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Предложено рјешење моста се нарочито истакло будући да исто представља просторно
обликовни склоп са наглашеним динамичним односом просторних и конкструктивних
елемената. Дефинисањем траса кретања као основних просторних кодова истакнуте су
визуелне карактеристике композиције док остали, допунски елементи заокружују
архитектонски исказ. Нови мост је виђен као особен лик лоциран у окружење високих
амбијенталних, просторних, симболичких и значењских вриједности. Његова улога је развојна –
својим присуством он дограђује постојећи микроуниверзум на локацији и то у процесу



градације; најприје су то нивои кориштења моста као
просторне структуре, гдје су различите врсте саобраћаја –
комуникације разложене по технологији кретања, чиме се
доживљај коришћења грађевине динамизира, како у
функционалном, тако и у визуелном смислу, путем
сагледавања непосредне околине у процесу преласка
ријеке. Надаље, трасирање поменутих, разврстаних начина
кретања представља везу ка визуелном утиску цијелог
склопа. Трансформација намјене у ликовност грађевине
овдје се поставља као дио стваралачког програма;
динамичка шема постаје почетак и круна развојног процеса
структуре и форме моста. Најпослије, главни конструктивни
елемент постаје главна ознака мјеста на коме се нови мост
налази – његова силуета се издиже изнад крошњи дрвећа,
маркирајући мјесто прелаза ријеке. На тај начин је крунисана
цјелокупна композиција и материјализован нов биљег мјеста
– нова ведута града.

Рјешење предвиђа смjештање свих, конкурсом тражених
видова саобраћаја у оквиру простора основног положаја
моста, дефинисаног важећим регулационим планом. Поред
тога, развија се и додатна пjешачка и бициклистичка трака
која се пружа изнад основне мостовске конструкције. На тај
начин је кретање свих видова саобраћаја обезбjеђено и
раслојено. Покриће за удвајање пjешачког и бициклистичког
саобраћаја се налази у тежњи да се пружи што више опција
за прелазак рijеке по питању капацитета, тачака на обали
које се повезују и сагледавања амбијента. Ово посљедње је
од посебног значаја јер пјешачкобициклистички мост
вишезначан и мултифункционалан садржај: поред тога што
представља својеврсну оазу погодног и "здравог" начина
кретања по граду он преузима улогу видиковца – конкурсом
траженог елемента за окупљање и задржавање корисника

са основним циљем сагледавања атрактивних призора и
панораме локације. Поменути видиковац је трансформисан
у линеарни простор чиме се наглашава, као што је поменуто,
динамичка димензија концепта моста; умјесто једне тачке
задржавања, понуђен је, готово безграничан број мјеста са

којих се може сагледавати пејзаж локације, те визуелни
мотиви даљег окружења.

Савременим архитектонским језиком је саопштена „прича“
о будућем преласку ријеке на дотичном мјесту. Свијетли
тонови грађевине теже да делују лако, те да буде
асоцијације на добре стране урбаног живота, атрактивних
садржаја града као што су ријека, њене обале, вриједно
архитектонско и природно насљеђе. Основ архитектонског
израза је "превез" правца колског и пјешачког моста који,
смакнути у правцима пружања, дају основну динамику
ансамблу. Док колски мост, условљен предвиђеним
пружањем дјелује као основни тон композиције, пружање



пјешачког моста представља "слободну тему" односно, њен
акценат. Посебна предност овог рјешења се огледа у томе
што је највиши лук, то јест, најистакнутији елемент
конструкције и окосница нове ведуте града, визуелно веома
"лак" и елегантан. То је посљедица чињенице да поменути
лук носи само пјешачкобициклистичку стазу па су му

димензије далеко мање него што би то био случај да је у
питању и коловозна конструкција.

Носива конструкција моста је челична. 
Предвиђен је систем пјешачких стаза уз оптимално очување
затечене природне средине. Обале обе ријеке на локацији,
Врбаса и Црквене су обрађене одговарајућим поплочањем
које обезбеђују несметан приступ води. Дефинисањем нових
јавних садржаја рјешење нуди нове просторе за догађаје у
самом приобалном подручју, те кретање пјешака обогаћује
и нуди разлоге за задржавање, а самим тим и нову тачку

"изласка" на обалу.
Реализација предложеног рјешења не иницира измјену
планских рјешења која се односе на непосредно окружење,
те самим тим омогућава бржу реализацију, као и одрживост
већ дефинисаних односа јаног и приватног интереса. 

Овај рад има највише позитивних карактеристика које га
издвајају у односу на друге пристигле радове и то су:

 иновативна интерпретација односа међу
различитим видовима кретања гдје пјешаци и
бициклисти имају предност у односу на моторни
саобраћај путем могућности избора трасе којом
желе прећи ријеку.
 иновативна интерпретација видиковца, пјешачко
бициклистичког моста, осмишљеног линеарног
склопа који нуди неограничен број тачака за
посматрање пејзажа.
 интерпретација  основног елемента нове ведуте
града – лука који носи пјешачкобициклистички
мост, који доминира амбијентом својом висином и
уочљивошћу не нарушавајући га због своје добро
избалансиране геометрије и димензија.



ДРУГА НАГРАДА
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из Бања Луке.

Рад под 
шифром
6417UOR



Ово рјешење нови мост види као минималистички додатак
амбијенту у који је лоциран. Тежи се да нова грађевина
буде визуелно, ненаметљива појава која је нови "члан" у
окружењу високих насљеђених квалитета. Концепт се
гради на активирању просторних, топографских и
визуелних атрибута постојећег стања које се
операционализују као потенцијали из чије синергије настаје
склоп који спаја обале ријека. 
Садржај приобаља, поготово лијеве стране ријеке на датој
локацији, уздигнут је на ниво елемента из кога се изводи
идеја и њена материјализација; композиција се подређује
простору испод моста па њени елементи, својим
карактеристикама и још више – међусобним односима у
највећој могућој мјери освјетљавају простор тла испод
себе, ослобађају га од свог присуства, па он постаје у
правом смислу ријечи простор обале. Програм се испуњава
дослиједно уз третман нове грађевине као карактера који
није ни подређен ни надређен, већ – присутан. Уз то,
његове особености нису лишене покушаја да се направи
искорак ка "лирском" односу према амбијенту и његовим
основним затеченим вриједностима што се постиже, опет,
амбијенталним средствима гдје главну улогу игра
зеленило, свјетло, покренутост тла и суптилна назнака
режије кретања, првенствено пјешака и бициклиста. 
Појавни облик моста, користећи трасе природног тока сила
кроз материјал,  одаје слику елегантне, витке структуре
која парира масивима зеленила, непрекидно
промјенљивом призору ријечног тока и топографски
покренутим обалама, све у покушају да постане вриједан
саставни дио будуће слике тог простора. Промишљеност и
обрађеност поменутих обала потврђује тежиште концепта
које се измјешта са моста на околни простор чиме
успоставља интересантну инверзију циља задатог

програма.

Предложеним рјешењем су у оквиру једног склопа смјешта
цјелокупни задати програм; досљедно испуњени захтјеви
задатка се концентришу око афирмације приобалног
простора у највећој могућој  мјери. Посебан квалитет

рјешења је раздвајање коловозних трака супротних праваца,
те пуштање свјетла у подмостовски простор. Уз то, мост се у
највећој могућој мјери издиже и пружа изнад тла на лијевој
обали ријеке. На тај начин се првенствено, као што је већ
поменуто, простор испод моста формира као примарни
садржај на локацији, освјетљен у највећој могућој мјери и
обрађен да пружи могућности за разне активности на
отвореном. Поред изнесеног, поједини примјерци високог
растиња на локацији заузимају, мјестимично, размак између
коловозних трака што богати амбијент у визуелном смислу
али и смањује загађење простора буком и издувним



гасовима. Пјешачки и бициклистички саобраћај су
интегрисани у основно "тијело" моста. Благо извијање
узводног дијела моста формира тражени видиковац који је,
такође, простором и формом само назначен. Пјешачка и
бициклистичка стаза се у дијелу према Кастелу одвајају од

главнине склопа и пружају према будућем кружном току на
раскршћу улица Тржничке и Ђуре Даничића.

Нови мост је обликован као склоп минималне силуете у
оквиру амбијента у коме је лоциран. Његова контура
повезује зелене масиве обала и представља визуелну спону
ликовно подређену првенствено ријеци и профилу масива
високог растиња. Осјећај лакоће грађевине и њеног
лебдења над тлом постигнут је раздвајањем парова
коловозних трака супротних смерова као и подизањем
моста изнад тла у највећој могућој мјери коју су дозволиле
задате висинске коте његове конструкције. Свијетле боје,

транспарентна ограда, просветљеност и облик основног
тијела моста и његових елемента подцртавају
минималистички утисак који је саопштен обликовно
архитектонским језиком. 

Носива конструкција моста је армиранобетонска, предн 
апре гнута. 
Предвиђен је систем пјешачких стаза уз оптимално
очување затечене природне средине. Рјешење не нуди
нове просторе за догађаје у самом приобалном подручју,
те кретање пјешака обогаћује и нуди разлоге за
задржавање, а самим тим и нову тачку "изласка" на обалу.

Овај рад има сљедеће карактеристике које га издвајају од
осталих радова:

 иновативни третман коловозне површине моста –
тијела моста, на коме су саобраћајне траке
супротних праваца размакнуте, па је због тога
подмостовски простор освијетљен што му диже
комфор употребе.
 подмостовски простор је афирмисан у највећој
могућој мјери.
 минималистичка силуета грађевине што ствара
услове да се њене добре, претходно побројане
особине, комбинују са вертикалним акцентима.

 



ОТКУП

Studio A05,
Architectural Design 
and Research 
Institute of HIT. 
Ауторски тим:
Tang Jiajun; 
Zhang Bo; 
Zhang Botao; 
Dong Tianqi 
из Кине.

Рад под 
шифром
05081ZB

Концепт новог моста саопштава метафору сло же но сти кретања као феномена
илустрованог сликом  од носа брзине као основе кретања и простора као ок вира брзине.
Предложено рjешење гради раз ложену форму, гдjе сваки елемент структуре поред фун кци 
о налне има и декоративну намjену. Прос торна схема гра ђевине слиjеди ба рокне принципе
"раз градње" об лика где поједини сегменти имају својеврсну са мо ста лност у оквиру цjелине;
на тај начин они постају по себне теме композиције која снажним изразом, го тово намеће



своје присуство у простору. Динамика призора је
постигнута ко риштењем физичких кара ктеристика
пjешачког и би циклистичког кретања које су преточене у
материјалне траке снажног визуелног набоја. Са друге
стране, управо тај поменути, снажни набој про изводи
визуелни утисак који конкурише по сто јећем простору на
начин да редукује неке његове кв алитете. Склоп новог
моста својом појавношћу пре вазилази амбијенталне
"капацитете" локације те дjе лује "прејаким изразом" и у
извjесној мери, на ме тљ иво у односу на атрибуте мjеста на
коме се налази.

Основна трака моста која садржи моторни, бици кли 
стички и пjешачки саобраћај заузима габарит и позицију
предвиђену регулационим планом. У нивоу поменуте,
основне траке моста, узводно се пружа засебан
бициклистички мост који вијуга изнад површине рijечног
тока и служи као својеврсни, бициклистички белведере.
Изнад основне кон фигурације је развијен систем
пjешачких стазатрака које издижу изнад тла пjешаке који
желе да саг ледају околну панораму града. Између трака
се наlалзи посебан видиковац који служи за задр жа вање
посматрача и боравак на "небеској" плат фо рми.

Поступак "барокног" разлагања, као што је напо мен уто,
представља окосницу визуелног израза пред ло же ног
рjешења. Носећи лукови конструкције пре узимају и
намjену пjешачких стаза видиковаца па сплет
конструктивних, функционалних и обликовних сегмената
композиције стоје у служби динамике слике – новог

призора који у великој мjери миjења карактер постојећег
амбијента.

Носива конструкција моста је челична.
рjешење ријечних обала

Предвиђен је систем пјешачких стаза уз максимално
очување затечене природне средине.



ОТКУП

Atelier 
Jankovic 
de Thy, 
Paris
Францускa.

Рад под 
шифром
14632AA

Концепт новог моста фаворизује пјешачки и бици клис тички саобраћај у односу на моторни.
Размјештај по менутих намјена хијерархизује се и положајем у пр остору, заправо, њиховим
међусобним односом – ми зансценом. Карактер облика кретања постаје про сторно –
обликовна алегорија градске матрице у ма лом; коловози, пјешачке стазе, бициклистичке
трасе, трг, пјацета, тријем, све су елементи урбане структуре које су у случају новог моста
обједињене у једну цје лину. Пјешаци су постављени на сам врх склопа гдје, нео метани од



осталих видова саобраћаја, могу ужи вати у свом
микрокосмосу. Простор пјешака овдје пред ставља
парадигму суштинског односа према пој му уређења
људског насеља. Тиме се, најприје, указује на систем
вриједности који аутор заступа гдје се човјек и његова
удобност ставља у језгро догађаја. Уз то, ко нцепт новог
моста представља удаљену, али ипак наго вјештену
импликацију појмова зеленог града и "smart city"  а.
Преклапањем "простора машина" и "про  стора људи"
успоставља се и "просторна ефи кас ност" рјешења гдје се,
и машинама и људима даје го то во једнака површина за
коришћење без међусобног угрожавања.
Овим рјешењем се моторни и пјешачки саобраћај про 
сторно преклапају формирајући упарене просторе за раз 
личите врсте кретања. Основно тијело моста садр жи
коловозне траке за моторна возила и дјелимично, по
хоризонтали, издвојене бициклистичке траке. Из над
основног склопа развијена је платформа за пје ша ке са
пјацетом на средишту изнад ријечног тока. Тако
организован простор денотира кретање и зад ржа вање
изнад средишта ријеке постајући белведере над Врбасом.
Поменути простор је и озелењен па је коно тација трга
тиме употпуњена и подцртана.

Удвојеност површина за различите видове саобраћаја фо 
рмира двопојасну силуету са решетком између поја сева.
Транспарентност склопа омогућава сагле да вање кроз
грађевину и присуство постојећег зеленила у призору.
Површина за пјешаке која се развија изнад ко ловозних
трака је обле контуре која обезбеђује по тре бне висине за

пролаз моторних возила. Рјешење не нуди висински
акценат композиције па је цио склоп моста скривен у
крошњама постојећег амбијента што, делимично, анулира
конкурсом задати појам ведуте.
Носива конструкција моста је армиранобетонска. Аутор

предвиђа и употребу дрвета као и алтернативну употребу
челичних, линијских елемената. Наглашена је
методологија префабрикације.
рjешење ријечних обала
Предвиђен је систем пјешачких стаза уз максимално
очување затечене природне средине.



Ауторски тим:
Arhitectural Design 
Aleksandar Kostić and DHB  
Architects, Ireland (75%),
Structure Design Orla Kelly
MBOK Engineers, UK (10%),
а сарадници Joanna
Jameux (5%), Bilal 
Gawaheer (5%) i Sorca
Duffy (5%) из Ирске.

Рад под 
шифром
19873HM

ПОХВАЉЕН РАД

Приједлог предвиђа широку пјешачку платформу испод
саобраћајних трака. Поменути простор је, заправо, линеарни трг
који спаја обале ријеке намијењен кретању и задржавању
бициклиста и шетача. Алегорија окупљања корисника је истицање
урбаног идентитета места. Овим поступком афирмисан је и појам
градског форума као тежишта живота његових становника.
Површина ријеке, ријечног трга и "колског" моста се преклапају
стварајући мјесто повезивања обала које служи не само преласку



већ и боравку. 
Упареност простора за различите
видове кретања ствара могућност да
се пјешачком кретању којем се овде
даје предност обезбиједе оптимални
услови за функционисање. Уз то, поред
основне намјене преласка ријеке њему
се обезбеђују додатне могућности
задржавања, контаката и боравка на
најинтересантнијем мјесту преласка –
средини Врбаса. Ипак у овом рјешењу
је пешачка платформа пренаглашена.
Минималистички обликовни приступ
резултира у елегантној форми дво 
појасног склопа који спаја обале и кон 
трастира разуђеној силуети високог
зеленила на локацији. Материја ли 
зација је једнозначна што подцртава
"ас кезу" рјешења. Одсуство нагла ше 
ног, вертикалног елемента контуре
моста умањује могућност да он изгра 
ди нову ведуту града.
Конструкција моста је армир ано бе 
тонска.
Приобаље је рјешено као систем плат 
форми, тежишно на лијевој обали ри 
јеке у, до некле, пренаглашеној мјери.



ПОХВАЉЕН РАД

Ауторски тим:
Earquitetos – Arq. Estevan
Barin, Arq Bruno Cassol,
Arq. Jenifer Vescia, Arq.
Jonas Rossi and Acad Arq.
Thais Saccol из Велике
Британије.

Рад под 
шифром
14137МW

Нови мост изражава тежњу за истицањем елеганције склопа која на оптималан начин
мијења призор постојећег амбијента. Ел ементи композиције се подређују једном до 
минантном мотиву – контури великог лука који се визуелно и конструктивно ум но жава
постајући лајтмотив склопа. Тиме се активира класична метафора о спајању обала
кривуљом  на којој се очитава терет оних које носи као и замишљена линија спо ја ријечних
обала.



Сви тражени видови саобраћаја смјештени су на основно тијело
моста. На узводном ди јелу склопа предвиђено је проширење за
кретање бициклиста и пјешака које слу жи и као видиковац а који
је лучним зидом од војен од колских саобраћајних трака. Низ 
водни дио моста не садржи пјешачкобициклистичку стазу што у
великој мјери редукује његову
употребну вредност. 
Об ликовни аспект рјешења тежи да
фор мира слику елегантне и витке кон 
стру кци је чији атрибути служе за
формирање акце нта у простору.
Користе се феномени ре флекса и
одсјаја у материјализацији гра ђевине.
Меки визуелни израз главног лука
асоцира на природне елементе и
логичан про ток сила кроз материјал. 
Конструктивно рјешење обухвата
систем лу кова, један изнад а други
испод коло во зне површине,
асиметрично постављених који обезбеђују стабилност
конструкције и ује дно елементе морфологије моста. По ме нути
систем  има за циљ да ријеши, та ко ђе асиметрично груписање
траса зах теваних видова саобраћаја. 
Подмостовље и околни простор ријечних обала су углавном
остављени у свом изво рном облику са полукружним стазама –
мо ловима који обезбеђују пристајање ча маца.



ПОХВАЉЕН РАД

Ауторски тим:
85870ПБ

Рад под 
шифром
85870ПБ

Ово рјешење се такође ослања на препознатљиве облике склопа који асоцирају прелазак преко
ријеке и визуелну убједљивост геометрије конструктивног елемента који трпи оптерећење.
Упареност конструктивних лукова само подцртава намјеравани концепт. Композиција је благо
асиметрична што доприноси утиску спонтаности настанка цјелине моста као и тежњи за
динамизирањем призора грађевине.
Основно тијело моста садржи све тражене видове саобраћаја у једнаким тракама на обе стране



моста. Видиковац на узводној страни је проширен и денивелисан што
доприноси комфору коришћења тог простора. Саздан је као мали
амфитеатар кога заштитни зид
обезбеђује од негативних утицаја
издувних гасова и буке моторних возила. 
Композиција визуелно дјелује
динамично и елегантно. Пар носивих
лукова асоцира на наглашеност покрета,
преласка ријеке и брзине кретања.
Видиковац асоцира на центар догађања
на мосту, задржавање и комуникацију
корисника. 
Окосница конструкције су пар челичних
лукова са носивим сајлама и арм ирано 
бетонска плоча коловозне конструкције.
Приобаље је рјешено као парковски
простор са стазама, платоима и урбаним
моби лија ром у простору у коме
доминира зате чена при рода.



ПОХВАЉЕН РАД

Ауторски тим:
Павле Стаменовић, 
Душан Стојановић, Ђорђе
Јовановић и Алекса
Бекић, а сарадник је 
Лука Бунчић, 
сви из Републике
Србије.

Рад под 
шифром
99099BL

Концепт новог моста у језгро локације поставља минималистичку силуету. Њоме су визуелно
повезани масиви високог растиња који, на десној обали заклањају носиви пилон са
видиковцем. Поменути конструктивни елемент је постављен на, као је речено, десну страну
обале ријеке да би се тај, вертикално изражени елемент, што више удаљио од заштићене зоне
Кастела и ријечног амбијента непосредно уз Кастел. Тиме се тежило што је могуће већем
очувању постојеће слике амбијента у који се нови мост смјешта. 



Просторно рјешење моста обухвата све видове саобраћаја
повезане у јединствену саобраћајну траку у једном нивоу. Парови
степенишних вертикала повезују тло и
саобраћајну површину моста. Види 
ковац није постављен на основну
површину моста већ на носиви пилон,
што га у највећој могућој мјери удаљава
од тежишта локације стварајући могу 
ћност за широко сагледавање амби 
јента. 
Визуелна појавност моста је сведена,
минимална. Поменути носиви пилон је
једини висински елемент композиције
али је "склоњен" из тежишта пред 
метне локације управо ради што мањег
визуелног присуства нове грађевине у
амбијенту.
Конструкција моста је армирано бе 
тонска. Пилон помоћу челичних затега
носи коловозну површину грађевине.
Рјешење простора ријечних обала у
највећој могућој мјери тежи очувању
постојећег природног амбијента.



ОСТАЛИ РАДОВИ

Стефан 
Николић, 
Србија



Davin 
Tanasa, 
Индонезија



Дамир Растодер и Адмир
Бибић, сарадници  
Михаило Лујак и Харис
Цурић, Србија



Срђан 
Лужајић
и Миомир 
Лужајић, 
Србијa



Душко Хинић,
Република Српска, 
БиХ



Loris Dal Pos, 
Roberto De Luca, 
Daniele Bortoluzzi, 
Alessandro De Luca, 
сарадници Luca 
Muffato i Lorenzo Zorzi, 
Италија



Љубиша 
Лулић, 
Њемачка



Wendmagegn 
Geleta Megersa, 
Етиопија



Мирослава Петровић 
Балубџић и Михаило 
Тимотијевић,  
сарадници Ненад Шекуларац,
Бојан Јованчевић, 
Милош Јелисавчић, 
Јулија Јанковић, 
Зденко Хрибершек, 
Србија



Борис Петровић, 
сарадник А011 студио
Београд, Србија



Владо Шврака и Мира
Дуроњић, сарадници
Милан Милинчић и Зоран
Шврака, Република
Српска, БиХ



Драган Маринчић 
и Александра 
Маринчић, сарадник  
Ана Гојковић, 
Србија



Драган Здјелар, 
Република Српска, 
БиХ



Марковић Јеленко, 
Република Српска, 
БиХ



Маја Милић Алексић,
Слободан Пеулић и 
Радован Вукомановић, 
сарадници Невена Новаковић,
Андреа Јаничић, Бојан 
Ерцег, саговорници Диана 
Ступар, Игор Кувач и Милан
Алексић, Република 
Српска, БиХ
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Миленко Радошевић 
и Саша Зечевић, 
сарадници 
Стево Кнежевић 
и Игор Вујић, 
Република Српска, БиХ
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Архитектионски биро,
БиХ



Pliskin Architecture, 
сарадници Elisa 
Albuquerque, Nishant Jacob, 
MarieCharlotte Lemoine,
Emily Nguyen, Barak 
Pliskin и Samuel 
WardenHertz, САД
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