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Број: 4040- 42/2015– II/04 

Датум: 31.03.2016. 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 : 
 

 

 

Обавештење 

о  спровођењу финалног гласања за избор најбоље идејног решења 

у оквиру конкурса за 

 

 

ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОГ 
ЦЕНТРА И ЊЕМУ ПРИПАДАЈУЋИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА 
РАЈАЧКИХ ПИВНИЦА, у оквиру пројекта ,,Лични ставови-заједничке одлуке'' поджаног од 
стране ГИЗ/СДЦ 
 
 
Предмет гласања  су радови  који су од стране жирија конкурса  дана  24.03.2016.године 
изабрани  у ужи избор. 
 
Гласа се само за један од понуђених радова који су означени редним бројевима и 
шифрама. 
 
Конкурсом су предвиђена два типа гласња и две награде; 
 
Гласање на Facebook stranici  KLERR  , адреса : Opstina Negotin – Kancelarija za lokalni 
ekonomski i ruralni razvoj.  Право гласа имају сви заинтересовани а награда за  рад са 
највише лајкова је ИТ опрема у против вредности од 500 еура 
 
Директно гласање  грађана  путем  гласачких листића  у просторијама општинске 
управе Неготин, трг.С.Мокрањца 1, главни хол   и у просторијама МЗ Рајац у селу Рајцу., 
само радним данима у складу са радним временом. 
У директном гласању , право гласа имају сви  заинтересовани становници села Рајац и 
заитересовани становници са пребивалиштем у општини Неготин, награда за  рад са 
највише директних гласова је ИТ опрема у против вредности од 1500 еура 
 
 
Гласање почиње 01.04.2016 у 12:00 часова  и траје до 15.04.2016 до 12.00 часова. 
Надзор и организацију  гласања врши Пројектни тим. 
 
Објављивање резултата  у 15:00 часова на сајту општине Неготин и Facebook stranici  

KLERR  адреса : Opstina Negotin – Kancelarija za lokalni ekonomski i ruralni razvoj  
 
Отварање изложбе конкурсних радова и додела награда је дана 
22.04.2016.године.Изложба се организује у главном холу зграде општине Неготин. 
 
 
                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА 
                                                                                                                    Надица Васић 


