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Тип конкурса  
По врсти конкурс је јавни. 
Према учесницима конкурс је отворени (за све заинтересоване). 
Према задатку конкурс је пројектни (одабрано решење у другом степену биће коришћено 
за даљу разраду). 
По облику конкурс је двостепени. 
Према начину и предаји рада конкурс је анонимни. 
 
Задатак конкурса  
Циљ конкурса је изналажење најквалитетнијег идејно-програмског и просторног решења 
за уређење спомен-обележја у Абердаревој улици број 1 у Београду. 
Смисао уметничког и програмског решења је достојно обележавање попришта трагедије 
радника РТС-а. Простор у коме треба осмислити спомен-обележје чине: део оштећеног 
објекта РТС-а и слободни простори у непосредној близини објекта. 
 
Конкурсни услови 
Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица. 
 
Подлоге  
Конкурсни материјал учесници конкурса могу преузети без надокнаде на веб-порталу 
Града Београда (http://www.beograd.rs) и Радио-телевизије Србије (http://www.rts.rs).  
 
Рокови  
Рок за предају радова почиње да тече од уторка, 23. јула 2013. године.  
Крајњи рок за предају радова у првом степену конкурса је уторак, 24. септембар 2013. 
године до 15 часова, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом).  
Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата првог степена конкурса је уторак, 8. 
октобар 2013. године. 
По објављивању резултата првог степена конкурса жири ће обавестити учеснике изабране 
за други степен о термину разговора, додатном року за предају радова и термину коначног 
избора награђеног решења.  
  
Награде  
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају пропозицијама 
конкурса за други степен изабраће се најмање 3 (три) а највише 5 (пет) радова. Сваки од 
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изабраних радова добиће обештећење у износу од 150.000,00 динара нето. Уколико у 
другом степену буде предато најмање 3 (три) рада, биће додељене три награде у нето 
износу: 
− прва награда  300.000,00 динара 
− друга награда  200.000,00 динара 
− трећа награда  150.000,00 динара 
Уколико у другом кругу буде предато мање од три рада, доделиће се само награде 
предатим радовима. Жири ће доделити прву награду, али има право да фонд награда 
расподели и другачије него што је наведено. 
Првонаграђени рад биће одабран за реализацију. Са аутором/ауторима првонаграђеног 
рада биће закључени уговори о сарадњи на реализацији током свих фаза пројекта у складу 
са поступцима дефинисаним у Закону о јавним набавкама. 
 
Жири конкурса  
Председник жирија:  
− Проф. Спасоје Крунић, дипл.инж.арх., Универзитет у Београду, Архитектонски факултет;  
Чланови жирија: 
− Доц. Александру Вуја, дипл.инж.арх., Универзитет у Београду Архитектонски факултет,  
− Мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх., помоћник градоначелника – градски архитект, 
− Слободан Митровић, дипл.инж.арх., РТС,  
− Татјана Виденовић, дипл.инж.арх., Завод за заштиту споменика културе града Београда, 
− Милинка Јовановић, представник породица погинулих, 
− Мирослав Медић, представник породица погинулих; 
Заменици чланова жирија: 
− Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Урбанистички завод Београда, 
− Предраг Урдаревић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање. 
 
Адреса за информације: investicije@beograd.gov.rs. Особа за контакт: Биљана Ковачевић. 


