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Поштовани,

Као што знамо, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је
13.08.2018. године Позив за учешће на конкурсу за дизајн на Отвореном, пројектном,
једностепеном, анонимном урбанистичко - архитектонском конкурсу за
Меморијални комплекс на планини Цер, Република Србија МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Број: 404-02-49/11/2018-02 Датум:
13.08.2018. године, Немањина 22-26.

Спроводилац конкурса је, према Одлуци о додели уговора 404-02-49/4/2018-02,
Удружење архитеката Србије. Програм предметног конкурса формиран је на основу
концепта Програма који је Удружењу достављено од стране представника Министарства.
Програм конкурса, који је саставни део објављене конкурсне документације, потврдили
су својом сагласношћу чланови Именованог жирија.

Међутим, ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ КОНКУРСУ у поступку
јавне набавке услуга - Пружање услуге спровођења Урбанистичко -архитектонског
конкурса за меморијални комплекс на планини Цер, редни број ЈН 20/2018, који је
припремила служба за јавне набавке МГСИ (расписивач конкурса) у супротности је са
Програму конкурсна из следећег разлога:

У тачки 6. Позива, Опис и захтев у вези дизајна, односно пројекта: у делу Ужи
контекст наводи се експлицитни захтев за појавношћу дела комплекса који је предмет
конкурса и то:

Ужи контекст – Део планине Цер, једна од њених највиших тачака, који је обухваћен
Конкурсом чини шумско земљиште у власништву ЈП Београд „Србијашуме“ Београд (део
к.п.бр. 928 К.О. Двориште и део к.п.бр. 826/1 К.О. Десић), који би био видљив са свих
страна из Републике Србије и Републике Српске, са спомен обележјем у виду
стилизованог крста, који би био и у функцији видиковца; јавна површина испред спомен
обележја; објекти културедокументациони центар-едукативни центар, музеј Великог
рата; као и угоститељски и пратећи објекти. Посебну пажњу обратити на трасу
Римског пута, која тангира ужи обухват који износи приближно 2 ha.

Одредница „са спомен обележјем у виду стилизованог крста“ није у сагласности са
Програмом конкурса: мења конкурсни задатак које је потврдио Жири, отвара низ
проблема који се односе на валидност конкурсне процедуре и вредновања радова и даје
могућност за оспоравање резултата конкурса различитим упитностима базираним на
предметној одредници: да ли је крст, шта је то крст, како се користи симбол једне
Институције без пројектног задатка датог са њене стране … до тога да наведена сугестија у
конкурсном задатку представља преодређење конкурсног решења.
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Оваквим поступком прекршена су начела урбанистичко-архитектонског конкурса, чиме је
доведен у питање и исход читавог процеса:
Циљ конкурса је да се у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима,
потенцијалима локације и трендовима развоја, а у част обележавања стогодишњице
страдања и победе у Првом светском рату 2014.-2018. године – изабере најквалитетније
идејно Урбанистичко-архитектонско решење Меморијалног комплекса на планини Цер, Шабац,
Србија.
Стога Вас, у циљу успешног завршетка заједничког посла, молим, да заједнички нађемо
начин да се овај проблем превазиђе, кроз измену Позива или неки други начин.

Са поштовањем
За Удружење архитеката Србије

ванр.проф. Милан Ђурић, архитекта с.р.
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