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У складу са чланом 62. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење 

урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 31/2015), 

Расписом и Програмом расписаног урбанистичко-архитектонског Конкурсa за израду 

урбанистичкоархитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем 

градског трга у Прибоју, састављен је следећи: 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА 

1. 

Наручилац: Општина Прибој 

Расписивачи конкурса: Општина Прибој и Инжењерска комора Србије 

Спроводилац конкурса: Општинска управа Прибој 

Адреса: 12. јануара бр. 108, 31330 Прибој 

Интернет страна: http://www.priboj.rs/, http://www.ingkomora.org.rs/ 

 

2. 

Рок за пријем конкурсних радова према Распису конкурса, истекао је 7. јуна 2021. 

године у 14 часова. У одређеном року и на предвиђени начин, пристигло је укупно 22 

конкурсна рада. 

Седнице Жирија одржане су у просторијама Регионалног иновационог стартап центра 

Прибој, 18. јуна 2021. године од 16 до 20 часова, и 19. јуна 2021. године од 9 до 12 

часова и 16 до 19 часова. 

Жири је радио у следећем саставу: 

 др Драгана Васиљевић Томић, дипл. инж. арх., ванредни професор Универзитета 

у Београду – Архитектонског факултета, председник Жирија; 

 др Божидар Манић, дипл. инж. арх., научни сарадник, помоћник директора 

Института за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, заменик председника 

Жирија; 

 Марица Мијајловић, дипл. инж. арх. председница Инжењерске коморе Србије, 

Београд, члан Жирија; 

 мр Ђорђе Милић, дипл. простор. план., помоћник министра за грађевинарство, 

саобраћај и инфраструктуру, заменик председника УО Инжењерске коморе 

Србије, Београд, члан Жирија; 
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 др Невена Васиљевић, дипл. инж. пејз. арх., ванредни професор Универзитета у 

Београду – Шумарског факултета, члан Жирија; 

 Екрем Хоџић, дипл. инж. арх., општински урбаниста, Општинска управа Прибој, 

члан Жирија; 

 Дејан Филиповић, дипл. инж. арх., ЈП за уређење грађевинског земљишта и 

развој Прибој, заменик члана Жирија; 

 Ружа Пенезић, дипл. инж. арх., ЈП Ужице Развој, члан Комисије за планове 

Општине Прибој, заменик члана Жирија; 

 Вељко Бојовић, дипл. простор. план., Општина Прибој, известилац; и 

 Татјана Симоновић, дипл. инж. арх, ЈП Градац Чачак, заменик председника 

матичне секције архитеката у ИКС, известилац. 

Секретаријат конкурса радио је у следећем саставу: 

 Елвис Мујовић, дипл. инж. грађ., руководилац Одељења за Урбанизам, 

грађевинарство, комунално стамбене и имовинско-правне послове, Општинска 

управа Прибој; и 

 Марко Јањушевић, маст. проф. техн. и информ., Општина Прибој. 

 

3. 

У одређеном року и на предвиђени начин, пристигло је укупно 22 конкурсних радова, 

под шифрама и редоследом пријема како је наведено у табели испод. 

Радна шифра Заводни број Датум Место пријема Шифра рада 

01 857 02.06.2021. Прибој МЈ707 

02 858 04.06.2021. Прибој ЖНН33 

03 859 04.06.2021. Прибој 181118 

04 860 07.06.2021. Прибој 05101306ПБ 

05 861 07.06.2021. Прибој П.Р.С.Т.011 

06 862 07.06.2021. Прибој 22223 

07 863 07.06.2021. Прибој „П′ЈАЦА“ 

08 864 07.06.2021. Прибој 002Z003 

09 865 07.06.2021. Прибој 58R6D41 

10 866 07.06.2021. Прибој 131317 

11 867 07.06.2021. Прибој ЛИМЕС1721 

12 869 07.06.2021. Прибој 2 трга, парк и Лим 

13 870 07.06.2021. Прибој 01976 

14 871 07.06.2021. Прибој 230472 

15 884 07.06.2021. Прибој 0L0I0M 

16 885 07.06.2021. Прибој 16122 

17 886 07.06.2021. Прибој „37244“ 

18 887 07.06.2021. Прибој НИКНЕЈМС 

19 888 07.06.2021. Прибој 10101 

20 889 07.06.2021. Прибој АС2719 

21 890 07.06.2021. Прибој 06067 

22 891 07.06.2021. Прибој ЈНЈ-493 
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Конкурсни рад заведен под радном шифром 08, односно шифра рада 002Z003, 

прекршио је клаузулу анонимности и на достављеним прилозима открио име аутора 

рада, те је из тог разлога дисквалификован и није узет у даље разматрање. 

 

4. 

Дана 12. јуна 2021. године, у 16:00 часова, известиоци су приступили отварању 

запечаћених и шифрованих пакета. Извештај о претходном прегледу радова сачињен је 

14. јуна 2021. године и послат члановима жирија електронском поштом, заједно са 

конкурсним радовима у електронској форми. 

 

5. 

Рад Жирија обављен је у три сесије, у просторијама Регионалног иновационог стартап 

центра Прибој. Чланови Жирија проф. др Невена Васиљевић и мр Ђорђе Милић у рад 

Жирија укључили су се за време треће сесије путем апликације Viber. Заменици 

чланова Жирија Дејан Филиповић и Ружа Пенезић, учествовали су у раду Жирија за 

време прве и друге сесије. Вредновање радова обављено је у складу са Расписом и 

условима конкурса, и постављеним критеријумима: 

 Одговор на тему конкурса – унапређење урбаног идентитета и начина употребе 

простора у односу на потребе локалне заједнице (25 бодова); 

 Просторни концепт решења – планирана намена и садржај у простору, 

унапређење саобраћајних комуникација и однос ка постојећем окружењу (25 

бодова); 

 Функционалност предложеног решења, урбанистичкоархитектонско обликовање 

и естетика амбијенталних целина (20 бодова); 

 Одрживост коришћења простора – приступачност, безбедност, лакоћа 

одржавања (15 бодова); и 

 Економичност и спроводљивост предложеног решења (15 бодова). 

У првој сесији, одржаној дана 18. јуна 2021. године од 16 до 20 часова, у шири избор 

ушло је 10 радова, и то: 

Радна шифра Шифра рада 

01 МЈ707 

03 181118 

04 05101306ПБ 

06 22223 

12 2 трга, парк и Лим 

14 230472 

15 0L0I0M 

18 НИКНЕЈМС 

19 10101 

21 06067 



 
 

 

КОНКУРС за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибој 

 

4 

 

 

Сви остали радови који су елиминисани у првој сесији, имали су мање од 50 бодова. 

У другој сесији, одржаној дана 19. јуна 2021. године од 9 до 12 часова, на основу 

бодовања чланова Жирија, у најужи избор ушло је 6 радова, и то: 

Радна шифра Шифра рада 

04 05101306ПБ 

06 22223 

14 230472 

15 0L0I0M 

19 10101 

21 06067 

 

У трећој сесији, одржаној дана 19. јуна 2021. године од 16 до 19 часова, донета је 

одлука о коначном пласману радова, и то: 

Радна шифра Шифра рада Пласман 

14 230472 1. награда 

15 0L0I0M једнаковредна 2. награда 

21 06067 једнаковредна 2. награда 

04 05101306ПБ откуп 

06 22223 откуп 

19 10101 откуп 

 

 

 

Оцена и образложење награђених и откупљених радова: 

Првонаграђени рад, радна шифра 14 / шифра 230472 предлаже отварање трга ка цркви и 

реци. Због карактера геометрије простора, као и због разуђеног плана околних објеката 

за фокусну тачку изабрана је црква. На овај начин формира се просторни концепт који 

се зракасто шири простором трга, из правца цркве као визуелне доминанте, интегришу 

се сви правци и улази у објекте на тргу као што су хотел Лим, Дом културе у изградњи 

односно тржни центар, као и веза са реком, и формира јединствена целина. Конкурсни 

рад предвиђа проширење ископа око сутеренске етаже тржног центра како би се 

активирали локали који су смештени у том простору и који нису у тренутно функцији. 

Имајући у виду да је ово једини приступ локалима у сутерену и да је могуће њихово 

прекомпоновање, ова зона уз објекат је препозната као ново место окупљања 

посетилаца. Рад поседује изузетан ниво графичке обраде, висок степен разрађености 

идеје и концепта. Функционалност предложеног решења је читљива и наглашена је 

естетика различитих амбијенталних целина. 

Другонаграђени рад, радна шифра 15 / шифра 0L0I0M трг решава као пикселизовану 

слику, где су материјали изједначени са бојама, боје изједначене са природом, природа 

изједначена са мобилијаром а мобилијар изједначен са архитектуром. Декомпонована 
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слика ткања оставља могућност за шире реинтерпретације у којима сви облици могу 

бити уграђени. Посебно истичемо концепт дизајна реперних елемената који формирају 

геометрију трга: folie, ветроказ, угаона кула, јарбол и др. Рад поседује наглашено 

уметнички карактер и специфичну естетику како самог урбанистичко-архитектонског 

решења, тако и графичког приказа, истовремено задовољавајући све постављене услове 

конкурса. 

Другонаграђени рад, радна шифра 21 / шифра 06067 предлаже две фазе уређења трга. 

Сам трг формира постављањем надстрешнице испред улаза у Дом културе, као елемент 

артикулације простора и заштите корисника. Формирање и артикулацију трга предлаже 

у два корака, дефинисањем тј. демаркацијом простора трга и његових функција, 

елементима континуалне надстрешнице, дрворедима, планираним новим објектом и 

зеленом шкарпом, а затим артикулацијом трга уз употребу елемената дизајна, уређења 

и мобилијара даје тргу карактер и практично-употребну вредност. Рад садржи предлог 

радикалне прекомпозиције простора у другој фази, али је и прва фаза пројектована тако 

да може да буде коначна. 

 

6.  

Жири је одлуку о рангирању радова и додељеним наградама, откупима, донео на 

основу рангирања радова по утврђеним критеријумима. 

Жири је донео одлуку да додели две једнаковредне друге награде, имајући у виду 

уједначен квалитет радова и њихов специфични допринос унапређењу урбаног 

идентитета Прибоја, као и чињеницу да се нека од решења другонаграђених радова 

могу имплементирати у коначно решење трга, у фази израде пројектне документације. 

Стога је Жири, уз сагласност Расписивача, донео одлуку да се изврши прерасподела 

укупног фонда предвиђеног за награде и откупе, и то на начин да износ награде за две 

једнаковредне друге награде буде 300.000,00 динара. Износ прве награде остао је 

480.000,00 динара. Фонд за откуп радова расподељен је на три једнака дела, тако да 

сваки од радова изабраних за откуп буде откупљен за износ од 80.000,00 динара. 

Првонаграђени рад, радна шифра 14 / шифра 230472, добио је укупно 90 бодова. 

Другонаграђени радови, радна шифра 15 / шифра 0L0I0M, и радна шифра 21 / шифра 

06067, добили су укупно по 80 бодова. 

Откупљени радови, радна шифра 4 / шифра 05101306ПБ, радна шифра 6 / шифра 22223, 

и радна шифра 19 / шифра 10101, добили су укупно по 60 бодова. 

 

7. 

Жири сматра да првонаграђени рад у даљој разради треба унапредити на начин да се на 

источној страни трга формира објекат, који би допринео артикулацији простора и 

омогућио решавање проблема паркирања, по угледу на другонаграђени рад са радном 

шифром 21 / шифра 06067. Такође, из другонаграђеног рада са радном шифром 15 / 
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шифра 0L0I0М, пожељно би било имплементирати неке од реперних „дизајнерских 

концепцијских“ елемента (folie...). 

Жири препоручује да аутори свих награђених радова дају свој допринос разради и 

формирању коначног решења, у складу са претходно наведеним препорукама. 

 

 

 

У Прибоју, 19. јуна 2021.  Жири у саставу: 

 

др Драгана Васиљевић Томић, председник Жирија 

 

др Божидар Манић, заменик председника Жирија 

 

Марица Мијајловић, члан Жирија 

 

мр Ђорђе Милић, члан Жирија 

 

др Невена Васиљевић, члан Жирија 

 

Екрем Хоџић, члан Жирија 

 

Дејан Филиповић, заменик члана Жирија 

 

Ружа Пенезић, заменик члана Жирија 


