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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 записника о гласању за идејна решења  објављеног 
15.04.2016.године, директног гласања   и Facebook гласању, доноси  
 
 

О Д Л У К У 
 

о додели награда 
  
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“, доноси одлуку о ДОДЕЛИ НАГРАДА у вези Конкурса за израду идејног 
урбанистичког архитектонског решења за изградњу и уређење Туристичко – информативног 
центра и припадајућих јавних површина у комплексу Рајачких пивница,Наручилац општина 
Неготин, за првопласиране на основу гласања : 
 
1. МЕСТО - рад ред. бр. 1 – ауторска шифра 123892 
 
студенски ауторски тим: Марта Минић, Стеван Лазић, Ђура Стијачић и Немања Ћурчић  
 
Гласањем 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. 
 
 

1. МЕСТО - рад ред. бр. 4 – ауторска шифра ЋО6АРИ 
  студенски ауторски тим: Дичић Тихомир и Павелка Лука  
 
Директним 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. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Општина Неготин је у оквиру пројекта ,,ЛИЧНИ СТАВОВИ–ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДЛУКЕ'' 
расписала Студенски конкурс за идејно урбанистичко - архитектонско решење Туристичко – 
информативног центра и припадајућих јавних површина у комплексу Рајачких пивница.  
 Врста конкурса је ограничени-студентски, задатак је идејно урбанистичко-
архитектонски, степен спровођења двостепени а по начину и предаји радова конкурс је 
анонимни. 



 Право учешћа на конкурсу имали су студенати који тренутно похађају основне или 
мастер наставу на Архитектонским високим шолама на територији Републике Србије.  
 Конкурс је објављен дана 18.12.2015.године, на сајту општине Неготин, измена и 
допуна које су објављене на сату општине Неготин дана 24.12.2015.године, 12.01.2016.г., 
02.02.2016.г. и 24.02.2016.г. и објашњења од 15.03.2016. године.  
 Рок за предају студенских радова био је 18.03.2015.године. 
 Известиоци конкурса Марина Николић, дипл.инж.арх. и Соња Стојичевић,  
дипл.инж.арх. су 23.03.2016.године у 8

00 
часова у просторијама Општинске управе општине 

Неготин, трг Стевана Мокрањца бр. 1 (канцеларија бр. 64) све пристигле радове 
распаковале, прегледале и регистровале.Просторија у којој су радови смештени је 
обезбеђена, закључана и док траје конкурс користи се само у те сврхе. 
 
Приликом прегледа понуда известиоци су утврдили следеће: 

 До 18.03.2016.године пристигло 21 (двадесетједна) благовремених понуда, под 
шифрама,  заведене код наручиоца под бројем: 

1. 4040-42-1/2015-II/04 од 16.03.2016.године – шифра: ЏОН404 
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 
4. 4040-42-4/2015-II/04 од 17.03.2016.године – шифра: 314159 
5. 4040-42-5/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: РП11НЈ 
6. 4040-42-6/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: МИРМИЛ 
7. 4040-42-7/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: ОКИМБМ 
8. 4040-42-8/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: ЋО6АРИ 
9. 4040-42-9/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: РПБ2МС 
10. 4040-42-10/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 318217 
11. 4040-42-11/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 2ЈЈСНМ 
12. 4040-42-12/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: DDBPO1 
13. 4040-42-13/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: MLRDO7 
14. 4040-42-14/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 143721 
15. 4040-42-15/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 142813 
16. 4040-42-16/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: ТРИУМФ 
17. 4040-42-17/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 111112 
18. 4040-42-18/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 625382 
19. 4040-42-19/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: ГГВП33 
20. 4040-42-20/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: 123ABS 
21. 4040-42-21/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: Р2ЛУКА 

 
Неблаговремене понуде: 2 (две), обе пристигле 21.03.2016.године, под шифрама, заведене 
код наручиоца под бројем: 

      22. 4040-42-22/2015-II/04 од 21.03.2016.године – шифра: IRDUMI 

      23. 4040-42-23/2015-II/04 од 21.03.2016.године – шифра: 111116 

 
Примедбе известиоца на понуде: 
Радови пристигли до 18.03.2016.године: 

-Радови са радним бројевима: 1, 6, 8, 9, 11, 16  нема означене шифре на коверту; 

-Рад са радним бројевима бројем: 7 има текстуални прилог је на једном листу А3 формата ; 

-Рад са радним бројм: 8 нема означене шифру на коверту и графичком прилогу; 

-Рад са радним бројем: 9 има графички прилог који мањег формата од прописаног ; 



-Рад са радним бројевима број: 11 нема означену шифру на коверту а на графичком 
прилогу шифра је позади; 

-Рад са радним бројем: 16 садрђи и макету ; 

-Рад са радним бројевима број: 17 има текстуални прилог који је на А4 формату; 

Радови пристигли до 21.03.2016.године 

-Рад са радним бројм: 22 нема CD 

-Рад са радним бројм: 23 садржи графички прилог мањи од прописаног, две скице и диск са 
шифром 

 

Поступак прегледа понуда окончан је 23.03.2016. године у 15
30 

часова. 

На основу извршеног прегледа Жири је оцењивао радове који су испунили услове конкурса 

и сачинио Извештај  са жирирања радова студентског конкурса за идејно архитектонско 

решење Туристичко – информативног центра и припадајућих јавних површина у комплексу       

Рајачких пивница. Стучни жири је дана 24.03.2016. године у просторијама Општине Неготин 

детаљно прегледао све приспеле радове и тајним гласањем, а на основу конкурсом 

задатих критеријума, у ужи избор уврстио следеће: 

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. 4040-42-21/2015-II/04 од 18.03.2016.године – шифра: Р2ЛУКА 
 
 

Стучни жири је извршио исправку  техничке грешке, тако да је шифра под називом :“ 20.  
шифра: Р2ЛУКА”, измењена и  гласи: „20.  шифра: 123ABS”, како је означена на пристиглој 
документацији. 

 
Дана 15.04.2016.године, по завршењу рока за гласање,  у просторијама Општине Неготин 
утврђени су резултати гласања. 
Анализирани су спискови и пребројани гласови добијени директним гласањем у 
просторијама Општине Неготин и МЗ Рајац као и подаци о гласању на Facebook страници 
Канцеларије за локалнио економски рурални развој општине Неготин у утврђени радови 
који су добили највише гласова и идентификивани аутори и ауторски тимови на основу 
приложених шифара.          
 
Резултати директог гласања су следећи:  
 
1. МЕСТО - рад ред. бр. 4 – ауторска шифра ЋО6АРИ 
 
   студенски ауторски тим: Дичић Тихомир и Павелка Лука  
 



Резултати Facebook гласања су следећи:  
 
1. МЕСТО - рад ред. бр. 1 – ауторска шифра 123892 
 
   студенски ауторски тим: Марта Минић, Стеван Лазић, 
 
                                            Ђура Стијачић и Немања Ћурчић  
 
 
Интегрална листа остварених гласова са шифрама и идентификацијом аутора и ауторскох 
тимова за које се гласало је следећа:  
 

Листа бодова и учесника из ужег избора: 
 

 
Редни број на гласању      1   шифра 123872    тим  Стеван Лазић,  Марта Митић,  
                                                                                     Ђура Стијачић, Немања Ђурчић 
 
                                            Директни гласови - 7      Facebook гласови -   2015 
 
 
                                             2 шифра  РИКЕЛО  тим Никола Милетић 
                                                                                       Миња Пантић 
 
                                             Директни гласови 25       Facebook гласови  570 
 
 
                                              3 шифра  МИР МИЛ   аутор Мирко Милановић 
  
                                                Директни гласови  79      Facebook гласови  112 
 
                                               4   шифра   ЋО6АРИ      аутори Дичић Тихомир 
                                                                                                     Павелка Лука  
                                                 Директни гласови 142    Facebook гласови 265 
 
 
                                                 5  шифра 318217         аутори Јована Зорић 
                                                                                                   Милица Дулић 
                                                                                                   Немања Дачић  
                                                                                                   Миљан Салата 
 
                                                   Директни гласови 40      Facebook гласови 249 
 
                                                 6  шифра  DDBP61    аутори  Драган Вуковић 
                                                                                                   Бојана Сићовић 
                                                                                                   Дина Стефановић 
                                                                                                   Огњен Граовац 
                                                                                                   Петар Палибрк 



 
                                                    Директни гласови 13      Facebook гласови 1911 
 
                                                  7  шифра  625 382      аутори  Бојан Јовановић 
                                                                                                    Александар Ћосић 
                                                                                                    Немања Радојичић 
                                                                                                    Срећко Цветић 
                                                                                                    Милош Јелисавчић 
 
 
                                                    Директни гласови 15     Facebook гласови 44 
 
 
                                                  8  шифра  123 ABS     аутори  Слободан  Јевтић 
                                                                                            Александра Недељковић           
                                                                                                     Биљана Павловић 
 
 
                                                    Директни гласови 3        Facebook гласови 174 
 
 
Укупно        Директни гласови     324                               Facebook гласови  5240 
 
 

                                                                                
ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА 

                                                                                                                          Надица Васић 

 

 
 
         
 


