
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 44. тачка 5. у вези члана 24. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. Гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018) и члана 62. 
став 1. тачка 10. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 04/2019), 
Градоначелник града Зајечара доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Жирија за спровођење конкурса за израду решења за 

постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу 
 
I 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ ЖИРИ за спровођење конкурса за израду решења за постављање 
споменика генералу Гамбети, у ул. Генерала Гамбете, на улазу у спортско-рекреативни 
комплекс „Попова плажа” у Зајечару, на делу катастарске парцеле број 8568 КО Зајечар и 
генералу Цоловићу, на углу ул. Генерала Гамбете и Хајдук Вељкове, испред зграде Вишег 
суда у Зајечару, на делу катастарске парцеле број 9668/1 КО Зајечар (у даљем тексту: 
Жири) у саставу: 
 

1. Проф. Душан Русалић, вајар, редовни професор у пензији, председник Управног 
одбора УЛУС-а и Координационог одбора уметничких репрезентативних удружења, 
председник Жирија;     

2. мр Ђорђе Чпајак, вајар, доцент на Факултету ликовних уметности у Београду, члан и 
заменик председника; 

3. Катрин Фодри, Аташе за културу и аудиовизуелну уметност Амбасаде Француске, 
члан; 

4. Милош Јакшић, дипл.инж.архитектуре, директор и пројектант „Aqua art project” д.о.о., 
члан; 

5. Владимир Ђуричић, дипл. eкономиста, директор Народног позоришта Тимочке 
крајине „Зоран Радмиловић”, члан.  

 
II 
 

 Као замену члановима Жирија, именује се следеће лице: 
 

1. Иван Стојановић, дипл.инж.арх., Главни урбаниста града Зајечара 
       

III 
 

 За известиоца Жирија, именујe се: 
 

1. Лидија Петковић-Нинић, дипл.инж.пејз.арх., Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове Градске управе града Зајечара 

 
IV 
 

 Задатак чланова Жирија је да у складу са позитивно правним прописима РС, 
Одредбама Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-
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архитектонског конкурса („Сл. Гласник РС”, бр.31/2015), правилима струке, изаберу најбоље 
идејно решење за постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу. 
 Овлашћења, дужности и задаци Жирија су да:  
1) усмено и писано дају стручно мишљење Расписивачу у погледу сврховитости и 
комплетности конкурсног задатка и верификују распис Конкурса; 
2) у току трајања Конкурса, у року који је унапред дефинисан расписом Конкурса, учествују у 
давању писаних објашњења и одговора на постављена питања од стране учесника; 
3) учествују у отварању, разврставању и прегледању свих приспелих радова и уз помоћ 
известилаца региструју радове који одговарају формалним условима расписа конкурса, 
односно радове који те формалне услове не испуњавају и које Жири не вреднује у наставку 
Конкурса; 
4) пре расписивања Конкурса утврђују критеријуме за вредновање конкурсних радова у 
складу са циљевима Конкурса и придржавају се утврђених критеријума у току рада; 
5) на основу утврђених критеријума врше оцењивање и рангирање радова; 
6) доносе одлуку Жирија којом се утврђује коначни ранг, и према томе додела награда, 
откупа и обештећења конкурсним радовима у складу са расписом Конкурса; 
7) у писаној форми сачињавају извештај Жирија са образложењима о награђеним, 
откупљеним и обештећеним радовима, а према потреби и осталим конкурсним радовима; 
8) подносе Расписивачу конкретне препоруке у погледу остваривања закључака, до којих се 
дошло током Конкурса, у писаној форми; 
9) учествују у активностима после Конкурса, на јавној изложби и дискусији о резултатима 
Конкурса, и на захтев Учесника конкурса и јавности пружају информације о свом раду; 
10) обављају и друге послове током трајања Конкурса, за које дају писану сагласност. 
 

V 
 

 Техничко-административне послове за потребе Жирија обављаће Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове и Одељење за обједињене јавне 
набавке и локални економски развој Градске управе града Зајечара.  
 

VI 

      Решење доставити: именованима, Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове и Одељењу за обједињене јавне набавке и локални економски развој  
Градске управе града Зајечара и Архиву Градоначелника. 
 

VII 
 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара”. 
 
 
 
II бр. 02-26 / 2021 
У Зајечару, 16.03.2021. године 
 

               ГРАДОНАЧЕЛНИК         
                                                                                                   Бошко Ничић, с.р. 
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архитектонског конкурса („Сл. Гласник РС”, бр.31/2015), правилима струке, изаберу најбоље 
идејно решење за постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу. 
 Овлашћења, дужности и задаци Жирија су да:  
1) усмено и писано дају стручно мишљење Расписивачу у погледу сврховитости и 
комплетности конкурсног задатка и верификују распис Конкурса; 
2) у току трајања Конкурса, у року који је унапред дефинисан расписом Конкурса, учествују у 
давању писаних објашњења и одговора на постављена питања од стране учесника; 
3) учествују у отварању, разврставању и прегледању свих приспелих радова и уз помоћ 
известилаца региструју радове који одговарају формалним условима расписа конкурса, 
односно радове који те формалне услове не испуњавају и које Жири не вреднује у наставку 
Конкурса; 
4) пре расписивања Конкурса утврђују критеријуме за вредновање конкурсних радова у 
складу са циљевима Конкурса и придржавају се утврђених критеријума у току рада; 
5) на основу утврђених критеријума врше оцењивање и рангирање радова; 
6) доносе одлуку Жирија којом се утврђује коначни ранг, и према томе додела награда, 
откупа и обештећења конкурсним радовима у складу са расписом Конкурса; 
7) у писаној форми сачињавају извештај Жирија са образложењима о награђеним, 
откупљеним и обештећеним радовима, а према потреби и осталим конкурсним радовима; 
8) подносе Расписивачу конкретне препоруке у погледу остваривања закључака, до којих се 
дошло током Конкурса, у писаној форми; 
9) учествују у активностима после Конкурса, на јавној изложби и дискусији о резултатима 
Конкурса, и на захтев Учесника конкурса и јавности пружају информације о свом раду; 
10) обављају и друге послове током трајања Конкурса, за које дају писану сагласност. 
 

V 
 

 Техничко-административне послове за потребе Жирија обављаће Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове и Одељење за обједињене јавне 
набавке и локални економски развој Градске управе града Зајечара.  
 

VI 

      Решење доставити: именованима, Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове и Одељењу за обједињене јавне набавке и локални економски развој  
Градске управе града Зајечара и Архиву Градоначелника. 
 

VII 
 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара”. 
 
 
 
II бр. 02-26 / 2021 
У Зајечару, 16.03.2021. године 
 

               ГРАДОНАЧЕЛНИК         
                                                                                                   Бошко Ничић, с.р. 

Садржај Службеног листа број  21/2021 
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