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1.   ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА 
 
Непосредан повод за припрему и реализацију овог Конкурса представља Закључак 
Градоначелника града Београда, бр. 350-2496/14-Г од 05.09.2014. године, о спровођењу 
двостепеног урбанистичко-архитектонског конкурса, са циљем да се добије што 
квалитетније урбанистичко – архитектонско решење, које ће, кроз неопходне процедуре, 
омогућити реализацију препознатљивог и јединственог уређења три централна градска трга 
и отворених јавних простора који их повезују. 
 
Имајући у виду потребе грађана и интенције Градске управе Београда да отворене јавне 
градске просторе учине доступнијим пешацима, активнијим и привлачнијим за различите 
групе корисника, предметни урбанистичко-архитектонски конкурс којим су обухваћена 
три централна трга у Београду (Трг Николе Пашића, Трг Теразије и Трг Републике) и 
отворени јавни простори који их повезују расписује се и у циљу афирмисања јавног 
интереса. 
 
Задатак конкурса је да се испитају ставови стручне јавности о могућим решењима уређења 
простора (урбане обнове) у складу са данашњим урбаним, социјалним и друштвеним 
потребама грађана и посетилаца Београда, на начин да се омогући функционалан, 
квалитетан и садржајно креативан боравак у отвореном јавном градском простору. 
 
Изабрана решења биће основ за израду урбанистичко-планске и урбанистичко-техничке 
документације, у зависности од дела подручја и изабраног решења, као и за иницијалну 
припрему елабората урбане опреме за Град Београд. 
 
Тежња је да се према изабраним конкурсним решењима за уређење предметног подручја 
успоставе основни принципи за реафирмацију и унапређење функционалних и 
амбијенталних квалитета отворених јавних градских простора.  
 

2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА 
 

2.1. Постојеће стање, уочени недостаци и потенцијали простора 
 

Предмет конкурса обухвата простор Три централна градска трга и јавне површине улица 
које их повезују  у функционално јединствену целину, укупне површине око 13.60 hа. 
   
Конкурсно подручје је историјски и урбанистички изузетно значајан простор уже централне 
зоне града који су позиционирани дуж Теразијског гребена – Трг Републике, Трг Теразије, 
Трг Николе Пашића и подручје  непосредног окружења Скупштине Србије које је у контакту 
са Пионирским парком и репрезентативним објектима Старог и Новог  двора. 
 
Овај централни градски простор је највећим делом изграђен у ивичном систему изградње 
која формира матрицу компактних блокова са углавном потпуно дефинисаном 
парцелацијом, регулацијом улица и зграда и припадајућим отвореним просторима.  
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Намене и садржаји у овом подручју, уобичајени су за централну градску зону, култура, 
администрација, трговина, забава и становање искључиво на вишим етажама у појединим 
деловима подручја. 
 
Конкурсно подручје је програмом конкурса подељено на 3 целине: целина Трг Републике, 
целина Трг Теразије и целина Трг Николе Пашића у оквиру које се издвајају три подцелине: 
подцелина – простор  Трга Николе Пашића, подцелина - простор око Народне Скупштине 
укључујући и везу са Пионирским парком и подцелина - простор улица Дечанска, Нушићева, 
Косовска, пасажи и пешачке комуникације, како је дато у графичком прилогу Граница 
конкурса са поделом на целине, приложеном у документацији конкурсног програма. 
 

Целина 1 - Трг Републике 
 
Постојеће стање 
Трг Републике – некада Позоришни трг, један је од првих планираних тргова у Београду. 
Јосимовићевим планом 1867. године конципиран је као јавни простор значајних локацијских 
вредности.  
Граница насеља пролазила је овим простором још од средњег века, а потоњи утврђени 
шанац, ишао је од Савске и Варош капије (Косанчићев венац) преко данашњег Обилићевог 
венца до Трга Републике и даље ка Видин капији. Позната, монументална, Стамбол капија, 
налазила се на месту између споменика кнезу Михаилу и Народног позоришта. Порушена је 
1866. године, са циљем брисања материјалних трагова турског господарења овим 
просторима. Изградњом зграде Народног позоришта, споменика Кнезу Михаилу и зграде 
Управе фондова (данас зграда Народног музеја) трг је постепено добијао обрисе и карактер 
једне од најзначајнијих централних локација.  
Због непосредне близине пешачке зоне Кнез Михаилове улице и бројних стајалиша градског 
превоза, трг карактеришу фреквентне пешачке комуникације. Уз објекте позоришта, музеја, 
Културног центра града, Дома Војске, целина Трг Републике представља стециште културних 
збивања и у том смислу је његов карактер изузетно наглашен. Садржаји намењени 
друштвеним активностима и забави, укључујући и увек пуне баште кафеа, значајан су 
елемент укупног утиска, на основу ког се овај простор, посебно зона самог Трга Републике, 
може сматрати жижном тачком Београда.  
У комуникационо-саобраћајном смислу Трг Републике пресецају, саобраћајно фреквентне, 
Васина и Француска улица, на неједнаке сегменте, од којих је један, око споменика Кнезу 
Михаилу, структуиран као пешачка површина, а други, преко пута Васине улице, као 
парковска површина.  
Трг Републике представља кључно место и исходиште многих планерских промишљања и 
идеја. Од првог српског урбанисте Емилијана Јосимовића до данашњих урбаниста, присутно 
је мноштво недоумица и дилема око дефинитивног давања облика, потенцијално, 
најзначајнијем тргу Београда.  
Простор високих потенцијала са становишта близине пешачке зоне, јавних објеката 
Народног музеја и Народног позоришта, историјског места Стамбол капије, традиционално 
место окупљања и јавних манифестација, поседује могућност визуре на Дунав, али је до 
данашњих дана остао нејасно партерно структуиран и волуменски недовршен.  
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Уочени недостаци 
Трг Републике сматра се недовршеним у смислу артикулације простора трга, што је 
последица неформиране физичке структуре у блоку између Улица Браће Југовић, 
Македонске, Трга Републике и Булевара Деспота Стефана. На предметном простору се 
уочава доминација колског саобраћаја, која онемогућава повезивање пешачких токова, као 
и неадекватан садржај – окретница више линија јавног градског саобраћаја. Такође, 
недостатак представља и постојеће партерно уређење простора, које  истиче подељеност 
простора. Саобраћајно чвориште и терминал возила ЈГС-а са интензивним саобраћајем 
угрожава јединство овог простора. 
 
Потенцијали простора 
Потенцијал представља позициона атрактивност локације у самом градском језгру. Као 
један од историјски највреднијих амбијената Београда овај простор представља вишеструко 
место идентитета у историјском контексту, са већим бројем објеката у статусу заштићеног 
културног добра.  
 
Планирано измештање окретнице ЈГС-а из овог простора, омогући ће повезивање сквера са 
блоком улица Браће  Југовића, Македонска, Трг Републике и Булевар Деспота Стефана и 
централним простором Трга Републике, чиме ће  овај простор постати интегрални део 
система јавних градских простора дуж Теразијског гребена (Калемегдан-Славија).  
 
Укупан карактер овог простора у смислу његове форме и типологије, упућује на даље 
дефинисање као отвореног и приступачног простора са доминантним уређеним пешачким и 
зеленим површинама. 
Један од потенцијалних простора је и планирана локација за изградњу подземне гараже. 
 

Целина 2 -  Трг Теразије 
 
Постојеће стање 
Трг Теразије иницијално је формиран током XIX века, на уласку Крагујевачког друма у 
тадашњи Београд, као занатски центар са колском станицом, који је временом прерастао у 
зону врло атрактивних градских садржаја.  
Трг Теразије обухвата подручје од Сремске улице до улице Краља Милана. Почео је да се 
формира у првој половини XIX века, када је, четрдесетих година, кнез Милош Обреновић 
наредио да се српске занатлије, нарочито ковачи и казанџије, иселе из вароши у шанцу, где 
су били измешани са турским живљем, и да своје куће и радње подигну на месту данашњих 
Теразија. 
Године 1860. са места на коме се данас налази Теразијска чесма уклоњена је водоводна 
кула и на њеном месту је постављена чесма у знак сећања на кнеза Милоша. Теразијска 
чесма је приликом прве реконструкције трга, 1911. године, премештена у Топчидер, а 
поново је враћена на Теразије 1976. године.  
Крајем XIX и у првој половини XX века Теразије постају центар друштвеног живота Београда 
са најпознатијим хотелима, кафанама и трговинским радњама. Значајне промене учињене 
су на Теразијама 1911-1912. године, када су потпуно преуређене, средином трга постављени 
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су правилни цветни скверови ограђени ниском гвозденом оградом, а на делу према 
данашњој Нушићевој улици изграђена је велика фонтана. Своју дефинитивну форму 
Теразије су добиле приликом последње велике реконструкције 1947. године, када су 
уклоњени скверови, фонтана и трамвајске шине. 
 
У обликовању овог подручја значајну улогу одиграли су подизање хотела Москва, зграде 
Протокола, Игуманове палате, палате Албанија и зграде некадашње робне куће Београд, 
тако да данас, упркос различитим стиловима архитектонског израза, простор Теразија делује 
као једна уобличена целина.  
Објекат палате Албанија, својим хоризонталним и вертикалним волуменом одговара 
дубинском објекту оваквог, линеарно доминантног, трга.  
 
Ободни блокови су релативно великих површина у односу на блоковску структуру централне 
зоне града, готово потпуно изграђени, са израженим трендом трансформације становања у 
пословање.  
Упркос великој саобраћајној фреквенцији, јединство простора постигнуто је подземним 
пролазима који су временом постали део идентитета ове зоне. Развијена функција и обиље 
садржаја дуж Теразија, развиле су у ободним блоковима богату мрежу пасажа, од којих 
поједини и сами садрже угоститељске и комерцијалне садржаје. 
Традиционално масовно коришћење овог простора као потпуно пешачког сваке прве суботе 
у месецу, указује да би свака трансформација у корист пешака била значајно унапређење 
система јавних површина централне зоне града. 
 
Иако се физички може сматрати  саставним делом Теразија, услед велике денивелације 
терена, Теразијска тераса се оправдано може издвојити као посебна зона, чије решавање 
није предмет овог Конкурса, али која свакако утиче на решење Трга Tеразије.  
Одувек је сагледавана као простор великих могућности, пре свега због изванредних визура 
на Савско приобаље и преко Саве. Дуги низ година, нерешено питање обликовања 
Теразијске терасе, условило је најразличитије расправе, не само архитектонско-
урбанистичке професионалне јавности. Њена историја је преглед најзначајнијих идеја и 
концептуалних решења, а тек делимично и онога што је заиста остварено. Концепт архитекте 
Николе Добровића (довршен идејни пројекат 1933. године), дао је далековиди наговештај 
могућности продора терасе, као отвореног простора, све до Карађорђеве улице и, по суду 
стручне јавности, увео дисциплину, ред и симетрију у општу слику простора1.   
 
У оквиру конкурсног материјала приложена су два првонаграђена решења последњег 
спроведеног конкурса из 2007. године, за Идејно урбанистичко-архитектонско решење 
простора Теразијске терасе од Теразија до улице Краљице Наталије, са анкетним 
урбанистичким решењем потеза од Теразијске терасе према Савском амфитеатру од улице 
Краљице Наталије ка Карађорђевој. 
 
Уочени недостаци 
Тргом доминирају колски и јавни градски саобраћај на потезу Коларчева –Трг Теразије, па је 
у том смислу трг раздвојен, а једина веза су подземни пролази. 

                                                 
1 Богуновић, Б. 2005: Архитектонска енциклопедија Београда 19. и 20-тог века, Београдска књига, Београд 
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Трг нема довољно наглашену везу са Теразијском терасом, изузетно вредним парковским 
простором у непосредној близини. 
Такође нису искоришћени потенцијали пасажа ка Дечанској и Балканској улици и постојећи 
подземни пролази, као и простор „Безистана“ – пешачке везе са Тргом Николе Пашића.  
 
Потенцијали простора 
Овај трг представља један од кључних јавних градских простора у најужем градском језгру. 
Део је система јавних градских простора на потезу Калемегдан – Кнез Михаилова – Теразије 
– Краља Милана – Славија. 
Највећи потенцијал представља могућност стварања читаве мреже јавних простора (пасажа, 
пролаза) ка Дечанској и Балканској улици, као и веза са Теразијском терасом. Простор 
испред Палате Албанија је простор рачвања најзначајнијег градског потеза на улицу Кнез 
Михаилову и Коларчеву, које се понову сусрећу у структури широких градских тргова: Трга 
Републике и Студентског трга, до Калемегдана. 
Он се практично  може сматрати  капијом  пешачке зоне - Кнез Михаилове улице, те сигурно, 
као секвенца уласка и главни репер амбијента заслужује формирање квалитетнијег 
окружења, односно приступа - трга са јасно наглашеним микроелементима архитектуре.  
 

Целина 3 – Трг Николе Пашића  
 

Зона од Трга Николе Пашића до Главне поште, између зграде Народне скупштине, 
Скупштине града Београда и Пионирског парка један је од  најрепрезентативнијих делова 
Београда, оивичен  монументалним  зградама споменичког значаја и богатим зеленим 
површинама. 
 
Конкурсним програмом дефинисана је целина 3 – под називом Трг Николе Пашића, у 
оквиру које се издвајају 3 подцелине: подцелина 3.1 - простор самог Трга Николе Пашића, 
подцелина 3.2. - простор око Народне Скупштине у комуникацији са Пионирским парком и 
подцелина 3.3 - простор улица Дечанска, Нушићева, Косовска, пасажи и пешачке 
комуникације. 
  
Подцелина 3.1  Простор самог Трга Николе Пашића 
Трг Николе Пашића је један од најзначајнијих градских тргова, настао средином двадесетог 
века. Тако формиран, није мењао свој архитектонски оквир. Главне зграде које окружују 
овај простор формирајући обрисе трга чине богат грађевински фонд, који има значајне 
архитектонско-урбанистичке и културно-историјске вредности. Ови објекти представљају 
репрезенте раног периода међуратне и послератне изградње. Основне елементе високог 
урбаног вредновања овог простора чине успешно осмишљен архитектонски концепт, 
хронолошка слојевитост и изузетно значајна визура са Булевара краља Александра и 
комуникација трга са Теразијским платоом и тргом испред Народне скупштине 
Троугаони трг са две стране ограничен је врло фреквентним саобраћајницама, а са једне 
ослоњен на доминантну полукружну зграду некадашњег Дома синдиката. Величина трга и 
изузетан положај у коме се фокусирају правци визура из правца Булевара и чињеница да 
представља завршни мотив потеза испред Скупштина, умањују недостатке троугаоног типа 
трга. Добра пропорција трга у односу на окружење, уређење којим је високо зеленило уз 
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објекат у залеђу умањило његову доминацију као и добро одређен положај споменика 
Николи Пашићу афирмише овај трг за даље унапређење пре свега у смислу 
мултифункционалног коришћења. 
Овај трг представља јединствено решен јавни простор, јасно димензионисан захваљујући 
објектима који га окружују, изграђених у релативно кратком временском периоду (током 
средине 20. века). 
 
Подцелина 3.2 Простор око Народне скупштине и веза са Пионирским парком  
На ширем подручју између Теразија, Булевара краља Александра Обреновића и улице 
краља Милана издваја се зона репрезентативних објеката. Двор династије Обреновића, 
саграђен је на потезу улице краља Милана са намером да иницира примерени развој ширег 
просторног контекста. Касније, у међуратном периоду XX века,  са идејом о стварању 
Дворског комплекса у строгом центру Београда, у његовој непосредној близини изграђена 
је и палата Новог двора и низ значајних административних и привредно-административних 
објеката (Смедеревска банка, Министарство права и Министарство просвете, итд.) а на 
почетку потеза Булевара краља Александра репрезентативни објекат Народне скупштине.  
Данас, овај простор са поменутим објектима Дворова и Скупштина Србије, који сви имају 
статус културног добра, чине најрепрезентативнији административно-управни, 
архитектонско-урбанистички склоп  који визуелно обједињује Пионирски парк (некада 
Дворска башта), а функционално чине зону репрезентативних објеката највишег државног 
ранга. 
Цео овај простор, у урбаном смислу прилично разуђен, има снажан манифестациони 
карактер, посебно  када се посматра у контексту повезаности са Теразијама и Тргом 
Републике. 
 
Подцелина 3.3 Простор улица Дечанска, Нушићева, Косовска, пасажа и пешачких 
комуникација 
Дечанска улица, заједно са делом Македонске улице повезује Трг Николе Пашића и Трг 
Републике. По садржајима и намени објеката који је оивичавају: Дом омладине, зграда 
Борбе и други пословни и административни објекти, са, у највећем броју случајева,  
садржајима трговине у приземљу, као и по структури простора коју карактеришу и 
формирана проширења регулације у појединим деловима улице, Дечанска улица је у 
складу  са карактеристикама подручја коме припада.  Са друге стране, ову улицу у односу на 
претходно наведено, карактерише и  готово потпуно неадекватно партерно уређење. 
Нушићева улица, која повезује Теразије и Дечанску, по намени објеката који је окружују и 
садржајима, где су у приземљима доминантни, уз трговину и угоститељски садржаји и 
структури простора, такође је у складу   са карактеристикама подручја коме припада и 
такође је каратерише потуно неадекватно партерно уређење.   
 
Простором пасажа „Безистан“ остварена је веза Трга Николе Пашића са Тргом Теразије, а 
Чавкетовим пасажом са Нушићевом улицом и даље, преко Чумићевог сокачета са целином 
Трг Републике. Предметни пасажи су, у приличној мери, запуштени, без адекватних 
садржаја, иако су поједини иницијално били функционално формирани и адекватно 
уређени. 
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Уочени недостаци 
Основни недостатак је непостојање било какве функционалне интеграције јавног простора 
трга Николе Пашића и паркова око објекта Народне скупштине. 
Наглашена је доминација колског и јавног градског саобраћаја, који у потпуности раздваја 
сам Трг Николе Пашића од осталих ободних платоа објеката у окружењу.  Неуређене су и 
неопремљене пешачке површине (тротоари) и неакцентован прилаз згради Скупштине 
града са Трга Николе Пашића.  
Припадајући пасажи су  неосветљени и небезбедни.  
Неадекватно је партерно уређење улица Дечанске и Нушићеве. 
Неадекватна је уређеност и лош бонитет пешачких стаза у Пионирском парку и парку око 
Народне скупштине. 
 
Потенцијали простора 
Простор трга представља врло битан сегмент потенцијалног система јавних градских 
простора на правцу од Трга Републике  и Трга Теразије према Звездари, дуж Булевара краља 
Александра. 
Могућа је интеграција са парковима у окружењу. Потенцијал представља и изузетна визура 
са Трга Николе Пашића према Булевару краља Александра, као и обрнуто, амбијент Трга 
Николе Пашића представља завршни мотив визури са Булевара краља Александра. Добра 
пропорција трга у односу на окружење, са високим зеленилом које визуелно ублажава 
волумен објекат у залеђу и унапређује квалитет коришћења простора. 
Могуће је мултифункционално коришћење простора током читаве године (изложбе, 
сајмови, повремене спортске манифестације, клизалиште и сл.) 
Репрезентативност и доминантност објекта Скупштине Србије, представља највећи 
потенцијал. 
Део потеза Нушићеве улице, који повезује Теразије и Дечанску улицу, све више губи 
карактер пролазног, транзитног правца и поприма одлике места сусрета, задржавања, и 
окупљања, па у том смислу чини потенцијал за активацију овог простора као примарно 
пешачког. 
 

2.2. Историјат простора, градитељско и културно наслеђе 
 
2.2.1 Историјат и валоризација простора 
Детаљан преглед историјата и валоризације простора, укључујући и Археолошку анализу, 
дати су  у прилогу који је припремио Завод за заштиту споменика културе града Београда у 
приложеној документациј конкурсног програма. 
 
2.2.2 Смернице и препоруке за однос према градитељском и културном наслеђу 
Сва три централна трга налазе се  у целини Стари Београд која ужива статус претходне 
заштите, као простор који има значајну културно – историјску и амбијенталну вредност.  
 
За артикулисање архитектонско-урбанистичког решења отворених јавних простора тргова 
посебно је важна чињеница да су ови простори дефинисани и уоквирени објектима 
насталим у различитим периодима, кроз различите стилове и стилске карактеристике, а да 
при томе представљају складну целину. У том смислу, материјализација, опрема и свеукупан 
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дизајн отворених простора треба да кореспондира са наслеђеним градитељским фондом у 
окружењу у функционалном и естетском смислу. Значај објеката, њихове историјске, 
архитектонске, урбанистичке, стилске и естетске карактеристике, као и њихова просторна 
диспозиција и препознатљиве визуелне доминанте у менталној мапи града треба узети за 
полазну тачку у одређивању будућег карактера простора и обима интервенција. 
Приликом реконструкције тргова  очувати визуре са карактеристичних позиција, контролом 
висинске регулације урбаног мобилијара, позицијом планираних скулптура и других 
елемената (надстрешница и сл.). 
 
Материјализацијом, врстом и начином поплочавања, обликовањем отворених простора и 
усмеравањем визура и токова кретања, важно је укључити и повезати постојећи 
градитељски фонд у будуће просторно решење. 
Уколико је могуће у решење инкорпорирати презентацију археолошког наслеђа, које 
представља изузетан потенцијал простора, а у недовољној мери је доступан јавности. 
Могуће је дизајнирати нове елементе урбаног дизајна (клупе, жардињере, канделабре, 
корпе за отпатке, инфо табле и сл.) од квалитетних материјала, савременог уметничког 
израза и форме, којима би читав простор био повезан и обједињен у визуелном смислу у 
јединствену целину. 
У што је могуће већој мери користити зелене површине и високо зеленило за усмеравање 
визура и обликовно решење отворених простора.  
 
Опште и посебне смернице за однос према градитељском и културном наслеђу  дате су  у 
прилогу који је припремио Завод за заштиту споменика културе града Београда у 
приложеној документациј конкурсног програма. 
 

2.3. Саобраћајне карактеристике простора 
 
2.3.1. Постојеће стање 
Путна и улична мрежа 
Кроз предметно подручје сустичу се два радијална магистрална правца Булевар Краља 
Александра – Трг Николе Пашића - Дечанска до Нушићеве улице и Кнеза Милоша и Таковска 
улица, у функцији су повезивања садржајно различитих градских целина. На њима се 
обавља брзи путнички саобраћај, укључујући и градски превоз. 
Примарну путну и уличну мрежу карактеришу улице првог реда и улица другог реда чија је 
основна улога повезивање магистралних уводних праваца и опслуживање садржаја у 
предметном простору. 
У оквиру конкурсног обухвата улице првог реда: Трг Николе Пашића, Теразије, Коларчева, 
Македонска, Трг Републике, Француска, Булевар Деспота Стефана, Браће Југовића, Дечанска 
до Нушићеве  у функцију су везе појединих делова града са центром и зонама активности 
или становања. То су капацитетни потези намењени јавном и индивидуалном путничком 
саобраћају.  
Улице другог реда (Косовска, Нушићева) представљају везне елементе између примарне и 
секундарне путне и уличне мреже. Њихов задатак је да врше дистрибуцију циљног и 
изворног саобраћаја у оквиру одређених урбанистичких зона, обезбеде приступе гаражама 
и  снабдевање по посебном режиму. 
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Примарна и секундарна мрежа су у највећој мери ситуационо и нивелационо дефинисане и 
катастарски спроведене. 
 
Јавни градски саобраћај 
Подручје Старог града у постојећем стању, опслужено је са 32 линије јавног градског 
саобраћаја од чега 5 трамвајских, 7 тролејбуских и 20 аутобуских линија. Од укупног броја 
линија које опслужују ово подручје 22 линије има почетно-завршне станице на терминусима 
„Трг Републике", „Студентски трг", "Беко" и „Пристаниште", док преостале линије пролазе 
кроз овог подручје или га тангенционално опслужују. 
Трасе линија јавног градског саобраћаја крећу се примарним саобраћајницама централног 
подручја и то улицама: Краља Милана, Теразије, Коларчева, Васина, Француска, Булевар 
деспота Стефана, Македонска, Браће Југовић, Дечанска, Булевар краља Александра, 
Пашићев трг. 
Мрежа линија ЈГС-а кроз најужи градски центар као и дуж саобраћајница у непосредној 
близини, чини окосницу јавног превоза Београда. Трг Републике, формиран као тачка на 
којој се укрштају четири саобраћајна правца, у непосредној близини пешачке и трговачке 
зоне града, окружен пословним, културним, образовним и другим садржајима, има посебан 
значај у дефинисању концепта функционисања и развоја јавног саобраћаја у граду. 
На терминусу „Трг Републике", у Булевару деспота Стефана, почетно завршну станицу има 7 
аутобуских линија са фреквенцијом од 47.9 возила на сат и понуђеним капацитетом од 
преко 7000 места на сат, док је ка терминусу „Студентски трг", у Васиној улици, усмерено 7 
тролејбуских и 1 аутобуска линија са фреквенцијом од 93 возила на сат и понуђеним 
капацитетом од готово 10.000 места на сат. 
Овако развијена и разграната мрежа линија јавног градског саобраћаја обезбеђује врло 
добру опслуженост и директну повезаност најужег централног подручја са осталим градским 
подручјима, што за последицу има, преко 60% циљних путовања која се обаве јавним 
превозом.  
Данашњи примарни проблем у функционисању јавног саобраћаја је његово тешко 
пробијање улицама Београда, које због слабих капацитетних карактеристика, великог броја 
возила индивидуалног саобраћаја, паркираних возила, снабдевачког саобраћаја и 
непоштовања права коришћења „жутих трака" проузрокују малу брзину путовања, 
поремећаје у интервалима наиласка возила и велике губитке у времену путовања. 
Локације централних градских терминуса су већ деценијама предмет анализа са циљем да 
се пронађу нови простори ван најужег центра за њихово дислоцирање. Саобраћајна студија 
подручја Трга Републике показала је неопходност да се постојећи терминус „Трг Републике“ 
дислоцира.  
Планом детаљне регулације подручја између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша 
Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу – I фаза, који је у процедури усвајања, планиран је 
терминал јавног превоза „Дунавска“, као  обједињени терминал четири постојећа градска 
терминуса и то: „Студентски трг“, „Трг Републике“, „ Дорћол/Дунавска/“ и „Дорћол/СРЦ 25. 
мај/“, чиме се, у зони конкурсног подрчја, укида терминал ЈГС-а „Трг Републике“ у улици 
Браће Југовића. 
Да би се најуже централно подручје ослободило моторног саобраћаја било индивидуалног 
или јавног, терминуса и окретница, потребно је приступити реализацији независног шинског 
система високог капацитета, чиме би се створили услови за ширење пешачких зона као и 
другачије уређење појединих уличних профила при чему би већа површина била 



13 

 

препуштена пешацима и бициклистима.  
Према свим анализама развоја, студијама и нацртима планова различитих нивоа, као и 
према важећем ГП-у Београда 2021, независно од тога који је високо-капацитативни систем 
шинског превоза у питању, кроз предметно подручје пролази подземно, и у већини 
случајева укључује три подземна стајалишта: Главна пошта, Трг Николе Пашића и Трг 
Републике. 
 
Паркирање возила 
Једна од основних карактеристика везаних за стање паркирања у старом језгру Београда је, 
да је број захтева за паркирањем значајно већи од расположивог броја регулисаних паркинг 
места и да се за паркирање у великом проценту користе улични профили. 
Истраживањем је утврђено да се при максималном оптерећењу у "Кругу двојке" (око 15000 
возила) у оквиру профила саобраћајница паркира чак 90%, а у гаражама и оквиру уређених 
паркиралишта 10% свих паркираних возила. Од возила паркираних ван гаража и 
паркиралишта око 50% паркирано је на тротоарима. 
Улице, у којима је паркирање регулисано у уличним профилима, се налазе на простору од 
Васине улице па према дунавској падини као и према источном делу општине. Понуђени 
капацитет на уличним површинама у постојећем стању износи око 600 паркинг места. 
Паркирање је у највећем делу ових зона временски ограничено. 
Поред капацитета у уличним профилима у широј зони најужег централног подручја налазе 
се три јавне гараже и то: 

 гаража на Обилићевом венцу капацитета 629 паркинг места, која је најближа 
пешачкој зони Кнез Михаилове улице и Тргу Републике,  

 гаража у улици Народног фронта капацитета 318 паркинг места, која је најближа Тргу 
Теразије и 

 гаража Пионирски парк капацитета 450 паркинг места, која је најближа Тргу Николе 
Пашића. 

Поред капацитета у уличним профилима и у гаражама на растојању од око 250м од Трга 
Републике налази се јавни паркинг простор, привременог карактера, "Политика" са 
капацитетом од 56 паркинг места. 
За гаражу у Улици Народног фронта треба напоменути да је, с обзиром на њен нивелациони 
положај у односу на садржаје Теразијиског гребена, њена локација нешто мање атрактивна 
са аспекта пешачке доступности. 
 
Стање у овом сегменту саобраћаја захтева активности на повећању ефикасности јавног 
градског саобраћаја, његовим издвајањем на независне трасе, како би јавни саобраћај био 
ефикаснији у опслуживању централног подручја али, у исто време, и реализацију нових 
гаражних капацитета који би били лоцирани испод јавних уличних профила и других јавних 
површина. 
 
Пешачки саобраћај 
Пешачки ток на правцу Теразије - Трг Републике - Калемегдан,  укупном дужином Кнез 
Михаилове улице и делова попречних улица, данас представља готово једину пешачку  
зону. Проласком кроз пасаж „Безистан“, Чавкетов пасаж,  Чумићево сокаче и друге 
малобројне, изграђене али не и уређене пешачке пролазе, обезбеђује се пешачка 
комуникација, без директног сукоба са моторним саобраћајем, са простора Трга Николе 
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Пашића ка Теразијама и Тргу Републике. Ови простори су у постојећем стању запуштени 
иако представљају јавне просторе које је могуће ефикасно уредити. Од чисто пешачких 
деоница треба поменути и потез улице Скадарске, (у контактном подручју конкурса), која 
пролази кроз стару боемску четврт Скадарлију. 
Један од најзначајнијих, најатрактивнијих и најфреквентнијих пешачких простора је Трг 
Републике.  То је простор посебног карактера, тачка сусрета, окупљања, бунта, растанка, део 
менталне слике града са опипљивим духом места. Вероватно главна реперна тачка и 
незаобилазно место "Београда за почетнике", део је значајног градског потеза Славија-
Калемегдан и стециште културних збивања. Трг је виталан и динамичан простор, који 
подједнако пулсира и током дана и ноћи. Насупрот њему Трг Николе Пашића данас 
представља место тематског окупљања група грађана, одржавања манифестација које већ 
постају традиционалне, изложба цвећа, зимско клизалиште... 
 
2.3.2. Смернице и препоруке за саобраћајне површине 
Опште смернице за саобраћајне површине 
Све досадашње анализе указују, а исто тако и искуства других средина, да је развој и 
унапређење коришћења отворених јавних површина последично условљен саобраћајним 
системом. 
С обзиром на тренд развоја јавних простора и коришћења у друге сврхе, често, привидно, 
некомпатибилне са саобраћајем, потребно је ускладити развој укупног простора тако да се у 
складу са одабраним приоритетима у одређеним деловима простора, омогући предност, 
једног или другог аспекта коришћења - колског саобраћаја или пешачког 
мултифункционалног коришћења. Привидно некомпатибилне стога што је саобраћајна 
приступачност кључна чак и за потпуно пешачки оријентисане просторе.  
Сигурно је да ће планирани масовни транспортни систем, као и планирана изградња јавних 
гаража на ободу историјског језгра, ослободити велике капацитета јавних простора за 
квалитетнију (са становишта пешака) употребу и уређење.  
У том контексту, постепено перманентно смањења моторног и увећања пешачког 
саобраћаја у централној зони, указује на правац којим би будући развој јавних површина 
централне зоне на подручју општине Стари град, био стимулисан и пре него што се стекну 
услови које ће обезбедити јавни танспортни масовни шински сиситем. 
 
Орјентационе позиције излаза из планираних подземних станица евентуалног високо-
капацитативног шинског превоза: Главна пошта, Трг Николе Пашића и Трг Републике,  
приказане у графичком прилогу Граница конкурса са поделом на целине. 
 
Путна и улична мрежа 
Према Генералном плану Београда 2021 минимална регулациона ширина код 
реконструкција постојећих уличних профила: 

  магистралних праваца износи око 22,0m и садржи одвојене коловозе и обостране 
тротоаре (7+2+7+2х3); 

 улица првог реда износи 18,0m (12+2х3), изузетно 15,0m, у случају просторних 
ограничења; 

 улица другог реда износи 12,0m (7+2х2,5), изузетно 9,5m (6,5+2х1,50) у случају 
просторних ограничења. Шире регулационе мере ових саобраћајница омогућавају 
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организацију паркинг површина ван коловоза и формирање једностраних или 
обостраних дрвореда. 

Препоручује се да се због неповољних ефеката на простор регулациони појас, где је то 
могуће, третира пејзажно, или да се одговарајућим нивелационим решењима избегну 
непосредни контакти са ивичним садржајима.  Приступе гаражама планирати са улица 
нижег ранга, а снабдевање вршити по посебном режиму. 
 
Према препорукама Секретаријата за саобраћаја Градске управе града Београда конкурсним 
решењем потребно је: 

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

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

 
Јавни градски саобраћај 
Према препорукама Секретаријата за саобраћаја Градске управе града Београда конкурсним 
решењем потребно је: 

 омогућити релизацију коридора независног високо-капацитативног шинског превоза 
са стајалиштима на локацијама (у оквиру предметне зоне): Главна пошта, Трг Николе 
Пашића, Трг републике. 

 омогућити задржавање, свих подсистема јавног градског превоза путника на подручју 
предметна три централна трга, који представљају најужу централну зону града; 

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

 не смањивати постојећи број такси стајалишта и омогућити постављање посебних 
ознака, дисплеја који означавају места такси стајалишта; 

 предвидети места за заустављање туристичких аутобуса; 
 
Приликом пројектовања потребно је узети у обзир димензије и саобраћајно-техничке 
карактеристике возила ЈГС-а. 
 
Паркирање 
Конкурсним решењем омогућити релизацију гаража предвиђених Планом генералне 
регулације мреже јавних гаража („Сл.лист града Београда“ бр. 19/11), као и новопланиране 
подземне јавне гараже, у зони парка на углу Влајковићеве и Косовске улице. 
 
Према наведеном плану, у оквиру конкурсног подручја планиране су две нове подземне 
јавне гараже: Трг Републике у оквиру програмом конкурса дефинисане целине - Трг 
Републике и Косовска у оквиру целине Трг Николе Пашића.   
Диспозиције ових гаража, као и постојећих јавних гаража у зони конкурса, дате су у оквиру 
графичког прилога Граница конкурса са поделом на целине,  док су оријентационе позиције 
улаза и излаза, као и капацитети ових гаража дати у документацији конкурсног програма 
(Извод из ПГР-а мреже јавних гаража).  
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За подземну гаражу у оквиру зоне Трга Републике пожељно преиспитати позиције 
улаза/излаза у подземну гаражу, и по жељи, анкетно, дати предлог решења ове гараже, у 
складу са партерним уређењем и имајући у виду планирану подземну станицу метроа. 
 
Новопланирана подземна јавна гаража, у зони парка на углу Влајковићеве и Косовске улице 
налази се, у оквиру програмом конкурса дефинисане, целине Трг Николе Пашића.  Њена 
диспозиција и хоризонтални габарит, оријентационе позиције улаза и излаза и капацитет,  
приказани су у оквиру графичког прилога Граница конкурса са поделом на целине. 
 
Пешачки саобраћај 
Према препорукама Секретаријата за саобраћаја Градске управа града Београда конкурсним 
решењем потребно је: 

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

 пешачке стазе и прелазе решити у складу са правилником о техничким стандардима 
приступачности („Сл. гласник РС“, бр. 46/2013).  

 предвиди унапређење туристичке сигнализације у предметној зони. 
 
Постојеће локације подземних пешачких пролаза, у оквиру целине Теразије и целине Трг 
Николе Пашића (Нушићева-Дечанска), се задржавају како је приказано у графичком прилогу 
Граница конкурса са поделом на целине. 
 
Учесници конкурса, оријентационе позиције из евентуалних будућих подземних станица 
метроа (Главна пошта, Трг Николе Пашића и Трг Републике) могу, уколико решењм 
предвиђају подземне пешачке комуникације, планирати као позиције улаза у подземне 
пешачке пролазе.  
 

2.4. Зелене површине 

2.4.1. Постојеће стање 
У оквиру конкурсног подучја, осим Природног добра - Пионирског Парка, уврштеног у 
конкурсно подручје за ниво анкетног решења, иако постоје зелене површине различитог 
бонитета, готово да нема висококвалитетних зелених површина и засада. 
 
У оквиру просторне целине Трг Републике налазе се следеће јавне зелене површине:  

 на самом Тргу републику најзначајније су четири симетрично распоређене, 
геометријски обликоване и партерно уређене зелене површине око постамента 
споменика Кнезу Михаилу, 

 плато др. Зорана Ђинђића већим делом заузимају зелене површине на којима има 
високе вегетације са појединим примерцима изузетног квалитета исто као у оквиру 
сквера код дома Војске, на коме је при последњој реконструкцији, у блиској 
прошлости, употребљен и квалитетан биљни материјал ниског растиња. 

 
У оквиру просторне целине Трг Теразије нема зелених површина изузев дрвореда дуж 
улица Коларчеве и Теразија, који није у континуитету.  
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У оквиру просторне целине Трг Николе Пашића налазе се следеће јавне зелене површине: 

 на самом Тргу Николе Пашића најзначајнији су платани засађени при последњој 
реконструкцији,  

 у оквиру зелених у површина у непосредном окружењу Скупштине Србије налазе 
поједини вредни примерци лишћара и четинара,  

 зелена површина парка у Влајковићевој улици, у приличној мери девастирана и 
неадекватно уређена,  

 дуж појединих мањих деоница  Дечанске и Косовске улице постоји линеарно 
зеленило  у виду дрвореда, 

 Пионирски Парк, са изузетно значјаним зеленим површинама и високовредним 
високим растињем, заштићен као значајно природно добро 

 
2.4.2. Смернице и препоруке за уређење зелених површина  
Планиране зелене површине у оквиру конкурсног подручја  треба да чине систем зелених 
површина - витални део урбаног пејзажа и да својим визуелним и функционалним 
специфичностима буду прилагођене микролокацијама и архитектонском окружењу. 
Постојеће зелене површине у оквиру партерног уређења, требало би у квантитативном 
смислу задржати, макар у постојећем обиму, а пожељно је повећање удела зелених 
површина на овом подручју са посебним освртом на избору биљних врста.  
За потребе реализације циљева конкурса, дозвољена је реорганизација и 
препозиционирање зелених површина.  
Посебну пажњу треба посветити редизајнирању постојећих и увођењу нових типова водених 
површина. 
Потребно је, током даље разраде подручја, након валоризације постојеће високе вегетације,  
задржати квалитетна стабла. 
 
2.4.3. Заштита природних добара 
У циљу заштите природе планирано је очување и унапређење јавних зелених површина на 
предметном подручју, које заузимају посебно место због тога што систем зелених површина 
града има мултифункционалну улогу, а бенефити се огледају у квалитету животне средине, 
биодиверзитету, економској добити и добити друштва. 
 
Решењем о стављању под заштиту природног добра „Пионирски парк“ („Сл. лист града 
Београда“, бр. 43/07), природно добро „Пионирски парк“ стављено је под заштиту, као 
споменик природе, ради очувања просторно-амбијенталних, културноисторијских, 
ботаничких и биоеколошких карактеристика и очувања репрезентативног идентитета 
градског центра, као и одржавања и унапређења стања биолошких, естетских и туристичких 
вредности Београда. Заштићено природно добро категорише се као значајно природно 
добро. На заштићеном природном добру успостављен је се режим заштите III степена, а 
Решењем су утврђене опште и посебне мере заштите и коришћења овог природног добра 
(члан 4 и 5 овог Решења). Укупна површина заштићеног природног добра износи 3 ha 60 a 13 
m², која је у границама једене катастарске парцеле. Заштићено природно добро поверено је 
на управљање, односно старање, ЈКП „Зеленило Београд”. 
У  пратећој документацији конкурсног материјала приложено је  Решење о стављању под 
заштиту природног добра „Пионирски парк“ („Сл. лист града Београда“, бр. 43/07) 
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2.5. Инфраструктура 
 

Постојеће трасе инфраструктурне мреже приказане су на ситуацији припремљеној у 
документацији програма конкурса на  Катастру подземних инсталација. 
 

2.6. Планска документација 
 
Према Генералном плану Београда 2021 ("Службени лист града Београда", бр. 27/03, 25/05, 
34/07, 63/09 и 70/14) примарне намена зоне Трг Републике су саобраћајне површине,  јавне 
површине за паркове и јавно зеленило и површине за активности од општег интереса, док су 
објекти по ободу трга намењени јавним садржајима (објекати културе – Народни музеј, 
Народно позориште) и комерцијалним садржајима – посебни пословни комплекси. Ободне 
и припадајуће јавне саобраћајнице, улице Васина, Македонска, Француска, Браће Југовића, 
Булевар Деспота Стефана, Македонска, као и сам Трг Републике, су дефинисане као улице 
првог реда, док су остале дефинисане као локалне улице. Такође је на предметном подручју 
планирана јавна гаража, према Плану генералне регулације мреже јавних гаража, као и 
тунелска траса метроа, са стајалиштем на Тргу.               
 
Према Генералном плану Београда 2021 примарна намена зоне Теразије је саобраћајна 
површина, док су објекти по ободу зоне намењени комерцијалним садржајима – посебни 
пословни комплекси и јавним садржајима (Министарство културе). Припадајуће јавне 
саобраћајнице, улице Коларчева, Трг Теразије и Трг Николе Пашића су улице првог реда, док 
су Призренска и Балканска дефинисане као улице другог реда. Такође је на предметном 
подручју планирана тунелска траса метроа. Није планирано стајалиште на Тргу Теразије.               
 
Према Генералном плану Београда 2021 примарна намена зоне Трг Николе Пашића су јавне 
површине за паркове и јавно зеленило, саобраћајне површине и површине за објекте и 
активности од општег интереса, док су објекти по ободу зоне намењени углавном јавним 
садржајима (Дом синдиката, Скупштина града и Скупштина Србије), комерцијалним 
садржајима – посебни пословни комплекси, пешачким и парковским површинама.  
Саобраћајнице, део Трга Николе Пашића и Дечанска до Нушићеве улице као и Таковска – 
Кнеза Милоша представљју магистралне правце. Део Трга Николе Пашића према Тргу 
Теразије, Теразије и Дечанска до Нушићеве у систему путне и уличне мреже на подручју 
Генералног плана представљају улице првог реда. Испод саобраћајница део Трга Николе 
Пашића и Дечанске улица планирана је траса метроа која пролази подземно, са станицама 
Главна пошта и Трг Николе Пашића.           
Улице Косовска и Нушићева су улице другог реда и представљају везни елеменат између 
примарне и секундарне уличне мреже.  
      
Предметни простор није детаљно плански разрађен.  
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3. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК - ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ И ПОСЕБНИ ПРОГРАМСКИ УСЛОВИ И 
ПРЕПОРУКЕ ПО ЦЕЛИНАМА 

 
3.1 Опште смернице 
 
Уређење три централна градска трга и отворених јавних простора који их повезују, 
подразумева, пре свега, унапређење, додатну активацију и осавремењивање отворених 
градских простора и њихових садржаја, кроз ремоделацију и опремање партерних 
површина. 
 
Предложена пројектантска и програмска решења морају бити примерена 
најрепрезентативнијем и функционално најзначајнијем делу Београда, утемељена на 
вредновању постојећих историјских, природних, културолошких и функционалних значења 
овог простора. 
Предлог унапређења и уређења система јавних простора трабало би да јасно дефинише у 
којим је деловима мреже јавних простора пешачко кретање и коришћење приоритетно и са 
становишта укупног саобраћајног система, могуће као доминантно, као и какве су повратне 
последице на саобраћајни систем. 
Улице, тргове, пјацете, платое, пасаже, подземне пролазе и друге пешачке површине 
ремоделовати и формирати на начин да подржавају постојеће и уводе нове пешачке токове 
у простор, пре свега у циљу безбедног кретања и формирања јединствене мреже јавних 
површина и то на потезу све од Кнез Михаилове улице, преко предметног подручја, до Трга 
Славија и Трга Вуков споменик. 
 
Предложена пројектантска и програмска решења морају бити и таква да:  
 афирмишу потенцијале предметног простора и осим примарне функције пешачког 

саобраћаја у што квалитетнијим условима, омогуће вишенаменско коришћење  
простора  активираног, у зависности од локације и примарног карактера микроабијента, 
садржајима из домена: културе, уметности, забаве и трговине, који простор чине 
привлачним за различите групе корисника током целе године и у различито доба дана;  

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

 се у зависности од примарног карактера простора и намена објеката у окружењу; може 
обезбедити реализација сценарија различитих јавних манифестација и активности; 

 планирано партерно уређење подручја буде базирано, са аспекта дизајна и 
материјализације, на употреби племенитих и трајних материјала, у смислу избора 
застора пешачких површина, урбане опреме и расвете јавног градског простора. 

 у што већој мери афирмишу концепт одрживости, како еколошке, тако и енергетске и 
економске, те лаку и економичну експлоатацију и одржавање.  

 обезбеде мобилност, доступност и безбедност за све групе корисника. 
 омогуће фазну реализацију, пре свега, у првој фази неуређених и неприкладно уређених 

површина. 
 

Предложена пројектантска решења треба да буду таква да обезбеде пешачке комуникације 
и приступне путеве без препрека, услове за несметано кретање и приступ свим јавним 
пешачким саобраћајним површинама, саобраћајним терминалима, парковима и зеленим 
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површинама, јавним просторима и објектима и корисничким сервисима за све групе 
корисника, што се посебно односи на обезбеђење услова несметаног  и неограниченог 
коришћења  јавног простора групама корисника који отежано приступају. 
 
Изградња нове физичке структуре са предлогом планиране јавне намене треба да буду 
тема, само ако су неопходне да би се неки простор дефинисао,  унапредио амбијент и дао 
акценат у простору (нпр. Трг Републике).  
 
При пројектовању приоритет дати реалним и одрживим решењима. 

 
Предложена пројектантска решења морају се заснивати на филозофији унапређења 
квалитета живота и животне средине у складу са принципима одрживог развоја. У том 
смислу, пожељно је предложеним решењима афирмисати идеје о зеленом граду и 
унапређењу квалитета градског живота у контексту екологије, а све у циљу квалитетнијег, 
ефикаснијег и рационалнијег коришћења јавних градских простора који су предмет овог 
конкурса.  
 
Одредити позицију и обликовање урбане опреме која, између осталог, обухвата: 

 Елементе и просторе за седење: клупе, подзиди, ивичњаци, степеништа и друго... 
 Елементе јавног осветљења 
 Посуде за отпатке 
 Информације: путокази, информационе табле и стубови, јавни часовници... 
 Рекламе: билборди, рекламни панои и табле... 
 Жардињере 
 Надстрешнице, павиљони, тенде... 
 Телефонске говорнице, разни услужни аутомати, интернет пунктови, поштански 

сандучићи... 
 Уметност у јавном простору: скулптуре, мозаике, мурале, просторне инсталације,  

мултимедију, landart... 
 Аутобуске надстрешнице и заклоне 
 Продају: киосци, покретна колица, склопиви штандови, покретне тезге, апарати за 

сладолед и кокице... 
 
У оквиру предлога обликовања елемената урбане опреме пројектант може, осим ауторског  
предлога, понудити и готов каталошки производ, уколико сматра да је примерене форме и 
материјализације. 
 
Урбана опрема треба да омогући рационално, иновативно, функционално и динамично 
коришћење јавног простора са посебно наглашеном потребом трансформације јавног 
простора у циљу омогућавања различитих сценарија културних и друштвених догађања.   
 
За урбану опрему, који захтева коришћење електричне енергије,  користити нова техничка и 
технолошка решења у циљу минимизирања потрошње електричне енергије 
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Потребно је предложити локације и примерено обликовање јавних тоалета, чији је 
недостатак посебно  наглашен на овом простору,  као самосталних надземних или 
подземних структура или у оквиру других планираних елемената урбаног мобилијара. 
 

Елементи урбане опреме из изабраних конкурсних радова биће коришћени као основ за 
дефинисање стандарда, норматива и препорука за обликовање и дизајнирање урбане 
опреме и припреме елабората урбаног мобилијара за Град Београд. 
 
Акцептирати постојећу расвету прочеља фасада и предложити осветљење нових садржаја, 
са посебним освртом на осветљење парковских површине око Народне скупштине.  
Приликом давања предлога за елементе осветљења водити рачуна да простор буде 
адекватно осветљен.  
 
Водити рачуна о могућностима фазне реализације просторних и функционално-технолошких 
подцелина.  
 
 
3.2 Посебни програмски услови и препоруке по целинама 

3.2.1. Конкурсни задатак, закључци и препоруке за целину Трг републике2  
Потребно је дати предлог:  

 програмског и пројектантског решења за ново партерно уређење слободних 
површина целине Трг Републике. Предложено партерно решење треба да омогући 
вишенаменско коришћење простора – пешачко кретање, места задржавања, места 
сусрета, реализацију различитих активности из домена културе, уметности и забаве, 
одржавање различитих манифестација, уз адекавтан урбани мобилирај присуство 
партерног и високог зеленила и елемената воде (мирне водене површине, фонтане, 
водоскоци, чесме...)  

 програмске и пројектантске интервенције – нове физичке структуре у делу блока 
између улица Браће  Југовића, Македонска, Трг Републике и Булевар Деспота 
Стефана. Програмски садржаји нове физичке структуре могу бити искључиво у 
режиму јавног начина коришћења.  

 преиспитати позиције улаза/излаза у планирану подземну гаражу у оквиру зоне Трга 
Републике и по жељи, анкетно, дати предлог решења ове гараже у складу са 
предложеним партерним уређењем и имајући у виду будућу подземну станицу 
метроа.  

 
Споменик Кнезу Михаилу и „Миленијумски сат“ задржавају се на постојећим локацијама у 
постојећем стању. 
Размотрити могућност измештања споменика Браниславу Нушићу на погодну локацију у 
Нушићевој улици. 
 

                                                 
2
 Обухват целине Трг републике приказан на графичком прилогу – Граница конкурса са поделом на целине. 
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Размотрити повезивање, односно интеграцију две стране централног простора Трга 
Републике и блока између улица Браће  Југовића, Македонска, Трг Републике и Булевар 
Деспота Стефана, пешачким везама.  
 
Предвидети подизање квалитета зелених површина. 
 
Водити рачуна о диспозицији урбаног мобилијара у контексту вишенаменског коришћења 
простора. 
 
Могуће је дизајнирати уметничке инсталације у сврху креирања посебног идентитета или за 
игру деце. Предност дати интерактивним елементима за игру деце у циљу афирмације 
дружења. Исто тако, могуће је руководити се стратегијом public art-a у погледу изналажења 
оптималних решења. Приликом обликовања простора или дизајнирања елемената за игру 
деце водити рачуна о захтевима за безбедност деце.  
 
Оријентациона позиција излаза из евентуалне будуће подземне станица метроа приказана 
је у графичком прилогу Граница конкурса са поделом на целине у документацији програма 
конкурса. 
 
Елементи регулације за  предлог програмске и пројектантске интервенције – нове физичке 
структуре у делу блока између улица Браће  Југовића, Македонска, Трг Републике и Булевар 
Деспота Стефана: 

 привремени објекат тржног центра „Стакленац“ предвиђен је за уклањање; 
 конкретна намена предметне изградње, осим да мора бити из домена културних 

садржаја у режиму  јавног коришћења, није дефинисана представља предмет 
конкурсне разраде; 

 капцитет предметне изградње није дефинисан и представља предмет конкурсне 
разраде; 

 елементи вертикалне регулације нису дефинисани кроз спратност/висину објеката и 
представљају предмет конкурсне разраде. Они ће бити резултат целовитог 
просторног сагледавања; 

 положај грађевинских линија није дефинисан и представља предмет конкурсне 
разраде. Хоризонтална регулација блока у делу улице Браће Југовића / Македонске 
се задржава (објекти кафане "Зора" и биоскопа "Балкан"). 

Препорука Завода за заштиту споменика културе града Београда је да сви објекти у залеђу 
биоскопа „Балкан“ и кафане„Зора“ који представљају хетерогену структуру, непримерену 
амбијенту старог градског језгра и не могу се уклопити у будућу трансформацију трга, буду 
уклоњени. 
 
3.2.2. Конкурсни задатак - закључци и препоруке за целину Трг Теразије3  
Потребно је дати предлог:  

 за партерно уређење целине Трг Теразије у контексту непрекинутог јавног простора 
на потезу од Калемегдана до Славије. Предложено партерно решење треба да 
омогући вишенаменско коришћење простора – пешачко кретање, места сусрета, 

                                                 
3
 Обухват целине Трг Теразије приказан на графичком прилогу – Граница конкурса са поделом на целине. 
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места задржавања, уз адекавтан урбани мобилирај и умерено присуство партерног и 
високог зеленила и елемената воде (мирне водене површине, фонтане, водоскоци, 
чесме...).  

 пројектанско решење ремоделације улазних партија у подземне пешачке пролазе.  
 новог визуелног и програмског (у смислу намене и садржаја) идентитета подземних 

пешачких пролаза у циљу активирања корисног подземног простора. Прецизна 
позиција и хоризонтална регулација подземних  делова пешачких пролаза приказани 
су у прилогу Катастарски план, у документацији програма. Предлог дати на 
анкетном нивоу. 

 
Теразијска чесма и Спомен обележје обешенима 1941.године, задржавају се на постојећим 
локацијама. 
За Спомен обележја обешенима 1941.године, размотрити начине презентације и 
акцентовања. 
 
Предвидети подизање квалитета зелених површина. 
 
Водити рачуна о диспозицији урбане опреме у контексту примарне намене, као и могућег 
вишенаменског коришћења простора.  
 
Предвидети јединствено решење надстрешница испред угоститељских садржаја унутар 
пасажа, као и на самом тргу.   
 
Могуће је дизајнирати уметничке инсталације у сврху креирања посебног идентитета. 
 
3.2.3. Конкурсни задатак - закључци и препоруке за целину Трг Николе Пашића4  
Потребно је дати предлог:  

 за интеграцију целокупног простора целине Трг Николе Пашића. 
 програмског и пројектантског решења за ново партерно уређење слободних 

површина подцелине Трг Николе Пашића. Предложено партерно решење треба да 
омогући вишенаменско коришћење простора – пешачко кретање, места задржавања, 
места сусрета, реализацију различитих активности из домена културе, уметности и 
забаве, одржавање различитих манифестација, уз адекватан урбани мобилирај 
присуство партерног и високог зеленила и елемената воде (мирне водене површине, 
фонтане, водоскоци, чесме...). 

 програмског и пројектантског решења за репрезентативно уређење и опремање 
отвореног простора око зграде Народне скупштине, којим је могуће кроз 
материјализацију, поплочавање, обликовање зеленила, декоративно осветљење, 
уношење различитих примерених садржаја и друге елементе дизајна визуелно 
повезати зграду Народне скупштине са Пионирским парком и објектима Старог и 
Новог двора уз омогућавање алтернативног коришћења простора за јавне 
манифестације, прославе и сл. Препорука је да простор Пионирског парка, иако није у 
обухвату примарне границе конкурса, треба посматрати јединствено са простором 

                                                 
4
 Обухват целине Трг Николе Пашића приказан на графичком прилогу – Граница конкурса са поделом на целине. 
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око и испред Народне скупштине и у том смислу, анкетно, дати предлог  за уређење 
и Пионирског парка у складу са условима који проистичу из Решења о заштити 
природног добра. 

 пројектантским решењем са посебном пажњом предложити место за постављање 
споменика Краљу Александру I Крађорђевићу у оквиру простора у окружењу 
Народне  Скупштине. У том смислу, одредити позицију, димензију, оријентацију, 
типологију, а по жељи и ликовно-обликовни третман споменика у односу на 
постојећу физичку структуру као и сагледивост споменика у односу на главне 
саобраћајне пешачке и колске токове. 

 програмског и пројектантског решења новог сквера – урбаног „џепа“ у оквиру 
Нушићеве улице, која све више губи карактер пролазног, транзитног правца и 
поприма одлике места задржавања, окупљања и сусрета. У том смислу дефинисати и 
саобраћајно решење у Нушићевој, којим је овај простор потребно максимално 
ослободити, уз режимско коришћење саобраћајних површина за потребе 
снабдевања, са могућношћу несметаног приступа свим објектима за потребе 
комуналних, ватрогасних и возила хитне помоћи. 

 програмског и пројектантског решења партерног уређења пешачких површина улица 
Дечанске и Косовске, пасажа и пешаких комуникација. 

 новог визуелног и програмског (у смислу намене и садржаја) идентитета подземног 
пешачких пролаза (Дечанска-Нушићева) у циљу активирања корисног подземног 
простора. Прецизна позиција и хоризонтална регулација подземних делова пешачких 
пролаза приказани су у прилогу Катастарски план, у документацији програма. 
Предлог дати на анкетном нивоу. 
 

Приликом предлагања локација за постављање споменика задржати позицију споменика 
Николи Пашићу. 
 
Предвидети даље подизање квалитета зелених површина. 
 
Простор улица Дечанска, Нушићева, Косовска, пасажа и пешачких комуникација, поред 
основне функције треба да садрже и повезујуће елементе обликовања ради формирања 
препознатљивог јавног простора коме припадају. 
 
Посебну пажњу посветити уређењу и опремању простора на потезу од Трга Николе Пашића 
ка Чумићевом сокачету. 
 
При пројектовању водити рачуна о диспозицији, позицијама улаза и излаза и капацитетима,  
подземних јавних гаража планираних у оквиру целине Трг Николе Пашића.  Диспозиција, 
оријентационе позиције улаза и излаза и капацитет, планираних гаржа  приказани су у 
оквиру графичког прилога Граница конкурса са поделом на целине и Извод из ПГР-а мреже 
јавних гаража. 
 
Водити рачуна о диспозицији урбаног мобилијара у контексту вишенаменског коришћења 
простора. 
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Могуће је дизајнирати уметничке инсталације у сврху креирања посебног идентитета или за 
игру деце. Предност дати интерактивним елементима за игру деце у циљу афирмације 
дружења. Исто тако, могуће је руководити се стратегијом public art-a у погледу изналажења 
оптималних решења. Приликом обликовања простора или дизајнирања елемената за игру 
деце водити рачуна о захтевима за безбедност деце.  
 
Оријентационе позиције излаза из евентуалних будућих подземних станица метроа 
приказане су у графичком прилогу Граница конкурса са поделом на целине у документацији 
програма конкурса. 
 

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РАДОВА 
 
Поред поштовање и задовољења услова из програма и конкурсног задатка,  те 
усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама Жири 
ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума: 

- Јасан просторни концепт,  препознатљив у основној идеји уређења подручја као 
целине и делова као посебних просторних целина, 

- Функционално - естетски квалитет урбанистичког-архитектонског решења, 
- Испуњење захтева поливалентности простора и техничке рационалности, 
- Економичност решења у извођењу и експлоатацији, 
- Однос према градитељском и културном наслеђу,  
- Однос према контактном подручју, 
- Примена еколошки и енергетски одрживих решења очувања и унапређење 

квалитета животне средине (примена еколошког  дизајна) 
- Могућност фазне реализације 
- Спроводљивост решења у складу са конкурсним условима 
- Унапређење саобраћајних карактеристика простора 

 
Поред општих критеријума Жири ће вредновати конкурсне радове и на основу 
испуњености принципа (посебних препорука) датих у оквиру Програма конкурса. 
 

5. ПРАВИЛА КОНКУРСА 
 
5.1. Услови за учешће на кокнурсу  

 
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из 
области архитектуре, пејзажне архитектуре и дизајна, без обзира на њихову 
територијалну припадност и њихове личне особине. Учесници конкурса имају слободу да у 
своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и 
знањима допринели  унапређењу конкурсних решења,  као и студенте архитектуре, 
пејзажне архитектуре и дизајна.  
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и 
спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са 
истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује 
Конкурс. 
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Обавезни услови за учешће на конкурсу  

 Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом 
конкурса. 

 Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и 
садржати све делове одређене расписом конкурса. 
 

5.2. Услови за спровођење конкурса 
 
Конкурс се расписује у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и 
спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС" бр. 58/2012), (у 
даљем тексту: Правилник)  
Сваки учесник конкурса који је званично преузео конкурсну документацију стиче право 
учешћа на конкурсу. 
Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. 
 

5.3. Садржај конкурсног рада  
 
Текстуални део 
Образложење решења  на до 12 страна А3 формата садржи:  
 Објашњење креативне идеје конкурсног решења, образложење и опис концепта 

пројекта и предлого за фазну реализацију. 
 Појединачно, по задатим целинама дати образложење решења укључјући: 

- Опис архитектонско урбанистичког решења са динамиком реализације, 
- Опис и образложење одабраних материјала (боја текстура, обрада) 
- Опис примене начела енергетске ефикасности и еколошки прихватљивих решења 

уређења (код пројектовања јавне расвете, озелењавања, материјализације...) 
- Образложење рационалности и економичности решења са приложеном проценом 

трошкова опремања и уређења 
 Умањени графичким прилози предложеног решења на А3 формату.  

 
Графички прилози   
 
 Ситуација – регулационо нивелационо решење конкурсног подручја – контекстуални 

ниво са предлогом фазне реализације међусобно независних техничких и просторних 
целина        Р 1 : 1000 

 Идејно урбанистичко-архитектонско решење по целинама, са предлогом урбане 
опреме и пејзажног уређења простора  
- Основа партера сваке целине    Р  1:333.33 
- Карактеристични пресеци и изгледи сваке целине за целине 1 и 2, односно 

подцелине за целину 3    Р  1:333.33 
 Минимално 2 просторна приказа по целини, односно подцелини.  

Обавезно је приложити просторне приказе из задатих тачака (задате тачке обележене су 
на графичком прилогу – Граница конкурса са поделом на целине) 
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 Карактеристичне основе, пресеци и изгледи нове изградње у целини 1, уколико је 
предвиђена       Р  1:333.33 

 Детаљи партера и урбане опреме (основа, пресек, 3D приказ)  
 

Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички 
прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови 
који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани. 
 
5.4. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада 
 
Текстуални део 
 Текстуално образложење на до 12 страница А3 формата доставити у 6 примерака. 
 Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет 

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

 
Графички део 
 Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 см, 
 Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу,фонт Ariаl, 

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

 
Сви прилози, графички и текстуални,  морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора 
бити и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ). На 
спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl, 
Bold, 50. 
 
Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу. 
 Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву 

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

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

 
Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно 
решење и варијанте решења нису дозвољене. 
 
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа, 
означавају се истом шифром. 
 
Све прилоге, текстуалне и графичке  обавезно је  доставити и  у електронскоj   форми, у pdf 
формату, у резолуцији од 200dpi,  на СD-у или на флеш меморији. 
 
Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву, 
димензији и броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не 
садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.  
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5.5. Садржај изјаве конкурената 
 
Конкурентом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао конкурсни 
рад у складу са овим Расписом конкурса. 
Садржај Изјаве конкурента, обухвата следеће: 

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

- Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника. 
- Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда. 
- Изјава о преносу свих имовинских права аутора. 
- Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен 

или откупљен. 
- Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника,  о именовању лица    

кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo испуњава 
услове учeшћa нa кoнкурсу. 

- Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са  подацима за 
уплату за наведена лица (ауторе и сараднике). 

- Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у  
случају да није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима. 

 

5.6. Конкурсни рокови 
 

 Почетак   конкурсног   рока / датум оглашавања    17.12.2014. 
Конкурсна документација преузима се уз накнаду од Друштва архитеката Београда, 
Кнеза Милоша 7a/III,  од 17.12.2014. сваког радног дана од 09.00 до 16.00 часова или 
се могу наручити преко канцеларије Друштва архитеката Београда тел: 011/3230 -059, 
тел/факс: 011/3239-754, е-mail адреса: sas-dab@eunet.rs. На захтев учесника 
конкурсне подлоге ће се слати препоручено поштом на захтевану адресу. 

 Рок за постављање питања је до      15.01.2015.  
 Питања се могу постављати на адресу dab.beograd@gmail.com 

     Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на интернет страни 
Друштва архитеката Београда, интернет страни Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда и Порталу управе за јавне набавке у року од пет дана од истека 
рока за постављање питања и исти ће бити доступни на интернет странама до рока за 
предају радова. 

 Рок за предају радова у првом степену конкурса  је    06.03.2015.  
 до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у 

просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша 7/ I I I .   
 Објављивање резултата конкурса у првом степену о избору највише пет радова за 

други степен конкурса        20.03.2015. 
Резултати ће бити објављени на интернет страни Друштва архитеката Београда, 
интернет страни Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Порталу 
управе за јавне набавке  

 Сугестије жирија изабраним радовима до    03.04.2015. 

mailto:dab.beograd@gmail.com
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 Почетак другог степена конкурса за изабране учеснике   03.04.2015. 
 Рок за предају радова у другом степену конкурса  је   05.05.2015.  
 до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или  поштом) у 

просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша 7/ I I I .  
 Објављивање резултата конкурса у другом степену   15.05.2015 

Резултати ће бити објављени на интернет страни Друштва архитеката Београда, 
интернет страни Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Порталу 
управе за јавне набавке 

 Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће 
орагнизована најкасније 30 дана након објављивања резултата конкурса у другом 
степену.  

 О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити 
обавештени на сајту Друштва архитеката Београда. 

 
Награђени и ненаграђени радови, са извештајем Жирија биће публиковани 
електронском формату на интернет странама интернет страни Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда и/или Друштва архитеката Београда у року од 30 дана од 
дана објављивања резултата Конкурса. Уз све радове биће објављени основни подаци 
(шифра рада, награда, препорука за откуп, пласман у ужи избор), те име(на) аутора 
уколико другачије није назначено у пријави за Конкурс. 
 
5.7. Врста и висина награда 
 
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају 
пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног 
фонда у износу од 2.550.000,00 динара, према следећој расподели: 
 
 Прва награда   1.000.000,00 динара 
 Друга награда         500.000,00 динара 
 Трећа награда         300.000,00 динара 

 
Обештећење учесника за радове изабране за други степен укупно 750.000,00 динара.  
 
Жири ће расподелу награда и обештећења извршити у свему према одредбама 
Правилника, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног 
наградног фонда.  
Инвеститор се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови 
извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у 
року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца. 
 
5.8. Састав жирија и известиоци 
 
Председник жирија 

Милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски архитекта  
Чланови жирија 

Небојша Мињевић, дипл. инж. арх. - заменик председника жирија 
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Академик проф.Бранислав Митровић, дипл. инж. арх.   
Проф. Борис Подрека, дипл. инж. арх.  
Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, дипл. инж. арх.   

 
Заменик члана жирија 
Милана Јочић, дипл.инж.арх. 
 
Известиоци 

Ана Лазовић, дипл.инж.арх.  
Јелена Ђерић, дипл.инж.арх. 

 
Секретар жирија 

Ана Главички, Друштво архитеката Београда 
 
5.9. Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и  услови заштите 

ауторских права и преноса имовинских права аутора на инвеститора 
 

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

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

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

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

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

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

резултате конкурса. 
 
 
ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ – ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Информациони графички прилози 
 Граница конкурса са поделом на целине 

Графичке дигиталне подлоге  
 Топографски план 
 Катастарски план  
 Катастарски план подземних инсталација  
 Ортофото снимак 
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Смернице надлежних институција 
 Завод за Заштиту споменика културе Града Београда – анализа и смернице 
 Секретаријат за Саобраћај, Градска управа Града Београда - смернице  
 ЈКП Зеленило Београд  - смернице 

Изводи из актуелних урбанистичких и планских докумената 
 Извод из ГП Београда 2021 
 Извод из Плана генералне регулације мреже јавних гаража 

 

Фотографије локације 

Остала документација уз програм 
 Каталог конкурса за Идејно урбанистичко-архитектонско решење простора Теразијске 

терасе, 2007. годинa 
 Каталог конкурса за Идејно урбанистичко-архитектонско решење Градске Галерије -  Трг 

Републике, Београд, 2003. годинa 
 Решење о стављању под заштиту природног  добра "Пионирски парк" 
 Трг Републике – Анализа развоја једног значајног урбаног простора, Драгана Аћимовић, 

„Архитектура и урбанизам“ бр.6, 1999.година, Београд 
 Истраживање за Трг Републике за потребе реконструкције Народног позоришта у 

Београду, Милош Бобић, Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, 1986. година, 
Београд 

 Извод из „Студије јавних простора Београда за потребе урбанистичког планирања - I 
фаза, Анализа јавних простора Старог града“, ЈУП Урбанистички завод београда, 2009. 
година, Београд 

 
 
 

У Београду, 15.12.2014.                                                                                                 Жири конкурса  
                  

Милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски архитекта  
  

Небојша Мињевић, дипл. инж. арх. 
  

Академик проф. Бранислав Митровић, дипл. инж. арх. 
   

Проф. Борис Подрека, дипл. инж. арх.  
  

Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, дипл. инж. арх.   
 
 
 
 

Испред Друштва архитеката Београда 
Ванредни проф. Весна Цагић Милошевић, дипл. инж. арх.   

 


