
 

 

 

Република Србија 

Општина Неготин 

Број: 4040- 42/2015– II/04 

Датум: 24.02.2016. 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 : 
 IV  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСА И ПОЗИВА 

За учешће на студентском 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  и Позива мења се део тачке 10. који се односи на чланове жирија: 
Тачка 10. Конкурса“ Састав и известилац изцестилац „и део Позива „ чланови жирија“, мењају се и сада гласе: 

1. Надица Васић, дипл.политиколог, зам.председника Општине Неготин, председник жирија 

2. Проф. др. Владан Ђокић, архитекта, Декан Архитектонског факултета у Београду, заменик пред. жирија 

3. Проф. др Рајко Корица, архитекта, Архитектонски факултет у Београду, члан жирија 

4. Проф.др Дејан Миљковић, архитекта, Архитектонски факултет у Београду, члан жирија 

5. Проф. др Никола Цекић, дипл.инж.арх., катедра за пројектовање јавних зграда, Ниш, члан жирија 

6. Ванредни професор др Дарко Реба, дипл.инг.арх.  
Директор Департмана за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, члан 
жирија 

7. Босиљка Томашевић, дипл.инж.арх, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, члан жирија 

8. Бранислав Милић, спец. агро- економских наука, ГИЗ, члан жирија 

9. Валентина Николовска, дипл. инж.арх, Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, члан  

     жирија 

10. Душан Петровић, дипл.инж. шумарства, директор Туристичке организације Неготин, члан жирија 

11. Слађан Станисављевић, маш. техничар, Председник МЗ Рајац, члан жирија 

12. Андрија Дончев, дипл.инж.арх. Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине  Неготин, заменик члана 

13. Марија Петровић, дипл.инж. Пејзажне архитектуре, Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине 

       Неготин, заменик члана 

14. Драгана Паовић, дипл.инж. грађ., Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, заменик  

       члана 

У тексту Конкурса, Тачка 14. „Садржај конкурсне документације“ мења се тако што се у садржај документације, додаје 
следећи  документ: 

Извод из Плана детаљне регулације комплекса Рајацких пивница у опстини Неготин - Регулационо нивелациони план 
за грађење објекта са аналитичко - геодетским елементима за обележавање за локацију која је предмет конкурса са 
широм околином. 
 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА 

                                                                                                            Надица Васић 

 

 

 
                                      

 


