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Жири Kонкурсa за израду идејног урбанистичког архитектонског решења за 
изградњу и уређење Туристичко – информативног центра и припадајућих јавних 
површина у комплексу Рајачких пивница,Наручилац општина Неготин, у оквиру 
Пројекта „ Лични ставови- заједничке одлуке“,а на основу сачињеног записника  о 
накнадној провери шифара радова од 01.04.2016.године, објављује: 
 
 
 

ИСПРАВКУ ОБАВЕШТЕЊА  

од 24.03.2016.године 

 
 
Стучни жири врши исправку ОБАВЕШТЕЊА од 24.03.2016.године и исправља 
техничку грешку, тако да шифра под називом :“ 20.  шифра: Р2ЛУКА”, се мења и 
сад гласи: 
 
„20.  шифра: 123ABS” 
 
Жири је у ужи избор уврстио следеће  радовe под редним бројевима и шифрама 
под којима су пристигли код Наручиоца: 
 
2. шифра: 123892 
3. шифра: РИКЕЛО 
6. шифра: МИРМИЛ 
8. шифра: ЋО6АРИ 
10. шифра: 318217 
12. шифра: DDBPO1 
18. шифра: 625382 

20. шифра: 123ABS 
 
Радови су објављени на: 
Facebook stranici  KLERR  , адреса : Opstina Negotin – Kancelarija za lokalni ekonomski i 
ruralni razvoj и на паноима за директно гласање у општини Неготин и просторијама МЗ 
Рајац..Привремено заустављено гласање се наставља по објављивању овог обавештења 
на сајту општине Неготин и обавештења на Facebook stranici  KLERR  . 

 
 

                              
ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА 

                                                                                                        Надица Васић 

 



 
 

Приликом куцања извештаја на дан и у току избора радова дошло је до техничке 

грешке па је тако објављена погрешна шифра за рад под радним редним бројем: 20. 

Грешка се десила услед “copy” и “paste” funkcija. 

 Након устновљене грешке лично ја сам проверила све гласове и могу да 

констатујем да су следећи радови прошли даље: 

 

2. 4040-42-2/2015-II/04 од 16.03.2016.године – шифра: 123892 

3. 4040-42-3/2015-II/04 од 17.03.2016.године – шифра: РИКЕЛО 

6.   4040-42-6/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: МИРМИЛ 

8.   4040-42-8/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: ЋО6АРИ 

10. 4040-42-10/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 318217 

12. 4040-42-12/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: DDBPO1 

18. 4040-42-18/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 625382 

 20. 4040-42-20/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 123ABS 

 

 Одштампани радови су добри и на facebooku су стављени добри радови 

грешка је само у обавештењу и извештају жирија. 

 

 

 Мој предлог је да се на сајт стави обавештење и да се нагласи да је у куцању 

грешка а да су радови који су стваљени на сајт истовремено изабрани радови 

жирија. 

 

 НАПОМЕНА: Рад под радним редним бројем 20 је са шифром шифра: 

123ABS а не шифра Р2ЛУКА коко је обајвљено у обавештењу. 
 

         
 


