
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ 

 
 

На основу члана 38. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ 
ул. Генерала Милојка Лешjанина 39, 18000 Ниш 

 
 

објављује 

 
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН 

у поступку јавне набавке услуга 

ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКСПО ЦЕНТРА У НИШУ 

 

редни број ЈН 404-2/59У-2019-28 
 

1.  Назив, адреса и интернет страница наручиоца – расписивача конкурса: 

Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша, са седиштем у 
ул. Генерала Милојка Лешjанина 39, 18105 Ниш,  www.ni.rs ; www.investnis.rs  

  
Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе. 
 

Назив, адреса и интернет страница спроводилаца конкурса: 
 

Завод за урбанизам Ниш,  са седиштем у ул 7. Јули бр. 6, 18000 Ниш. 
 

 

http://www.ni.rs/
http://www.investnis.rs/


2.  Врста поступка јавне набавке:        Предметна јавна набавка се спроводи 

у поступку конкурс за дизајн, у складу са чланом 38. Закона о јавним набавкама. 

3.  Предмет јавне набавке,  назив  и  ознака  из  општег  речника  набавки: 

Предмет јавне набавке су архитектонско-урбанистичке услуге, израде идејног 

решења за изградњу мултифункционалног Експо центра у Нишу, у складу са Одлуком 

о покретању поступка наручиоца – расписивача бр. 1152/2019-25 од 18.09.2018. 

године; 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 71200000 – Архитектонске и  сродне 

услуге; 

4.  Лица за контакт испред спроводиоца конкурса: 
- ЈП Завод за урбанизам Ниш: Tијана Илић дипл.инж.арх. e-mail:  

tijana.ilic@zurbnis.rs  и 

  Лице за контакт испред наручиоца – расписивача је Дејан Благојевић, 

дипломирани правник, службеник за јавне набавке, e-mail: Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs 

5.  Опис конкурса: Према праву на учествовање конкурс је отворен  и 

јавни, према начину и предаји рада конкурс је анониман, према циљу конкурс је 

пројектни и према начину одлучивања конкурс је једностепени. 

                 Пројектни конкурс се расписује и спроводи у сврху добијања решења за 

одређени, конкретан архитектонски задатак, са циљем реализације изабраног, по 

правилу, првонаграђеног конкурсног рада.Сви заинтересовани у обавези су да своје 

идејно решење разраде до нивоа потребног за прибављање локацијских услова и да 

исто доставе приликом пријављивања на конкурс. 

6. Опис и захтев у вези дизајна, односно пројекта: Предмет конкурса је 

урбанистичко-архитектонско решење за вишенаменски објекат Експо центра у Нишу 

разрађеног до нивоа потребног за прибављање локацијских услова.  

7. Задатак конкурса: Пред учесницима конкурса је задатак да ураде и 

предају Идејно решење за изградњу мултифункционалног Експо центра у Нишу. 

Идејно решење (ИДР) је потребно да садржи све елементе предвиђене Законом о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 

145/14,83/18 и 31/19) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени 

гласник РС”, бр. 23 /15, 77/15, 58/16) и конкурсним подлогама, у чијем саставу су и 

прецизно дефинисани Програмски елементи. 
Детаљан опис предмета јавне набавке односно задатка конкурса, налази се у 

Програму пројекта, који је саставни део конкурсне документације.  

    Начин преузимања конкурсне документације и интернет адресе на којима је  

конкурсна документација доступна: Целокупну Конкурсну документацију учесници 

конкурса могу преузети са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке и 

интернет странице Расписивача www.ni.rs   и    www.investnis.rs , као и са 

званичне интернет презентације спроводиоца конкурса www.zurbnis.rs.   

Информација о распису Конкурса биће објављена у дневним новинама: 

mailto:tijana.ilic@zurbnis.rs
mailto:Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs
http://www.ni.rs/
http://www.investnis.rs/
http://www.zurbnis.rs/


„Политика” и  „Народне новине”.  

8. Начин за предају конкурсног рада: Сви прилози, графички и 

текстуални, морају бити упаковани у непрозирну мапу (спољашња коверта) у којој 

мора бити и списак свих прилога и 2 две) затворене коверте (унутрашње 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. На коверти мора да стоји 

адреса примаоца: Завод за урбанизам Ниш,  са седиштем у ул 7. Јули бр. 6, 18000 

Ниш, као и назнака: "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА за израду идејног решења изградње 

вишенаменског објекта Експо центра у Нишу. 

Услови за учешће на конкурсу: Право учешћа на конкурсу имају физичка 

лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, са валидном 

лиценцом 300 ИКС без обзира на њихову територијалну  припадност  и  њихове 

личне особине и правна лица која именују лице са стеченом високом стручном 

спремом из области архитектуре са валидном лиценцом 300 ИКС. 

 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. 

Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом 

конкурса и мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све 

делове одређене расписом конкурса. 

9.  Критеријум за оцену дизајна, односно пројекта: 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: 
•  вредновање архитектонског концепта у складу са значајем објекта (остварена 

усклађеност са наменом) –         20 бодова 
•  постигнути високи квалитет обликовања спољњег и унутрашњег простора – 
             20 бодова 
•  функционалност, рационалност и технолошка усклађеност са савременим 

концептима  организације -          15 бодова 
•  рационалност конструктивног  система  -       15 бодова 
•  примена мера енергетске ефикасности -       15 бодова 
•  однос према одрживом циклусу коришћења и одржавања објекта -  15 бодова . 
 
Имена чланова Жирија: 

1. Проф др Иван Рашковић, представник Удружења архитеката Србије, 

председник Жирија; 

2. арх. Никола Лечић, главни урбаниста Града Ниша, представник 

наручиоца–расписивача Конкурса, заменик председника Жирија; 

3. Доц др Игор Ковачевић, председник Конгресног бироа Србије, члан 

Жирија; 

4. мр Мирољуб Станковић, директор Завода за урбанизам Града, члан 

Жирија; 



5. Проф. др Горан Вучковић, представник Машинског факултета 

универзитета у Нишу, експерт за енергетску ефикасност, члан Жирија; 

6. Проф. др Миомир Васов, представник грађевинско – архитектонског 

факултета универзитета у Нишу, члан Жирија и 
7. Александар Милићевић, директор Регионалне привредне коморе 

нишавског, пиротског и топличког управног округа, представник пословне заједнице, 

члан Жирија. 

Заменици чланова Жирија: 

1.    Ивана Кнежевић Спасовић, представник наручиоца - расписивача конкурса и 

2.    Ана Тодоровић, дипл.инж.арх, представник наручиоца - расписивача конкурса.  

           Известиоци 

1. дипл. инж. арх. Тијана Илић и представник спроводиоца  конкурса и 

2.   дипл. инж. заштите жив. Средине  Иван Павловић - представник 

наручиоца - расписивача конкурса 

13.  Рок за предају радова по објављеном Конкурсу је 23.12.2019. године до 

15,00 часова, без обзира на начин предаје: непосредно, у просторијама спроводиоца – 

ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. Јули  бр.6, 18000 Ниш, или поштом.  

14. Крајњи рок за објављивање резултата конкурса је 17.01.2020. године.  

15.  Награде и обештећења: 

Наградни фонд износи 1.619.550,00 динара, у бруто износу са свим припадајућим 

порезима и доприносима.   

Жири ће доделити три новчане награде и то: 

прву награду:  у износу од  796.500,00 РСД  

другу награду:  у износу од  504.450,00 РСД и  

трећу награду:  у износу од  318.600,00 РСД. 

           Новчани износи награда су исказани у бруто износу, са свим припадајућим 

порезима и доприносима. 

Све награде учесницима исплаћује наручилац – расписивач конкурса. Исплата 

награда и обештећења у нето износу, ће се извршити преносом средстава на текући 

рачун Аутора, у року од 30 дана од дана објављивања резултата конкурса.  

Жири ће расподелу награда извршити  у свему према  одредбама  Правилника, 

са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног 

фонда. Наручилац-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 30 дана од дана потврђивања Одлуке жирија  

од стране Наручиоца-расписивача. 

 


