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ОПШТИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

На основу чл. 38 Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, број 124/12), Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“, број 29/13), Правилника о начину и 
поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса ( „Сл. 
гласник РС“, број 58/12) и Одлуке бр. 65520/96000-VI-1 о покретању поступка јавне набавке, 
као и на основу Уговора бр 55326/96000-II-1 од 31.10.2014. године склопљеног између 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Друштва архитеката Београда 
из Београда, Кнеза Милоша 7а/III, ( предмет Уговора је  стручна помоћ у организацији 
урбанистичко – архитектонског конкурса за три централна трга у Београду) сачињена је 
конкурсна документација за јавну набавку: Урбанистичко-архитектонски конкурс за три 
централна трга у Београду. 

 
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 
         Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда,Ј.П. 

11 000 Београд 
Његошева 84 
ПИБ: 100293512 
МБ: 07094094 
Интернет страна Наручиоца: www.beoland.com 
(у даљњем тексту: Наручилац) 
 

2. Назив и адреса спроводиоца у организацији конкурса: 
Друштво архитеката Београда 
11000 Београд 
Кнеза Милоша 7а/III 
ПИБ: 100162221 
Интернет страна: www.dab.rs 
 

3. Особа или служба задужена за контакт и адреса електронске поште: 
Из Дирекције: 
Мирјана Славић, дипл.инж.арх., контакт телефон 011/ 244-94-94, локал 330, e mail адреса: 
mirjana.slavic@beoland.com 
Милан Стајић, дипл.инж.арх., контакт телефон 011/ 244-94-94, локал 243, e mail адреса: 
milan.stajic@beoland.com 
 Из Друштва архитеката Београда: 
 Ана Главички, секретар, контакт телефони: 011/32-30-059; 011/3239-754,  
 e mail адреса: sas-dab@eunet.rs 
 

4. Врста поступка јавне набавке: 
Конкурс за дизајн 

 
5. Редни бр. набавке:  К-1/14 

 
6. Предмет јавне набавке:  архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког 

планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа 
 
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 

71200000 (архитектонске и сродне услуге) 

http://www.dab.rs/
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8. Опис конкурса  
Отворени идејни двостепени анонимни урбанистичко-архитектонски  конкурс за три централна 
трга у Београду  (Трг Николе Пашића, Трг Теразије и Трг Републике) 
 
9. Циљ конкурса 
Циљ конкурса је да се изабере 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.  
Предметни урбанистичко-архитектонски конкурс (у даљем тексту: Конкурс) којим су 
обухваћена три централна трга у Београду (Трг Николе Пашића, Трг Теразије и Трг Републике), 
расписује се и у циљу афирмисања јавног интереса, кроз унапређење, додатну активацију и 
осавремењивање отворених градских простора и њихових садржаја. У том смислу, имајући у 
виду потребе грађана, важеће урбанистичке и планске документе, као и интенције Градске 
управе Београда да отворене јавне градске просторе учини доступнијим пешацима, 
активнијим и привлачнијим за различите групе корисника, овај Конкурс има за циљ и 
успостављање основни принципа за реафирмацију и унапређење функционалних и 
амбијенталних квалитета јавних градских простора који су предмет овог Конкурса. 
 
10.  Тип конкурса 

 По врсти Конкурс је отворен. 

 Према задатку Конкурс је идејни. 

 По облику Конкурс је двостепени. 

 Према начину и предаји рада Конкурс је анониман у првом степену. 
 

11.  Опис и задатак конкурса 
Задатак конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења за уређење 
јавног градског простора – три централна градска трга, са свим елементима који се 
захтевају програмом овог Конкурса. Пројектантска решења морају бити препознатљива, таква 
да рефлектују дух града, да истакну урбане специфичности са циљем да буду прихваћена од 
стране локалне заједнице и корисника као саставни део њихових вредности са аспекта 
просторне и друштвене специфичности самог места. Предлог решења треба да афирмише 
потенцијале предметног простора и пружи могућност за, осим примарне функције пешачког 
саобраћаја у што квалитетнијим условима, допунску активацију простора разноврсним 
комплементарним садржајима и активностима из домена: културе, уметности и забаве, који би 
простор чинили привлачним за различите групе корисника током целе године и у различито 
доба дана.  
 
12. Услови за спровођење конкурса 
Конкурс се расписује у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 
124/2012) (у даљем тексту: ЗЈН) и 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/понуђач који је званично преузео конкурсну документацију стиче 
право учешћа на конкурсу. 

 Предајом рада сваки учесник/понуђач прихвата пропозиције овог конкурса. 
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13.  Услови за учешће на конкурсу 
       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, по жељи, 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. 

 
 Обавезни услови за учешће на конкурсу 

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

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

14. Састав жирија и известиоци: 
 

Председник жирија 
Милутин Фолић, дипл.инж.арх., градски архитекта  
Небојша Мињевић, дипл.инж.арх. - заменик председника жирија 
Чланови жирија 

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

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

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

 
15. Обавезе Наручиоца према одлуци жирија 
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са  ЗЈН, Правилником и 
засновану на професионалним и етичким начелима рада. 
 
16.  Садржај конкурсне документације: 

 Општи део конкурсне документације 

 Програм конкурса 

 Пратећа документација (преузима се од Друштва архитеката Београда, на начин описан 
у тачки 17. став 2. конкурсне документације) која садржи: 
- Информационе графичке прилоге, 

      - Графичке дигиталне подлоге,  
      - Смернице надлежних институција, 
      - Изводе из актуелних урбанистичких докумената, 
      - Фотографије локација, 
      - Осталу документацију ( каталози, изводи из студија...) 
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Програм конкурса обухвата: повод и циљ израде конкурса, опште карактеристике простора, 
опште програмске услове за контекстуални ниво (саобраћајне карактеристике простора, 
заштита културних добара, заштита природних добара, зелене површине), посебне програмске 
услове за целине (целина 1 - Трг Републике, целина 2 -  Трг Теразије и целина 3 – Трг Николе 
Пашића) и програмске критеријуме за елементе уређења и урбану опрему јавних простора. 
 
17. Услови, начин и адреса преузимања конкурсне  документације 
Увид и преузимање Конкурсне документације, изузев пратеће документације набројане 
тачком 16. алинеја 3, врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: 
www.beoland.com.  
Конкурсна документација – Распис, укључујући и пратећу документацију набројану тачком 16. 
алинеја 3. преузимају 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. 
 
18. Конкурсни рокови 

 Почетак   конкурсног   рока / датум оглашавања   17.12.2014.   
Подлоге и документација Конкурса могу се преузети    
Друштва архитеката Београда, Кнеза Милоша 7/III, Београд  

 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 објављена на Порталу управе за јавне набавке, интернет 
страни Наручиоца и интернет страни Друштва архитеката Београда у року од пет дана 
од истека рока за постављање питања. Исти ће бити доступни на интернет страни 
Друштва архитеката Београда до истека 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 пет радова (односно сходно 
одлуци Жирија, како је дефинисано у тачки 22. став 3.) на Порталу управе за јавне 
набавке, интернет страни Наручиоца и интернет страни Друштва архитеката 
 Београда        20.03.2015. 

 Сугестије жирија изабраним радовима до   03.04.2015. 

 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 на Порталу управе за јавне набавке, 
интернет страни Наручиоца и интернет страни Друштва  
архитеката Београда                             15.05.2015 

 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. 

 

mailto:sas-dab@eunet.rs
mailto:dab.beograd@gmail.com
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Награђени и ненаграђени радови, са извештајем Жирија биће публиковани електронском 
формату на интернет странама Дирекције и/или Спроводиоца 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. 
 
19.  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 графички 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 (оријентационе позиције 
задатих тачака – обележене су на графичком прилогу – Граница конкурса са поделом на 
целине) 

 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.  
 
20.  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. 
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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, садржај Изјаве конкурента наведен је у тачки 17. ове конкурсне 
документације - расписа. 
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 електронско j   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.  
 
21. Критеријуми жирија 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 
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Поред општих критеријума Жири ће вредновати конкурсне радове и на основу испуњености 
принципа (посебних препорука) датих у оквиру Програма конкурса. 
 
22. 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.  
Наручилац се обавезује да ће исплате за изабране и награђене конкурсне радове извршити 
према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у року од 45 
дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца. 
 
23. Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и  услови заштите 
ауторских права и преноса имовинских права аутора на Наручиоца 

 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. 

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

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

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

резултате конкурса. 
 

24.Садржај изјаве конкурената/понуђача 
Конкурентом/понуђачем се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао 
конкурсни рад у складу са Конкурсном документацијом - Расписом конкурса. 
Садржај Изјаве конкурента/понуђача, обухвата следеће: 

- Име и презиме (аутаора/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. 
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- 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. 

 
25.Језик конкурса 
Српски језик. 
 
26.Завршне одредбе у случају спора 
У случају спора надлежан је редован суд према седишту Наручиоца. 
 
 


