
 
 

 
КОНКУРС за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града  

са идејним решењем градског трга у Прибој 
 

У складу са условима расписа Конкурсa за израду урбанистичко-архитектонског 

решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, 

објављеног 05.марта 2021. године. и одлуке Жирија од 19. јуна 2021.године 

достављамо: 

САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

Конкурсa за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града 

са идејним решењем градског трга у Прибоју 

 

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/ 

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; 

 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; 
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 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. 

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. У првој 

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

је 10 радова. 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. У 

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

одлука о коначном пласману радова, и то: 

Прва награда у износу од 480.000,00 динара додељена је раду са ауторском 

шифром 230472 – радна шифра 14 

Конкурс је рађен у оквиру пројектног бироа „ТЕРМОПРОЈЕКТ ДОО“, Карађорђева 

89, Београд 

Аутори – чланови ауторског тима: 

Милош Пурић, Мила Јоксимовић, Маја Василев, Ана Ненадић и Јасмина Павловић 

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. 
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Друга једнаковредна награда у износу од 300.000,00 динара додељена је 

раду са ауторском шифром 0L0I0M – радна шифра 15 

Аутори – чланови ауторског тима: 

арх Филип Прица, арх Душка Продановић, арх Снежана веснић, арх Владимир 

Миленковић 

Сарадници: 

Јелена Рајовић, Синиша Саватијевић 

Друга једнаковредна награда у износу од 300.000,00 динара додељена је 

раду са ауторском шифром 06067 – радна шифра 21 

Аутори – чланови ауторског тима: 

Дмитровић Зоран, Благојевић Ненад, Адамовић Никола, Радојловић Марија, 

Бјелић Марија, Милутиновић Марко, Нешић Тамара, Миленковић Јелена 

Додељена су три једнаковредна умањена откупа у износима од по 80.000,00 

динара : 

Ауторска шифра 05101306ПБ – радна шифра 04 

Ауторски тим: Емир Хасанагић, Racha el Amine 

Ауторска шифра 22223 – радна шифра 06 

Ауторски тим: Ива Њуњић, Тихомир Дичић 

Ауторска шифра 10101 – радна шифра 19 

Ауторски тим: Милош Стојковић Минић, Милица Грбић, Петар Тошић, Лазар 

Петровић, Невена Јеремић, Милош Хајдуковић, Вања Купрешанин 

Информација о месту и датуму отварања изложбе и дискусије ће се накнадно 

објавити на интернет порталу Општине Прибој http://www.priboj.rs/ и Инжењерске 

комора Србије http://www.ingkomora.org.rs/  

 

У Прибоју, 25. јуна 2021. године 

У прилогу Саопштења о резултатима Извештај жирија од 19.јуна 2021. године. 

 

http://www.priboj.rs/
http://www.ingkomora.org.rs/

