
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења за јавну набавку услуга редни број 19/16  
 
 
На основу захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације у складу 
са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) за јавну 
набавку услуга редни број 19/16 - Израда идејног решења на урбанистичко-архитектонском 
конкурсу за изградњу објекта у Градске галерије на Косанчићевом венцу, истичемо следеће: 
  
Питања:  
 

1. „ Да ли је мoгуће планирање уклањања објекта културне историјске вредности из 
архитектонско урбанистичких разлога?“ 

Одговор  :  
Све интервенције у односу на културно историјске вредности дефинисане су конзерваторским 
условима - мерама заштите које прописује Завод за заштиту споменика културе града Београда и 
саставни су део Плана детаљне регулације Просторне целине Косанчићев венац ( Службени лист 
града Београда бр 37/07). 
У оквиру делова парцеле  налазе се подземни лагуми који се задржавају. Пројекат реконструкције и 
ревитализације лагума је посебан пројекат и није предмет конкурса. 
 

2. Да ли се конкурсним задатком предвиђа уређење парцеле OK6? 

Одговор :   
Парцела ОК 6 није предмет конкурсног рада.  
За  парцелу ОК 6 Планом детаљне регулације  Просторне целине Косанчићев венац  (Службени 
лист града Београда бр 37/07 ) је дефинисана  намена али не и конкретан програм  , тако да није 
могуће урадити детаљан предлог уређења.Основне нивелационе  карактеристике дефинисане су за 
парцелу ОК6 у оквиру овог ПДР-а.Предлози уређења непосредног окружења  могу бити приказани 
анкетно, али то конкурсним програмом није задато као обавезујуће. 
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3. Да ли спратови на ново-предвиђеној галерији могу да изађу из оквира грађевинске 
линије , и ако да, да ли постоји ограничење тог препуста?  

Одговор : Није  дозвољена изградња која прелази границе парцеле. 

4. Да ли је конкурсним задатком предвиђена реконструкција малих степеница? 

Одговор :  
Реконструкција  просторних елемената ван границе парцеле није предмет конкурса.  
Учесници могу дати анкетно предлоге за уређење  окружења, али није обавезујуће. 
 

5. Шта се дешава са трафостаницом поред објекта? Да ли се руши и прилагођава теми 
задатка? 

Одговор : 
Планом детаљне регулације  Просторне целине Косанчићев венац ( Службени лист града Београда 
бр 37/07 ) трафо станица се предвиђа за уклањање. На месту станице планиран је плато видиковац. 
 
Напомена :  План детаљне регулације  Просторне целине Косанчићев венац ( Службени лист града 
Београда бр 37/07 ) доступан је на  страници Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда (Зоне и планови Београда ) 
 http://gis2.beoland.com/gisBgExternal/ 

 

 

                   С поштовањем  
                                                                                                                                                                                     

                                                                                         Председник жирија за јавну набавку 
 

                                                                                          Зорица Савичић, дипл.инж.арх. с.р.  
 


