално спајање
бинских простора представља занимљиво решење
за пројекат позоришта, али није адекватно за
факултет. За то постоје три разлога: (1) да би
раздвајање концертних сала покретним преградама
задовољило минималне захтеве њихове звучне
изолованости неопходна су врло скупа и комплексна
решења са монолитним, тешким преградама и
припадајућом механиком за њихово покретање.
Све то захтева значајан простор кога нема у објекту;
(2) систем покретних преграда са припадајућом
механиком сложен је и превазилази могућности
одржавања које има Факултет са својим кадровским
и финансијским ресурсима; (3) предложени
концепт није у складу са програмом конкурса
у коме је наглашено да се морају примењивати
решења једноставна за одржавање и без покретних
елемената.
Велики тонски студио је позициониран на месту које
онемогућава да се обезбедити адекватна звучна
изолованост од околине. Простор режије студија
мора бити централно симетричан због поштовања
стандарда репродукције звука.

flexibility and possible connection of stage areas is an
interesting solution for the theatre project, but it is not
adequate for the faculty building. There are three reasons
for this: (1) in order to meet the minimum requirements
of soundproofing when using the separation of concert
halls by removable partition walls, very expensive and
complex solutions with monolithic, heavy partitions and
associated mechanics for their movement are necessary.
That requires significant space which is not provided in
the building; (2) the system of movable partition walls
with associated mechanics is complex and exceeds the
maintenance capabilities of the Faculty with its human
and financial resources; (3) the proposed concept is not in
line with the competition programme, which emphasizes
the necessity of application of solutions that are easy to
maintain and without moving elements.
The large sound studio is positioned in a place that makes
it impossible to provide adequate soundproofing. The
studio's directing space must be centrally symmetrical in
order to respect the standard of sound reproduction.
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АУТОРИ / AUTHORS

АКВС архитектура / “AKVS arhitektura”, Belgrade
Анђела Карабашевић Суџум / Andjela Karabašević Sudžum
Владислав Суџум / Vladislav Sudžum
ПРОЈЕКТАНТИ / DESIGNERS

Ана Петровић / Ana Petrović
Марија Матијевић / Marija Matijević
Јелена Шћекић / Jelena Šćekić
СТРУЧНИ КОНСУЛТАНТ / EXPERT CONSULTANT

Никола Милановић / Nikola Milanović
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Остварени урбанистички параметри:
БРГП: 31 568,80 м2 (надземна 23 864,2 м2 + подземна
7 704,6 м2) висина: 28м, индекс заузетости: 41.99%,
број паркинг места: 174, процена инвестиционе
вредности: 37.849.000,00 УСД.
Решење се издваја у односу на остале конкурсне
радове у својој поставци објекта као терасасте
екстензије линијског парка. Концепт је савремен
и може се слободно рећи да је референциран ка
актуелним радовима сличне тематике. Међутим
усвојени концепт не даје могућности за поделу
и аутономну организацију простора. Без обзира
на мањкавости решење је препознато као добро
решење простора за наставу (изнад јавних
простора за извођење), где су предвиђени атријуми
или унутрашња дворишта (између ходника и
учионица) али је овај концепт тешко хибридизовати
у терасастој диспозицији објекта. Суштинска
примедба се односи на структурирање унутрашњег
простора и његових елемената те односа основних
садржаја и вертикалних и хоризонталних простора
кретања. Приметна је недоследност у унутрашњој
организацији простора као и конфузно предвиђено
кретање кроз објекат што се огледа нпр. кроз

Achieved urban parameters:
Gross floor area: 31,568.80 m2 (above ground 23,864.2
m2 + underground 7,704.6 m2) height: 28m, lot coverage:
41.99%, number of parking lots: 174, investment value
assessment: USD 37,849,000.00.
The solution is distinguished from other competition
designs due to its layout of the building as a terraced
extension of the Linear park. The concept is modern and
it can be freely said that it is referenced to current works
on similar topics. However, the adopted concept does
not provide opportunities for division and autonomous
organization of space. Despite the shortcomings, the
solution is recognized as a good solution for teaching
spaces (above public spaces for performance), where
atriums or inner courtyards (between hallways and
classrooms) are planned, but this concept is difficult
to hybridize in the terraced layout of the building. The
essential remark refers to the structuring of the inner space
and its elements, as well as the relationship between the
basic contents and the vertical and horizontal movement
areas. There is a noticeable inconsistency in the internal
organization of space, as well as the confusing anticipated
movement through the building, which is reflected, for
example, through too many entrances to the building.
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превише улаза у објекат. Такође, висина гараже је
предимензионисана те је могуће предвидети и нижу
гаражу или нпр. два нивоа а у оквиру просторних
стандарда. Проблематична је и диспозиција а без
основе у концепту неких простора нпр. позиција
простора за релаксацију/теретане и др. (која је
постављена на саму фасаду објекта), позиција
простора библиотеке на коти 0,00 није најбоље
решење; такође, ни позиција фоноархива (на самом
улазу), имајући у виду да је реч о простору који се
ређе, или повремено користи. Није у потпуности
разрешено повезивање простора на вишим
етажама а у складу са тим нису одговарајуће
димензионисани простори кретања. Положај
главног вертикалног репрезентативног чвора –
степеништа није одговарајући те је у потенцијалној
даљој разради потребно размислити о новој или
више нових других позиција. У разради је потребно
испитати могућност унакрсне замене позиција
кафеа/мензе и библиотеке. Конструкција објекта
није одговарајуће решена, нарочито у просторима
хола, као и конструктивни елементи главног
степеништа. Проблематична је и материјализација
опне/фасаде објекта.

Also, the height of the garage is oversized and it is possible
to provide a lower ceiling garage or e.g. two levels, yet
still within spatial standards. The disposition is also
problematic, and without grounds in the concept of some
spaces, e.g. position of relaxation space/gym, etc. (which
is placed on the facade of the building), the position of
the library area at an elevation of 0.00 is not the best
solution; also, the position of the phonoarchive (at the
very entrance), bearing in mind that this is a space that is
rarely, or occasionally used. The connection of the upper
floor areas is not entirely resolved, so the movement areas
are not properly sized. The position of the main vertical
representative node - stairway is not appropriate and in
potential further elaboration it is necessary to consider
a new position, or several new other positions. In the
preparation, the possibility of exchanging coffee/canteen
and library positions should be examined. The structure
of the building is not properly resolved, particularly in the
lobby areas, as well as the structural elements of the main
stairway. The materialization of the membrane/facade of
the building also presents a problem.

| 65

14

68 |

NL00927

OТКУП / REDEMPTION AWARD

| 69

14

70 |

NL00927

OТКУП / REDEMPTION AWARD

| 71

14

72 |

NL00927

OТКУП / REDEMPTION AWARD

| 73

ПРИКАЗ
НЕНАГРАЂЕНИХ
КОНКУРСНИХ
РАДОВА
PRESENTATION
OF NONAWARDED
COMPETITION
DESIGNS

02
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„LAMDA GROUP“ д.о.о. Нови Сад / „LAMDA GROUP“ Novi Sad
АУТОРИ / AUTHORS

Душан Лилић, м.и.а / Dušan Lilić, M. Arch
Кристијан Кнежевић, м.и.а / Kristijan Knežević, M. Arch
Андраш Лукач, д.и.а / Andraš Lukač, Dipl. Ing. Arch
Радоња Дабетић, д.и.а / Radonja Dabetić, Dipl. Ing. Arch
Моника Борбаш, м.и.а. / Monika Borbaš, M. Arch.
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

Раде Аврамов, д.и.а / Rade Avramov, Dipl. Ing. Arch
Ивана Максимовић, д.и.а / Ivana Maksimović, Dipl. Ing. Arch
Јасна Малешевић, д.и.а / Jasna Malešević, Dipl. Ing. Arch
Данијела Чалић, д.и.а. / Danijela Čalić, Dipl. Ing. Arch.
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АУТОРИ / AUTHORS

арх. Милош Јокић / Arch. Miloš Jokić
арх. Југослав Јањић / Arch. Jugoslav Janjić
КОНСУЛТАНТИ / CONSULTANTS

арх. Катарина Нешковић / Arch. Katarina Nešković
арх. Вера Живановић / Arch. Vera Živanović
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

арх. Ивана Драгичевић / Arch. Ivana Dragičević
арх. Стефан Јаковљевић / Arch. Stefan Jakovljević
арх. Ања Милојевић / Arch. Anja Milojević
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АУТОР / AUTHOR

Данило Цвјетковић, диа, руководилац тима / Danilo Cvjetković, Dipl. Ing. Arch., Team leader
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

Надежда Марић, диа / Nadežda Marić, Dipl. Ing. Arch
Милица Петровић, арх / Milica Petrović, Arch
Стеван Петровић, графички дизајнер / Stevan Petrović, Graphic Designer
Ана Бабић, диа / Ana Babić, Dipl. Ing. Arch
Марија Красић, диа / Marija Krasić, Dipl. Ing. Arch.
КОНСУЛТАНТИ / CONSULTANTS

Рајко Марић, диа / Rajko Marić, Dipl. Ing. Arch
Слободан Ћурчић, дим / Slobodan Ćurčić, Dipl. Ing. in Mechanical Engineering
др Дуница Шериф, диг / Dr Dunica Šerif, Dipl.Ing. of Civil Engineering
Нада Ристановић, диа / Nada Ristanović, Dipl. Ing. Arch.

80 |

| 81

06

DR12121

Учесник изражава своју жељу да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно).
The participant expresses his/her wish to present the work under a code (anonymously) at a public exhibition.
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DS38000

АУТОРИ / AUTHORS

Дуња Петровић / Dunja Petrović
Стефан Славић / Stefan Slavić
Горан Станојевић / Goran Stanojević
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GC10722

АУТОРИ / AUTHORS

Далиа Дуканац / Dalia Dukanac
Стефан Ђорђевић / Stefan Đorđević
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10

GG02022

АУТОРИ / AUTHORS

Ђорђе Греговић / Đorđe Gregović
Вељко Радуловић / Veljko Radulović
Денис Тахировић / Denis Tahirović
Биљана Јеремић Златојевић / Biljana Jeremić Zlatojević

88 |

| 89

12

MD15125

АУТОРИ / AUTHORS

Никола Андонов / Nikola Andonov
Александар Ристовић / Aleksandar Ristović
Стефан Стојановић / Stefan Stojanović
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MM10121

„Spring Studio“ д.о.о. Београд / „Spring Studio“ Belgrade
Маја Драгишић, диа / Maja Dragišić, Dipl. Ing. Arch
Милан Божић, диа / Milan Božić, Dipl. Ing. Arch
Милица Милосављевић, диа / Milica Milosavljević, Dipl. Ing. Arch.
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

Катарина Црљеница, диа / Katarina Crljenica, Dipl. Ing. Arch.
Александар Бојанић, миа / Aleksandar Bojanić, M. Arch.
Јелена Кесић, миа / Jelena Kesić, M.Arch.
КОНСУЛТАНТ ЗА АКУСТИКУ / ACOUSTIC CONSULTANT

Драгана Шумарац Павловић, дие / Dragana Šumarac Pavlović, Electrical Engineer, PhD
КОНСУЛТАНТ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ / CONSTRUCTION CONSULTANT

Предраг Радојевић, диг / Predrag Radojević, Dipl. Ing. of Civil Engineering
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15

ОО20122

АУТОРИ / AUTHORS

Лука Китановић / Luka Kitanović
Михајло Петковић / Mihajlo Petković
Марија Пјевач / Marija Pjevač
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RE00011

АУТОР / AUTHOR

Зоран Радојичић, д.и.а. / Zoran Radojičić, Dipl. Ing. Arch.
САРАДНИК/ ASSOCIATE

Милан Миладиновић, д.и.а. / Milan Miladinović, Dipl. Ing. Arch.
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17

RP00000

АУТОРИ / AUTHORS

Лука Рајшић / Luka Rajšić
Ања Поповић / Anja Popović
Николина Рашовић / Nikolina Rašović
Лука Реџовић / Luka Redžović
Никола Простран / Nikola Prostran
САРАДНИК / ASSOCIATE

Жарко Јаковљевић / Žarko Jakovljević
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18

ТД15109

„4MIND“ д.о.о. Београд / „4MIND“ Belgrade
„ZDL AE“ д.о.о. Београд / „ZDL AE“ Belgrade
АУТОРСКИ ТИМ / AUTHORS

Иља Микитишин, дипл. инж. арх / Ilja Mikitišin, Dipl. Ing. Arch
Синиша Здјелар, дипл. инж. арх / Siniša Zdjelar, Dipl. Ing. Arch
Петра Комадинић, дипл. инж. арх / Petra Komadinić, Dipl. Ing. Arch
Миљан Салата, маст. инж. арх / Miljan Salata, M. Arch
Игор Микитишин, маст. инж. арх / Igor Mikitišin, M. Arch
Немања Дачић, маст. инж. арх / Nemanja Dačić, M. Arch
Милица Дукић, маст. инж. арх / Milica Dukić, M. Arch
Зора Пајчин, маст. инж. арх / Zora Pajčin, M. Arch
Зоја Милић, маст. инж. арх. / Zoja Milić, M. Arch
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TM93375

„NORMOTIC“ Београд / „NORMOTIC“ Belgrade
АУТОР / AUTHOR

Дмитровић Зоран / Dmitrović Zoran
АУТОРСКИ ТИМ / AUTHORS TEAM

Благојевић Ненад- вођа пројекта / Blagojević Nenad- Project Leader
Абрамовић Никола / Abramović Nikola
Радојловић Марија / Radojlović Marija
САРАДНИЦИ-ПРОЈЕКТАНТИ / ASSOCIATES-DESIGNERS

Нешић Тамара / Nešić Tamara
Милинковић Јелена / Milinković Jelena
Милутиновић Марко / Milutinović Marko
Бјелић Марија / Bjelić Marija
АНИМАЦИЈА / ANIMATION

102 |

Стијовић Ненад / Stijović Nenad
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ / ENERGETIC EFFICIENCY

Александар Живковић / Aleksandar Živković
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UN04210

АУТОРИ / AUTHORS

Никола Умићевић / Nikola Umićević
Невена Јовановић / Nevena Jovanović

104 |

| 105

21

WV12358

АУТОРИ / AUTHORS

Helena Mojsikj / Helena Mojsikj
Antica Sasek / Antica Sasek
Simona Đukanović / Simona Đukanović
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

Viktor Mickovski / Viktor Mickovski
Nikola Kolev / Nikola Kolev
Filip Spaseski / Filip Spaseski
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23

ПН36714

„AGM“ Београд / „AGM“ Belgrade
АУТОРИ / AUTHORS

Борислав Петровић, диа / Borislav Petrović, Dipl. Ing. Arch
Душан Стојановић, диа / Dušan Stojanović, Dipl. Ing. Arch
Бојан Јованчевић, диа / Bojan Jovančević, Dipl. Ing. Arch
Јован Младеновић, диа / Jovan Mladenović, Dipl. Ing. Arch
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

Нада Јелић, диа / Nada Jelić, Dipl. Ing. Arch
Исидора Симић, диа / Isidora Simić, Dipl. Ing. Arch
Милица Јовичић, иа / Milica Jovičić, Ing. Arch
Милан Ристић, иа / Milan Ristić, Ing. Arch
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24

AA10101

АУТОРИ / AUTHORS

Милош Стојковић Минић, маст. инж. арх / Miloš Stojković Minić, M. Arch
Јелена Илић, маст. инж. арх / Jelena Ilić, M.Arch
САРАДНИЦИ / ASSOCIATES

Данило Фатић, арх. техн / Danilo Fatić, Architectural Technician
Никола Симић, инж. арх / Nikola Simić, Ing. Arch
Невена Јеремић, инж. арх / Nevena Jeremić, Ing. Arch
Лазар Петровић, грађ. техн / Lazar Petrović, Construction Technician
Ђорђе Јовановић, инж. арх / Đorđe Jovanović, Ing. Arch
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