Општина Лепосавић
урбанистичко-архитектонски конкурс

2019

У складу са чланом 58. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичкоархитектонског конкурса ("Службени гласник РС", бр. 31/2015), Расписом и Програмом конкурса за
израду урбанистичко-архитектонског решења дела центра и непосредне околине у насељу
Лепосавић - израда идејног решења партерног уређења нове локације спомен – обележја
жртвама НАТО бомбардовања 1999. године, састављен је следећи
ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДХОДНОМ ПРЕГЛЕДУ КОНКУРСНИХ РАДОВА
Расписивач Конкурса је Привремени орган општине Лепосавић, одлука број 350-8 и 350-8/1 од
14.12.2018. године, а спроводилац: Удружење урбаниста Србије, ул. Кнеза Милоша 9/I, 11000
Београд и Општинска управа Лепосавић, ул. "Војске Југославије" бр. 33, 38218 Лепосавић.
Рок за пријем конкурсних радова према Распису конкурса, је истекао 18.03.2019. године у 14 часова.
У одређеном року и на предвиђени начин, пристигло је укупно 6 (шест) конкурсних радова, под
шифрама, редоследом и начином пријема како је наведено у табели испод.
Р.бр.
1.
2
3.
4.
5.
6.

Шифра рада
10292
44761
15a28
НМРЈ9
ВМЈ34
77007

Датум
14.03.2019.
18.03.2019.
18.03.2019.
18.03.2019.
18.03.2019.
18.03.2019.

Време
10:40
08:00
10:45
12:00
13:15
14:00

Начин и место пријема
Непосредно-писарница ОУ Лепосавић
Непосредно-просторије УУС
Непосредно-просторије УУС
Непосредно-просторије УУС
Непосредно-писарница ОУ Лепосавић
Непосредно-просторије УУС

Према условима датим Расписом конкурса од учесника су се тражило да доставе Конкурсне радове
који садрже једно решење и варијанте решења нису биле дозвољене, текстуалне и графичке прилоге
у аналогном и дигиталном облику, приказане у техници по избору учесника.
Дана 27. марта 2019. године, у просторијама Удружења урбаниста Србије у Београду, ул. Кнеза
Милоша 9/I, са почетком у 11 часова, приступило се отварању запечаћених и шифрованих пакета.
Констатовано је да су сви учесници доставили технички исправну документацију, односно сви радови
имају текстуалне и графичке прилоге предвиђене Конкурсном документацијом, испоштовали су
клаузулу анонимности и испуњавају друге услове из расписа, конкурсног задатка и пројектног
програма, па се може приступити вредновању и оцењивању конкурсних радова од стране Жирија,
према критеријумима дефинисаним Расписом конкурса.
Рад известиоца завршен је у 15 часова.
У Београду
Дана: 27. 03. 2019.год.

Известиоци:
Лазар Мандић, мастер инж. арх.
(представник Удружења урбаниста Србије)

Марина Благојевић, дипл. инж. арх.
(службеник за послове урбанистичког
планирања - Општинска управа Лепосавић)

