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објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА 

у поступку јавне набавке услуга  

- Архитектонско-урбанистички конкурс за избор идејног решења за изградњу 

комплекса дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у Канбери, 

Пројектно планирање – Фаза 2 - 

редни број ЈН 10/2018 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство спољних послова, ул. 

Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд, www.mfa.rs .  

2. Спроводилац конкурса: Удружење архитеката Србије, ул. Кнеза Милоша  7а/III, 

Београд, www.u-a-s.rs  

3. Врста наручиоца: орган државне управе. 

4. Опис и захтеви у вези пројекта, односно дизајна: Предмет конкурса је 

архитектонско-урбанистичко решење комплекса дипломатско-конзуларног 

представништва Републике Србије у Канбери, Аустралија. Обухват конкурса је 

парцела намењена комплексу дипломатско-конзуларног представништва Републике 

Србије  -  у улици Бил Крезент бр.6 у дипломатској четврти Дикин у Канбери [6 Beale 

Crescent, Block 14, Section 67, Deakin, Canberra, Australia]. Повод за расписивање 

конкурса огледа се у  чињеници да,  први пут после дугог времена, Република Србија 

планира изградњу једног новог дипломатско-конзуларног представништва и жељи 

да се за наведене потребе, јавним такмичењем, кроз пуно креативно учешће домаћих 

стручњака, прибаве што квалитетнији предлози, уз могућност избора најбољег 

решења из што шире и референтније понуде. Циљ конкурса је да се у складу са 

конкурсним задатком, програмским захтевима, потенцијалима локације и 

http://www.mfa.rs/
http://www.u-a-s.rs/


трендовима развоја, изабере најадекватније архитектонско-урбанистичко решење 

комплекса дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у 

Аустралији. Изабрано решење представљаће основ за детаљну разраду пројектне 

документације и изградњу комплекса. 

5. Укупан број учесника: До предвиђеног рока предата су укупно 33 конкурсна рада.  

6. Број иностраних учесника: Није било иностраних учесника. 

7. Награде:  

Прва  награда у износу од нето 700.000,00 динара  додељена је раду са ауторском 

шифром 93537 – радна шифра 01 

Аутори: АКВС архитектура 

Анђела Карабашевић, Владислав Суџум, Ана Петровић 

 

Друга награда у износу од нето 500.000,00 динара додељена је раду са ауторском 

шифром 77181 – радна шифра 09 

Ауторски тим: 

Марија Крсмановић Stringheta, д.и.а., Анђелка Бадњар, д.и.а., др Милена Кордић, д.и.а. 

Пројектант: Павле Костић, марх. 

 

Трећа  награда у износу од нето 300.000,00 динара додељена је раду са ауторском 

шифром 10011 – радна шифра 16 

Ауторски тим: Spring Studio 

Милан Божић, арх., Маја Драгишић, арх., Милица Милосављевић, арх., Јелена Кесић, арх. 

3д модел: Јован Смољанић 

 
Информација о  месту и  датуму  отварања изложбе и дискусије ће се  накнадно објавити  

на интернет порталу сајтa Министарство спољних послова Републике Србије  www.mfa.rs 

Удружења архитеката Србије www.u-a-s.rs . 
 

                                                              .                                                                           Жири у саставу: 

Председник Жирија: 

ванр.проф. Весна Цагић Милошевић, дипл.инж.арх.  

и чланови Жирија: 

Раде Стефановић, дипл. правник  

Љиљана Веселиновић, дипл.инж.арх. 

ванр.проф. Горан Војводић, дипл.инж.арх. 

Иља Микитишин, дипл.инж.арх. 
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