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1. Општи услови 
 
 - предмет конкурса је израда идејног архитектонског  решење партнерног 
уређења парка и површине испред Дома здравља у центру Новог Бечеја. 
  
 
 - право учешћа имају сва правна и физичка лица са територије Републике 
Србије 
 
1.1.  Награде 
 
 - Наградни фонд у износу од 200.000,00 дин. Уколико до утврђеног рока 
пристигне најмање 5 радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се 
следеће награде у нето износу: 
 
  - Прва награда     100.000,00 дин. 
  - Друга награда      50.000,00 дин. 
  - Два откупа по       25.000,00 дин. 
 
- Жири задржава право да другачије изврши прерасподелу награда, задржавајући 
предвиђени нето износ наградног фонда. 
 
1.2. Жири конкурса: 
 
 - Председник жирија 
 - Чланови (4 члана жирија) 
   
 
1.3. Садржај конкурсног рада 
 
 Учесници су обавезни да у оквиру конкурса доставе следећу документацију: 
 
  Графички део: 
 
 - Ситуација  са наменом површина и садржајима. 
 - Детаљи карактеристичних садржаја и амбијентално-функционалних целина 
 - Перспективни приказ ( 3 Д – модели ). 
 
 Текстуални део: 
 
 - Технички опис – образложење пројектног решења 
 
1.4. Рокови   
  
 Рок за предају радова је  13.06.2013.год. до 15 часова. 
 
1.5. Опрема конкурсног рада 
 
 - Конкурсни рад се презентује аналогно  на 2 листа папира формата 70/100цм 
или 50/70цм као и у виду дигиталног записа на ЦД-у (DWG и JPEG за фотографије): 
 
 



1.6. Документација која се даје учесницима 
 
 - Текстуални део  
  - распис и пропозиције конкурса  
  - конкурсни програм   
 
 - Графички део 
 
  - геодетска подлога  
  - фотографије локације 
 
1.7. Завршне одредбе  
 
 Конкурсно решење се доставља у две затворене коверте (ролне). 
 У првој коверти (ролни) доставља се конкурсни рад на коме се пише шифра 
рада. На лицу коверте назначити „ Конкурс –  Нови Бечеј, партерно уређење, не 
отварај!“ 
 У другој коверти написати шифру и ауторе рада. 

На лицу коверте назначити „ Конкурс –  Нови Бечеј, партерно уређење, не 
отварај!“. 

Радови се достављају на адресу ,,Општина Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 
бр.8 , 23272 Нови Бечеј“ 

Радови се могу доставити и лично, до конкурсом утврђеног рока, и поштом, с 
тим што се радови морају отправити поштом до конкурсом утврђеног рока (валидан 
је поштански печат на коверти). 

По обављеном жирирању радова, сви учесници конкурса биће писаним путем 
обавештени о резултатима конкурса. 

По обављеном жирирању, сви награђени и откупљени радови постају 
власништво расписивача у облику у ком су достављени. 

Расписивач конкурса задржава право да све награђене, откупљене и остале 
радове по сопственом избору презентује кроз изложбе, публикације и у средствима 
јавног информисања. 

Расписивач конкурса задржава право да све награђене и откупљене радове са 
конкурса употреби за даљу разраду и реализацију, као и разраду кроз израду 
техничке документације за материјализацију. 
 
 
Програм конкурса 
 
2.1. Увод 
 
 Програмом овог конкурса потребно је обрадити простор дат на геодетској 
подлози у сврху партерног уређења са свим пратећим садржинама, укључујући 
платое, тротоаре, јавно зеленило, јавну расвету, урбани мобилијар и све остале 
садржине по сопственом нахођењу. 
 
2.2. Постојеће стање 
 
 Простор који је предмет обраде у постојећем стању представља најужи центар 
Новог Бечеја, са две  постојеће функционалне целине: простор парка и простор   
испред   Дома здравља.   
2.3. Циљеви конкурса 



 
 За наведену локацију треба урадити идејно архитектонско решење. 
 Локација се налази у најужем градском центру, тако да је разрада и уређење 
овог простора врло битна за изглед самог центра града и његово функционисање. 
          Обухваћени простор треба да задовољи следеће критеријуме. 
 
 - функционалност 
 - рационалност 
 - естетику 
 - атрактивност 
 - уклапање у простор и околину  
 - целовитост и континуитет 
 
 Циљ израде овог конкурса је побољшање естетског изгледа центра, 
рационалније искоришћење градског грађевинског земљишта и могућност повећања 
површина за кретање и окупљање људи у строгом центру града. 
 
2.4. Просторни концепт и планиране садржине 
 
 Пројектно решење треба да предвиди уређење овог простора, као просторне 
целине са већ постојећим зеленилом и постојећим спомено бележјима. Треба 
обезбеди функционално повезивање обе целине и остатка центра уз употребу 
савремених и традиционалних материјала.  

 
3. Могући садржаји 
 
 Прва просторна целина: простор парка: 
 

- плочници, јавна расвета, урбани мобилијар; 
- задржавање постојећег и убацивање новог зеленила; 
- задржавање постојећег спомен обележја; 
- убацивање нових садржаја - водене површине, фонтане...; 
- повезивање парка са околним простором; 
 

           Друга просторна целина: простор испред Дома здравља: 
 
- плочници, јавна расвета, урбани мобилијар; 
- задржавање постојећег и убацивање новог зеленила; 
- задржавање постојећег спомен обележја; 
-    убацивање нових садржаја - водене површине, фонтане...; 
- повезивање простора испред дома здравља са парком са околним простором.  

 
4. Резиме 
 
 Сви учесници конкурса треба да имају у виду датe услове и препоруке 
расписивача конкурса, као и да обрате пажњу на просторне карактеристике целина, 
на повезивање са околним улицама уз максимално задржавање постојећег зеленила 
и уз задржавање постојећих спомен обележја.   
 
   У Новом Бечеју 
   Април 2013, године 
 


