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Крагујевац
Обавештење у вези са расписивањем новог урбанистичко-архитектонског Конкурса за
урбану обнову и рехабилитацију ПКИЦ „Војно–технички завод“ у Крагујевцу
Поштовани,
На данашњем састанку представника Наручиоца (Градска управа за развој и инвестиције),
Спроводиоца (Удружење урбаниста Србије), Градске управе за финансије и јавне набавке
(Секретаријат за послове јавних набавки), на коме су присуствовали и градоначелник града
Крагујевца, Никола Дашић, помоћник градоначелника за међународну сарадњу (и
координатор Радног тима за предузимање активности на рехабилитацији ПКИЦ) Борис
Ковачевић и Главни урбаниста града Крагујевца, Иван Радуловић, заузет је заједнички став о
расписивању новог урбанистичко-архитектонског Конкурса за урбану обнову и
рехабилитацију ПКИЦ „Војно–технички завод“ у Крагујевцу, у најкраћем законски могућем року
(што је у вези са претходно обустављеним поступком бр. 404-34/22-XXIV од 9.јуна
2022.године), односно у петак, 24.јуна 2022.године.
Крајњи рок за подношење конкурсних радова биће такође у најкраћем законски могућем
року, односно до понедељка, 4.јула 2022. године у 13 часова. Начин преузимања конкурсне
документације, као и начин подношења конкурсних радова и ауторских коверти одвијаће се
на начин који ће бити детаљно описан (у оквиру осталих правила конкурса) на порталу јавних
набавки, уз напомену да је посебно важно поштовати рок за уручење ауторске коверте, као
и све конкурсним програмом захтеване радње које осигуравају анонимност учесника до
објављивања резултата конкурса. Очекује се да резултати конкурса буду објављени у уторак,
12.јула 2022.године до 15 часова.
Како је расписивање међународног конкурса круна свих досадашњих активности на покушају
ревитализације и рехабилитације ПКИЦ „Војно–технички завод“, а имајући у виду значај
институције конкурса, као и чињеницу да се одазвао одговарајући број учесника, чији су
радови (према општој оцени жирија) изузетно квалитетни, град Крагујевац чврсто је
опредељен да овај конкурс спроведе до краја, у складу са законом. Закључено је да је
расписивање и спровођење конкурса у најкраћем законски могућем року, најисправнији начин
да се превазиђе колизија правних норми, чије је накнадно тумачење онемогућило да се
започети поступак оконча на задовољство, како Расписивача конкурса (град Крагујевац), тако
и Спроводиоца, али и свих учесника конкурса. Елиминација радова бројних тимова урбаниста
и архитеката на основу различитог тумачења рокова за слање (односно уручење) ауторских
коверти је неприхватљива, па се расписивањем новог конкурса (са најкраћим могућим роком)

омогућава да се у исто време уваже сви учесници конкурса и испоштује законска процедура,
све до окончања поступка спровођења конкурса.
Град Крагујевац се захваљује на разумевању, и истовремено моли све учеснике конкурса да,
имајући у виду захтевну процедуру спровођења „конкурса за дизајн“ у складу са Законом о
јавним набавкама, по расписивању новог конкурса, благовремено пошаљу конкурсне радове
(и уруче ауторске коверте), у складу са задатим конкурсним роковима.

У Крагујевцу,
17.06.2022.године

Главни урбаниста града Крагујевца
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