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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ГОДИНА XVIII
Број 10

Прокупље

Лист излази према потреби

03. Август

Годишња претплата: 1.000 дин.

2017.

Цена овог броја износи: 40 дин.
Рок за рекламацију: 10 дана

1
На основу члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији
општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље бр.20/15) и Решења о
образовању Организационог одбора за изграду спомен обележја II пешадијском пуку
„Књаз Михаило“ у Прокупљу“(„Службени лист општине Прокупље бр.2/16)
Организациони одбор за изграду спомен обележја II пешадијском пуку „Књаз
Михаило“ у Прокупљу дана 02.08.2017. године доноси:
ОДЛУКУ
О расписивању јавног позива за израду пројектно-техничке документације за
потребе уређења спомен парка посвећеног II пешадијском пуку „Књаз Михаило“
I позива у Прокупљу
Члан 1.
Доноси се Одлука о расписивању конкурса за израду пројектно-техничке
документације за потребе уређења спомен парка посвећеног II пешадијском пуку
„Књаз Михаило“ I позива у Прокупљу.
Члан 2.
Текст Јавног позива је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Прокупље и на веб-сајту
општине Прокупље.
Број: 400-98/16-03
Дана: 02.08.2017. године
Председник Организационог одбора
Небојша Вукадиновић с.р.
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2
На основу члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији
општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље бр.20/15) и Решења о
образовању Организационог одбора за изграду спомен обележја II пешадијском пуку
„Књаз Михаило“ у Прокупљу“ („Службени лист општине Прокупље бр.2/16),
Организациони одбор за изграду спомен обележја II пешадијском пуку „Књаз
Михаило“ у Прокупљу дана 02.08.2017. године расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗРАДУ
ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА
СПОМЕН ПАРКА ПОСВЕЋЕНОГ
II ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ „КЊАЗ МИХАИЛО“ I ПОЗИВА
У ПРОКУПЉУ
Назив наручиоца: Општинска управа Прокупље
Адреса наручиоца: Никодија Стојановића Татка бр. 2
Интернет страница наручиоца: www.prokuplje.org.rs

I Опис предмета јавног позива: Предмет јавног позива је израда пројектнотехничке документације за потребе уређења спомен парка посвећеног II пешадијском пуку
„Књаз Михаило“ I позива у Прокупљу – Гвозденом пуку ( у даљем тексту Гвоздени пук), које ће
бити постављено на простору Железничког парка, кп.бр. 4475 КО Прокупље-град .
II Планирана средства за финансирање: предвиђена Одлуком о буџету за 2017.
годину Општине Прокупље бр. 06-70/2016-02 од 29.12.2016.године („Службени лист Општине
Прокупље“ број 29/2016) на разделу 5, глава 1 – Општинска управа, намена 06853, програм
0602-15-опште услуге јавне управе, програмска активност 0602-0001
- функционисање
локалне самоуправе, функција 130, позиција 55, економска класификација 511400 –
пројекатно планирање.
Процењена вредност набавке је 450 000 динара.
III Локација: Парцела се налази у индустријској зони у непосредној близини
железничке станице. Припада КО Прокупље град кп. број 4475, излази на улицу Василија
Ђуровић Жарког а од центра града је удаљена ~1,4 km или ~750m ваздушном линијом.
Површина парцеле износи 6964м2.
Терен је релативно раван са благим падом од 1,4% према истоку и 1,5% према
северу. Заштићен је од ветрова а и већим делом од интезивног саобраћаја што га чини веома
повољним за формирање спомен парка. Налази се у другој грађевинско – климатској зони.
Локација је веома повољна и по културно - историјском контексту обзиром да је, са
својом ужом околином, била место мобилизације Гвозденог пука.
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Опис – тренутно стање: Тренутно се на терену налази делимично уређен парк
са скромним дечијим игралиштем и рекреативно спортским тереном. Парк се састоји од једне
дијагоналне пешачке стазе уз минимум мобилијара и високог зеленила. Зеленило чине
углавном стабла ораха и багрема различите старости и без видног плана садње док је у делу
дечијег игралишта и спортских терена приметан проређен дрворед јавора.
Овим пројектом предвиђена је обрада целокупне површине тј. формирање
новог спомен парка уз очување постојећег спортско-рекреативног терена и дечијег игралишта.
IV Циљеви:
Примарни циљ који спомен парк треба да задовољи је одавање поште свим
припадницима легендарног II пешадијског пука ,,Књаз Михаило’’ 1.позива почасно названог
Гвоздени пук. Секундарни, али не мање битан, циљ је стварање пријатног амбијента за одмор,
игру и рекреацију.
V Фазе градње и функционалне целине:
Због величине парцеле као и подељености намена предвиђа се изградња парка у
две фазе. Прва фаза обухвата источни део парка са спомен обележјем у центру, док друга фаза
обрађује западни део парка са дечијим игралиштем и спортским теренима. Ове две фазе су
јасно раздвојене постојећом стазом.

1.
2.
3.
4.
5.

VI Документација у прилогу:
пројектни задатак (саставни део јавног позива)
информативни материјал
идејно решење парка
идејно решење споменика
катастарско – топографски план

Пројектни задатак - Опис и захтеви:
Израдити пројектно-техничку документацију за потребе реализације изградње
спомен парка посвећеног „Гвозденом пуку”.
У изради се у што већој мери ослањати на дато архитектонско дизајнерско решење
аутора Милана Радовановића (опис решења је дат у прилогу).
Детаљно обрадити прилаз парку, централни плато, усмерити пажњу ка спомен
обележју, задржати доминантне линије кретања, дати детаљ чесме, детаљ сеника, решење
урбаног мобилијара, композициони план зеленила у функцији истицања споменика и
формирања пријатног амбијента.
Предвидети статички стабилан постамен за прихват вајарског решења самог
споменика.
Пројектна документација треба да садржи пројекте одговарајућих области који
су релевантни за предметни објекат а нарочито:
1. Пројекат архитектуре
2. Пројекат конструкције
3. Пројекат хидротехничких инсталација
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4. Пројектат електроенергетских инсталација
5. Пројекат спољњег уређења, пејзажна архитектура и хортикултура
6. Припремни радови

•

•
•
•

Пројектну документацију израдити у складу са:
Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и одредби Правилника о садржини, начину
и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i
67/2017.)
локацијским условима
посебним условима датим од стране инвеститора
правилима струке
Рок за израду пројектно-техничке документације је 60 дана од дана закључења

уговора.

Посебни услови које прописује инвеститор:
Потребно је да пројектна документација буде састављена на начин који омогућује
прибављање грaђевинске дозволе односно решења за изградњу, расписивање јавне набавке
и који недвосмислено упућује будућег извођача радова на квалитет радова односно
примењене материјале, начин израде и ниво обраде.
За потребе презентације потребно је урадити:
• 3Д приказе целе површине, 3Д приказе детаља (прилаз, чесма, плато, сеник,
мобилијар, игралиште...)
• 3Д приказ у различитим временским условима односно симулацију дневног и ноћног
осветљења
• 3Д BIMx hyper-model оптимизован за андроид системе.

VII Критеријум за доделу уговора: испуњеност услова датих у пројектном задатку и
најнижа понуђена цена.
VIII Начин и рок за предају:
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
-на интернет страници наручиоца www.prokuplje.org.rs
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца
најкасније дана 09.08.2017. године, непосредно или путем поште.
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Лице за контакт: Леја Митровић, 027/329-114, leja.mitrovic@hotmail.com
Радно време: понедељак - петак од 07.30 до 15.30 часова
Број: 400-98/16-03
Дана: 02.08.2017. године
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Садржај
Страна
- Општинска управа општине Прокупље1. Одлука о расписивању јавног позива за израду пројектно – техничке документације за
потребе уређењеа спомен парка посвећеног II пешадиском пуку ''Књаз МИХАИЛО'' I позиву у
Прокупљу......................................................................................................................................................1
2. Јани позив за израду пројектно – техничке документације за потребе уређења спомен парка
посвећеног II пешадиском пуку ''Књаз МИХАИЛО'' I позиву у Прокупљу......................................2

Издавач: Скупштина општине Прокупље
Лист уредио: Ивана Миладиновић
Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине општине
Прокупље: Саша Анђелковић

