ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА
Отвореног, пројектног, једностепеног, анонимног конкурса за
урбанистичко-архитектонско решење уређења кеја реке Моравице
са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи.

Наручилац конкурса: Општинска управа општине Сокобања, Светог Саве бр.23., 18230
Сокобања. Интернет страница: http://www.opstinasokobanja.com/
Општинска управа општине Сокобања огласила је дана 07.05.2018.године конкурсну
документацију за израду- Урбанистичко-архитектонско решења уређења кеја реке
Моравице са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи, број конкурса 350398/2018.
До датума предвиђеног за предају конкурсних радова, 27.07.2018.године до 15:00 часова,
на адресу Општинске управе општине Сокобања, улица Светог Саве бр.23., пристигло је и
заведено укупно 2 конкурсна рада. Радови су лично достављени на шалтер писарнице
Општинске управе. Отварање примљених конкурсних радова обављено је од стране
чланова Жирија конкурса истог дана, 27.07.2018.год.
Отварање радова је обављено у просторијама општине Сокобања, у Скупштинској сали,
где су присутни чланови жирија прегледали пристигле радове и сачинили попис прилога
из сваког рада. Сви пристигли радови су били комплетни, документација је достављена у
захтеваном облику и у захтеваном броју примерака.
Чланови жирија који су присуствовали отварању достављених конкурсних радова су:
1.
Мирољуб Станковић
2.
Милан Трифуновић
3.
Светлана Вучић
4.
Милена Алексић
Састанак - рад жирија је одржан дана 10.08.2018.године, у пуном саставу и то:
- мр. Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.- председник
директор Завода за урбанизам Ниш
- Милан Трифуновић, дипл.инж.арх.- члан
сарадник Канцеларије за локални економски развој и пројекте, Ниш
- Бојан Тодосијевић, дипл.инж.грађ.- члан
директор ЈП „Зеленило“ Сокобања
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- Милена Алексић, дипл.инж.арх.- члан
саветник Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и
имовинско правне послове, ОУ Сокобања
- Светлана Вучић, дипл.инж.грађ.- члан
саветник Одељења за привреду, ЛЕР и заштиту животне средине, ОУ Сокобања
-Момир Армуш, професор ликовне уметности- члан
професор
-Александар Радивојевић, професор доктор географ туризмолог
университетски професор
Известилац:
- Милена Алексић, дипл.инж.арх.
саветник Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и
имовинско правне послове, ОУ Сокобања
Састанак - рад је одржан у просторијама Општинске управе општине Сокобања, са
почетком у 15:00часова. Известилац је презентовао жирију концепт решења са кратким
образложењем као и испуњеност услова задатих Програмом конкурса, за сваки рад
посебно и то: садржај конкурсног рада, достављене прилоге, испуњеност обавезних
захтева из конкурса, кратко образложење општег концепта сваког рада, урбанистичко и
архитектонско образложење Сегмента 1 и Сегмента 2.
Жири је једногласно закључио да достављени конкурсни радови (2 рада) испуњавају
услове за даље разматрање и усвојили су извештај известиоца.
У даљем раду жири је приступио детаљном прегледу сваког рада понаособ. Након
детаљног прегледа настала је дискусија између чланова жирија. Сваки члан је изнео своја
запажања о сваком раду посебно као и поређење између самих радова.
Како је један број чланова жирија сматрао да ни једно решење не заслужује прву награду,
жири је гласао о томе да ли ће се доделити прва и друга награда или друга и трећа награда.
Жири је са четири гласа - већином од укупно 7 чланова одлучио да ће се доделити прва и
друга награда.
Након наведеног жири је са пет гласова донео одлуку:
-да се прва награда додели раду са ауторском шифром Визија 2030 Емилијан
Јосимовић
-да се друга награда додели раду са ауторском шифром 20420
Након тога се приступило отварању ауторских коверти ради идентификације аутора.
ПРВА НАГРАДА
Ауторска шифра Визија 2030 Емилијан Јосимовић
У износу од 500 000,00 динара, ауторски тим:
Фирма „Ентазис 2002“ д.о.о. са члановима тима:
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Братислав Илић, д.и.а.
Јасна Цветић, д.и.а.
Зоран Ђелов, д.и.а.
Никола Николић, д.и.а.
Никола Никодијевић, д.и.а.
Јакша Никодијевић, д.и.а.
Митар Митровић, д.и.а.
Владимир Мишковић, д.и.а.
Сарадници консултанти:
Мирослав Стефановић, м.б.а.
Душан Мраовић, д.и.г.
Барбара Илић, д.и.г.
ДРУГА НАГРАДА
Ауторска шифра 20420
У износу од 300 000,00 динара, ауторски тим:
Аутори:
Професор Михајло Тимотијевић, д.и.а.
Др. Мирослава Петровић Балубџић, д.и.а.
Сарадници:
Марија Кочовић, д.и.а.
Бојан Јованчевић, д.и.а.
Марија Балубџић, дипл.муз.

Информација о месту и датуму отварања изложбе биће наканадно објављена на интернет
страници општине Сокобања http://www.opstinasokobanja.com.

Сокобања, 13.08.2018.
председник
мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.
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