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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

Адреса: Николе Пашића број 24, 18 000 Ниш 

објављује 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН 

Израда идејног решења за изградњу нове зграде Народног музеја у Нишу  

 

Редни број јавне набавке: 404-2/56У-2019-28 

 

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

Град Ниш - Градска управа града Ниша 

Адреса: Николе Пашића број 24, 18 000 Ниш 

Интернет страница: http://www.ni.rs/; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе.  

 

Назив, адреса и интернет страница спроводилаца конкурса: 

ЈП Завод за урбанизам Ниш 

Адреса: 7. јули бр. 6, 18 000 Ниш 

Интернет страница: www.zurbnis.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку конкурса за 

дизајн, примењујући правила отвореног поступка, у складу са чланом 38. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), као и у складу са подзаконским актима којима 

се уређују јавне набавке и Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење 

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

Конкурс за дизајн је организован као поступак у којем се исплаћују награде учесницима у складу са 

чланом 38. став 5 тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15).  

 

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

идејног решења за изградњу нове зграде Народног музеја у Нишу, у складу са Одлуком о покретању 

поступка наручиоца (расписивача) бр. 4344-1/2019-31 од 25.12.2019. године;  

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури. 

 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.zurbnis.rs/
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4.  Лица за контакт испред спроводиоца конкурса: Лице за контакт у времену од 7:30 до 15:30 сати 

(од понедељка до петка): Tијана Илић дипл. инж. арх из ЈП Завод за урбанизам Ниш, e-mail: 

tijana.ilic@zurbnis.rs. 

5. Опис конкурса:  

Према праву на учествовање конкурс је отворени.   

Према циљу Конкурса, конкурс  је пројектни.   

Према степену спровођења, конкурс је једностепени. 

 

Циљ конкурса је да се у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, потенцијалима 

локације и трендовима развоја, изабере најадекватније урбанистичко-архитектонско решење путем 

јавног конкурса. Изабрано решење представљаће основ за детаљну разраду пројектно-техничке 

документације неопходне за подношење захтева за добијање локацијских услова, потом израду ПГД 

– пројекта за грађевинску дозволу, као и ПЗИ – пројекта за извођење. 

 

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

Предмет конкурса је урбанистичко-архитектонско решење за за изградњу нове зграде Народног 

музеја 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 нове зграде Народног музеја 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. 

 
8. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адресе на којима је конкурсна 
документација доступна: Конкурсна документација се преузима без накнаде са Портала јавних 
набавки http://portal.ujn.gov.rs/, интернет странице Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-
nabavke/ и интернет странице спроводиоца конкурса www.zurbnis.rs. 

 

Информација о распису Конкурса биће објављена у дневним новинама: „Политика” и „Народне 

новине”. 

 

9. Начин за предају понуде (конкурсног рада) и датум отварања: Понуђач (Учесник конкурса) 

понуду подноси непосредно или путем поште у непрозирној затвореној коверти или кутији, 

затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације или уписује 

шифру конкурсног рада, назив и адресу спроводиоца конкурса - Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули 

бр. 6, 18000 Ниш, (канцеларија број 8), број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са 

назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

У поступку конкурса за дизајн мора се поштовати анонимност. Понуђачи (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 - Расписивача конкурса, чланова жирија, тако и међу 

учесницима конкурса.  

Лице задужено за пријем понуде (референт) је дужно да, приликом пријема понуде/измене 

понуде/допуне понуде/ опозива понуде, без одлагања, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

mailto:tijana.ilic@zurbnis.rs
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.zurbnis.rs/
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налази, обележи датум и време пријема и да у деловодној документацији евидентира шифру 

конкурсног рада, број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико референт уочи 

неправилности приликом пријема понуде/измене понуде/допуне понуде/опозива понуде (нпр. 

понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је отворена или оштећена коверта и 

сл.), дужан је да о томе сачини писану службену белешку и достави је члановима жирија.  

Примљене понуде чува референт до момента отварања понуда када их предаје жирију, о чему са 

једним чланом Жирија, сачињава записник о предаји/пријему понуда и о томе обавештава 

председника Жирија. 

Наручилац (Расписивач)/Спроводилац конкурса не одговара за оштећења коверте или кутије 

настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде. 

Уколико је понуда достављена непосредно, прималац понуде - спроводилац конкурса ЈП Завод за 

урбанизам Ниш, предаће понуђачу - учеснику конкурса потврду пријема понуде у којој ће навести 

шифру конкурсног рада, датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

Отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 03.03.2020. 

године у 13:00 часова, у објекту спроводиоца конкурса ЈП Завод за урбанизам Ниш у ул. 7. јули бр. 

6 (сала у приземљу). 

10. Услови за учешће на конкурсу:  
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају понуђачи (учесници конкурса) – 

физичка лица/правна лица/тимови аутора,  који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и услова из члана 26. ЗЈН. 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 

тач. 1), 2) и 4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН, као и услова из члана 26. ЗЈН, понуђачи (учесници 

конкурса) доказују достављањем изјаве учесника конкурса -аутора/тима аутора (XXIV и XXV 

конкурсне документације) 

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ст. 2. 

ЗЈН, у погледу кадровског капацитета, понуђачи - учесници конкурса доказују достављањем 

копије важеће личне лиценце издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије. 

НАПОМЕНА: Понуђачи (учесници конкурса) чији радови буду награђени/обештећени су у обавези, 

да на захтев наручиоца, пре доношења одлуке о додели награда доставе копије захтеваних доказа о 

испуњености услова предвиђене конкурсном документацијом.  

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. 

 
11. Критеријум за оцену дизајна, односно пројекта: Радови ће бити вредновани према следећим 
критеријумима:  

1.  

вредновање архитектонског концепта у складу са значајем објекта (остварена 

усклађеност са наменом и амбијенталним и историјским  вредностима  

окружења)  

25 бодова  

2.  
постигнути високи квалитет обликовања спољњег и унутрашњег простора 

музеја и инерполација са заштићеним објектима 
25 бодова  

https://www.mgsi.gov.rs/cir
https://www.mgsi.gov.rs/cir
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3.  
функционалност, рационалност и технолошка усклађеност са савременим 

концептима  организације изложбене поставке   
25 бодова  

4.  рационалност конструктивног система   15 бодова 

5.  примена мера енергетске ефикасности  5 бодова  

6.  однос  према одрживом циклусу коришћења и одржавања објекта  5 бодова  

 

12. Имена чланова Жирија: 

Решењем Градоначелника града Ниша, број 4911/2019-01 од 10.12.2019. године, образован је Жири 

за предметни конкурс за дизајн, у следећем саставу:  

1. Председник: Проф.др Милан Ђурић, дипломирани инжењер архитектуре, Удружење архитеката 

Србије  

2. Члан и заменик председника: Никола Лечић, дипломирани инжењер архитектуре, Главни 

урбаниста Града Ниша; 

3. Члан: Весна Црноглавац, дипломирани археолог, Народни музеј Ниш; 

4. Члан: Лидија Стефановић Николић, дипломирани инжењер архитектуре, ЈП Завод за урбанизам 

Ниш; 

5. Члан: Проф. др Љиљана Василевска, дипломирани инжењер архитектуре, Грађевинско-

архитектонски факултет Ниш; 

6. Члан: Бранимир Ћирић, дипломирани инжењер архитектуре, Друштво архитеката Ниш; 

7. Члан: Иван Андрејевић, дипломирани инжењер архитектуре, Завод за заштиту споменика 

културе Ниш; 

Заменик чланова жирија:  

1. Драгана Ишљамовић, дипломирани хемичар опште хемије, Народни музеј Ниш; 

Консултанти:  

1. Милош Милошевић, помоћник Градоначелника Града Ниша; 

2. Горан Милосављевић, помоћник Градоначелника Града Ниша; 

3. Мр Бојана Борић Брешковић, Народни музеј у Београду; 

4. Мр Мирољуб Станковић, ЈП Завод за урбанизам Ниш; 

Известиоци:  

1. Тијана Илић, дипломирани инжењер архитектуре, ЈП Завод за урбанизам Ниш 

2. Гордана Крутил, дипломирани инжењер грађевине, службеник за јавне набавке, Градска управа 

града Ниша - Служба за јавне набавке. 

 

Одлука жирија о додели награда је коначна и неопозива у складу са наведеном процедуром и 

условима вредновања.  

Одлука жирија обавезује Расписивача. 

 

13. Рок за предају радова по објављеном Конкурсу је 03.03.2020. године до 12,00 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 23.03.2020. године.  

 

15. Награде и обештећења: Висина фонда за награде  и обештећења учесницима конкурса износи 

1.900.000,00 динара без ПДВ /нето/ и то: 
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Прва награда:                     900.000,00  динара /нето/ без ПДВ-а,пореза и доприноса 

Друга награда:           500.000,00  динара /нето/ без ПДВ-а,пореза и доприноса 

Трећа награда:           300.000,00  динара /нето/  без ПДВ-а,пореза и доприноса 

Обештећење / откуп 1:       100.000,00  динара /нето/ без ПДВ-а, пореза и доприноса 

Обештећење / откуп 1:     100.000,00  динара /нето/ без ПДВ-а, пореза и доприноса 

 

Жири ће расподелу награда и обештећења/ откупа извршити у свему према одредбама Правилника 

о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса 

("Службени гласник РС", број 31/2015), са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру 

предвиђеног наградног фонда.  

Жири ће доделити једну прву награду.  

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.  

Жири има право и да прогласи посебна признања (посебне похвале, без новчане накнаде).  

Све награде, откупе и обештећења, награђеним учесницима исплаћује Наручилац - Расписивач. 

Исплата награда у назначеном нето износу са увећаним припадајућим порезима и доприносима/са 

урачунатим ПДВ, ће се извршити уплатом  на текући рачун изабраног понуђача - Аутора 

награђеног/их конкурсног/их рада/ова, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана 

закључења уговора, а у складу са роковима прописаним Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и 

начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. гласник РС број 7/2018, 59/2018 и 

8/2019). 

 

Изабрано конкурсно идејно решење (ИДР) биће основ за израду пројектно-техничке документације 

неопходне за подношење захтева за добијање локацијских услова, потом израду пројекта за 

грађевинску дозволу (ПГД), као и пројекта за извођење (ПЗИ). 

Уговор о набавци предметне услуге ће бити накнадно додељен у преговарачком поступку из члана 

36. став 1. тачка 8). 

 

 


