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У складу са одредбама Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС", бр. 31/2015), Расписом и 
Програмом Конкурса за израду идејног 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 
 

ЗАПИСНИК СА ЗАСЕДАЊА ЖИРИЈА 
 

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. 

Седница Жирија одржана је дана 01.04.2019. године у Лепосавићу, у трајању од 11:00 до 
17:00 часова. 

Жири је заседао у следећем саставу: 
Председник жирија: 
др Ружица Божовић, дипл. инж. арх., (професор на Техничком факултету Универзитета из 
Приштине, са седиштем у Кос. Митровици) 
Чланови жирија: 
Весна Јовановић Милошевић, дипл. инж. арх., (извршни директор ЈП "Урбанизам" 
Крагујевац) - представник Удружења урбаниста Србије 
Мирјана Ћирић, дипл. инж. арх., (пројект менаџер 1 ЈП "Урбанизам" Крагујевац) - 
представник Удружења урбаниста Србије 
Мирјана Димитријевић, дипл. инж. арх., (саветник за послове урбанистичког планирања и 
урбанизма - Општинска управа Рашка) 
Радош Михајловић, дипл. инж. металургије, (члан Привременог органа општине Лепосавић) 

Известиоци:  
Лазар Мандић, дипл. инж. арх. (представник Удружења урбаниста Србије) 
Марина Благојевић, дипл. инж. арх,. (службеник за послове урбанистичког планирања -   
Општинска управа Лепосавић) 

Секретар конкурса: 
Светлана Јаковљевић, дипл. политиколог (секретар Удружења урбаниста Србије) 
 
Према условима дефинисаним Раписом Конкурса, рок за предају конкурсних радова је 
истекао 18.03.2019. године у 14:00 часова. У прописаном року пристигло је укупно 6 радова. 

Радови су отворени и предходно прегледани од стране известиоца дана 27.03.2019. године у 
просторијама Удружења Урбаниста Србије, у Београду. Обзиром, да су известиоци 
констатовали да су сви конкурсни радови предати у предвиђеном року и предвиђен начин, 
садрже све прилоге предвиђене конкурсном документацијом и учесници конкурса су 
испоштовали клаузулу анонимности, Жири је приступио прегледу и вредновању радова на 
основу Расписом дефинисаних критеријума. 
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Критеријуми на основу којих је извршено вредновање конкурсних радова су: одговор на тему 
конкурса; просторни концепт решења; функционалност предложеног решења, урбанистичко-
архитектонско обликовање и естетика амбијенталних целина; одрживост коришћења 
простора и спроводљивост предложеног решења. 

Након детаљног прегледа радова и вредновања свих тражених елемената, Жири доноси 
одлуку о додели награда на следећи начин: 

1. Прва награда се додељује раду под шифром 77007 

2. Друга награда се додељује раду под шифром 44761 

3. Трећа награда се додељује раду под шифром НМРЈ9 

Обештећења се додељују радовима под следећим шифрама: ВМЈ34, 15а28 и 10292 

Закључак: 

Конкурс је успешно завршен. Неколико радова су квалитетни и у потпуности или деловима 
су одговорили на постављене конкурсне захтеве. У оквиру концептуалних решења постоји 
велики број предлога који у будућности могу користити изради планова и њиховој 
имплементацији.  

Након доношења одлуке о додели награда, приступило се отварању коверти са именима и 
изјавама учесника. 

У табели су дати подаци учесника по редоследу пријема радова: 

Р.бр. Шифра рада Датум  Време  Аутори Награда 

1. 10292 14.03.2019. 10:40 Магдалена Вучинић 
Богдан Јовановић 

Обештећење 

2 44761 18.03.2019. 08:00 Малина Чворо 
Саша Б. Чворо 
Неда Медић 
Маја Недић 
Небојша Јеремић 
Зоран Уљаревић 

Друга награда 

3. 15a28 18.03.2019. 10:45 Ивана Савић 
Вања Вујановић 

Обештећење 

4. НМРЈ9 18.03.2019. 12:00 Душан Миладиновић 
Веселин Крвавац 
Јелена Ровчанин 
Бранислава Миладиновић 
Ивана Гвозденовић 
Наташа Вујков 
Ненад Петровић 
Александар Пањковић 

Трећа награда 

5. ВМЈ34 18.03.2019. 13:15 Весна Јездић 
Милан Јездић 

Обештећење 
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6. 77007 18.03.2019. 14:00 Верица Крстић 
Јелена Ристић Трајковић 
Александра Миловановић 
Марко Драгићевић 
Марко Дедић 
Јован Матовић 

Прва награда 

 
 
Жири конкурса: 
 

1. др Ружица Божовић, дипл. инж. арх., председник __________________________ 

 

2. Весна Јовановић Милошевић, дипл. инж. арх., члан __________________________ 

 

3. Мирјана Ћирић, дипл. инж. арх., члан   __________________________ 

 

4. Мирјана Димитријевић, дипл. инж. арх., члан,  __________________________ 

 

5. Радош Михајловић, дипл. инж. металургије, члан __________________________ 

 
 
У Лепосавићу      
Дана: 01.04.2019. године      
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