На основу члана 62. а у вези чланова 60, 61. и 64. Прaвилникa o нaчину и пoступку
зa рaсписивaњe и спрoвoђeњe урбaнистичкo-aрхитeктoнскoг кoнкурсa (Сл. Гл. РС бр.
31/2015) Жири Конкурса за израду Идејног решења за изградњу Депанданса Специјалне
болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, након одржане пленарне
седнице 09.02.2022. године о свом раду сачињава

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА
са образложењем

Дана 11.12.2021. године, у дневном листу Новости, објављен је Оглас о
расписивању позивног, пројектног, једностепеног и анонимног конкурса за израду Идејног
решења за изградњу Депанданса Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“
Аранђеловац.
Расписивач Конкурса је Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“
Аранђеловац, коју заступа директор др Слободан Продановић.
Спроводилац конкурса је ПР Инжењеринг студио Идуна Београд, улица
Светогорска, број 5, ПИБ 112512183, МБ 66147118, кога заступа директор Наташа
Аћимовић Кнежевић.
Предмет Конкурса је избор квалитетног идејног архитектонско-урбанистичког
решења изгледа Депанданса Специјалне болнице, на простору садашње котларнице и њене
непосредне околине.

Жири, у саставу:
Др Слободан Продановић - председник, представник расписивача,
Jeлeнa Стризoвић, д. и. г. (Начелник одељења за имовинско-правне односе
урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове) – заменица председника,
Снежана Станковић, д. и. а. (Саветник у Заводу за заштиту споменика културе
Крагујевац) – члан,
Ненад Карамијалковић, д. e. (Директор завода за заштиту споменика културе
Крагујевац) - члан и
Соња Фирст, д. и. а. (Републички грађевински инспектор) – члан, је
одржао две пленарне седнице - 30. новембра 2021. године и 9. фебруара 2022. године.
У прописаном року за предају радова, до 15 часова 28.01.2022. године, пристигла су
два конкурсна рада, а Жири је у периоду од 31. јануара до 08. фебруара, обавио претходни
преглед радова.

Жири је, и поред тога што су приспела само два рада од позвана три учесника,
задовољан приспелим решењима, која су у свему одговорила задатим условима из
програма конкурса.
Како су радови испоштовали услове из програма конкурса, не постоје разлози за
елиминацију, Жири је, применом критеријума за оцењивање конкурсних радова, извршио
оцењивање радова и формирао ранг листу:

Рeд. брoj

Шифра рада

Брoj бoдoвa

1.

16ka26z03

87

2.

20BB22

77

Жири је закључио да је прворангирано решење доминантније у погледу визуелног
утиска екстеријера и околине а да се код другорангираног решења посебно истиче
унутрашња организација и функционалност простора који у потпуности одговарају
пројектном задатку.

На основу извршеног оцењивања, Жири је донео

ОДЛУКУ
I Прва награда у износу од 180.000,00 РСД, додељује се прворангираном раду под
шифром 16ka26z03 и обештећење у износу од 40.000,00 РСД.
Друга награда у износу од 150.000,00 РСД, додељује се другорангираном раду под
шифром 20ББ22 и обештећење у износу од 40.000,00 РСД.
Образложење
Како су од три позвана учесника, радове доставили само два учесника, Жири је
одлучио да награде и обештећења додели у висини укупног наградног фонда од
410.000,00 динара, који је предвиђен Расписом, а у складу са одредбама Правилникаo
нaчину и пoступку зa рaсписивaњe и спрoвoђeњe урбaнистичкo-aрхитeктoнскoг кoнкурсa и
условима Конкурса.
Жири препоручује Расписивачу, да у сврху одговарајуће примене резултата
конкурса, за даљу израду планске и техничке документације употреби утврђене предности
оба решења конкурсних радова.

Спроводилац конкурса - Инжењеринг студио Идуна Београд улица Светогорска,
број 5, ПИБ 112512183, МБ 66147118, кога заступа директор Наташа Аћимовић Кнежевић
Предмет Конкурса је избор квалитетног идејног архитектонско-урбанистичког
решења изгледа Депанданса Специјалне болнице на простору садашње котларнице и
непосредне околине.
На основу члана 63. Прaвилникa o нaчину и пoступку зa рaсписивaњe и спрoвoђeњe
урбaнистичкo-aрхитeктoнскoг кoнкурсa (Сл. Гл. РС бр. 31/2015) Жири Конкурса за израду
Идејног решења за изградњу Депанданса Специјалне болнице за рехабилитацију
„Буковичка бања“ Аранђеловац, након одржане пленарне седнице 09.02.2022. године,
завршеног одлучивања и утврђеног идентитета учесника Конкурса, утврђује право учешћа
на Конкурсу за два учесника:

Шифра рада

16ka26z03

Аутор
Пројектни биро План, Аранђеловац
Аутори:
Милан Зечевић,
Катарина Декић,
Алекса Величковић и
Милица Виденовић.
Саобраћајни институт ЦИП, Београд

Руководилац радног тима Светлана Карановић, дипл. инж, арх.

Аутори:
20ББ22

Татјана Даниловић, дипл.инж, арх.
Јелена Милошевић, дипл. инж, арх.
Чланови тима:
Милан Караклић, маст. инж, арх. и
Нада Госпић, дипл. инж. шум.
Сарадник:
3Д модел-Мина Јевђеновић

Жири је провером досадашњег тока поступка и достављене документације утврдио
да су учесници у свему испоштовали задате услове, предмет и циљ Конкурсног задатка.

