
На основу одлуке о покретању архитектонско-урбанистичког конкурса за израду 
идејног решења спортско рекреативног центра на обали Дунава у насељу Голубац, број: 
350-1 1 , од 12.10.2015.године, а у складу са чланом ЗЗ.Правилника о начину и поступку за 
расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса( „Сл.гласник РС“ 
бр.31/2015),

Општинска управа Голубац расписује следећи

К О Н К У Р С
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НА 

ОБАЛИ ДУНАВА У НАСЕЉУ ГОЛУБАЦ

1.ВРСТА КОНКУРСА:
Отворени, пројектни,једностепени.
2.НАЗИВ КОНКУРСА:
Архитектонко урбанистички конкурс за израду идејног решења спорстко-рекреативног 
центра на обали Дунава, у насељу Голубац.
3.ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА:
Предмет пројекта је израда идејног решења спортко-рекреативног центра на обали Дунава, 
на делу к.п, бр.6762, к.о Голубац, површине 11100 м2, у улици Горана Тошића Мачка, као 
основ за израду урбанистичког пројекта.
Циљ конкурса је проширење туристичке понуде и туристичког капацитета Општине 
Г олубац.
4. УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА:
Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, која 
испуњавају следеће услове:
-да су аутори студенти архитектуре или дипломирани инжињери архитектуре,
-да су правна лица која учествују на конкурсу регистрована за послове пројектовања.
На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији 
конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која са њима непосредно 
сарађују у време трајања конкурса.Сваки од учесника конкурса учествује у конкурсу са 
једним радом.
4.0БАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
-да конкурсни рад буде достављен на време и на начин утвђен расписом конкурса;
-да конкурсни рад буде израђен на начин техничко обликоване обраде и да садржи све 
делове одрађене овим расписом конкурса,
- да учесник конкурса све делове конкурсног рада означава истом шифром. према 
условима датим у распису конкурса,
- да учесник конкурса, уз конкурсни рад достави и запечаћену коверту, са назнаком 
„АУТОР“, која садржи шифром означену Изјаву учесника о прихватању услова конкурса и 
начина расподеле награда и запечаћену коверту са ознаком „КОНТАКТ“, која садржи 
податке о адреси на коју се, након конкурса доставља конкурсни рад.
5.РОКОВИ ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ:
- питања учесника конкурса до 17.11.2015.године,
-одговори на питања до 20.11.2015.године
- рок за предају радова 26.11.2015.године,
- оцењивање радова и избор добитника награда до 13 часова. 01.12.2015.године,
- објављивање добитника награда од стране жирија до 02.12.2015.године.

6.ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА:
1. Драгана Б ига, дипломирани инжењер архитектуре,
2.Живорад Илић, дипломирани инжењер грађевине,
З.Зоран Радисављевић, мастер инг.геодезије,
4. Снежана Арсић Ракић, струковни инжињер грађевинарства специјалиста.
5.Снежана Орешчанин Јовановић, специјалиста струковни инжињер грађевинарства.



Чланови жирија оцењују пристигле радове применом следећих критеријума:
-просторни концепт решења,
-функционална оправданост решења,
-економска адекватност решења конкурсном задатку,
- оригиналност и креативна посебност решења,
-однос према заштити и очувању и унапређењу животне средине.
По објављивању резултата конкурса жири ће обавестити јавност и учеснике о резултатима 
кункурса.
Победнички рад, исплатом награде постаје власништво расписивача.

7.ВРСТЕ НАГРАДА:
- прва награда 60.000,00 динара
- друга награда 10.000,00 динара
- трећа награда 5.000,00 динара

8.САДРЖАЈ КОНКУСНОГ РАДА:
А текстуални део
Б графички део
Језик конкурсаје српски.
Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене..

9.КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ:
Распис, правила, програм и конкурсни материјал могу се погледати и преузети на интернет 
страници општине Голубац, \у\у\у.ео!ивас.оге.ге, за питања учесника о№се@§о1иђас.ог§.гб. 
Радови се предају шифровано у запечаћеним ковертима.На полеђини коверте се не наводи 
име пошиљаоца, већ само шифра, а кључ шифре се налази у запечаћеној коверти, заједно 
са конкурсним радом.Радове послати поштом на адресу Општинска управа општине 
Голубац, ул.Цара Лазара 15, 12223 Голубац, са назнаком «КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО 
РЕШЕЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НА ОБАЛИ ДУНАВА У НАСЕЉУ 
ГОЛУБАЦ».


