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Дана: 15.08.2017.
На основу члана 55. став 1. тачка 4., члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка набавке – конкурс за дизајн,
број КД-2/01-371-2 од 04.08.2017. године,
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
Католичка порта бр. 5, Нови Сад; novisad2021.rs
упућује
ПОЗИВ
за учешће на конкурсу за дизајн за набавку услуге
израде урбанистичко-архитектонског решања за уређење урбаних џепова (нових места) у
Новом Саду
Број: КД-2/01-371
Наручилац
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", Нови Сад,
Католичка порта бр. 5
матични број: 28829922
ПИБ: 109849130
Врста поступка
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке – конкурс за дизајн, у складу са чланом 38.
став 5. тачка 2. Закона о јавним набавкама, поступку у којем се исплаћују награде учесницима.
Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
Предмет набавке
Предмет јавне набавке број КД-2/01-371 су услуге - Израда идејног решења на урбанистичкоархитектонском конкурсу за уређење урбаних џепова у Новом Саду.
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге пројектовања у архитектури 71230000-9организација архитектонског конкурса за нацрте.
Тип конкурса
 Према праву на учествовање: отворени
Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, без обзира на њихову
територијалну припадност и њихове личне особине, која испуњавају услове дате расписом конкурса
 Према циљу Конкурса: пројектни
Пројектни конкурс се расписује и спроводи у сврху добијања решења за одређени, конкретан
архитектонски или урбанистички задатак, са циљем реализације изабраног, по правилу,
првонаграђеног конкурсног рада. Одабрано решење служи као основ за даљу разраду планске и
техничке документације.
 Према степену спровођења: једностепени
 Према начину и предаји рада:анонимни.
Анонимност се мора поштовати у поступку конкурса за дизајн. Учесници конкурса су анонимни до
објављивања резултата конкурса. Анонимност се нарочито обезбеђује забраном изношења
претпоставки о идентитету учесника конкурса. Ова забрана се односи на сва лица која учествују у
поступку како код Наручиоца (Фондација “Нови Сад 2021 - Европска престоница културе”), чланова
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жирија, Спроводиоца конкурса, тако и међу учесницима конкурса.
 Према праву учешћа конкурс је регионални
Опис припреме конкурса
У контексту припрема за 2021. годину, када ће Нови Сад бити Европска престоница културе, у самом
граду и околним општинама такозване Зоне 021 (општине Нови Сад, Ириг, Беочин и Сремски
Карловци) започете су припреме за бројне интервенције мањег обима у јавном простору која ће
постати места сусрета грађана и ширења културних садржаја. Конкурсне локације, као и садржај
ових јавних простора, одабрани су партиципацијом грађана. Полазна основа овог приступа јесте да
се јавни простори креирају уз учешће и по мери грађана, који имају много бољи увид у тренутне
начине коришћења и могућности њиховог будућег развоја. Очекује се да идејна решења допринесу
побољшању начина коришћења јавних простора у поменутим месним заједницама, као и да буду у
складу са социјалним и урбаним контекстом задатих локација. Крајњи циљ је повећања квалитета
живота у периферним деловима Града, који тренутно имају мали број квалитетно уређених јавних
простора.
Урбанистички параметри
За сваку од 4 предметне локације су из планске документације издвојене потребне урбанистичке
смернице, у складу са којима треба урадити Конкурсна решења.
Задатак конкурса
Пред учесницима конкурса је задатак да ураде и предају решења за уређење урбаних џепова
(малих јавних простора) у Новом Саду за сваку предметну локацију као засебно идејно решење, у
складу са конкурсним програмом, задацима и урбанистичким параметрима сваке од 4 локације. Од
учесника се тражи да предају решења за најмање две (2) локације по личном избору, а добродошли
су радови за три (3) или све четири (4) локације. Конкурсни рад садржи једно решење по локацији,
варијанта решења нису дозвољена.
Садржај конкурсног рада
Решења за сваку од локација се предају као засебан конкурсни рад. Предаја конкурсног рада је у
дигиталном формату, а детаљна упутсва око правилног именовања докумената и начина предаје
рада ce могу наћи у поглављу 04. Конкурсне документације.
Целокупну Конкурсну документацију учесници конкурса могу преузети са Портала јавних набавки
Управе за јавне набавке, као и интернет странице Наручиоца www.novisad2021.rs . Садржај
конкурсне документације je:
 Обједињен распис конкурса за све четири локације које су предмет овог конкурса
 Графичке подлоге и изводи из расположивих и актуелних урбанистичких и планских
докумената
 Фотографије и/или видео снимци за све четири локације
Додатне информације или појашњења
Учесници конкурса могу постављати питања жирију до 01.09.2017. године (1/2 конкурсног рока).
Заинтересовано лице (учесник) може у писаном облику искључиво путем електронске поште
тражити од жирија додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде тј
конкурсног рада, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
конкурсних радова.
Питања и захтеви за додатним информацијама или појашњењима се достављају у писаном облику
искључиво путем електронске поште на e-mail адресу: nina.jankovic@ns2021.rs. Наслов (subject)
ових мејлова треба да гласи “Питања за конкурс”. Наручилац ће у року од 5 дана од дана пријема
захтева, питања, као и одговор жирија, у писаном облику, објавити на Порталу јавних набавки
Управе за јавне набавке, интернет страници Наручиоца www.novisad2021.rs, као и интернет
2

ФОНДАЦИЈА
НОВИ СА Д
2021

Католичка порта 5
21000 Нови Сад
Србија

Матични број
28829922
ПИБ 109849130

Европск а
престоница
културе

Текући рачун:
840-1029743-58

info@ns2021.rs
novisad2021.rs

страници Друштва архитеката Новог Сада www.dans.org.rs
Расписивач не сноси никакву одговорност за случај да неко од учесника конкурса не постави питање
или не прочита одговор на постављено питање, нити сматра да би та околност битно утицала на
резултате конкурса.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем конкурсног рада
телефоном није дозвољено.
Предаја конкурсних радова
Учесник конкурса предаје конкурсни рад дигитално на e-mail адресу nina.jankovic@ns2021.rs са
називом (subject-ом) мејла „ Конкурсни рад за јавну набавку број КД-2/01-371“
Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 15.09.2017. године до 23:59 часова. Конкурсни рад
кога наручилац није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је
примљен по истеку дана и сата до којег се могу конкурсни радови подносити, сматраће се
неблаговременим, те исти неће бити разматран.
Приликом предаје конкурсног рада (појединачан рад за сваку локацију посебно) потребно је
доставити два запакована (зипована) фолдера. Називање фолдера треба урадити по инструкцијама
датим у поглављу 04. Конкурсне документације, како се не би нарушила анонимност учесника.
Конкурсни услови
Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, уз задовољавање
следећих услова:
 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.
 Учесници морају предати решења за 2, 3 или 4 локације.
 Дозвољено је предати само по једно решење за сваку локацију. Варијантна решења нису
дозвољена.
 Број аутора и сарадника у стручном тиму није ограничен.
 Аутори награђених и похваљених радова су у обавези да након објаве резултата своја решења
доставе у dwg формату.
Конкурсни рокови
 Почетак конкурсног рока:
 Рок за постављање питања:
 Рок за предају конкурсног рада:
 Објава резултата конкурса:
*не односи се на специјалну похвалу која се
грађана

15.08.2017.
01.09.2017.
15.09.2017. до 23:59 часова
25.09.2017*
додељује раду који буде био изабран партиципацијом

Критеријуми за оцену дизајна/пројекта
Радови ће бити вредновани према следећим критеријумима:
1.

2.
3.

Испуњавање програмских захтева – унапређење начина употребе простора у
односу на потребе локалне заједнице, са акцентом на потребе различитих
друштвених група (нпр. млади/стари, мушкарци/жене итд.).
Просторни концепт – однос ка постојећој урбаној матрици и природном
окружењу
Одрживост коришћења простора - приступачност, безбедност,
одржавања, потенцијал за интеракције и социјабилност итд

лакоћа

25 бодова
25 бодова
20 бодова
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4.

Оригиналност и креативност у дизајну и начину употребе – савремени концепти
коришћења простора, мултифункционалност, трансформабилност.

15 бодова

5.

Економичност, рационалност и изводљивост

15 бодова

Жири задржава право да елиминише из даљег поступка вредновања пројекте који не задовољавају
поменуте критеријуме и условљености дате програмом конкурса.
Наградни фонд
Уколико у прописаном року пристигне минимум по 3 рада за сваку од 4 локације, жири ће доделити
следеће награде у нето износу:
 За уређење простора у МЗ Сремска Каменица
125.000,00 динара
 За уређење простора у МЗ Јужни Телеп
125.000,00 динара
 За уређење простора у МЗ Ковиљ
125.000,00 динара
 За уређење простора у МЗ Детелинара
125.000,00 динара
 За рад који буде био изабран партиципацијом грађана*
75.000,00 динара
 Неколико откупа, број у зависности од квалитета радова
50.000,00 динара
Жири ће за сваку од локација доделити по једну награду. У зависности од квалитета радова, Жири
има право и да прогласи један или више откупа.
Жири ће све одлуке доносити већином гласова.
*Поред одлуке жирија, биће додељена и једна специјална новчана похвала за рад који буде био
изабран јавним гласањем од стране грађана. Грађани ће бирати између свих предатих решења, тј.
неће се посебно награђивати радови за различите локације. Резултати жирирања и јавног гласања
неће имати међусобни утицај. Могуће је да исти рад буде награђен по оба основа.
Све награде и откупе, учесницима исплаћује наручилац (Фондација “Нови Сад 2021 - Европска
престоница културе”). Исплата награда и откупа у нето износу, са увећаним припадајућим порезима
и доприносима/са урачунатим ПДВ, ће се извршити преносом средстава на текући рачун Аутора, у
року од 45 дана од дана објављивања резултата конкурса.
Састав жирија
Решењем Наручиоца о образовању жирија, број КД-2/01-371-3 од 04.08.2017. године, образован је
Жири за предметни конкурс, у следећем саставу:
1. др Дарко Полић, дипл.инж.арх, Председник Жирија;
2. доц. др Павле Стаменовић, дипл.инж.арх, члан Жирија;
3. доц. др Рене Лисац, дипл.инж.арх., члан Жирија;
4. Вера Голубовић, дипл.инж.арх., члан Жирија;
5. доц. др Ана Пајванчић Цизељ, социолог, члан Жирија;
6. Дејан Митов, дипл.инж.арх, заменик члана Жирија
Известилац конкурса је Виолета Стефановић, дипл.инж.арх.
Отварање конкурсних радова
Отварање конкурсних радова, тј. коверти (фолдера) „KONKURS“ ће се обавити дана 16.09.2017.
године.
Конкурсни рад за који је у року за подношење конкурсних радова достављено обавештење о
опозиву конкурсног рада, неће се отварати.
Након отварања радова, сачињава се Записник о отварању радова који садржи:
 број под којим је рад заведен;
 шифру рада;
 радну шифру рада;
 испуњеност/недостатке формалних услова садржаја радова из расписа Конкурса.
Радови који не испуњавају формалне конкурсне услове биће елиминисани и неће бити предмет
жирирања.
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Одлука жирија
Жири прегледа и оцењује радове.
Жири према наведеним критеријумима у утврђује коначни ранг конкурсних радова и доноси Предлог
одлуке о додели награда и откупа.
Након отварања коверти (фолдера) “AUTOR”, радови који не испуњавају конкурсне услове (описаних
у поглављу 05 Конкурсне документације.) биће елиминисани из поступка доделе награда и откупа,
без обзира на вредновање од стране жирија.
Одлука Жирија је обавезујућа за Наручиоца.
Рок за објављивање резултата конкурса
Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата конкурса је закључно са 25.09.2017. године.
Приликом објаве резултата Конкурса, биће објављен и извештај жирија, који ће између осталог
садржати табеларни приказ свих предатих радова о испуњавању задатих критеријума, као и кратко
образложење о квалитетима и недостацима рада. Ови аспекти ће бити детаљније објашњени код
награђених радова.
Доношење одлуке наручиоца
По спровођењу процедуре јавних набавки, Наручилац ће на основу Одлуке жирија, обзиром да
одлука Жирија обавезује наручиоца, донети образложену одлуку о резултатима/додели награда.
Наручилац ће одлуку донети у року од 10 дана од дана подношења конкурсних радова.
Обустава поступка
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. Из
наведених разлога и по наведеним условима, Расписивач, односно Наручилац, може да обустави
конкурсни поступак, али само до половине рока за предају радова.
Након доношења образложене одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3
дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
интернет страници Наручиоца www.novisad2021.rs.
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