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ЗАПИСНИК СА ЗАСЕДАЊА ЖИРИЈА 
 

У складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – 
архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 31/2015), Расписом и Програмом 
Конкурса, достављамо Вам Записник са заседања Жирија о пристиглим радовима, за израду 
урбанистичко - архитектонског решења  дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења - 
идејно решење новог моста у Ивањици,  одржаног у Ивањици 08.06.2018. године у трајању од 
13:00 до 22:00 и 09.06.2018. године у трајању од 08:00 до 16:00 часова.   
 
Жири је заседао у следећем саставу: 
 

 

08.06.2018. године  
1. проф. др Мирко Ковачевић,  дипломирани инжењер архитектуре, председник  

- главни архитекта Обнове Хиландара  
 

2. Гордана Гаврић, дипломирани археолог, члан  
- саветник у Заводу за заштиту споменика културе Краљево 

 

3. др Ненад Шекуларац, дипломирани инжењер архитектуре, члан 
- ванредни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду  

 

4. Миљко Главинић, дипломирани инжењер архитектуре, члан 
- руководилац Одељења за урбанизам и комуналне послове Општинске управе 

општине Ивањица 

 

5. Драгослав Николић, дипломирани економиста, члан 
- руководилац Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе 

општине Ивањица 
 

 

09.06.2018. године  
1. проф. др Мирко Ковачевић,  дипломирани инжењер архитектуре, председник  

- главни архитекта Обнове Хиландара  
 

2. Гордана Гаврић, дипломирани археолог, члан  
- саветник у Заводу за заштиту споменика културе Краљево 

 

3. др Ненад Шекуларац, дипломирани инжењер архитектуре, члан 
- ванредни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду  

 

4. Јелена Јовановић, дипломирани инжењер саобраћаја, заменик члана 4  
- саобраћајни инспектор у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе 

општине Ивањица 

 

5. Драгослав Николић, дипломирани економиста, члан 
- руководилац Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе 

општине Ивањица 

 

  
Известилац: Радмила Ружичић, дипломирани инжењер архитектуре - саветник у Одељењу 
за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица 
 

 

Секретар конкурса: Сања Симићевић, дипломирани правник - млађи саветник у Одељењу 
за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица  
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Према Конкурсом расписаном року за пријем радова (25.05.2018. године до 15:00 часова), 
примљено је 11 радова. Радови су отворени у присуству Жирија по редоследу пријема.  
Од учесника су се тражили следећи прилози: 

1. Попуњена чек листа ;                                 
2. Коверта АУТОР;                                          
3. Коверта Адреса за повратак рада; 
4. Текстуални део (аналогни и дигитални облик); 

· Опис и образложење предложеног решења за сегмент 1 и сегмент 2, (6 примерака 
А4) 

· Оквирне предрачунске вредности предложеног решења за сегмент 1 и сегмент 2, (6 
примерака А4) 

· Попуњене изјаве и 
· Умањени графичким прилози на А3 формату. (6 примерака А3)  

5. Графички прилози (аналогни и дигитални облик) 
· Композиционо решење физичке структуре са уређењем отворених простора са 

елементима нивелације, регулације и обликовања простора (Р - 1:500), (1 примерак 
Б1) 

· Предлог архитектонско – урбанистичког решења подручја у оквиру тражене 
границе Конкурса, са уређењем партера и потребним изгледима (најмање четири 
изгледа) (Р - 1:500), (1 примерак Б1) 

· Сегмент 1 - Предлог архитектонско – урбанистичког решења новопројектованог 
моста са уређењем партера на парцелама 1332/1, 1332/2, 1078, 1077/1, 1079/1, 
1079/2, 1076, 1077/3 и 1077/2 и потребним пресецима (најмање један пресек кроз 
мост) и изгледима (најмање четири изгледа) (Р - 1:250), (1 примерак Б1)    

· Сегмент 2 - Предлог архитектонско – урбанистичког решења уређења партера у 
зони парцела 1070, 1069, 1071, 1332/1 и 1333 са решењем платоа испред цркве и 
Каменог моста и приступа улици 13. септембар и потребним изгледима (најмање 
четири изгледа)  (Р - 1:250), (1 примерак Б1)  

· Тродимензионална представа предложеног решења подручја у целини, и у 
сегментима 1 и 2; компјутерска презентација тродимензионалних приказа и/или 
радна макета), (1 примерак Б1) и 

· Прилог/прилози по избору. (1 примерак Б1) 
 
Након отварања запечаћених и шифрованих „пакета“, констатовано је да су сви учесници 
доставили технички исправну документацију, односно да сви радови имају достављене све 
Конкурсом тражене прилоге. Обзиром да су сви радови испунили почетне услове, Жири је 
узео у даље разматрање свих 11 радова.   
 
Жири је вредновао радове према Конкурсом наведеним критеријумима: карактер и квалитет 
новог урбаног идентитета подручја у контексту слике града; урбанистичко – архитектонско 
обликовање и амбијенталне карактеристике целине и карактеристичних делова (однос према 
градитељском и културном наслеђу и однос према ширем окружењу и однос према 
непосредном окружењу и контактном подручју); програмска и тржишна оправданост 
предложеног решења; приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски 
одржива решења, очување и унапређење квалитета животне средине); спроводљивост 
решења и уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.  
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Након детаљне анализе графичких прилога и техничких описа које су доставили учесници, у 
ужи избор су ушли радови под шифрама: 05123, 15ТО16, 00011, 212320 и ЛИПА18.  
 
За коначан избор радова дат је акценат на решење новог моста, формирање трга, одрживост 
и свеобухватност решења. Новом анализом, рашчлањивањем и вредновањем свих 
појединачних елемената радова који су ушли у ужи избор, као и сагледавањем целокупног 
концепта, Жири је одабрао три рада.  
 
Прву награду је добио рад под шифром 05123, другу награду је добио рад под шифром 
212320 и трећу награду је добио рад под шифром ЛИПА18. 
 
Након састављеног Извештаја Жирија, отворене су коверте са адресама и изјавама учесника 
Конкурса.  
 
У табели су дати подаци учесника према редоследу пријема радова 
 
 
р.б. шифра датум време име и презиме награда 

1 05123 17.05.2018. 8:37 Стефан Николић прва награда 
 

2 98449 22.05.2018. 12:25 Срђан Лужајић, диа. 
Миомир Лужајић, диа. 

 

 

3 BUG021728 25.05.2018. 9:10 Ђорђе Илич 
Весна Игрутиновић 
Наташа Петковић 

Александар Станковић 
 

 

4 4B1213 25.05.2018. 9:00 Борјан Бранков 
Тања Бајић 

Ана Никовић 
Божидар Манић 

Катарина Мајхеншек 
Институт за архитектуру и 

урбанизам Србије 
 

 

5 JVMA007 25.05.2018. 9:10 Јелена Ристић Трајковић 
Верица Крстић 

Марко Драгићевић 
Александра Миловановић 

 

 

6 15TO16 25.05.2018. 10:40 Ана Кољубицки 
Александар Фисик 
Светислав Поповић 
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7 24518 25.05.2018. 12:00 Милица Лукић 
 

 

8 00011 25.05.2018. 12:10 Вељко Гутић, арх. 
Предраг М. Јанић, арх. 

Данијела Мирковић, с. арх. 
 

 

9 212320 25.05.2018. 12:25 Милош Комленић, доц. арх. 
Борислав Петровић, проф. арх. 

Иван Рашковић, проф. арх. 
Нада Јелић, арх. 

Дезире Тилингер, студ. арх. 
Славиша Бераћ, студ. арх. 
Маша Жујовић, студ. арх. 

 

друга награда 

10 LIPA18 25.05.2018. 14:30 Драгана Васиљевић 
Александра Вујовић 
Златко Лончаревић 

Неда Марковски 
Маријана Милановић 

 

трећа награда 

11 OX1XO 25.05.2018. 14:32 Ана Виријевић  

 
 
 
Прилог 

· Извештај Жирија пoводом конкурса за израду зрбанистичко – архитектонског решења 
дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења – идејно решење новог моста у 
Ивањици 

 
 
 
 
 

 

Дана, 11.06.2018. године, 
 ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

Известилац 
Ивањица   
  Радмила Ружичић, диа. 
   


