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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН
Назив наручиоца: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Адреса наручиоца: Његошева бр. 84, Београд
Интернет страница наручиоца: www.beoland.com
Врста наручиоца: Јавна предузећа - локална самоуправа
Назив предмета јавне набавке: Урбанистичко-архитектонски конкурс дела Мaкишког
поља, ГО Чукарица.
Предмет јавне набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког
планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа.
Врста поступка јавне набавке: Конкурс за дизајн
Врста предмета јавне набавке: услуге
Редни бр. набавке: K-2/17
Назив и ознака из општег речника набавке: 71200000-0 (архитектонске и сродне
услуге).
Опис конкурса: Отворени, анкетни, једностепени урбанистичко-архитектонски конкурс
дела Макишког поља, ГО Чукарица.
Опис и захтев у вези дизајна, односно конкурсних радова:
Задатак конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења дела
Макишког поља, ГО Чукарица, са свим елементима који се захтевају програмом овог
Конкурса.
Конкурсно решење подразумева, пре свега, формирање новог амбијента које
кореспондира са окружењем и представља ново тежиште у простору.
Предложена пројектантска и програмска решења осим што морају бити примерена
значају просторне позиције локације у контексту повезивања са окружењем, утемељена
на вредновању постојећих природних и функционалних значења овог простора, морају
задовољити и критеријуме засноване на економској вредности локације као најбоље
понуде за будући нову урбану градску целину.
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., Његошева 84, 11111 Београд, Србија, ПАК 126016
Телефон: (011) 20-41-300, 344-07-51, факс 344-27-80
www.beoland.com; info@beoland.com; матични број: 07094094; ПИБ 100293512

У том смислу, потребно је, кроз анализу подручја са аспекта планиране урбанизације,
укључујући јавне садржаје и постојећу и планирану инфраструктурну изградњу,
понудити економски оправдана решења.
Начин и рок за предају дизајна, односно конкурсних радова:
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 и копију дипломе конкурената као доказ о захтеваном
стеченом образовању, висока стручна спрема из области архитектуре.
 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.
Рок за предају радова је 30.06.2017. године до 15,00 часова, без обзира на начин
предаје (непосредно или поштом) у просторијама Удружења архитеката Србије,
Београд, Кнеза Милоша 7а/III.
Напомена о учешћу одређене професије:
Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 7. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл гласник РС“ број 86/15) и чл. 28 Правилника о
начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског
конкурса („Сл. гласник РС“, број 31/15), имају физичка лица са стеченом високом
стручном спремом из области архитектуре без обзира на њихову територијалну
припадност и њихове личне особине или правна лица која именују лице са стеченом
високом стручном спремом из области архитектуре. Као доказ о захтеваном
стеченом образовању учесник у конкурсу доставља копију дипломе.
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.
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Критеријум за оцену дизајна, односно конкурсних радова:
Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те
усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама
Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
 Карактер и квалитет новог урбаног идентитета подручја у контексту слике града.
 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног
решења.
 Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике
целине и карактеристичних делова:
- Однос према ширем окружењу,
- Однос према непосредном окружењу и контактном подручју.
 Програмска и тржишна оправданост предложеног решења.
 Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива
решења, очување и унапређење квалитета животне средине).
 Спроводљивост решења.
 Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.
Имена чланова жирија:
Председник жирија
Милутин Фолић, дипл.инж.арх., Градски урбаниста
Чланови жирија:
Небојша Мињевић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Joao Luis Ferreira, дипл.инж.арх., МArch – члан жирија
Борислав Петровић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Марко Стојчић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Заменик члана жирија:
Мр Ненад Крчум, дипл. просторни планер
Известиоци:
Ана Лазовић, дипл.инж.арх.
Др Милош Гашић, дипл.инж.арх.
Секретар жирија
Ана Главички, Удружење архитеката Србије
Да ли одлука жирија обавезује наручиоца:
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са ЗЈН,
Правилником и засновану на професионалним и етичким начелима рада.
Број и вредност 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 2.688.000,00 динара, према следећој расподели:
 Прва награда
1.152.000,00 динара;
 Друга награда
768.000,00 динара;
 Трећа награда
384.000,00 динара;
 2 откупа по
192 000,00 динара.
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Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника , са
могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.
Да ли ће са победником бити закључен уговор:
Конкурс се организује као поступак у којем се исплаћују награде учесницима.
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.
Рок за доношење Oдлуке о избору дизајна:
25 дана од дана истека рока за подношење и предају радова;
Подаци о служби за контакт:
Из Дирекције:
Маша Илић, дипл.просторни планер., контакт телефон: 011/36-00-541,
e-mail адреса: masa.ilic@beoland.com
Из Удружења архитеката Србије:
Ана Главички, секретар, контакт телефони: 011/32-30-059 и 011/3239-754;
e-mail адреса: sas-dab@eunet.rs
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