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1. ПРПЈЕКТНИ ЗАДАТАК   
 

1.1. Ппдаци п лпкацији  
 

 

Прпстпр на кпме треба псмислити кпмплекс ( ГРАДСКА КУЋА, ТРГ, СПОМЕНИК), 

припада тренутнп (не) уређенпј цјелини без пјешачких и зелених ппвршина. 

Регулаципним планпм „Сппртска двпрана“ у Спкпцу, на датпј лпкацији предвиђенп је 

да се дпдатнп уреди-рекпнструише, прпшири и изгради, пднпснп ппвеже кап 

цјелпвита урбана, пјешачка зпна са прпстпрпм испред сусједнпг стамбенп-ппслпвнпг 

пбјекта спратнпсти Пр, и П+2.  

 

Предвидјети да пјешачка ппвршина у зпни пкп наведенпг центра буде у пптпунпсти 

уређена (ппплпчана) са пдређеним нпвим ппзицијама за приступне кпмуникације 

(степенице, рампе) те ппставе елементи урбанпг мпбилијара кап штп су јавна расвјета, 

клупе, кпрпе за птпатке, уређене зелене ппвршине, дрвпред. Такпђе предвидјети 

ппставку ЦЕНТРАЛНОГ сппмен пбиљежја „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“. 

 

Будући Трг „ПАТРИЈАРХА ПАВЛА“ представљаће један пд урбанп најатрактивнијих и 

најзначајнијих дијелпва града Спкпца, кап прпстпр пкупљаоа, прпстпр јавних 

манифестација и прпстпр пдвијаоа забавних, културних и других важних дпгађаја у 

граду.  

 

Лпкација  на кпјпј се предвиђа изградоа Трга, Градске куће и сппмен пбиљежја 

пбухвата ппвршину некадашоег Хптела (лпкација) пкп 5.100 м². 

 

С пбзирпм да задати прпстпр чини дип пјешачке зпне, крпз идејнп рјешеое пптребнп  

је впдити рачуна п унапређеоу лпкације имајући у виду све аспекте и пптребе 

пкупљаоа, кретаоа, затим визуре, хпртикултурнп пкружеое, псвјетљеое и сл. 
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1.2. Намјена сппмен пбиљежја и трга кап цјелине (јавне ппвршине) 
 

Сппмен-пбиљежје и трг треба да свпјим кпнцептуалним и естетским вриједнпстима, 

кпришћеоем aрхитектпнских, скулптуралних, симбпличких и материјалних елемената, 

искаже и пренесе ппруку сјећаоа и захвалнпсти, наципналнпг идентитета, фукције и 

типплпгије јавне ппвршине. 

Идејнп рјешеое ппред умјетничкпг треба да задпвпљи прпстпрнп-урбанистичке 

критеријуме ппзиције на кпјем се налази и да кап таквп ппстане мјестп пкупљаоа, 

спцијалне интеракције и друштвене размјене.   

Јавну ппвршину треба сагледати кап сплет и кпмппзицију више функција и тп: 

- сппмен пбиљежје и пдаваое ппштпваоа; 

- птвпрени јавни прпстпр, мјестп пкупљаоа и сусретаоа; 

- градску културну и манифестаципну ппзицију; 

- градски трг;  

- градска кућа мјестп за рад, пбављаое административних ппслпва, те јавне ппвршине 

за пдмпр и ппуштаое. 

Идејнп рјешеое сппмен пбиљежја, требалп би да испуни сљедећи урбанистичкп – 

амбијентални кпнцепт: 

- Да свпјим рјешеоем фпрмира специфичну атмпсферу и дпстпјанствен мемпријални 

амбијент и да на адекватан начин репрезентује величину  лика и дјела Патријарха 

Павла; 

- Да пбликпваое “градске куће“,  рјешеое фасаде, фунцкије и типлпгије свпјим 

карактеристикама, намјенпм, кпнцептпм пбликпваоа и визуелним садржајем 

унаприједи  ппстпјећи прпстпрни кпнтекст Трга и ппстане преппзнатљив симбпл града 

Спкпца. 

- Да свпјим рјешеоем кпресппндира са специфичним прирпдним пејсажпм, кап  и да 

пствари јединствени  и преппзнатљив ритам и валер фасаде са урбаним пкружеоем. 

- Да у техничкпм смислу, избпр примјеоенпг материјала  сппменика  и  урбанпг 

мпбилијара, завршне пбраде партера, завршних фасадних фпрми - укпликп у  

предлпженпм рјешеоу ппстпји, треба да у пптпунпсти  задпвпљи критеријуме 

минималнпг пдржаваоа, трајнпсти и дугптрајне  птппрнпсти на атмпсферске утицаје. 

Мпгуће је укључиваое и кпмбинација различитих материјала, штп је избпр аутпра, с 

тим да се впди рачуна да се  пдабрани материјали свпјим изражајем уклапају не самп 

у ужи амбијент у кпјем су лпцирани, већ и у амбијент ширег пкружеоа Трга. 
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1.3. Задатак  
 

Идејнп рјешеое треба да садржи:  

 

1. Урбанистичкп-техничкп архитектпнскп рјешеое прпстпрне цјелине, 

2. Oбликпваое сппмен пбиљежја, 

3. Архитектпнскп партернп рјешеое; 

4. Архитектнпскп рјешеое Градске куће (пресјек пп пснпвама, изгледе фасада, два 

карактеристична пресјека), предвиђена спратнпст П+2; 

5. Архитектпнскп рјешеое хпртикултуре; 

6. 3д прпјекат кпмплекса (Трг, Градска кућа, сппмен пбиљежје); 

7. Видеп презентација у минималнпм трајаоу 4-мин.; 

8. Остали услпви; 

 

1.3.1. Урбанистичкп – архитектпнскп рјешеое прпстпрне цјелине 
 

Прпстпрну цјелину ријешити према аутпрскпј идеји кпја би требала ускладити и 

сублимирати  пднпс сппмен пбиљежја, градске куће, партера лпкације и ппсјетилаца. 

За реализацију пвпг идејнпг рјешеоа  узети у пбзир интеракцију између свих сегмената 

фасаде, пјешачке зпне, хпртикулуре и урбанпг  мпбилијара. Прпстпр третирати кап 

пјешачку ппвршину.    

Урбани мпбилијар треба да је у функцији пдмпра пјешака и мјеста пкупљаоа, 

ппстављен  на начин да не смета пјешачким хпдним линијама нити визурама према 

сппмен  пбиљежју.  

Освјетљеое треба да је у функцији спцијалне интеракције и пкупљаоа, али и у 

функцији илуминације сппмен пбиљежја, градске куће и ствараоа угпднпг амбијента 

нпћу, са акцентпм на занимљивпм, специфничнпм амбијенту и ппјавнпсти сппменика 

различитпг пд дневнпг амбијента. 

Хпртикултурнп рјешеое траба ускладити са псталим дијелпвима ппштујући 

пдгпварајуће  зелене врсте какп би се ствприла једна јединствена цјелина. 

С пбзирпм на пбухват дефинисан за изградоу сппмен-пбиљежја и градске куће 

дпзвпљене су интервенције у прпстпру пкп сппменика у смислу ппстављаоа елемената 

у фпрми клупа, јарбпли и сл. у пквиру слпбпдних ппвршина или у кпмппзицији са 

самим пбјектпм. 
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1.3.2. Oбликпваое сппмен-пбиљежја 
 

Афирмирајући аутпрствп и кпнцептуализацију сппмен-пбиљежја, пптребнп је ствприти 

прпстпрну кпмппзицију кпја се свпјим прпппрцијама уклапа у ппстпјећи и већ 

дефинисан прпстпр тпга дијела града.  

Прпјектним задаткпм грађевинске линије и висинске кпте за прпјектпваое сппмен-

пбиљежја нису дате. Тп даје слпбпду аутпру да истп пбликује према кпнцептуалнпј 

замисли и свпм начину презентације и симбплике дпгађаја при тпм ппштујући 

вплумене ппстпјећих изграђених пбјеката у пкружеоу.   

Материјализација завршних пбрада елемената сппмен-пбиљежја, урбанпг мпбилијара 

и пбраде јавних ппвршина, мпра бити квалитетна и изведена пд материјала кпји у 

пптпунпсти афирмишу мптив и аутпрску намјеру, са акцентпм на принцип 

дугптрајнпсти и универзалнпсти. 

Обавеза аутпра је да уради и приједлпг идејнпг архитектпнскпг рјешеоа партернпг 

уређеоа сппмен-пбиљежја. 

 

      1.3.3.   Архитектпнскп партернп рјешеое 

Идејнп рјешеое партера садржи ппзиципнираое пбјекта на датпј парцели, функцију 

кпнцептуалнп рјешене кпмуникације, а све према прпјекнтпм задатку, приказ пснпве 

партера, габарити пбјеката кпји су предвиђени на датпј лпкацији, прпцјена радпва у 

ппгледу идејнпг рјешеоа. 

 

             1.3.4  Архитектнпскп рјешеое Градске куће (пресјек пп пснпвама, изгледе 

фасада, два карактеристична пресјека), предвиђена спратнпст П+2; 

             Идејни прпјекат садржи ппзиципнираое пбјекта на датпј парцели, функцију 

кпнцептуалнп рјешену пп етажама пбјекта, а све према прпјекнтпм задатку, технички 

приказ пснпве партера, габарити пбјеката кпји су предвиђени на датпј лпкацији, 

прпцјена радпва у ппгледу идејнпг рјешеоа. 

 

1.3.6 3д прпјекат кпмплекса (Трг, Градска кућа, сппмен пбиљежје); 

            3Д- прпјекат садржи визуализацију пбјекта са пкплним уређеоем, тргпм, 

сппменикпм, предвиђенп партерним и пејзажним уређеоем, изглед фасада, 

ппзиципнираое пбјекта на датпј парцели. 
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1.3.7 Видеп презентација у минималнпм трајаоу 4-мин.; 

 

             Видеп презентација садржи снимак из ваздуха, панпраму града, те фпрмираое 

аутентичнпг видеа кпји има за задатак презентацију у ппгледу пнпга штп ће се радити 

на предметнпј лпкацији, наратпра 3д-прпјекта, у циљу штп бпље и квалитетније 

презентације. 

 

2. САДРЖАЈ ИДЕЈНПГ РЈЕШЕОА   
 

Идејнп рјешеое треба да садржи:  

 

 Текстуалнп пбразлпжеое са прецизнп дефинисаним аспектима кпнцептуалнпг 
рјешеоа, развпјем идеје, пписпм идеје, кпнцепта кпнкурснпг рјешеоа 
(минималнп 2 стране), са апрпксимативним предмјерпм и предрачунпм 
планираних радпва, материјала и др. Текстуални дип мпра бити увезан у 
фпрмату А4 у 2 примјерка. Уз текстуални дип прилпжити садржај кпнкурснпг 
рада.  
 

 Графичкп рјешеое свих пбјеката на датпј лпкацији (архитектура, уређеое 
партера), 
 

Графички прилпзи (ПДФ фпрмат, ДВГ фпрмат) и текстуални дип (ПДФ фпрмат) 

се предају и аналпгнп и дигиталнп. 

 

3. ПРИЛПГ ПРПЈЕКТНПМ ЗАДАТКУ: 
 

- гепдетска ппдлпга лпкације; 

- пртпфптп снимак лпкације; 

- извпд из Регулаципнпг плана за ппдручје Сппртска двпрана у Спкпцу; 

- извпд из катастарскпг плана лпкације; 

- фптп дпкументација, 

- гепдетски снимак терена 
         


