
К О Н К У Р С   

ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

ЧЕСМЕ У НАСЕЉУ „КРАЉЕВИЦА“ И  ЧЕСМЕ У НАСЕЉУ „КЉУЧ“ (улица 

Пожаревачка) 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА КОНКУРСА: УДРУЖЕЊЕ „ЗА ЧЕСМЕ“ 

ПАРТНЕРИ: ГРАД ЗАЈЕЧАР, Компанија ХАЈНЕКЕН Србија д.о.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЈЕЧАР, август 2018.године 

  



УДРУЖЕЊЕ „ЗА ЧЕСМЕ“ 

 

Расписује 

 

 

КОНКУРС  

ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

ЧЕСМЕ У НАСЕЉУ „КРАЉЕВИЦА“ И ЧЕСМЕ У НАСЕЉУ „КЉУЧ“ (улица 

Пожаревачка) 

 

 

 

 

ПРОГРАМ КОНКУРСА 

 

Конкурс је расписан у оквиру пројекта Реконструкције и ревитализације артеских чесама у 

Зајечару, који реализују ГУ Зајечар, Удружење „За чесме“ и компанија Хајнекен Србија 

д.о.о. 

 

Конкурсом се жели обезбедити најбоље идејно архитектонско решење реконструкције 

чесме у насељу „Краљевица“ и чесме у насељу „Кључ“ (улица Пожаревачка). 

 

1. РАСПИСИВАЧ КОНКУРСА 
Удружење „ЗА чесме“ 

 

2. СПРОВОДИОЦИ КОНКУРСА 
Тим за реализацију конкурса 

 

3. ТИП КОНКУРСА 
По врсти: Јавни 

По задатку: Идејни архитектонски 

По степену спровођења: Двостепени 

Према начину и предаји рада: Анонимни  

 

4. ОПИС И ЗАДАТАК КОНКУРСА 
 
Предмет конкурса: идејно архитектонско решење за реконструкцију надземног дела чесме 
у насељу „Краљевица“ са једном лулом и чесме у насељу „Кључ“ са једном лулом; 
 
Задатак конкурса: избор најбољег решења; 
 
Тема конкурса:  
- Реконструкција чесме у насељу „Краљевица“, препоручене висине 1,60 до 2,40m са једном 
лулом; 



- Реконструкција чесме у насељу „Кључ“, препоручене висине 1,20 до 1,80m са једном 
лулом; 
 
Материјализација: Камен и/или бетон (у комбинацији са каменом) за обе локације; 
 
Положај чесме на локацији: Према ситуационом плану 
 
Архитектонско обликовање: Савремени третман архитектонских образаца, елемената, 
форми и техника грађења, у складу са захтевима и правилима савременог архитектонског 
дизајна, специфичним условима коришћења и одржавања за овај тип објеката; 
 
*Уређење и материјализација окружења: Елементе спољног уређења (рампе, 
степеништа, жардињере, поплочавање, урбани мобилијар и сл.) пројектовати према 
захтевима савременог урбаног дизајна. 
*Прилог није обавезан 
 
 
5. САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА 
Конкурсни рад је скуп графичких прилога (обавезно) и текстуалних прилога (опционо) које 
учесник конкурса предаје на вредновање и избор расписивачу конкурса. Учесник може да 
преда више конкурсних радова, с тим да један конкурсни рад може да садржи само једно 
решење и састоји се од следећих прилога у аналогном облику: 
 
− Идејно решење реконструкције надземног дела чесме у насељу „Краљевица“ са једном 
лулом и чесме у насељу „Кључ“ са једном лулом (препоручена размера: Р – 1:10) 
 
− Тродимензионална представа предложеног решења (аксонометрије и/или перспективе 
и/или компјутерске презентације тродимензионалних приказа и/или просторни модел – 
макета у размери по избору) 
 
− *Текстуални прилог са потребним описима материјализације и форме 
*Прилог није обавезан 
 
- *Предлог архитектонско-урбанистичког решења предметне локације, са уређењем 
партера и елемената урбаног мобилијара 
*Прилог није обавезан 
 
6. НАЧИН ТЕХНИЧКО–ОБЛИКОВНЕ ОБРАДЕ КОНКУРСНОГ РАДА 
- Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, а на плакату формата 
А2,означеном шифром од 6 карактера у горњем десном углу. 
 
- Текстуално образложење приредити на плакату или као засебан прилог у свесци А4 
формата, означено шифром од 6 карактера на насловној страни свеске. 
 
- Уз рад се предају две запечаћене коверте са шифром: једна запечаћена коверта са 
ознаком ,,АУТОР“ (која садржи списак аутора са назначеним представником ауторског 
тима, и адресом за повраћај рада) и друга запечаћена коверта са ознаком ,,ИЗЈАВЕ'' (која 
садржи две, шифром означене изјаве: 1)„Изјава о прихватању услова конкурса и начина 
расподеле награда“ и 2) „Изјава о оригиналности приложеног рада“). 
 



7. ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЖИРИЈА КОЈИ ЋЕ БИТИ ПРИМЕЊЕНИ ПРИ 
ОЦЕЊИВАЊУ РАДОВА 
Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима: 

− Испуњеност конкурсних пропозиција: конкурсних услова и садржаја конкурсног рада 
− оригиналност, иновативност и савременост предложених архитектонских решења 
− квалитет и флексибилност концепта у окружењу 
− естетски квалитети предложених архитектонских решења 
− одрживост предложених решења у контексту унапређења квалитета живота локалне 

заједнице, културно историјског наслеђа и афирмације локалног културног бренда 
 
8. УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА 
Нема ограничења за учешће на конкурсу, право учешћа имају сва заинтересована лица 
 
9. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ: 
Обавезни услови за учешће на конкурсу су : 
− да рад мора бити достављен на време и начин утврђен расписом конкурса 
− да рад садржи све делове одређене овим расписом конкурса 
 
10. САСТАВ ЖИРИЈА И ИЗВЕСТИЛАЦА 
Жири конкурса је у следећем саставу: 
- Душан Бешир, дипл.инж.арх 
− Зоран Стојковић, дипл.инж.арх 
− Биљана Ђерговић, дипл.инж.арх 
- Андрија Дончев, дипл.инж.арх 
− Бобан Погарчић,дипл ецц  
- Никола Шарчевић, дипл инж геологије 
- Дејан Ватовић, директор пиваре у Зајечару-Хајнекен Србија д.о.о. 
 
 
Известиоци конкурса су: 
-Никола Пашић, Удружење "ЗА чесме" 
 
11. КОНТАКТ ОСОБА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ: 
-Никола Пашић, Удружење "ЗА чесме", телефон 069/4152950 email: office@zacesme.rs 
  
12. НАЧИН ФИНАСИРАЊА КОНКУРСА: 
Конкурс се финансира средствима компаније Хајнекен Србија д.о.о. а на основу Споразума 
између Града Зајечара, Удружења „ЗА чесме“ и компаније Хајнекен.  
 
13. САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
Садржај конкурсне документације је објављен на сајту ГУ Зајечар. 
 
14. УСЛОВИ И НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
Конкурсна документација се може преузети на сајту ГУ Зајечар и лично у просторијама 
Удружења „ЗА чесме“ на адреси ул. Доситејева 11 Зајечар, почев од 17.08.2018. године. 
 
15. КОНКУРСНИ РОКОВИ 
− Почетак конкурсног рока / датум оглашавања / је 17.08.2018. године 
− Конкурс почиње да тече од 17.08.2018. године 
− Рок за предају радова 31.08.2018. године  



− Отварање конкурсних радова, заседање жирија и састављање листе за ужи избор (за 
сваку чесму посебно) 04.09.2018. године  
− Јавна презентација радова из ужег избора за обе чесме 07.09.2018. године 
− Почетак гласања за чесму у насељу „Кључ“ 08.09.2018. године од 8 до 20 сати, на 
локацији предметне чесме 
- Објављивање резултата гласања, одабир победничког рада и додела награда за чесму 
у насељу „Кључ“ 08.09.2018. године у 21 сат на локацији предметне чесме 
-Почетак гласања за чесму у насељу „Краљевица“ 09.09.2018. године од 8 до 20 сати, на 
локацији предметне чесме 
-Објављивање резултата гласања, одабир победничког рада и додела награда за чесму у 
насељу „Краљевица“ 09.09.2018. године у 21 сат на локацији предметне чесме 
 
16. ПРЕДАЈА КОНКУРСНОГ РАДА: 
Радови за конкурс се предају у просторијама удружења "ЗА чесме" или шаљу на адресу: 
Удружење "ЗА чесме", ул. Доситејева бр. 11 19000 Зајечар, са назнаком :„Конкурс за избор 
идејног архитектонског решења реконструкције чесме у насељу „Краљевица“ и чесме у 
насељу „Кључ“. 
 
Трошкове слања рада сноси учесник. 
 
Радови се предају у затвореном пакету са приложеним пописом документације. 
 
Учесник, уз конкурсни рад, предаје и две запечаћене непровидне коверте: 
1. Запечаћену коверту са ознаком ,,АУТОР“ која садржи списак аутора са назначеним 
представником ауторског тима, и адресом за повраћај рада.  
2. Запечаћену коверту са ознаком,,ИЗЈАВЕ“ која садржи две, шифром означене, изјаве: 1) 
„Изјава о прихватању услова конкурса и начина расподеле награда“ и 2) „Изјава о 
оригиналности приложених урбанистичко архитектонских решења“. 
 
17. ПРОЦЕДУРА ИЗБОРА РАДОВА 
Евиденцију пристиглих радова као и евиденцију гласања водиће известиоц удружења "ЗА 
чесме". 

Након приспећа, прегледа и оцењивања конкурсних радова, Жири конкурса ће направити 
ужи избор пристиглих радова, који ће бити јавно презентовани 07.09.2018. године на Тргу 
Ослобођења у Зајечару. Радови ће бити презентовани под шифрама.  

Додатно, радови у ужем избору биће представљени и на сајту удружења "ЗА чесме", као и 
у средствима јавног информисања, како би сви грађани имали увид у радове који 
конкуришу.  

Радови из ужег избора биће изложени на локацији предметне чесме, у циљу гласања и 
укључивања људи који користе чесму и чијим гласовима ће бити извршен коначни одабир 
победничких радова.  

 
18. ВРСТА И ВИСИНА НАГРАДЕ И ОТКУПА 

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање по 3 рада за сваку од чесама, који одговарају 
пропозицијама конкурса, доделиће се награде у укупној вредности од 1000 еура у динарској 
противредности на дан доделе награда: 

 



1. Прве награде: 

2 x 300 еура у динарској противредности средњег курса НБС на дан доделе награда 

2. Другe наградe: 

2 x 150 еура у динарској противредности средњег курса НБС на дан доделе награда 

3. Трeће награде: 

2 x 50 еура у динарској противредности средњег курса НБС на дан доделе награда 

Награђени радови постају власништво расписивача конкурса. Радови који нису награђени 
се на захтев учесника враћају у року од 15 дана након завршетка конкурса. 

 

19. ЈЕЗИК КОНКУРСА 
Конкурс се расписује и спроводи на српском језику. 
 
20 МЕДИЈСКИ ПРИЛОГ 
Филм о чесмама  
Линк- https://youtu.be/PuQ8XzYuB8A 
 
 
21. ПРИЛОЗИ : 
Фотографије локација чесме у насељу „Краљевица“ и чесме у насељу „Кључ“ и ситуација 
предметних локација. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗЈАВА 1 

 

У складу са условима Конкурса за идејно архитектонско решење реконстукције чесме у 

насељу „Краљевица“ и чесме у насељу „Кључ“ (улица Пожаревачка), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу као учесник конкурса дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Учесник, ___________________________________ 

                   (уписати шифру конкурсног рада) 

 

 

 

Р.бр.       Име и презиме учесника                        Адреса из л.к.                    Потпис 

                (аутор/правно лице, чланови тима,       

                          сарадници)  

____________________________________________________________________________ 

 

1.              _____________________________       ____________________        _____________ 

 

2.             _____________________________       ____________________        _____________ 

 

3.           _____________________________       ____________________        _____________ 

 

4.           _____________________________       ____________________        _____________ 

 

5.           _____________________________       ____________________        _____________ 

 

6.           _____________________________       ____________________        _____________ 

 

 

Сагласан је и прихвата: 

- Услове дефинисане конкурсном документацијом 

- Начин расподеле награда 

 

 

Лице овлашћено за заступање (за правна лица) 

 

            _____________________________       ____________________        _____________ 

 

Место, _____________, Датум ____________ 2018. године 

 

 

Напомена: ИЗЈАВА 1  се доставља у коверти са назнаком „АУТОР“ 



ИЗЈАВА 2 

 

 

У складу са условима Конкурса за идејно архитектонско решење реконстукције чесме у 

насељу „Краљевица“ и чесме у насељу „Кључ“ (улица Пожаревачка), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као учесник конкурса дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Учесник, ___________________________________ 

                   (уписати шифру конкурсног рада) 

 

 

 

Р.бр.       Име и презиме учесника                        Адреса из л.к.                    Потпис 

                (аутор/правно лице, чланови тима,       

                          сарадници)  

____________________________________________________________________________ 

 

1.              _____________________________       ____________________        _____________ 

 

2.             _____________________________       ____________________        _____________ 

 

3.           _____________________________       ____________________        _____________ 

 

4.           _____________________________       ____________________        _____________ 

 

5.           _____________________________       ____________________        _____________ 

 

6.           _____________________________       ____________________        _____________ 

 

 

Овом изјавом потврђујем да је приложено урбанистичко архитектонско решење оригинално 

и да је у потпуности резултат мог рада и да као такво ни у чему не нарушава било чија 

власничка или ауторска права. 

 

Лице овлашћено за заступање (за правна лица) 

 

            _____________________________       ____________________        _____________ 

 

Место, _____________, Датум ____________ 2018. године 

 

 

Напомена: ИЗЈАВА 2  се доставља у коверти са назнаком „АУТОР“ 



Прилог 1. Фотографије локације чесме у насељу ,, Краљевица“ 

 

 
 

 

 



 
 

 



Прилог 2. Фотографије локације чесме у насељу ,,Кључ“ 

 

 
 

 



 
 

 


