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ЈАВНИ ОТВОРЕНИ ЈЕДНОСТЕПЕНИ АНОНИМНИ 
АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ 

АНСАМБЛА НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА СРБИЈЕ КОЛО,
КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА БРОЈ 13 У БЕОГРАДУ

Расписивач - Наручилац конкурса:  
Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, 

www.kolo.rs

Спроводилац конкурса:
Друштво архитеката Београда, 

www.dab.rs. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА
јавног отвореног једностепеног анонимног архитектонског конкурса за идејно решење нове зграде ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, 
у Карађорђевој улици број 13 у Београду

Повод за расписивање конкурса је била потреба да се за установу културе - Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, чији се рад одвија 
у „привременим“ просторима и условима од њеног настанка, обезбеди  наменски простор који треба да задовољи како актуелне, тако и потребе 
будућег развоја ове институције, а чиме ће се формирати и први специјализовани сценски простор намењен уметничкој игри  у Србији. Поред тога, 
за део Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац (укључујући и предметну локацију) у току је процедура Измена и допуна 
(обрађивач Урбанистички завод Београда), па је овај конкурс сврсисходна и добродошла провера пре усвајања планског решења. 
Циљ конкурса је да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, значајем и потенцијалима локације, изабере најквалитетније 
архитектонско-урбанистичко решење новог објекта Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, које кореспондира са окружењем и 
прилагођено је вредностима амбијента. Изабрана решења представљаће основ за израду урбанистичко-техничке и пројектне документације за 
потребе реализације, уређења и изградње.

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО у сарадњи са спроводиоцем конкурса  Друштвом архитеката Београда, огласило је  20.08.2019.
године, конкурсну документацију за идејно решење нове зграде ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО,  Карађорђева улица број 13 у 
Београду, на интернет странама Наручиоца www.kolo.rs и спроводиоца конкурса www.dab.rs.

О стручним и техничким аспектима расписаног конкурса стигло је укупно 4 групе питања учесника, на које је Жири конкурса одговорио у датим роковима. 
Рок за предају радова je био 22.10.2019. године до 15,00 часова у просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша 7а/III.  
Примљено је укупно 17 конкурсних  радова.

Одржано је укупно пет  седница Жирија у сали предвиђеној за жирирање – поред просторија Друштва архитеката Београда. Пре званичног почетка 
рада Жирија и известилаца на прегледу конкурсних радова, проф. Михаило Тимотијевић,  је једногласно именован за председника Жирија.

Жири је радио у саставу: 
Председник: 
- Проф.Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда
И чланови: 
- Владимир Декић, дипл.продуцент у позоришту, радију и култури,  директор „Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО“, представник Наручиоца
- Марко  Стојчић, дипл.инж.арх., Главни урбаниста Града Београда, представник Наручиоца
- Анђела Карабашевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда
- Зоран Радојичић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда 

Известиоци су радили у саставу:
- Тамара Петровић Комленић, дипл.инж.арх.
- Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.
Секретаријат конкурса:  Друштво архитеката Београда  – Ана Главички

На првој седници  Жирија и известилаца, одржаном дана 22.10.2019. године у 20,00 часова, формално је констатован број пристиглих конкурсних 
радова, радови су парафирани и Жири је дао упутства известиоцима за даљи рад.
Друга седница  одржана је дана 25.10.2019. године у 19,00 часова . По договору са првог састанка, члановима Жирија представљен је  први 
прелиминарни извештај известилаца  о сваком од 17 радова, припремљен у форми табеле.

У извештају је презентован концепт решења са кратким  образложењем и исказ о испуњености програмских захтева конкурса, и то: 
- остварени урбанистички параметри, зона грађења, остварени капацитети, преглед површина по функционалним целинама – бруто/нето, остали 
потребни параметри и напомене.
Закључак известилаца је да сви радови испуњавају  формалне услове дате према Пропозицијама и Програму конкурса. Констатовано је да ће се 
разматрати сви радови са радним шифрама од 01 до 17. 

Чланови Жирија су се сагласили да вредновање изврше у складу са циљевима конкурса и критеријумима за вредновање из Расписа и Програма 
конкурса: Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким 
условима и препорукама Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума: Квалитет решења у односу на карактеристике 
и значај намене, Јасан просторни концепт,  препознатљив у основној идеји, 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.

У првом вредновању елиминисани су радови са радним шифрама : 01, 04, 05, 06, 08, 09, 10,11  и 14  (укупно 9 радова). За даље разматрање остали 
су радови са радним шифрама:    02, 03, 07,12, 13, 15, 16 и 17 (укупно  8 радова). С тим  што је Жири закључио на крају друге седнице да сваки рад 
који је елиминисан у претходним корацима, може се, вратити, на поновно разматрање,  на предлог  сваког члана Жирија са додатним образложењем.

На трећој   седници , одржаној 31.10.2019. године у 09,00 часова  (сходно одлукама  са друге седнице) настављена је стручна дискусија, са детаљним 
образложењем сваког члана Жирија за сваки од изабраних 8 конкурсних радова појединачно.

Сходно закључку са друге седнице, да се сваки рад који је елиминисан у претходним корацима, може  вратити, на поновно разматрање, већином 
гласова је одлучено да се разматра и радна шифра 10  која је била елиминисана на другом састанку Жирија. У наставку је настављена  стручна 
дискусија , разматрали су се радови  са  радним шифрама :  02, 03, 07, 10, 12, 13, 15, 16 и 17 (укупно  9 радова). Потом је Жири издвојио радове 
за другу елиминацију са радним шифрама: 13 и 17.

На четвртој седници, одржаној  дана 01.11.2019. године у 19,00 часова  разматрали су се и даље радови са радним шифрама :  02, 03, 07, 10, 12, 15 
и 16 (укупно 7 радова).  Након стручне дискусије Жирија договорено је да се на петој седници  донесу Одлуке о наградама и откупима.

На петој седници одржаној дана дана 02.11.2019. године са почетком у 12,00 часова, Жири је  издвојио рад за трећу елиминацију са радном шифром 
12.   Након дискусије и образложења, Жири је једногласно одлучио да се : Жири је једногласно одлучио да се наградни фонд у нето износу од 
2.100.000,00 динара прерасподели ( сходно Распису и Конкурсној документацији – 8.7. Врста и висина награда -   
„Жири ће расподелу награда извршити у свему  према  одредбама  Правилника ,  са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног 
наградног фонда. – „)  тако што ће се доделити: 

Прва награда у нето износу од 1.000.000,00 динара ;
Друга награда у нето износу од   600.000,00 динара ;
Трећа награда у нето износу од 300.000,00 динара ;
Три једнаковредна умањена откупа у износима од по 100.000,00 динара.

Након дискусије и образложења Жири се већином гласова сагласио да се :
- Прва награда додели раду са радном шифром 16, 
- Друга награда додели раду са радном шифром 07, 
- Трећа награда додели раду са радном шифром 02,
- Три  једнаковредна умањена откупа доделе радовима са радним шифрама : 03, 10 и 15.

Након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора
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ПРВА НАГРАДА 
у износу од 1.000.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 11235 – радна шифра 16

Конкурс је рађен у оквиру пројектног бироа ZABRISKIE doo, Београд
Аутори – чланови ауторског тима:

Милка Гњато, дипл.инж.арх., Иван Зулиани, магистар инж.арх., Ивица Марковић, дипл.инж.арх., Федор Јурић, дипл.инж.арх., 
Мартина Милошевић, дипл.инж.арх., Душица Плазинчић, дипл.инж.арх.

Сарадници- стручни консултанти:
Др Драган Новковић, дипл.инж.елект., Ана Дајић, М.А. етнолог антрополог, др Миодраг Грбић, маст.инж.арх., 

Владислав Лалицки, дипл.инж.арх., Маја Ђорђевић, дипл.инж.пејзаж.арх.

ДРУГА НАГРАДА 
у износу од 600.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 01030- радна шифра 07

Ауторски тим ARCVS
aрх. Бранислав Реџић, арх. Драган Ивановић, арх. Зоран Миловановић, арх. Сузана Тисовец, 

арх. Милица Тасић, арх. Душан Милошев, арх. Невенка Реџић
Консултанти:

Конструкција: инж.Срето Кузмановић
Акустика: инж.Миомир Мијић, инж.Драгана Шумарац Павловић

ТРЕЋА НАГРАДА 
у износу од 300.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 08280- радна шифра 02

Аутори: 
Милош Јокић, м.арх., Тијана Мачкић, м.арх., Душан Николић, м.арх., Никола Гјоргјиевски,м.арх. и маст.пејзж.арх. и урбанизма

Сарадници: Стефан Илић, м.арх., Милан Савовић, б.арх.

Додељена су три једнаковредна умањена откупа у износима од по 100.000,00 динара:

Ауторска шифра 80113 – радна шифра 03
Ауторски тим: 

Ристе Добријевић, дипл.инж.арх., Љиљана Чавић, дипл.инж.арх.

Ауторска шифра 58349 – радна шифра 10
Аутор:  

Unknown Studio doo, Београд
Ауторски тим: 

Јована Милетић, м.арх., Јелена Обрадовић, м.арх., Мина Недељковић, м.арх., 
Дејан Дринчић, диа, Милоје Крунић, диа, Александар Ћопић, м.арх.

Ауторска шифра 00100 – радна шифра 15
Аутор: 

Милан Караклић, маст.инж.арх.
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11235
Конкурс је рађен у оквиру пројектног бироа 
ZABRISKIE doo, Београд
Аутори – чланови ауторског тима:
Милка Гњато, дипл.инж.арх., 
Иван Зулиани, магистар инж.арх., 
Ивица Марковић, дипл.инж.арх., 
Федор Јурић, дипл.инж.арх., 
Мартина Милошевић, дипл.инж.арх., 
Душица Плазинчић, дипл.инж.арх.
Сарадници- стручни консултанти:
Др Драган Новковић, дипл.инж.елект., 
Ана Дајић, М.А. етнолог антрополог, 
др Миодраг Грбић, маст.инж.арх., 
Владислав Лалицки, дипл.инж.арх., 
Маја Ђорђевић, дипл.инж.пејзаж.арх.

ПРВА НАГРАДА ПРВА НАГРАДА 

Конкурсни пројекат пружио је свеобухватан одговор аутора на концептуална и контекстуална питања. Инкорпорација објекта у окружење спроведена 
је доследно на свим нивоима. Према Карађорђевој улици третман фасаде је уздржан и транспарентан где се издвајају само бритке хоризонтале 
етажних плоча. Волумен – бинског торња у нивоу кровне терасе наглашава позицију дворане а стаклена опна продржава транспарентност фасада и 
стандард јавног простора терасе. Кровна етажа – тераса као део јавног простора обликована је као део једног  јединственог знаковитог простора са 
више могућности које ће пружити прилику инвеститору да институцију отвори за грађане. Функција комплекса обрађена је стручно и аналитично и 
представља основ за детаљан пројектни програм посебно имајући у виду фазност изградње. Уздржаност и извесна отменост у обликовању посебно 
јавног простора у комплексу требало би доследно спровести кроз следеће фазе пројекта. Препоручујући га за извођење Жири наглашава да рад 
представља допринос заокружењу урбане физиономије Савске падине.

16
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ПРВА НАГРАДА ПРВА НАГРАДА 
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ПРВА НАГРАДА ПРВА НАГРАДА 
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ДРУГА НАГРАДА ДРУГА НАГРАДА 
010307

Ауторски тим: 
ARCVS      
aрх. Бранислав Реџић, 
арх. Драган Ивановић, 
арх. Зоран Миловановић, 
арх. Сузана Тисовец, 
арх. Милица Тасић, 
арх. Душан Милошев, 
арх. Невенка Реџић
Консултанти - Конструкција: 
инж.Срето Кузмановић; 
Акустика: 
инж.Миомир Мијић, 
инж.Драгана Шумарац Павловић
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ДРУГА НАГРАДА ДРУГА НАГРАДА 

У конкурсном раду, жири је посебно вредновао фрагменте урбанистичке поставке у контексту, урбаног концепта, низове просторних сензација и 
остварених амбијенталних целина. Минималистички обликована фасада је савремено архитектонско-технолошки обликована, вешто успоставља 
однос и преклапање унутрашњих и спољних простора, остварује дубоку сагледивост простора хола са приступне стране, уједно остварујући 
контролисане визуре из ентеријера ка окружењу. Формалне претпоставке ’’….не оставља опције положају стандардних улаза као и организацији 
функционалних целина…’’ су значајно ограничиле могућности концепта.
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ТРЕЋА НАГРАДА ТРЕЋА НАГРАДА 
08280

Аутори: Милош Јокић, м.арх., Тијана Мачкић, м.арх., Душан Николић, м.арх., Никола Гјоргјиевски,м.арх. и маст.пејзж.арх. и урбанизма
Сарадници: Стефан Илић, м.арх., Милан Савовић, б.арх.

2
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ТРЕЋА НАГРАДА ТРЕЋА НАГРАДА 
Конкурсно решење предлаже савремену интерпретацију лука као обликовног елемента архитектонског простора куће Ансамбла КОЛО. 
Позиционирањем улазног хола зграде у нивоу Карађорђеве улице, и његовим обликовањем у виду: „бројних укрштених лукова, сводова и волута, 
различитих висина, распона, материјализације и функције“, постиже се отварање објекта ка окружењу, и активирање читавог потеза главног фронта 
који зграда заузима ка реци. У овоме се може препознати пажљив однос аутора према јавном простору централне градске зоне, и посебно према 
осетљивом културно-историјском контексту, што стручни жири посебно похваљује. Веза са појавношћу некадашњег објекта Ђумрукане на овом 
месту је у том смислу недвосмислена, међутим лакоћа која се постиже употребом лука донекле је угрожена масивношћу читавог објекта, из пешачке 
перспективе са Карађорђеве улице, као и у самом улазном холу зграде. Даље, функционално решење нуди некомфоран приступ самом гледалишту, 
са првог спрата, уместо из нивоа партера. Додатно, у односу на првонаграђени рад, сама сцена није решена довољно флексибилно да може да се 
прилагоди променљивим потребама Ансамбла КОЛО. Предлог комплементарне функције дигиталне библиотеке у Зони 2 конкурсног обухвата и 
њено просторно решење је препознато као додатни квaлитет овог рада.
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ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕН ОТКУП
80113

Ауторски тим: 
Ристе Добријевић, дипл.инж.арх., 
Љиљана Чавић, дипл.инж.арх.

Конкурсно решење предлаже сведен ниво изграђености локације, концетришући се на обновљени објекат Ђумрукане, бинску кулу и кровни кафе-
бар, док је остатак објекта формиран у виду терасастог видиковца у оквиру падине, од коте планиране пешачке стазе 91.00 на доле, и заштићен је 
слојевима вертикалног и хоризонталног зеленила. Овиме се визура ка Калемегдану и Косанчићевом венцу из Карађорђеве улице не претрпава, а 
сам објекат Ђумрукане служи као својеврсни улазни хол у нову кућу Ансамбла КОЛО. Стручни жири упућује похвале ауторима за студиозан однос 
према објекту Ђумрукане и разумевању његовог значаја на овом месту, као и за минималистички и ненаметљив однос према сложеном градском 
контексту. Са друге стране, овакав приступ условио је вишеструко затварање објекта ка окружењу, што по мишљењу стручног жирија није у складу 
са наменом објекта, те са карактером институције Ансамбла Коло, чији рад би овим објектом требало промовисати и отворити ка јавном простору и 
ка посетиоцима. У односу на првонаграђени рад, сама сцена није решена довољно флексибилно да може да се прилагоди променљивим потребама 
Ансамбла КОЛО.

ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕН ОТКУП

3
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58349
Аутор: Unknown Studio doo, Београд
Ауторски тим: Јована Милетић, м.арх., Јелена Обрадовић, м.арх., Мина Недељковић, м.арх., 
Дејан Дринчић, диа, Милоје Крунић, диа, Александар Ћопић, м.арх.

Конкурсно решење се одликује вишеструко разрађеним односом куће Ансамбла КОЛО са окружењем, што се у контексту специфичног програма 
Ансамбла КОЛО сматра посебним квалитетом. Аутори то постижу кроз високе стаклене површине, улазни хол грандиозних висина на месту додира 
улице Велике степенице и Карађорђеве, као и увођењем самих Великих степеница у пријемни хол, формирајући тиме место састајања и посебан 
вид екстензије јавног простора у самој кући Ансамбла КОЛО. Проширивањем Великих степеница на додиру са Карађорђевом улицом формиран 
је терасасти јавни плато пред главним улазом у зграду, са погледом на реку и на Нови Београд. Кровна тераса у нивоу пешачке комуникације на 
коти 91.00 са балетском салом и кафе-баром чини екстензију јавног простора града са стране падине Косанчићевог венца, и омогућава визуре 
ка Новом Београду и ка реци. Међутим, потенцијал кровне терасе на оваквом месту је, поготово у поређењу са првонаграђеним решењем, могао 
бити више искоришћен смањивањем нивоа изграђености на овој коти, чиме би се избегао осећај претрпавања визуре ка Косанчићевом венцу и 
ка Калемегдану из Карађорђеве улице. Такође, у односу на првонаграђени рад, сама сцена није решена довољно флексибилно да може да се 
прилагоди променљивим потребама Амсамбла КОЛО.

ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕН ОТКУП ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕН ОТКУП
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СИТУАЦИЈА СА ОСНОВОМ ПРИЗЕМЉА Р 1:500

СИТУАЦИЈА СА ОСНОВОМ КРОВА

00100
Аутор: 
Милан Караклић, маст.инж.арх.
 

Конкурсно решење се одликује питомим односом према комплексном градском контексту падине Косанчићевог венца, што се може сагледати 
кроз својеврсну студију волумена на физичком моделу, макети. Суптилним отклонима од границе парцеле, наизменично по спратовима, пројекат 
има потенцијал да пружи различите, нове просторне квалитете и микроамбијенте, који би функционисали као екстензија унутрашњег програма 
куће Ансамбла КОЛО - у виду тераса са погледом на реку или тремова на улазима у објекат са различитих висинских кота. Кадрирање визура 
хоризонталним потезима говори о пажњи аутора према унутрашњем простору. Стручни жири упућује посебне похвале аутору за пажљиву студију 
архитектуре кроз макету, као и за однос према граду и ближем окружењу. Међутим, већа изграђеност по висини, а посебно на коти планиране 
пешачке стазе 91.00 резултирала је претрпавањем визуре ка Калемегдану и Косанчићевом венцу из перспективе пешака у Карађорђевој улици. 
Даље, функционално решење нуди предимензионисан простор фоајеа Велике сцене, у односу на димензије гледалишта, а уједно и некомфоран 
приступ самом гледалишту у нивоу партера. У односу на првонаграђени рад, сама сцена није решена довољно флексибилно да може да се 
прилагоди променљивим потребама Ансамбла КОЛО.

ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕН ОТКУП ЈЕДНАКОВРЕДАН УМАЊЕН ОТКУП
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02743
Ауторски тим: Studio Marguery doo,Београд
Аутор: Ален Гвозденовић, диа
Коаутори: Gregory Pasquier, директор и аутор текста, Љиљана Богићевић диа, Корнелија Мамужић диа, Петар Веселиновић диа, 
Стеван Јевтовић диа, Горан Гргић, диа. 
Сарадници: Весна Гвозденовић, истраживачки рад, Наташа Гвозденовић, истраживачки рад, Tian Li, архитекта, Yan Qi, архитекта, 
Segolene De Penfentenyo, архитекта, Lorena Solis, архитекта
Сарадници на изради 3Д модела: Никола Лајић, диа, Синиша Бабић, диа, Немања Јовановић, диа, Немања Новаковић

1
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04 79831
Ауторски тим: Атанацковић Јеличић Јелена, дипл.инж.арх., Деспотовић Јелена, дипл.инж.арх., Ецет Дејан, дипл.инж.арх., 
Јоловић Јелена, дипл.инж.арх., Којић Радомир, дипл.арх., Мараш Игор, дипл.инж.арх., Медић Саша, дипл.инж.арх. 
Мишкељин Ивана, дипл.инж.арх., Радовић Миленко, дипл.инж.арх., Саша Ткаченко, визуелни уметник, Тодоров Марко, дипл.инж.арх.
Консултант: др Радивоје Динуловић, редовни професор
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05 23194
Аутори: дипл.инж.арх. Душанка Руски Пантелић, маст.инж.арх. Милош Пантелић, маст.инж.арх. Мила Пантелић.
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06 23613
Аутори: Konzorcijum A+A, Arco project doo+Art project doo
Радни тим: Петар Арсић, диа, Александар Недељковић, диа, Ђорђе Недељковић, диа, Ана Виријевић, диа, Данило Арсић, диа, 
Александар Симоновић, диа, Радош Пешић, диа, Мирјана Секулић, д.и.хорт.
Консултанти: Јованка Ђорђевић -Цигановић, диа, Светлана Перовић, диа, Ђорђе Ненадовић, диа
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08 72593
– Аутори не желе да им се конкурсни рад у било ком облику презентује као и објава  имена учесника

09 16333
Аутор конкурсног предлога: 
Братислав Јовановић, диа
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11 11777
Аутори: Јелена Станковић, Стефан Милићевић
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12 54321
Аутори: Дејан Милетић, диа, Милан Вујовић, диа
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13 31512
Ауторски тим: Spring Studio: Милан Божић, арх., Маја Драгишић, арх., Милица Милосављевић, арх., Јелена Кесић, арх.
Сарадник: Катарина Црљеница, арх.
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14 51105
Аутор: STUDIO DAB: Биљана Андрић, диа
Чланови тима: Стеван Јаковљевић, диа, 3д модел, Никола Арсић, диа, графичка презентација
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17 15862
Ауторски тим: Иља Микитишин, дипл.инж.арх., Немања Дачић, MSc Arch. Миљан Салата, MSc Arch, 
Игор Микитишин, MSc Arch, Рајко Анђелић, MSc Arch, Милош Пашић, MSc Arch.
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