
 

 

 

Република Србија 

Општина Неготин 

Број: 4040- 42/2015– II/04 

Датум: 02.02.2016. године 

Неготин     
 

                       
Наручилац , општина  Неготин, Жири  у оквиру Пројекта „ Лични ставови- заједничке одлуке“ у поступку 

број 4040-42/2015 - II/04, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши : 

 

 III  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСА 
За учешће на студентски конкурсу за израду идејног урбанистичког архитектонског решења за изградњу и 

уређење Туристичко – информативног центра и припадајућих јавних површина у комплексу Рајачких 

пивница  

 број 4040- 42/2015– II/04 

 

Наручилац у року предвиђеном за подношење идејних решења, врши измену и допуну   конкурса. 

 

У тексту Конкурса мења се : 

Тачка 16. КОНКУРСНИ РОКОВИ, мењају се и сада гласе : 

− Почетак конкурсног рока / датум оглашавања / је 18.12.2015.године  

− Конкурс почиње да тече од 18.12.2015.године 

− Подлоге и документација конкурса  могу се преузети од  18.12.2015.године на сајту општине Неготин 

www.negotin.rs  

− Обилазак комплекса који је предмет Конкурса заказан је за 05.- 06.  фебруар  2016. године са 

поласком из Београда , паркинг испред Сава центра у 09:00 часова 05.02.2016.године, аутобус 

Николић превоз  из Самариновца- Неготин.  Пројектом ,,Лични ставови –заједничке одлуке'' 

обезбеђен је превоз и један  пун пансион за 50 заинтересованих учесника. Пријаве представника 

ауторских тимова или појединачних судената аутора заинтересованих за студијску посету  

прихватају се хронолошки  до 03. фебруар 2016.године до 10:00 часова, путем пријаве мејлом, на 

адресу контакт особе  marijana.djordjevic@negotin.rs.  

−  Контакт особа: Маријана Ђорђевић, контакт телефон 069/ 8482718. (marijana.djordjevic@negotin.rs)  

− Рок за предају радова  18.03.2016.године 

− Отварање конкурсних радова 23.03.2016 године  

− Заседање жирија и објављивање  листе за ужи избор  24.03.2016. године 

− Почетак јавног гласања за радове у ужем избору 01.04.2016.године 

− Завршетак гласања  и објављивање резултата 15.04.2016.године 

− Отварање изложбе конкурсних радова и додела награда 16.04.2016.године 

Продужење рока пријаве за студијску посету, продужава се због непопуњених места предвиђеним 

Пројектом. 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА 

                                                                                                            Надица Васић 

 

 



 

                                      

 

 

 


