
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ

ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШАЊА ЗА 
УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ ЏЕПОВА (НОВИХ МЕСТА) У НОВОМ 
САДУ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ - КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН



На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 
тексту: Закон), члана. 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступци-
ма јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка набавке – конкурс за дизајн, број КД-2/01-371-2 од 04.08.2017. године и Решења о 
образовању стручног жирија за јавну набавку – конкурс за дизајн број КД-2/01-371-2 од 04.08.2017. годи-
не, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ 
РЕШАЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ ЏЕПОВА (НОВИХ МЕСТА) У НОВОМ САДУ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ - 
КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН

Јавна набавка бр-КД-2/01-371 Нови Сад, август 2017. године.

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

Обједињени распис Конкурса садржи укупно 22 стране и то:

Позив и конкурсна документација објављени 
на порталу јавних набавки и интернет страни 
наручиоца:

15.08.2017. године

Рок за достављање понуда: 15.09.2017. године
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01.1 Подаци о наручиоцу
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска  
престоница културе“

Католичка порта бр. 5

21000 Нови Сад

Матични број: 28829922

ПИБ: 109849130

Интернет страница: www.novisad2021.rs

Контакт e-mail: nina.jankovic@ns2021.rs

Konkurs organizuje Fondacija “Novi Sad 2021 – 
Evropska prestonica kulture“, u saradnji sa Društvom 
arhitekata Novog Sada (DaNS) kao sprovodiocem 
konkursa.

01.2 Врста поступка јавне набавке
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.

Набавка се спроводи и у складу са Правилником о 
начину и поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко – архитектонског конкурса  
(„Сл. гласник РС“, бр. 31/2015).

01.3 Циљ поступка:
Набавка се спроводи као поступак у којем се  
исплаћују награде учесницима.

Циљ овог конкурса је да се кроз валоризацију 
више прстиглих идејних решења изнађе  
најквалитетније идејно решење за уређење  
урбаних џепова у 4 месне заједнице у Новом 
Саду, уз исплату награда најбољим ауторима.

01.4 Напомена уколико је у питању 
резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.

01.5 Партије
Ова јавна набавка није обликована по партијама.

01.6 Електронска лицитација
У предметном поступку и јавној набавци не  
спроводи се електронска лицитација.

01.7 Контакт (лице или служба)
Изабрано средство комуникације у предметној 
јавној набавци је e-mail.

Лице за контакт:

Нина Јанковић

E-mail адреса: nina.jankovic@ns2021.rs

01. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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02.1 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број КД-2/01-371 су услуге 
- Израда идејног решења на урбанистичко-архи-
тектонском конкурсу за уређење урбаних џепова 
у Новом Саду.

Назив и ознака из општег речника набавке: услу-
ге пројектовања у архитектури 71230000-9- 
организација архитектонског конкурса за нацрте.

02.2 Тип конкурса
• Према праву на учествовање: отворени
Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересо-
вана физичка и правна лица, без обзира на њихову 
територијалну припадност и њихове личне особине, 
која испуњавају услове дате расписом конкурса 
(видети поглавље 05: Конкурсни услови и рокови).
• Према циљу Конкурса: пројектни

Пројектни конкурс се расписује и спроводи у свр-
ху добијања решења за одређени, конкретан ар-
хитектонски или урбанистички задатак, са циљем  
реализације изабраног, по правилу, првонаграђе-
ног 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 кон-
курса 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 жирија, Спроводиоца конкурса, тако и 
међу учесницима конкурса.
• Према праву учешћа конкурс је регионални

02. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

03.1 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 број-
не 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 парти-
ципацијом грађана. Полазна основа овог присту-
па јесте да се јавни простори креирају уз учешће 
и по мери грађана, који имају много бољи увид у 
тренутне начине коришћења и могућности њихо-
вог 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 контек-
стом задатих локација. Крајњи циљ је повећања 
квалитета живота у периферним деловима Града, 
који тренутно имају мали број квалитетно уређе-
них јавних простора.

03.2 Урбанистички параметри
За сваку од 4 предметне локације су из планске 
документације издвојене потребне урбанистич-

ке смернице, у складу са којима треба урадити 
Конкурсна решења. Ове смернице су приказане у 
поглављу 11, посебно за сваку предметну локацију.

03.3 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 лока-
ције. 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.

03.4 Садржај конкурсног рада
Решења за сваку од локација се предају као засебан 
конкурсни рад. Предаја конкурсног рада је у дигитал-
ном формату, а детаљна упутсва око правилног  
именовања докумената и начина предаје рада ce 
могу наћи у поглављу 04. Сви учесници су обавезни 
да у оквиру конкурса доставе следећу документа-
цију, за сваку предату локацију појединачно:

03. УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ КОНКУРСНОГ 
РАДА - опис и захтев у вези пројекта
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1. СВЕСКА са текстуалним и графичким прило-
зима / у .pdf формату димензија 42x29.7 цм (A3), 
хоризонтално оријентисан, са илустрацијама у 
резолуцији 150 DPI. Од учесника се тражи да све 
графичке прилоге предају у некој од прописаних 
размера (погледати поглавље 03.5). У случају да 
неки прилог не може да стане на прописан фор-
мат (42x29.7 цм), дозвољено је користити умање-
не прилоге, уз обавезан анекс “графички прилози 
у оригиналним размерама” на крају свеске.

Свеска треба да садржи:
• опис концепта
• технички опис који садржи детаљније 

објашњења материјализације, опреме, евенту-
алног конструктивног склопа, инсталационих 
система и слично

• све графичке прилоге (дефинисане у поглављу 
03.5) 

• 3D приказе
• Спецификацију коришћених материјала и еле-

мената. Од учесника се не тражи детаљан пред-
мер и предрачун, међутим, цена изградње, тј. 
изводљивост решења ће бити битан критеријум 
при одабиру радова. Како би стручни жири 

могао да сагледа радове по овом критеријуму 
потребно је представити квадратуре и опис  
поплочаних и зелених површина, број елемена-
та урбаног мобилијара, опис за карактеристичне 
елементе, итд. Оквирни буџет за извођење 
је 4.000.000,00 (четири милиона) динара по 
локацији.

2. ПЛАКАТ ЗА ИЗЛОЖБУ / у .pdf формату, димен-
зија 50x100 цм, вертикално оријентисан. Плакат 
предати у резолуцији 150 DPI, у само једном леје-
ру и у CMYK систему боја. Учесници су слободни 
да по свом избору одаберу прилоге који најбоље 
представљају њихово решење. 

3. WEB ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ / у 
.jpg формату, димензија 1920x1440 px, хоризон-
тално оријентисан, са илустрацијама у резолуцији 
150 DPI. Овај плакат неће бити достављен жирију 
већ ће се користити у сврхе јавног гласања грађа-
на, а на основу чијег резултата ће бити додељена 
једна специјална новчана похвала. Учесници су 
слободни да одаберу један или више прилога за 
које сматрају да су најадекватнији за ову сврху.

прилог размера

1 Ситуација
Контекстуализација просторног и програмског концепта.

1:500 или 1:250

2 Основа 
- Означити позиције свих елемената урбаног мобилијара.
- Дати кратке описе за поплочање, карактеристичне елементе и слично .
- Приказати контактне зоне са постојећим окружењем.

1:200 или 1:100

3 Пресек
- Приказати 1 или више карактеристичних пресека, са јасно објашњеним нивела-
цијама терена и, уколико су део предложеног решења, висинама пројектованих 
структура (надстрешница, павиљона и слично).

1:200 или 1:100

4 Детаљи карактеристичних елемената, поплочања и простора
- Приказати димензије, конструктивни склоп и материјализацију
- Користити било коју врсту техничког цртежа који најбоље илуструје решење (орто-
гоналне пројекције и/или аксонометријски приказ)

1:50 или 1:20

5 3D прикази предложеног идејног решења
- Учесници су слободни да одаберу начин презентовања свог решења. Могуће је предати рендере, про-
сторне монтаже, изометрију, колаж, фотографије макете, итд.

6 Остали прилози по избору аутора који додатно илуструју решење 
- Дијаграми, шеме, додатно објашњење концепта, хортикултура итд.
- У случају интерактивне презентације (видео, .gif) водити рачуна да величина прилога не буде већа од 
15Mb, као и да се не наруши принцип анонимности.

03.5 Oбавезни прилози
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03.6 подаци о језику на којем конкурс-
ни рад мора да буде састављен
Конкурсни рад и сви прилози који се подносе 
уз конкурсни рад морају бити састављени на 
српском језику, на латиничном или ћириличном 
писму. Уколико је одређени документ на страном 
језику, учесник је дужан да поред документа на 
страном језику достави и превод тог документа 
на српски језик, који је оверен од стране  
овлашћеног судског тумача.

03.7 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 тражи-
ти 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 адре-
су: 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 Упра-
ве за јавне набавке, интернет страници Наручи-
оца www.novisad2021.rs, као и интернет 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 резулта-
те конкурса.

Тражење додатних информација или појашњења у 
вези са припремањем конкурсног рада телефоном 
није дозвољено.

04. НАЧИН И РОК ЗА ПРЕДАЈУ 
КОНКУРСНИХ РАДОВА

04.1 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 набав-
ку број КД-2/01-371 “ У мејлу послати искључиво 
линк ка неком cloud сервису одакле се Конурсни 
рад може преузети. 

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 неблаго-
временим, те исти неће бити разматран.

Приликом предаје конкурсног рада (поједина-
чан рад за сваку локацију посебно) потребно је 
доставити два запакована (зипована) фолдера. 
Називање фолдера треба урадити по следећим 
инструкцијама, како се не би нарушила анонимност 
учесника.

1. Запакован (зипован) фолдер, који треба назвати 
„KONKURS_шифра рада_број локације за које се 
предаје решење“ (нпр. KONKURS_12345_lokacija3.
zip), а у ком се налази:
• СВЕСКА 42x29.7 цм (А3) формата, хоризонтал-

но оријентисана, са текстуалним и графичким 

прилозима, у .pdf формату. Сваки лист треба бити 
означен са јединственом шифром* од 5 цифара, 
у горњем десном углу. Свеску именовати на исти 
начин као што је објашњено за фолдере (нпр. 
SVESKA_12345_lokacija3.pdf)

• ПЛАКАТ за изложбу у формату 50x100 цм,  
вертикално оријентисан, у .pdf формату. Обавез-
но је користити припремљен layout, који се налази 
у конкурсној документацији. Према овом layout-у 
се у доњем делу плаката налази трака са подаци-
ма о конкурсу, односно конкурсном раду. Од учес-
ника се тражи да попуне једино поља у доњем  
десном делу, где је потребно уписати своју шиф-
ру* и назив локације за које је предато решење. 
На средини ове траке остављен је празан про-
стор, у који ће се након жирирања уписати имена 
аутора, за потребе јавне изложбе. Учесници не 
смеју овај простор ни на који начин попуњавати, 
како се не би нарушио принцип анонимности.  
Плакат именовати на исти начин као што је 
објашњено за фолдере (нпр. PLAKAT_12345_
lokacija3.pdf)• 

• WEB ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ / у .jpg 
формату, димензија 1920x1440 px, хоризонтал-
но оријентисан, са илустрацијама у резолуцији 
150 DPI. И за овај прилог треба користити при-
премљен layout, и у складу са њим написати  
назив месне заједнице за коју је предато кон-
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курсно решење, као и шифру рада*. Овај прилог 
такође мора бити анониман. Мини плакат  
именовати на исти начин као што је објашњено за 
фолдере (нпр. WEB_12345_lokacija3.jpg)

* Шифру написати у Arial фонту, величине 12pt. 
Користити различиту шифру за сваки конкурсни рад 
тј. локацију. 

2. Запакован (зипован) фолдер, који треба назва-
ти: „AUTOR_шифра рада_број локације за које се 
предаје решење“ (нпр. AUTOR_12345_lokacija3.
zip). У називу фолдера не треба писати име аутора, 
да се не би нарушила анонимност, него баш појам 
“AUTOR”. У овом фолдеру се налази:

• текстуални документ у А4 формату који садржи 
(овим редоследом):
1.  Локацију за коју је предато конкурсно решење и 

коришћену јединствену шифру од 5 цифара,
2. име/имена аутора,
3. име и презиме лица овлашћеног за заступање 

(може и не мора бити један од аутора),
4. Навести све локације за која су предата кон-

курсна решења (услов су предата решења за 
најмање 2 локације) и коришћене шифре за 
сваку појединачну локацију (шифре морају бити 
различите за свако предато решење)

5. електронску адресу за достављање одлуке 
жирија,

6. контакт телефон
7. изјаву у којој се аутор или ауторски тим 

изјашњава о томе да ли жели да се на јавној 
изложби рад изложи под шифром (анонимно) 
или под именом аутора. 

8. изјаву у којој се аутор или ауторски тим 
изјашњава о начину расподеле награде у про-
центима, са подацима за уплату за сва наведе-
на лица.

• Попуњена легенда са подацима аутора, која ће 
бити истакнута на плакату (на доњем делу у среди-
ни) на јавној изложби, уколико се аутори изјасне да 
им се рад објави под њиховим именима. Легенда 
се мора израдити у задатим димензијама, а layoуt 
за легенду се налази у конкурсној документацији. 
U legendi je предвиђен простор за уписивање име/
имена аутора, сарадника, назив фирме и град и 
земљу Аутора. Уколико је рад предат од стране 
физичког лица, дозвољено је обрисати поље “назив 
фирме”, или га оставити празно. Легенду именовати 
на исти начин као што је објашњено за фолдере 
(нпр. LEGENDA_12345_lokacija3.pdf)

04.2 начин измене, допуне и опозива 
конкурсног рада
У року за подношење конкурсног рада, учесник 
конкурса може да измени, допуни или опозове свој 
конкурсни рад на начин који је одређен за подно-
шење конкурсног рада.

Учесник конкурса је дужан да јасно назначи који 
део конкурсног рада мења односно која документа 
накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив конкурсног рада треба 
доставити на e-mail nina.jankovic@ns2021.rs, са  
називом (subject-ом) мејла:

„Измена конкурсног рада за ЈН бр.КД-2/01-371”

„Допуна конкурсног рада за ЈН бр.КД-2/01-371”

„Измена и допуна конкурсног рада за ЈН 
бр.КД-2/01-371”, или 

„Опозив конкурсног рада за ЈН бр.КД-2/01-371”

По истеку рока за подношење конкурсних радова, 
учесник конкурса не може да повуче нити да мења 
свој конкурсни рад.

05. КОНКУРСНИ УСЛОВИ И РОКОВИ

05.1 конкурсни услови
Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересо-
вана 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 тех-

ничко-обликовне обраде и садржати све дело-
ве 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 до-
звољена

• 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

05.2 конкурсни рокови
• Почетак конкурсног рока: 15.08.2017.
• Рок за постављање питања: 01.09.2017.
• Рок за предају конкурсног рада: 15.09.2017. до 

23:59 часова
• Објава резултата конкурса: 25.09.2017*

*не односи се на специјалну похвалу која се  
додељује раду који буде био изабран  
партиципацијом грађана
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06. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ДИЗАЈНА / ПРОЈЕКТА

Радови ће бити вредновани према следећим критеријумима:

Жири задржава право да елиминише из даљег поступка вредновања пројекте који не задовољавају помену-
те критеријуме и условљености дате програмом конкурса.

1 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.). 

25 бодова

2 Просторни концепт – однос ка постојећој урбаној матрици и природном окружењу 25 бодова

3 Одрживост коришћења простора - приступачност, безбедност, лакоћа одр-
жавања, потенцијал за интеракције и социјабилност итд

20 бодова

4 Оригиналност и креативност у дизајну и начину употребе – савремени кон-
цепти коришћења простора, мултифункционалност, трансформабилност.

15 бодова

5 Економичност, рационалност и изводљивост 15 бодова

07.  НАГРАДНИ ФОНД

Уколико у прописаном року пристигне минимум по 3 рада за сваку од 4 локације, жири ће доделити 
следеће награде у нето износу:

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 различи-
те 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 изврши-
ти преносом средстава на текући рачун Аутора, у 
року од 45 дана од дана објављивања резултата 
конкурса.

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 Јужни Телеп 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
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08.1 Именовани чланови жирија,  
заменик чланова Жирија  
и известилац конкурса
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.

08.2 Кратке биографије чланова и  
заменика чланова Жирија:
Дарко Полић, архитекта и урбаниста, запослен 
у ЈП «Урбанизам» Завод за урбанизам Нови 
Сад. Истовремено је Председник радне групе за 
реализацију пројекта културне инфраструктуре 
у оквиру пројекта «Нови Сад 2021 - Европска 
престоница културе». Осим као професионал-
ни урбанистички планер, члан је експертског 
тима Европске награде за јавни градски простор 
Центра за савремену културу Барселоне (CCCB) 
од 2014. године. Јавним просторима се бавио и у 
другим својим активностима (конкурси,  
превођење стране литературе, итд).

Павле Стаменовић је доцент на Департману за  
Архитектуру, Архитектонског факултета, Универзи-
тет у Београду. Бави се истраживањем у области 
методологије и процеса архитектонског пројекто-
вања.

Учесник више међународних изложби и салона 
архитектуре, попут Венецијанског бијенала 2008. 
и Tallin Architectуre Biennale 2013. Оснивач и члан 
колектива RASTER, интердисциплинарног  
студија који се бави истраживањем кроз  
архитектонско пројектовање, са фокусом на  

архитектонске и просторне концепте, првенстве-
но кроз учешће на архитектонско-урбанистичким 
конкурсима. Ментор је више интернационалних  
интердисциплинарних радионица и летњих  
школа архитектуре.

Рене Лисац је доцент на Архитектонском  
факултету Свеучилишта у Загребу, ради у наста-
ви Кабинета за примјену рачунала у архитектури 
те судјелује у знанственим пројектима кабинета 
у сфери планирања одрживих свеучилишних 
кампуса. У Друштву архитеката Загреба води с 
Кристином Царевом пројект «Акупунктура  
града» и координира пројект «Загреб за мене» те 
од 2015. дјелује као предсједник друштва. 

Вера Голубовић је Пројект менаџер у реализацији 
техничке документације и реализације пројеката  
(објеката) од значаја за Град Нови Сад. Од 1992. 
године поље деловања јој је архитектура, ентеријер, 
архитектура светла, урбани дизајн, итд.

Активно се бави урбаним дизајном од 2002. године 
када јој послодавац постаје Град Нови Сад (ЈП «Завод 
за изградњу Града Нови Сад») где стиче велико  
искуство у пројектовању, планирању и управљању 
архитектонско-грађевинским пројектима и такође  
учествује у рехабилатацији јавних простора.

Ана Пајванчић – Цизељ је доценткиња на  
Одсеку за социологију Филозофског факултета 
у Новом Саду где предаје социологију града и  
социологију окружења. Била је гостујући истра-
живач на Институту за просторно планирање у 
Бечу где се бавила инклузивним и родно  
сензитивним методама планирања простора.  
Објавила је више радова и спровела неколико  
истраживачких студија везаних за социјалне 
аспекте јавних простора, одрживи урбани  
развој и партиципацију грађана у урбаном  
планирању и развоју.

Дејан Митов је Мастер студије завршио на  
Департману за архитектуру Факултета техничких 
наука у Новом Саду и на Шумарском факултету у 
Београду, студијски програм Обликовање про-
извода од дрвета. Ради као асистент на Департ-
ману за архитектуру на предмету Макетарство и 
сродним предметима, где је и студент докторских 
студија. Област интересовања је примена дрвета 
у архитектури и урбанизму са имплементацијом 
савремених геометријских и технолошких принци-
па, уз посебан осврт на дигиталној фабрикацији.

08. САСТАВ ЖИРИЈА
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09.1 Рок за објављивање 
резултата конкурса
Рок завршетка рада жирија и објављивање резул-
тата конкурса је закључно са 25.09.2017. године.
Приликом објаве резултата Конкурса, биће 
објављен и извештај жирија, који ће између оста-
лог садржати табеларни приказ свих предатих 
радова о испуњавању задатих критеријума, као 
и кратко образложење о квалитетима и недо-
стацима рада. Ови аспекти ће бити детаљније 
објашњени код награђених радова.

09.2 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.

09.3 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.) биће елиминисани из 
поступка доделе награда и откупа, без обзира на 
вредновање од стране жирија.

Одлука Жирија је обавезујућа за Наручиоца.

09.4 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.

09.5 Обустава поступка
Наручилац задржава право да обустави посту-
пак 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 објави-
ти на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке, интернет страници Наручиоца www.
novisad2021.rs.

09.6 Објављивање резултата и 
обавештења
Након спроведеног конкурса, Наручилац 
објављује обавештење о резултатима конкур-
са на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке, интернет страници Наручиоца www.
novisad2021.rs, као и интернет страници Друштва 
архитеката Новог Сада www.dans.org.rs

По објављивању резултата конкурса Наручилац 
и спроводилац конкурса ће обавестити јавност и 
учеснике о терминима и месту одржавања излож-
бе и разговора о конкурсним радовима.

У случају обуставе поступка, Наручилац је дужан 
да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о 
обустави поступка јавне набавке, објави  
обавештење о обустави поступка јавне набав-
ке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке, интернет страници Наручиоца www.
novisad2021.rs, као и интернет страници Друштва 
архитеката Новог Сада www.dans.org.rs

09.7 Начин и рок за подношење 
захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе учесник  
конкурса, односно свако заинтересовано лице, које 
има интерес у конкретном поступку јавне набавке 
и који би претрпео или би могао да претрпи штету 

09 РОК И ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
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због поступања наручиоца протвино одредбама 
Закона о јавним набавкама, у складу са чланом 148. 
овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, 
сходно члану 9. став 1. тачка 17. Правилника о 
обавезним елементима Конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15). 
Копија наведеног захтева се истовремено доставља 
Републичкој комисији, на адресу: Немањина бр. 22-
26, Београд. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на e-mail: nina.
jankovic@ns2021.rs, или препорученом пошиљком 
са повратницом, на адресу: Нови Сад, Католич-
ка порта број 5. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава  
врста поступка, садржина позива за учешће на  
конкурсу за дизајн или конкурсне документације, 
захтев ће се сматрати благовременим уколико је 
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) 
дана пре истека рока за подношење конкурсних 
радова, без обзира на начин достављања и уколико 
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке 
и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње 
које наручилац предузме пре истека рока за подно-
шење конкурсних радова, а након истека рока од 7 
(седам) дана пре истека рока за подношење конкурс-
них радова, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење 
конкурсних радова.

После доношења одлуке о резултатима конкурса 
или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) 
дана од дана објављивања резултата конкурса на 
Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права 
не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева 
били или могли бити познати разлози за његово  
подношење пре истека рока за подношење захтева 
из члана 149., став 3. и 4. Закона, а подносилац зах-
тева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права треба да садржи податке 
наведене у члану 151. Став 1 тачка 1-7 Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
о испуњености услова ( „Службени гласник РС“ број 
86/2015).

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
објављује обавештење на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници Наручиоца www.novisad2021.rs, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџе-
та Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 
динара у складу са чл. 156. Закона на жиро рачун 
број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 
253, позив на бр. 19-16, сврха: ЗЗП, Град  
Београд, Градска управа града Београда, Аген-
ција за инвестиције и становање, јавна набавка 
број 19-16, корисник: Буџет Републике Србије. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је 
одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним на-
бавкама, а поступак уплате таксе је регулисан 
Упутством о уплати таксе за подношење захтева 
за заштиту права, које је објављено године на ин-
тернет страници Републичке комисије за заштиту 
права http://www.kjn.gov.rс/ci/уpуtсtvo-o-уplati-
repуblicke-adminiсtrativne-takсe.html.

10. ПОСТКОНКУРСНЕ АКТИВНОСТИ

10.1 Јавно излагање радова
Наручилац (Фондација “Нови Сад 2021- Европска 
престоница културе”) све пристигле конкурсне 
радове јавно излаже, најкасније 30 дана од дана 
доделе награда. Јавно излагање радова Наручи-
лац организује као изложбу радова.

10.2 Међусобни односи после 
конкурса – ауторска права
Награђени и похваљени радови, након спроведе-
ног Конкурса, исплатом награда, постају искљу-
чиво власништво наручиоца, односно Фондације 
“Нови Сад 2021- Европска престоница културе”, 

ради коришћења за сврху са којом је конкурс  
расписан и послужиће као основ за израду  
потребне урбанистичке и техничке документације 
и расписивање нових јавних набавки за израду 
техничке документације за изградњу објекта.

Наручилац има право да користи све пристигле 
радове и у сврху публиковања и промовисања 
резултата конкурса уз навођење имена аутора 
радова (уколико аутори нису сагласни да им се 
објави име, биће написана ауторска шифра  
уместо имена).

Конкурс се организује са најбољом намером и 
сви учесници својим учешћем, tj. предајом рада 
пристају на све услове конкурса.
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11. КОНКУРСНИ ПРОГРАМ, ЗАДАТАК  
И УРБАНИСТИЧКЕ СМЕРНИЦЕ

Приближнији опис локације: 
пешачки плато на Тргу Змај Јове испред бројева 14, 15 и 16, до почетка Школске улице

Тренутно стање
Конкурсна локација представља део главног трга у насељу Сремска Каменица. Ради се о Тргу Змај Јове, у  
централној зони насеља, простору који се због своје комплексне геометрије у основи и позиције на падини 
заправо тешко сагледава као једна јединствена просторна целина. Трг се састоји из два платоа, горњег  
(југоисточног) и доњег (северозападног), подељених фреквентном саобраћајницом. Због релативне уређе-
ности главног, „горњег“ дела трга, за конкурсну локацију је узет плато који се налази на његовом доњем 
делу, а који окружује аутобуску станицу. Због фреквентности пролазника и корисника, овај простор је  
препознат као кључно место у локалном сагледавању јавних простора. Плато доњег дела трга је поплочан 
бетонским блоковима и релативно партерно уређен, са неколико денивелација решених степеништем, те 
полукружним елементима који окружују дрворед и некадашњу чесму. Пешачки караткер платоа нарушавају 
непрописно паркирани аутомобили. 

Простор платоа је троугласт у основи. Са јужне стране је омеђен коловозом фреквентне саобраћајнице, и на 
том делу се налази надстрешница аутобуског стајалишта. Североисточну страну трга формира низ старијих 
приземних кућа чији су фронтови према тргу отворени и користе се као комерцијални локали (кафана, продав-
ница, дисконт пића). Кафана има своју летњу башту на платоу. Са северне стране се плато тј трг настављају 
у Школску улицу, која се спушта ка Дунаву. У том смислу је пад трга ка северној страни. Са северозападне 
стране се налази порта католичке цркве. Улаз у порту није директно са трга него са стране, из Школске улице, 
тако да црквена порта не комуницира директно са тргом, већ је ограђена. На платоу трга се налази неколико 
вредних стабала платана.

11.1 Локација 1: МЗ Сремска Каменица 
Конкурсна локација: Доњи плато Трга Змај Јове
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Извод из записника са рада  
са Фокус групом*

Учесници сматрају да је Сремска Каменица, 
тј. да су њени грађани запостављени у  
односу на сам град Нови Сад. Некада су 
млади из Новог Сада долазили у Сремску 
Каменицу, сада кроз њу само пролазе. 

Препознају културно историјски значај 
локације, због непосредне близине црка-
ва, жупног дома, Дунава, Музеја Ј.Ј. Змаја, 
Каменичког парка и свих садржаја у њему. 
Такође, мисле да Сремска Каменица има 
туристички потенцијал који у будућности 
треба да развија. 

Простор (предмет конкурса) сматрају  
срцем насеља. 

Као тренутне кориснике простора учесници 
дискусије су идентификовали ученике ОШ «Ј. 
Ј. Змај», али и навијаче локалног фудбалског 
клуба. Ђаци из оближњих насеља чекају  
аутобус након наставе па им боравак на  
простору треба учинити комфорнијим и 
удобнијим. С обзиром да користе степе-
ниште за седење предлаже се повећање 
броја седећих места додавањем степеника 
или на неки други начин. 

Навијаче учесници виде као претњу за 
простор, његову употребу и безбедност. 
Као једно од могућих решења се појавио 
предлог да се у опремању простора кори-
сте боје ФК «Фрушкогорац» – зелена, бела, 
црна. Учесници дискусије верују да би тада 
навијачи осетили простор као свој и преу-
зели улогу чувара. 

Као симболи насеља, оно са чиме се грађани 
идентификују, се препознају Јован Јовано-
вић Змај и грб насеља – Три куле. Са моти-
вом три куле се идентификују и навијачи.

Током дискусије, дефинише се потреба да 
се културни садржаји сместе на отворене  
јавне просторе. 

Сматрају да простор треба да постане  
мултифункционалан, јер недостаје не само 
место за окупљање грађана, него и простор 
на којем ће се одржавати концерти,  
биоскопске пројекције, театар на отвореном. 

Цео простор угрожава и непросписно парки-
рање које би требало решити постављањем 
физичких баријера. Школска улица због  
специфичног режима саобраћаја у њој, 
смањује безбедност боравка на простору. 

Сматрају да би се постављањем квали-

тетне расвете и видео надзора утицало 
на чување урбаног мобилијара, али и да би 
осећај сигурности корисника простора био 
подигнут на виши ниво. 

Бесплатан интернет, уградња соларних 
панела и пуњача за телефоне, заштита од 
кише и сунца су неки садржаји који би приву-
кли и друге кориснике. 

Предлаже се поправка постојећих или  
изградња нових чесми. На простору су 
постојале две чесме, а ни једна више није у 
функцији. Обнова фасада је веома важна , 
оне наружују цео простор. 

Као закључак се наметнула и потреба да се 
утиче на промену свести грађана о јавним 
просторима, односа према њима, али и 
дефинисање ко је надлежан за будуће одржа-
вање истих.

*Напомена: све предлоге и сугестије које су спомену-
ли учесници Фокус група треба критички разматрати, 
али се од учесника конкурса не учекује да их све и у 
потпуности уваже.

Програм и пројектни задатак

Задатак је пројектовати уређење платоа трга како 
би он боље функционисао као јавни простор.

Потребно је предвидети елементе простора који 
би боље одговорили на захтеве различитих типо-
ва окупљања на тргу: за чекање аутобуса већег 
броја грађана и ученика из суседних  
насеља, локалну доколицу и место сусрета, 
недељна окупљања, те повремена окупљања 
навијача локалног фудбалског клуба пред одла-
зак на утакмицу на терену који је у непосредној 
близини (на обали Дунава).

Пројектом је потребно размотрити архитектон-
ска и просторна средства којима би се спречило 
непрописно паркирање возила на платоу. 

Елементи који се задржавају: дрворед.

Елементи које је неопходно предвидети: аутобу-
ско стајалиште, чесма, места за седење,  
локације за летње баште локала који излазе на 
трг, јавна расвета.
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Урбанистичке смернице  
за урбани џеп у МЗ Сремска Каменица

Плански контекст
За предметну локацију на снази су: План гене-
ралне регулације Сремске Каменице са  
окружењем ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 32/13)¹ и Детаљни урбанистички план центра 
Сремске Каменице ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 53/16)².

Предметни простор се налази у зони старог 
центра Сремске Каменице који представља 
највреднији део наслеђа. Традиционални центар 
се разликује од новонасталих делова по својим 
морфолошком карактеристикама, положају кућа 
и кривудавим улицама, што је карактеристично 
за насеља у фрушкогорским брдима, с обзиром 
да терен не дозвољава правоугаоне блокове. 
Ову зону треба развијати уз поштовање матри-
це, морфолошких карактеристика и селективних 
критеријума за избор садржаја.

На основу плана генералне регулације, пред-
метни простор је планиран "у намени посло-
вања у превасходно у домену трговине, занат-
ства и услужних делатности, а заступљене су 
и административне делатности и јавне службе. 
Ове намене су концентрисане дуж главних 
саобраћајних праваца, у локалима у приземљу 
уличних објеката. Понекад је за ову намену  
одређен цео објекат".

Према плану детаљне регулације, Трг Змај Јове 
чији јужни део јесте предметна локација, је  
традиционални центар насеља. У прошлости, 
овај простор се тракасто спуштао Карађорђевом 
улицом до платоа доње, српске православне, 
цркве, односно до некадашњег пристаништа 
Дунавском улицом, која је по традицији угости-
тељска улица. 

У непосредном окружењу се налази комплекс 
Римокатоличке цркве Светог крижа (Трг Змај Јове 
број 19) површине 0,26 ха, представља завршену 

просторно-архитектонску целину и задржава се 
без промена. 

Мирујући саобраћај је планиран у оквиру регула-
ције улица (улични паркинзи). Услов за реализа-
цију је да су испуњени сви саобраћајни услови са 
становишта законске регулативе, у делу у ком се 
жели изградити паркинг и максимално задржа-
вање и заштита постојећег квалитетног дрвећа.

Сремска Каменица не обилује зеленилом  
јавног карактера, што је последица конфигура-
ције терена, рељефа и начина развоја насеља и 
грађења. Улични дрвореди, као најупечатљивији 
вегетациони садржај насеља, веома су скромно 
заступљени. Хортикултурно уређење комплекса 
намењених објектима културе, угоститељства, 
туризма и садржајима општеградског центра, 
треба да се заснива на подизању декоративне 
високе и партерне вегетације, декоративној обра-
ди партера и примени одговарајућих  
елемената урбаног мобилијара. На деловима где 
је предвиђено поплочавање, поставка дрвећа ће 
бити у предвиђеним отворима, декоративност се 
може постићи и озелењеним жардињерама.  
Планирање мањих група зеленила, да би се 
аутентични архитектонски облици, кровови и 
звоници цркава, могли сагледати поред крошњи 
дрвећа, основна је карактеристика озелењавања 
најужег центра Сремске Каменице.

Верски објекти имају већ формиране зелене 
површине, где су заступљена стабла липе и 
четинара као и декоративна обрада партера. 
Треба водити рачуна приликом избора и  
распореда биљака, да се не заклања него исти-
че верски објекат.

У улицама где постоји могућност поставке дрво-
реда, садњу извршити према њиховом попречном 
профилу. Допуну постојећих флоралних амбије-
ната, треба пажљиво и са мером обрадити.  
Партерна обрада са појединим засенченим 
местима, биће најадекватнија код обраде микро-
локалитета као што су тргови и одмаралишта. 
Просторе испред значајних објеката и споменика 
обрадити колоритним, цветним акцентима.

¹ www.nsurbanizam.rs (Усвојени план под бројем: 1858).
² www.nsurbanizam.rs (Усвојени план под бројем: 2013).
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Приближнији опис локације: 
јужна страна насипа према кориту реке, зона у источном делу Дунавца-Шодроша

Тренутно стање
Подручје Дунавца које се простире уз Јужни Телеп представља јединствени јавни и природни простор 
у граду. Шодрош је узани речни рукавац који раздваја Каменичко и Рибарско острво, а који спаја Дунав 
са Дунавцем. У ширем смислу, неки становници Новог Сада читав овај Дунавац називају Шодрошем, 
а не само његов најужи део. Локација је одређена насипом и неуређеним шеталиштем које се прости-
ре његовом целом дужином, те се наставља ка суседним насељима узводно. Од осталих дунавских 
шеталишта у граду је раздвојено положајем касарне речне флотиле, као и бродоградилишта у непо-
средној близини. Измештање ова два комплекса је могуће у скоријој будућности, чиме би се насип са 
шеталиштем повезали у једну јединствену рекреативну зону града. Међутим, баш због ове раздвојено-
сти, насип са шеталиштем уз Дунавац је остао првенствено природни предео. Осим старог и трошног 
асфалта шеталишта, не постоје друге интервенције у простору. Са северне стране насипа се простире 
градско насеље Телеп, а са јужне је заравњено подручје уз воду речног рукавца које је већим делом 
године на сувом. Ипак, при високом водостају добар део овог подручја буде под водом. Шеталиште уз 
Дунавац, осим локалног становништва, посећују и људи из других делова града, управо због  
његовог ненарушеног природног амбијента. Шеталиште је затворено за моторна возила. Део је система 
европских бициклистичких рута Eуrovelo 6. Међутим, за становнике Јужног Телепа, заравњени терени 
са јужне стране насипа у кориту реке представљају потенцијално значајно место локалног окупљања, 
било за рекреацију, социјализацију, или повремене манифестације. Тренутно тај простор највише  
користе пецароши, те деца за санкање у зимском периоду.

11.2 Локација 2: МЗ Јужни Телеп 
Кокурсна локација: Дунавац-Шодрош
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Извод из записника са рада  
са Фокус групом*

Анализирана локација је за учеснике  
дискусије веома специфична. Сматрају да 
је Дунавац/Шодрош познат у целом граду, 
те да корисници простора нису искључиво 
становници Јужног Телепа, него долазе из 
свих делова града. 

Потенцијал простора виде у томе што 
може да се повеже са Рибарским острвом, 
а након измештања комплекса морнарице 
и са Лиманима и Кинеском четврти. На тај 
начин би са остатком дунавске обале овај 
потез чинио целину. Наводе да је приоритет 
излазак на Дунав, то је потенцијал који се до 
сада није довољно развијао. 

Локација је интересантна и због тога што 
је на ширем потезу забрањен саобраћај  
моторним возилима, па је простор безбе-
дан за шетњу и вожњу бицикла. Сигурни су 
да би уређењем једног дела овог потеза, 
то покренуло даље уређење и улагање те 
да би шири простор могао да постане спор-
тско-рекреативна зона. 

Учесници су идентификовали потребу за  
садржајима за основце и тинејџере. Сма-
трају да деца школског и старијег узраста 
немају где да проводе своје слободно време. 
С обзиром на једнопородични карактер на-
сеља, мала деца се играју у својим  
двориштима. Телепу недостају спортски 
садржаји: терени за кошарку, одбојку на 
песку, фудбал, тј. места на којима деца не 
морају да плате најам терена да би се бави-
ли спортом. Предлаже се и терен за паркур, 
плесни подијум, екстремне спортове (бици-
клове). 

Као ограничење се помиње мрестилиште 
шарана у једном делу Дунавца. 

Простор Шодроша се користи током целе 
године. Зими је на овом простору санкање и 
клизање, лети купање и пецање. Пецароше 
треба задржати. 

Простор је окарактерисан као неуређен и 
«дивљи», али такав би требало и да остане. 
Не би га требало превише урбанизовати, јер 
онда ће да изгуби свој шарм.  
Новосађани воле Дунавац зато што је такав. 

Приликом опремања и уређења простора 
учесници су идентификовали приступач-
ност као један од главних захтева. Сматрају 
да јавни простори треба да буду обликовани 
за све. Предлажу се стога, специјализована 

дечија игралишта, али и рампе, те уређење 
које слепим и слабовидим особама олакшава 
сналажење у простору. 

 Простор треба да буде мултифункци-
оналан јер поред потреба за спортским 
активностима, становници Јужног Телепа 
су жељни и културних садржаја. За такве 
потребе нема одговарајућег простора, 
трибине које би се користиле и за спортска 
такмичења и за културне садржаје и  
манифестације које организују месна зајед-
ница и разна удружења. 

Кроз дискусију се, у неколико наврата  
акцентовало да активација овог простора 
може да повеже Јужни Телеп са Лиманима, и 
даље кејом са Футогом.

То имплицира отвореност локалне заједни-
це да своје јавне просторе деле са  
свим суграђанима.

*Напомена: све предлоге и сугестије које су спомену-
ли учесници Фокус група треба критички разматрати, 
али се од учесника конкурса не учекује да их све и у 
потпуности уваже.

Програм и пројектни задатак

Конкурсним решењем је потребно предметну 
локацију учинити јавним простором окупљања 
локалног становништва, на начин да се не поре-
мети њен пре свега природни карактер. Измеш-
тањем касарне у непосредној близини и пове-
зивањем шеталишта уз Дунавац у јединствену 
рекреативну линију уз Дунав у Новом Саду, ово 
шеталиште ће бити предмет реконструкције којом 
ће се унапредити његов попречни профил и ма-
теријализација. Стога оно није задатак конкурса, 
већ терен који се протеже јужно од шеталишта 
све до воде. Потребно је осмислити просторне 
интервнеције којима ће се пре свега повећати 
приступачност заравњених терена уз воду, као 
и повећати разноврсност начина коришћења 
овог простора, како би он постао и место локал-
ног окупљања. Због варирања водостаја током 
године предвиђени архитектонски елементи могу 
бити ефемерне или мобилне природе. Могуће 
је размишљати и о понтонским структурама, те 
пројектни решењем ступити на површину воде. 
У зависности од успешности појединачних ре-
шења архитектуре насипа и урбаног мобилијара, 
могуће је да неки од њих послуже и као типски 
елементи на другим локацијама у граду.
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Урбанистичке смернице  
за урбани џеп у МЗ Јужни Телеп

Плански контекст
За предметну локацију на снази су: План гене-
ралне регулације прострора за породично стано-
вање у северозападном делу Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 3/12, 
8/12-исправка, 28/14 и 47/16)¹ и План детаљне ре-
гулације подручја Телепа у Новом Саду ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", бр. 29/07, 14/14, 
28/14 и 9/17)².

На основу наведених докумената, предметни 
простор је планиран као насип, а у непосред-
ном залеђу предметне локације, планира се за 
породично становање објектима спратности до 
П+1+Пк.

Урбанистичким условима, у складу са  
важећим планом, нису дефинисани услови за 
привремене објекте.

Основне смернице уређења насипа
У претходном периоду, формиране су шетне 
стазе на круни насипа у центру и ширем центру 
Новог Сада, као део шире рекреативне зоне  
шеталишта Дунавски кеј. Уређење је подразуме-
вало шетну стазу са нишама за клупе, и паралел-
ну бициклистичку стазу са северне и трим-стазу 
са јужне стране. 

На предметној локацији, одбрамбени насип, осим 
основне намене одбране од високих вода, може 
бити у функцији уређене зелене површине.

У циљу повезивања насипа са непосредним 
залеђем насеља Телеп, могуће је предвидети 
пешачке и пешачко - бициклистичка стаза према 
круни насипа. Пешачке стазе се изводе као  
степениште и/или косе рампе нагиба према стан-
дарду за несметану комуникацију на отвореном.

Водни услови
Брањена страна насипа

У заштитном појасу насипа са брањене стране 
важе следећи услови :

- у појасу ширине од 0 до 10 м мерено од ножице 
насипа, простор мора остати слободан за радно 
инспекциону стазу, у том појасу није дозвољена 
изградња било каквих надземних и подземних 
објеката, постављање ограда и слично;

- у појасу ширине од 10 до 30 м мерено од ножи-
це насипа, могу се градити приступи парцели, 
паркинг простори и слични објекти нискоградње, 
садити трава, није дозвољена изградња никаквих 

надземних објеката, постављање ограда и под-
земне инфраструктуре;

- у појасу ширине од 30 до 50 м мерено од ножи-
це насипа, могућа је изградња паркинга,  
отворених спортских терена, цевовода, каблова 
и друге подземне инфраструктуре дубине рова 
до максимум 1 м од постојеће коте терена, уз 
доказ да није угрожена стабилност насипа изра-
дом техничке документације у складу са чл. 133. 
Закона о водама. Зона заштите насипа од 30 до 
50 м може бити у намени спорта и рекреације, 
односно за спортске терене. Изградња спорт-
ских терена, теретане на отвореном и других 
сличних садржаја у зонама заштите насипа, не 
може се угрожавати насип а темељење се врши 
до максимално 1 м дубине. Све денивелације се 
морају извести мањим насипањем терена. Није 
дозвољена изградња никаквих објеката високо-
градње (остава, надстрешница и слично).

Забрањено је на насипу и у брањеној зони на 
удаљености од 50 м од унутрашње ножице 
насипа садити дрвеће, копати бунаре, градити 
објекте високоградње.

Уколико стање на терену не задовољава наве-
дене услове, за свако одступање од наведених 
ограничења неопходно је урадити техничку  
документацију у складу са Законом о водама, 
којим се доказује да није угрожена стабилност 
насипа. Реализација приступних шетних стаза, по 
брањеној косини насипа, ни на који начин не сме 
угрозити постојећи насип, односно дестабилизо-
вати постојећу одбрамбену линију.

За извођење свих врста радова и изградњу свих 
планираних објеката у зонама заштите насипа 
неопходно је прибављање позитивних услова од 
надлежног водног органа.

Небрањена зона насипа

У овој зони режим подразумева да у појасу шири-
не од 0 до 10 м мерено од ножице насипа,  
простор мора остати слободан за радно ин-
спекциону стазу, у том појасу није дозвољена 
изградња било каквих надземних и подземних 
објеката, постављање ограда и слично.

Сам насип не сме бити физички угрожен. Све 
структуре несмеју угрожавати тело насипа, али 
се могу формирати додатним насипањем.

¹ www.nsurbanizam.rs (Усвојени планови под бројевима: 1831, 1991 и 2102).
² www.nsurbanizam.rs (Усвојени планови под бројевима: 1595,1979,1949 и 2144).
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Приближнији опис локације:
парк и пијаца омеђени улицама Лазе Костића, Војвођанских бригада и јужним ободом Трга Светог Саве

Тренутно стање
Трг Светог Саве се налази је централни јавни простор села Ковиљ. Налази се уз главну улицу у селу 
(Лазе Костића). Коловозом улице Војвођанских бригада подељен је на две целине. Северна целина 
представља плато трга испред некадашње библиотеке који је партерно већ уређен, те он није предмет 
овог конкурса. Јужна целина представља континуирани простор парка и пијаце и он је предмет  
конкурса. Фреквентност посећености овог простора је изузетно велика, због његових функција и  
латентне навике окупљања у њему. Капацитети пијаце са постојећим бетонским тезгама су често  
недовољни, па се продаја робе врши и дуж околних улица. Пијаца се користи за продају једном седмич-
но (недељом), а остатак времена служи као место локалног окупљања. Сам парк није посебно уређен и 
недостаје му мобилијара. Садржи споменик палим борцима Ковиља.

11.3 Локација 3: МЗ Ковиљ 
Кокурсна локација : Пијаца и парк у центру насеља 
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Извод из записника са рада 
 са Фокус групом*

Анализирану локацију мештани не виде као 
одвојену од шире целине центра насеља, којој 
треба додати и плато испред библиотеке. 

Центар села има највећи значај за  
становнике без обзира на садржаје који се у 
њему нуде, па се сваке вечери на простору 
окупља 100-200 људи. 

- „Вековима се Ковиљчани окупљају у  
центру села, то је одувек било тако“ 

- „Простор се користи у инерцији.“

Локација је изузетно фреквентна. У  
непосредној близини је основна школа, 
апотека, пијаца, кафана. Простор користе 
различите групе корисника у различитим 
периодима дана и седмице. Међутим,  
урбани мовилијар готово да не постоји или 
је у веома лошем стању. Прелажу и  
постављање јавног тоалета који би решио 
проблем хигијене на простору. 

- „Јавни тоалет би решио проблем 
хигијене. Ту је пијаца, а на платоу се  
организују концерти.“

Величина пијаце не одговара потребама  
корисника. У ударним пијачним данима  
продавци робу нуде и ван тезги, дуж  
саобраћајница. Сматрају да простор пија-
це и простор трга (парка који се наслања 
на њу) треба интегрисати, те поставити 
мобилне тезге. 

- „Пијаца је мала, када је пијачни дан читав 
ред продаваца, чак два реда продаваца је 
са друге стране пута...Та два простора 
треба интегрисати, пијацу и парк да  
буду мултифункционални.“

Простор платоа испред библиотеке (преко 
пута) је неретко узурпиран непрописним 
паркирањем па би га требало заштити. 
Како има изаз на главну сеоску саобраћајни-
цу, учесници дискусије предлажу  
постављање лежећих полицајаца или неко 
друго решење које би успорило саобраћај 
на овој траси пута и на тај начин повећало 
безбедност простора. До пре неколико  
година у згради на платоу је била библио-
тека, која је враћена пређашњим власници-
ма. Учесници у дискусији нису сигурни како 
ће је нови власник користити. Сматрају да 

ће од будуће функције зграде зависити и 
начин коришћења целог простора платоа. 

Као још један од проблема на простору  
констатовано је постављање луна-парка 
у периоду када се обележава сеоска слава. 
Сматрају да су такви садржаји неадекватни 
и да девастирају простор, посебно зеленило 
те сугеришу интервенцију у простору која би 
убудуће то онемогућила. 

И у овој дискусији се артикулишу захте-
ви са садржајем за младе и омладину. Они 
немају где да се окупљају, немају место за 
себе. Увече се окупљају на пијаци и користе 
тезге за седење, јер немају клупе и због 
тога што пијаца «није превише осветље-
на». Осим пијаце, млади користе и парк, 
седе на споменику јер ни ту нема адекват-
ног места за седење. 

Основци (непосредна близине школе) су  
препознати као потенцијални корисници 
простора. Они га користе, али само  
прелазе преко њега, не задржавају се на 
њему јер не постоји никакав садржај који би 
их привукао. 

Учесници дискусије се снажно идентификују 
са парком који се наставља на пијацу како 
услед навике да га свакодневно користе, 
тако и због споменика палим борцима који 
се налази у њему. Један од предлога је мо-
дернизација споменика, његово улепшавање 
јер он обележава један важан догађај из 
новије историје Ковиља у његових  
мештана, то је споменик њиховим  
комшијама, пријатељима, прецима. Слажу 
се око тога да улешавање простора утиче 
на однос корисника према њему те спреча-
ва његову намерну девастацију. 

Зеленило сматрају веома важним, а будуће 
озелењевање Ковиља и овог простора, 
треба да буде искључиво аутентичним 
засадима – дуд, орах... Противе се озелења-
вању увезеним сортама. 

На питање са чиме се идентификују 
грађани Ковиља, учесници су навели 
роде, Стевана Пешића и Лазу Костића.

*Напомена: све предлоге и сугестије које су спомену-
ли учесници Фокус група треба критички разматрати, 
али се од учесника конкурса не учекује да их све и у 
потпуности уваже.
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Пројектни задатак

Потребно је испројектовати решење којим ће се 
уредити простор пијаце и парка у јединствену ур-
бану целину, адекватно сложеним захтевима раз-
личитих режима коришћења и група корисника. 
Могуће је предвидети повећање капацитета пија-
це, уз задржавање постојећег дрвећа у парку. По-
жељно је размишљати о мултифункционалности 
пијачних тезги, које се, осим функције продаје, у 
другим деловима дана могу користити и на друге 
начине. Парк је потребно опремити стазама и 
мобилијаром, а анкетно је могуће размислити о 
интеграцији са постојећим платоом са северне 
стране, као и осталим контактним зонама.

Урбанистичке смернице  
за урбани џеп у МЗ Ковиљ

Плански контекст
За предметну локацију на снази су: Регулацио-
ни план насеља Ковиљ ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 15/99, 17/03 и 14/09)¹ и Измене 
и допуне регулационог плана насеља Ковиљ 
("Службени лист Града Новог Сада", број 14/09)² .

Предметни простор чини јужни део Трга осло-
бођења, који се налази на трокракој раскрсници 
улица Лазе Костића и војвођанских бригада. Трг 
се налази у зони центра села Ковиљ, на граници 
Горњег Ковиља (северно) и доњег Ковиља или 
Шанца (јужно).

На основу наведених докумената, предметни 
простор ( јужни део трга) је планиран као  
озелењени сквер. Намене у непосредном  
окружењу су централне функције: библиотека 
(на платоу у северном делу трга) и некадашња 
земљорадничка задруга, западно од предмет-
ног простора, у Улици Лазе Костића број 73). 
А осталим просторима у окружењу, намена је 
становање са могућношћу пословања према 
посебним планским параметрима.

Сам предметни простор се може поделити у два 
дела. Источни део је пијаца, односно бетонски 
платоа са тезгама (у форми троугла). Западни 
део је озелењени простор (затравњени простор 
са високим зеленилом) са спомеником бораца из 
Народно – ослободилачке борбе.

¹ www.nsurbanizam.rs (Усвојени план под бројем: 1159).
² www.nsurbanizam.rs (Усвојени план под бројем: 1540).
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Приближнији опис локације:
слободна блоковска површина уз Руменачку улицу између бројева 25 и 29

Тренутно стање
Конкурсна локација представља зелену површину покривену травњаком у Руменачкој улици, која је 
једна од примарних булеварских структура у граду. Локација, позната и као „ливада“ због свог једно-
личног травнатог карактера, се протеже уз тротоар улице дужином од око 50 метара. Она је део отворе-
не блоковске површине омеђене са две стране вишеспратним стамбеним блоковима из осамдесетих и 
деведесетих година, а са задње стране излази на Пастерову улицу, такође стамбеног карактера. Већи 
део овог простора је заузет углавном уређеним паркингом. Мањи део простора заузима зелена повр-
шина која је предмет конкурса. Приземља зграда су делимично отворена ка овом простору и уз њих су 
уређени тротоари. Површина се тренутно користи стихијски као зелена, углавном за неуређено истрча-
вање паса и игру деце.

11.4 Локација 4: МЗ Детелинара 
Кокурсна локација: Зелена површина у Руменачкој улици
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Извод из записника са рада  
са Фокус групом*

Ово је месна заједница са најмлађим ста-
новништвом и највећим уделом породица са 
малом децом. Са 21.500 становника је друга 
по величини месна заједница у Новом Саду. 

Сходно томе, проблеми са којима се  
сусрећу становници овог простора су у 
тесној вези са великом густином стано-
вања: недостатак паркинг места и зеле-
нила, висок ниво сбуке, недостатак квали-
тетних јавних простора. 

Потреба становника ове месне заједнице 
су простори за децу, игралишта и спорт-
ски терени, али и зеленило. Очекују  
изградњу планираног парка, па су своје  
потребе усмерили на уређење запуштених 
и неуређених простора. 

За простор сматрају да треба да буде  
прилагођен деци школског узраста, те да 
не сме да буде обликован као типска  
игралишта јер таква игралишта веома 
брзо досаде деци. Треба да буде стимула-
тиван за развој креативности. 

Чуо се и предлог да се води рачуна о  
природним материјалима приликом  
уређења простора.

Зеленило је веома важно па су учесници дефи-
нисали да је неопходно обогаћивати зелени 
фонд, а никако смањивати зелене површине. 

На листи приоритета су деца, а потом и 
сви остали корисници којима требају зелене 
оазе за одмор и места на којима би могли да 
се реализују културни садржаји: биоскоп на 
отвореном, амфитеатар за дечију игру и 
позоришне представе.

Мисле да треба уклопити садржаје који су 
комплементарни са дечијим игралиштем, 
мобилијар, шах за старије. 

Током трајања дискусије, учесници су  
дефинисали проблеме које живот у прена-
сељеном суседству носи, веома их је тешко 
било усмерити на разматрање конкретног 
простора, пошто сваки простор који одго-
вори на потребе за зеленилом, и безбедним 
местом за дечију игру и одрасле, задовоља-
ва њихове тренутне апетите.

*Напомена: све предлоге и сугестије које су спомену-
ли учесници Фокус група треба критички разматрати, 
али се од учесника конкурса не учекује да их све и у 
потпуности уваже.

Пројектни задатак

Због мањка зелених простора у овом делу града, 
предметну локацију је неопходно преуредити као 
уређену зелену површину за окупљање локалног 
становништва. Потребно је увести засаде  
зеленила (дрвеће) које сада недостаје, те решити 
однос према улици са једне стране, и паркингу 
са друге. Због помирења функција парковског 
простора и простора за окупљање, могуће је 
размишљати о промени топографије (насипи, 
удубљења, заталасаност терена), како би се 
створиле додатне могућности коришћења тла, те 
простор учинио несвакидашњним за игру деце, 
због постојања конвенционалних игралишта у 
непосредној близини. Анкетно је могуће реорга-
низовати и суседни паркинг простор, како би се 
повећао јавни простор за окупљање, уз задржа-
вање постојећег капацитета паркирања.

Урбанистичке смернице  
за урбани џеп у МЗ Детелинара

Плански контекст
За предметну локацију на снази су: План  
генералне регулације простора за мешовиту 
намену између улица Футошке, хајдук Вељкове, 
Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 40/11, 
11/15, 19/16 и 75/16)¹ и Детаљни урбанистички 
план "Детелинара ИИИ" ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 12/81 и 17/03 и "Службени лист 
општине Нови Сад", бр. 18/91 и 9/92)².

На основу наведених докумената, предметни 
простор је претежно планиран као вишепородич-
но становање са општеградским центром.  
Плановима детаљније разраде, простор је плани-
ран као зелена површина. Вишепородично стано-
вање је већ реализовано, стамбеним објектима 
спратности П+7. 

Постојећа зелена површина је уређена као за-
травњена површина са засадима високог зелени-
ла у источном, односно паркинг у западном делу.

¹ www.nsurbanizam.rs (Усвојени план под бројем: 1159).
² www.nsurbanizam.rs (Усвојени план под бројем: 1540).


