Општи циљеви конкурса:
•
Нови здравствено-бањски садржаји
•
Архитектонско решење објеката
•
Преобликовање јавних површина
•
Реконструкција постојећих зелених површина и формирање нових
•
Урбани мобилијар и декоративна расвета.
Посебни циљеви
•
Допуна садржаја и креирање новог квалитетног јавног бањског комплекса на основу
анализа постојећих изграђених садржаја, јавних простора и зелених површина,
•
Давање карактера и новог препознатљивог идентитета бањском комплексу Специјалне
болнице,
•
Преобликовање постојећих јавних и зелених површина које ће бити у функцији
комплекса Специјалне болнице и Парка Буковичке бање
•
Изградња Депанданса Специјане болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ и
постизање јединствене урбанистичке, обликовне и амбијенталне целине.
Одабрано решење служиће као основ за даљу разраду планске и техничке
документације.
5. Опис конкурсног задатка
Израда архитектонско-урбанистичког решења изгледа Депанданса Специјалне
болнице на простору садашње котларнице у складу са условима Завода за заштиту
споменика културе од 23.06.2021. године
и Допунског решења Завода за заштиту
споменика културе Крагујевац од 16.11.2021. године и Плана детаљне регулације за
споменик природе ПАРК Буковичке бање и израда комплекса Специјалне болнице за
рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац на к. п. бр1934/2 и 1934/3 и делу 1934/1 ,
све у К О Аранђеловац.
6. Услови Конкурса
Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 28. Правилника о начину и поступку за
расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, број
31/2015), имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области
архитектуре без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине или
правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области
архитектуре, а која су позвана од стране расписивача. Учесници конкурса имају слободу
да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и
знањима допринели унапређењу конкурсних решења, као и студенте.
7. Подаци позивног конкурса
Позвани учесници конкурса су:
1. Саобраћајни институт ЦИП, Београд
2. Пројектни биро План, Аранђеловац и
3. Спрег доо, Аранђеловац
Критеријуми за избор учесника су:
- искуство на изради пројеката и пројектне документације за утврђене споменике културе –
објекте културног наслеђа и

- услови предвиђени тачком 6. овог Конкурса.
8. Обавезни услови за учешће на конкурсу
- Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом
конкурса.
- Конкурсни рад мора бити израђен у складу са техничким захтевима и садржати све
делове одређене расписом и програмом Конкурса.
9. Жири Конкурса
1. Др Слободан Продановић - председник, представник расписивача
2. Jeлeнa Стризoвић, д. и. г. (Начелник одељења за имовинско-правне односе
урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове) - заменица
председника
3. Снежана Станковић, д. и. а. (Саветник у Заводу за заштиту споменика културе
Крагујевац) - члан
4. Ненад Карамијалковић, д. e. (Директор завода за заштиту споменика културе
Крагујевац) - члан
5. Соња Фирст, д. и. а. (Републички грађевински инспектор) - члан и
6. Зоран Радошевић, д. и. г. - заменик члана
10. Обавезе Расписивача према одлуци Жирија
Расписивач ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са Правилником
и засновану на професионалним и етичким начелима рада.
11. Садржај конкурсне документације
Конкурсна документација садржи: (у дигиталном формату)
 Распис Конкурса,
 Програм Конкурса,
 Прилог 1 и Прилог 2
 Геодетска подлога локације и непосредног окружења у дигиталном формату,
фотодокументација у дигиталном формату.
12. Место и начин преузимања конкурсне документације
Преузимање конкурсне документације, која је у електронском формату, обавиће се
путем интернет сервис платформе We transfer (https://www.wetransfer.com/)
13. Конкурсни рокови





Почетак конкурсног рока / датум оглашавања 10.12.2021. године.
Рок за постављање питања и обилазак локације је до 27.12.2021. године.
Питања се могу постављати на е-mail адресу: konkurs.b.banja@gmail.com
Рок за одговоре на питања је 05.01.2022. године.









Одговори Жирија на постављена питања ће бити достављени учесницима и тиме
постају саставни део конкурсне документације.
Рок за предају радова је до 28.01.2022. године, до 15 часова, без обзира на начин
предаје (непосредно или поштом).
Адреса на коју се предају радови је: Инжењеринг студио IDUNA, улица
Светогорска број 5. 11000 Београд са напоменом „За конкурс“
Објављивање резултата Конкурса и извештај рада Жирија је 11.02.2022. године,
Резултати Конкурса ће бити достављени учесницима и јавно објављени на
интернет страници Расписивача https://www.bukovickabanja.co.rs/konkurs/
Постконкурсне активности ће трајати до 01.03.2022. године.
Изложба конкурсних радова биће постављена на интернет страници Расписивача
https://www.bukovickabanja.co.rs/konkurs/ најкасније 30 дана од дана доделе
награда.

14.Садржај конкурсног рада
Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које
учесник Конкурса предаје на оцењивање и избор Жирију.
Учесник може да преда само један конкурсни рад.
Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у штампаном и
електронском облику:
Текстуални део (штампани и електронски облик)
• Опис и образложење предложеног решења новог објекта – Депанданса, као и
архитектонско – урбанистичко решење целог грађевинског комплекса Специјалне
болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ са описом партерног уређења.
• Оквирне процене потребног улагања
• Умањени графички прилози на A3 формату
• Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији).
Графички прилози (штампани и електронски облик)
- Композиционо решење физичке структуре са уређењем отворених простора са
елементима нивелације, регулације и обликовања простора (Р - 1:500);
- Предлог архитектонско – урбанистичког решења са положајем свих објеката на
грађевинском комплексу Специјалне болнице за рехабилитацију “Буковичка бања“,
и приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним висинским котама,
удаљености од суседних парцела и суседних објеката, за планирани објекат –
Депанданс.
- Основе, карактеристичне пресеке и изгледе планираног објекта - Депанданса
(1:500–1:100), са приказом поделе на функционалне јединице и заједничкe
просторe (најмање четири изгледа);
- Идејно решење партерног и хортикултурног уређења грађевинског комплекса
Специјалне болнице за рехабилитацију “Буковичка бања“, са потребним основама
и изгледима (Р-1:100);

- Тродимензионална представа предложеног решења у целини, компјутерска
презентација тродимензионалних приказа;
- Остали прилози по избору аутора;
Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији (у штампаном облику)
a. Прилог 1 – Чек листа,
б. Прилог 2 – Изјава,
Сви наведени елементи, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, као и
попуњени обрасци дати конкурсном документацијом, представљају обавезне делове
конкурсног рада.
Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити
разматрани за оцењивање и рангирање.
15. Начин техничко - обликовне обраде конкурсног рада
Текстуални део
 Опис и образложење предложеног решења и оквирне процене потребног улагања
предложеног решења, на А4 формату доставити у 6 примерака;
 Умањени графички прилози на А3 формату доставити у 6 примерака;
 Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији), достављају се у једном
примерку.
Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део у горњем
десном углу насловне стране, и нумерисани у доњем десном углу;
Графички део
 Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 cm у једном примерку;
 Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу,
инумерисани у доњем десном углу.
Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији




Прилози 1 и 2, дати конкурсном документацијом, се достављају у једном примерку на
начин описан Расписом Kонкурса.
Сви прилози, графички и текстуални, се предају у затвореном, непрозирном пакету у
коме мора бити:
1. списак свих прилога (ПРИЛОГ 1 – чек листа) и
2. jeднa затворенa ковертa („АУТОР“ )
На спољашњој страни пакет се означава само истом шифром.
Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.
Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву
учесника о прихватању услова Конкурса и начина расподеле награда, као и имена,
адресе (поштанска и e-mail) и контакт телефон аутора конкурсног рада и сарадника

укључених у израду конкурсног рада; ауторски тим (коаутори) или правна лица која
учествују у својству учесника обавезно наводе лице овлашћено за заступање,
(ПРИЛОГ 2 - изјава);
Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно
решење и варијанте решења нису дозвољене.
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, ковертa, изјаве и
пакет,означавају се истом шифром.
Све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно је доставити и у електронскоj форми, у pdf
формату, у резолуцији од 200dpi, на СD-у или на флеш меморији.
Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити
разматрани.
16. Препоруке Расписивача меродавне за конкурсни задатак
Приликом израде идејног решења посебну пажњу обратити на следеће:






На основу извршене статичке експертизе и достављеног „Налаза стручног
тима“-судског вештака, професора и надлежног института са Грађевинског
факултета у Београду, као и извођење специфичних геодетских радова о стању
конструкције ДИМЊАКА
котларнице на простору Специјалне болнице за
рехабилитацију Буковичка бања Аранђеловац, постојећи ДИМЊАК који се налази
у саставу котларнице је могуће реконструисати-односно извршити тоталну
реконструкцију; Пре почетка радова на реконструкцији димњака извршити детаљно
снимање истог са свим постојећим фасадним профилацијама. Нови димњак
израдити у свему према постојећем са статичким ојачањем, према посебном
пројекту за ту врсту радова. За зидање користити постојећу опеку уз додатак нове
опеке, формата
као
постојећа. Новопројектовани димњак може бити
вишенаменски, исти прилагодити потребама корисника, односно могуће је простор
унутар дињака предвидети за уградњу „лифта“ за вршење
вертикалне
комуникације;
За обављање хоризонталне комуникације између Специјалне болнице и
Депанданса, могуће је извршити гоградњу топле везе-пасареле, у габариту који
својим минималним димензијама обезбеђује довољан простор за вршење
хоризонталне комуникације. Ова топла веза може бити подземна или надземна.
Надземна топла веза мора бити изграђена од транспарентних материјалавишекоморног термо стакла, уз могућност отварања у летњим месецима. Подземну
топлу везу пројектовати у складу са стандардима и прописима за подземне етаже,
хидро и термо је изоловати.
Могуће је доградити анекс, у виду ветробрана, уз хидротерапијски „блок
Д“ објекта Затворено купатило, који чини део топле везе, за обављање хоризонталне
комуникације са Депандансом. Анекс архитектонски (формом, бојом и избором
материјала) технички и функционално уклопити уз постојећи објекат Специјалне
болнице, визуелно га не угрожавајући.

17. Критеријуми Жирија за оцењивање конкурсног рада
Разлози за елиминацију:

уколико учесник конкурса не преда рад у предвиђеном року и на предвиђен
начин,
 уколико учесник конкурса не достави све неопходне прилоге предвиђене
конкурсном документацијом и
 уколико учесник конкурса не испоштује клаузулу анонимности.
Конкурсни радови који нису елиминисани, поред поштовања услова из конкурсног
програма, Жири ће вредновати на основу следећих општих критеријума:


Критеријуми за оцењивање обухватају пет основних групација и бодују се на следећи
начин и то:
1 просторни критеријум, према коме се процењује: просторни концепт
решења, однос делова и целине простора или објекта, архитектонске
25 бодова
вредности, просторни комфор, квалитет простора, инжењерска
рационалност и техничка изводљивост;
2 програмски критеријум према коме се процењује: функционалност и
функционална оправданост решења, рационално коришћење простора,
25 бодова
поштовање и задовољење конкурсног задатка и просторног програма,
просторни комфор;
3 економски критеријум према коме се процењује: економичност и
економски аспекти пројектованог решења, економска адекватност
решења конкурсном задатку, рационалност и практичност, поузданост 20 бодова
у коришћењу и експлоатацији, предвиђени трошкови одржавања у
односу на карактер простора;
естетски
критеријум према коме се процењује: оригиналност,
4
иновативност и уметничка вредност, изворност и креативна посебност, 15 бодова
целовитост и доследност решења;
5 еколошки критеријум према коме се процењује: однос према заштити,
очувању и унапређењу квалитета животне средине, одрживо
15 бодова
коришћење природних ресурса, смањење потрошње енергије и
коришћење обновљивих извора енергије као и друге карактеристике
конкурсног рада.
18. Врста и висина награда
Уколико до утврђеног рока пристигне 3 рада и уколико исти задовољавају
пропозиције конкурса доделиће се следеће награде и обештећења у укупном износу нето
фонда од 410.000,00 динара према следећој расподели:
- Прворангирано решење нето 150.000,00 динара
- Другорангирано решење нето 90.000,00 динара
- Трећерангирано решење нето 50.000,00 динара
Обештећења од по нето 40.000,00 динара за три позвана тима уколико предају
потпуне радове у року.
Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са
могућношћу и другачије расподеле наградe и обештећења у оквиру предвиђеног наградног
фонда.
Расписивач се обавезује да ће исплату за изабрани првонограђени рад и остале
награђене и обештећења извршити према одлуци жирија, а у складу са Конкурсном
документацијом – Расписом, у року од 30 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од

стране Расписивача.
19. Начин реализације првопласираног рада, правне и финансијске последице везане
за врсту и висину награда и обештећења
Награђени рад користиће се у целости, или његовим деловима представљаће
саставни део техничке документације и биће коришћен као идејни концепт и пројектни
задатак у поступку спровођења јавне набавке за израду урбанистичко техничке
документације, пројекта за грађевинску дозволу за изградњу Депанданса и као
архитектонско - урбанистички оквир по којем ће се поступати приликом партерног уређења
предметне локације;









Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове
извршити према одлуци Жирија, а у складу са конкурсном документацијом и
Расписом;
Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим
именом објавио ауторско дело чином предаје на Конкурс;
Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих
зајeдничких ауторских права;
Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступаjу пренос свих имовинских
права аутора Расписивачу, уколико је предметни рад награђен и обештећен;
Награђени и обештећени радови могу се користити у целини или у деловима, и кроз
израду планске, урбанистичко техничке и техничке документације биће прилагођени
ситуацији на терену, односно просторним и техничким могућностима и
ограничењима;
Расписивач нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске,
урбанистичко техничке и техничке документације;
Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Расписивач може
консултовати ауторе награђених и обештећених радова током даље разраде
пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери.

20. Услови заштите ауторских права
Аутор је дужан да поштује услове Расписа и општих конкурсних услова у погледу
реализације рада након завршетка Конкурса.
Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.
Аутори задржавају право на публиковање својих радова;
Расписивач има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише
резултате Конкурса.
21. Садржај изјаве учесника
Учесник Конкурса је позвано правно лице, коме је достављена-преузело конкурсну
документацију, израдило и предало конкурсни рад у складу са конкурсном документацијом
и Расписом.

ПРИЛОГ 1 – ЧЕК ЛИСТА
У складу са условима Kонкурса за израду Идејног решења за изградњу Депанданса
Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац
Учесник, ___________________________________________________________________
(уписати шифру конкурсног рада)
ПАКЕТ
ТЕКСТУАЛНИ ПРИЛОЗИ
 Опис и образложење предложеног решења и оквирна процена потребног
улагања на А4 формату (6 примерака)
 Умањени графичким прилози на А3 формату (6 примерака)
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ


Композиционо решење физичке структуре са уређењем отворених
простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора
(Р - 1:500);



Предлог архитектонско – урбанистичког решења са положајем свих
објеката на грађевинском комплексу Специјалне болнице за
рехабилитацију “Буковичка бања“ Аранђеловац, и приказаним
габаритом, димензијама, карактеристичним висинским котама,
удаљености од суседних парцела и суседних објеката, за планирани
објекат – Депанданс.



Основе, карактеристичне пресеке и изгледе планираног објекта Депанданса (1:500–1:100), са приказом поделе на функционалне
јединице и заједничкe просторe (најмање четири изгледа);



Идејно решење партерног и хортикултурног уређења грађевинског
комплекса Специјалне болнице за рехабилитацију “Буковичка бања“
Аранђеловац, са потребним основама и изгледима (Р-1:100);
Тродимензионална представа предложеног решења у целини,
компјутерска презентација тродимензионалних приказа;
Прилог/прилози по избору




Конкурсни рад са свим прилозима у електронској форми;
КОВЕРТА СА НАЗНАКОМ „АУТОР“ - ПРИЛОГ 2 – изјава
Датум: _______________ 2021. године

Напомена: ПРИЛОГ 1 се доставља у упакованом и непрозирном пакету
ПРИЛОГ 2
У складу са условима Конкурса за изградњу Депанданса Специјалне болнице за
рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као Учесник конкурса, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Учесник, _________________________________________________________________
(уписати шифру конкурсног рада)
Р.бр. Име и Презиме учесника
(аутор/правно лице, чланови тима,сарадници)

Адреса из л.к.

Параф

1
2
3
4
5
6
7
8
Конкурса за изградњу Депанданса Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка
бања“ Аранђеловац је сагласан, и прихвата:
- услове дефинисане Расписом и Конкурсном документацијом,
- начин расподеле награда,
- пренос свих имовинских права аутора,
- евентуалну даљу разраду конкурсног рада уколико је награђен и/или
обештећен
- да се на изложби радова и у каталогу објави/е имe(на) аутора
Лице овлашћено за заступање
_______________________________ __________________________ ______________
Датум _______________, 2021 године
Напомена: ПРИЛОГ 2 се доставља у коверти са назнаком „АУТОР“

