
Општи подаци o предмету набавке 

 

Наручилац-расписивач: Град Београд – Историјски архив Београда 

Адреса расписивача:  Палмира Тољатија бр. 1, 11070 Нови Београд 

Интернет страна:  https://www.arhiv-beograda.org/ 

   

Спроводилац конкурса: Удружење архитеката Србије 

Адреса спроводиоца: Кнеза Милоша 7а/III, 11000  Београд 

Интернет страна:  https://www.u-a-s.rs/ 

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку конкурса за дизајн у складу са чланом 

77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), поступак у којем се 

исплаћују награде учесницима. 

Набавка се спроводи у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и 

спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, бр. 31/2015), као 

и Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020). 

 

CVP ознака  

712000000 -0 - архитектонске и сродне услуге 

 

Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су вајарско - архитектонске услуге, израда вајарско – 

архитектонског идејног решења изгледа јавног спомен обележја Диани Будисављевић у 

Београду, у складу са Одлуком о покретању поступка наручиоца – расписивача бр 02-

_____/1 од ___.06.2021.године 

 

Врста Конкурса: 

Према праву на учествовање: отворени  

Према циљу Конкурса: пројектни 

Према степену спровођења: једностепени  

Према начину предаје: анонимни 

 

Предмет и циљ Конкурса: 

Предмет конкурса је добијање вајарско – архитектонског идејног решења изгледа јавног 

спомен обележја Диани Будисављевић у Београду. Конкурсним задатком третира се јавно 

спомен обележје Диани Будисављевић у оквиру Парка Диана Будисављевић која се налази 

на простору Савског кеја уз Карађорђеву улицу, на потезу Бранков мост – Бетон хала. 

https://www.u-a-s.rs/


Циљ конкурса је да се у складу са конкурсним задатком, достојно сећању на лик и дело 

Диане Будисављевић, изабере највалитетније идејно решење изгледа јавног спомен 

обележја Диани Будисављевић, као део просторне целине Парка Диане Будисављевић, 

који се налази на Савском кеју у Београду. Задатак конкурса и смисао уметничког решења 

је достојно обележавање успомене на изузетно специфичан и храбар химанитаран рад, и 

право сведочење културе сећања на деловање Диане Будисављевић 

Изабрано идејно решење представљаће основ за даљу разраду техничке 

документације и реализацију јавног спомен обележја Диани Будисављевић. 

 

Врста и виисина 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 од 1.750.000,00 динара без ПДВ-а, према следећој расподели: 

Прва награда          1.000.000,00  динара 

Друга награда           500.000,00  динара 

Трећа награда            250.000,00  динара 

 

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са 

могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.  

Расписивач се обавезује да ће исплату 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 Расписивача. 

 

Рок за подношење дизајна  

90 (деведесет) дана од дана расписа Конкурса  

 

Податак да ли је поступак резервисан за одређену професију 

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 вајарско–архитектонског конкурса („Сл. гласник 

РС“, број 31/15), имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области 

архитектуре, примењене уметности, или ликовне академије, који су држављани Републике 

Србије без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, или 

правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области 

архитектуре, примењене или ликовне уметности, који је држављанин Републике Србије, 

без обзира на његову територијалну припадност и његове 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. Уколико у изради идејног решења учествује више од једног физичког лица (тим 

сачињен од двоје или више лица), неопходно је доставити Изјаву о Заједничком 



заступнику тима, потписану од стране свих чланова тима, којом се овлашћује Заједнички 

заступник тима да заступа тим у свим предстојећим правним радњама са наручиоцем 

конкурса. 

 

Критеријуми који ће се примењивати за оцењивање конкурсног задатка 

Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те 

усклађености конкурсног решења са датим условима и препорукама, Жири ће вредновати 

конкурсне радове на основу следећих општих критеријума: 

- Концепцијски однос према теми и материјализација концепта;  

- Квалитет решења у односу према теми - значењски и наменски квалитети 

решења; 

- Оригиналност идеје, уверљивост и комуникативност решења; 

- Естетски, ликовни и обликовни квалитети решења; 

- Квалитет решења у односу према контексту – непосредном и ширем окружењу, 

културном наслеђу и специфичностима простора коме ће јавно спомен обележја 

припадати и у оквиру кога ће се тумачити; 

- Квалитет техничко технолошких карактеристика решења, материјализације као и 

будуће експлоатација и одржавање;  

- Техничке могућности предложеног решења за реализацију - изводљивост решења;  

- Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге. 

 

Податак о томе да ли је Одлука Жирија обавезна за расписивача 

Одлука Жирија је обавезујућа за расписивача (наручиоца) конкурса након чега се 

Расписивач обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове извршити 

према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном докуменатацијом како је наведено у 

одељку везаном за врсту и висину награда  

 

Расписивач (наручилац) ће након спроведеног Конкурса  доделити награде победницима 

тако што ће са њима закључити посебан Уговор у року од 10 (десет) дана од дана протека 

рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 214. ЗЈН (службени Гласник РС бр. 

91/19). 

 

Понуђач – награђени аутор коме је додељен Уговор је у обавези да исти потпише и 

достави Расписивачу (наручиоцу) у року од 3 (три) дана од дана пријема. 

 

 


