
 
 

  На основу члана 38.став 3., 55.став 1. тачка 4) и 57.. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015),  

Град Сомбор 

објављује 

ПОЗИВ 

за учешће на конкурсу за дизајн: 

- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду 
 идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору  

број 404-167/2019-VIII 

Град Сомбор, Трг Цара Уроша 1 Сомбор www.sombor.rs 

 ( у даљем тексту Наручилац) позива све заинтересоване да 

учествују у конкурсу за дизајн Урбанистичко-архитектоснки 

конкурс за израду идејног решења „Трг уметности“ у Сомбору  404-

167/2019-VIII. 

ОПИС И ЗАХТЕВ У ВЕЗИ ДИЗАЈНА - ПРОЈЕКТА 

Тип конкурса:  

По врсти конкурс је отворен. 

Према задатку конкурс је идејни. 

По облику конкурс је једностепени. 

Према начину и предаји рада конкурс је анониман 
НАЧИН И РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДИЗАЈНА 

Учесник конкурса подноси конкурсни рад непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се 

приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

Рок почиње да тече од  дана објављивања Позива за учешће на 

конкурсу за дизајн на Порталу јавних набавки . 

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 

23.09.2019.године до 11:00 часова без обзира на начин 

подношења непосредно или поштом.  

Конкурсни рад доставити на адресу: Град Сомбор, Трг Цара Уроша 

1 Сомбор, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 404-167/2019-

VIII  - Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног 

решења „Трг уметности“ у Сомбору  (НЕ ОТВАРАТИ)“. 

УЧЕШЋЕ РЕЗЕРВИСАНО ЗА ОДРЕЂ. ПРОФЕСИЈУ 

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и 

правна лица  

БРОЈ И ВРЕДНОСТ НАГРАДА 

Додељују се три награде (у нето износу): 

1.  НАГРАДА: 450.000,00 динара  

2.  НАГРАДА: 250.000,00 динара  

3.  НАГРАДА: 150.000,00 динара  

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ НАРУЧИОЦА 

    Рок за доношење одлуке наручиоца је 30 дана од дана отварања 

понуда. 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Преузимање конкурсне документације може се извршити на 

Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници 

наручиоца www.sombor.rs 

Лице за контакт М. Рилке mrilke@sombor.rs . 

mailto:mrilke@sombor.rs

