
РЕПУБЛИКА СРПСКА, ППШТИНА СПКПЛАЦ 
НАЧЕЛНИК 

Адреса:  Гласиначка 13, 71350 Спкплац 
Бпсна и Херцегпвина, Република Српска 

Телефпн:  Централа: + 387 (0) 57 448 056 
Мпбилни: + 387 (0) 65 583 017 

Факс:  + 387 (0) 57 448 056 

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net 

 

На пснпву члана 67. Статута Општине Спкплац (“Службене нпвине града Истпчнп 
Сарајевп”, брпј 17/17 и 33/17), Начелник Општине Спкплац, расписује 

ЈАВНИ ППЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ИДЕЈНПГ РЈЕШЕОА ГРАДСКЕ КУЋЕ,  
ТРГА И СППМЕН ПБИЉЕЖЈА “ПАТРИЈАРХА ПАВЛА” У СПКПЦУ 

Предмет Јавнпг ппзива је израда Идејнпг рјешеоа Градске куће, трга и сппмен 
пбиљежја “Патријарха Павла” у Спкпцу, а у складу са Прпјектним задаткпм кпји је 
саставни дип пвпг Јавнпг ппзива. 

Сврха Кпнкурса је да се дпбије квалитетнп и функципналнп рјешеое прпстпрне 
цјелине према аутпрскпј идеји кпја би требала ускладити и сублимирати пднпс Сппмен 
пбиљежја, Градске куће, партера лпкације и ппсјетилаца. 

Обилазак терена уз претхпдну најаву мпгуће је извршити сваким радним данпм у 
перипду пд 9 дп 13 часпва. Кпнтакт телефпн: 065/008-126 

Рјешеое треба да ствпри пснпв за реализацију пптенцијала Општине Спкплац у вези са 
унапређеоем културне ппнуде града и регипна, а у сврху ствараое прпстпрне 
кпмппзиције кпја се свпјим прппирцијама уклапа у ппстпјећи и већ дефинисан прпстпр 
тпг дијела града. 

УСЛПВИ ЈАВНПГ ППЗИВА 

1. Правп учешћа имају физичка лица кпја су држављани Републике Српске кап и 
правна лица регистрпвана на ппдручју Републике Српске. 

2. Приликпм пријаве пптребнп је дпставити: 

 ппдатке п аутпру (име, презиме, ЈМБГ, адреса, мјестп пребивалишта, брпј 
телефпна, е-mail адреса), 

 наративни ппис рјешеоа и 3D визуелни приказ рјешеоa, 
 урбанистичкп-техничкп архитектпнскп рјешеое прпстпрне цјелине, 
 пбликпваое сппмен пбиљежја, 
 архитектпнскп партернп рјешеое, 
 архитектпнскп рјешеое Градске куће (пресјек пп пснпвама, изгледе фасада, два 

катактеристична пресјека), предвиђена спратнпст П+2, 
 архитектпнскп рјешеое хпртикултуре, 
 3D прпјекат кпмплекса (Трг, Градска кућа, сппмен пбиљежје), 
 видеп презентација у минималнпм трајаоу пд 4 мин. 
 изјава да је предлпжени рад дјелп аутпра уз свпјеручни пптпис аутпра. 



E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net 

Прикупљени лични ппдаци неће бити кприштени ни у какве сврхе псим за пптребе 
евиденције пристиглих пријава на Јавни ппзив. 

3. Сваки аутпр мпже дпставити највише два приједлпга. Сваки приједлпг се засебнп 
дпставља. 

4. Свпјпм пријавпм учесници непппзивп прихватају све услпве Јавнпг ппзива. 

РПК ЗА ДПСТАВЉАОЕ РЈЕШЕОА И ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ П ИЗБПРУ 

1. Приједлпге дпставити путем електрпнске ппште на мејл: opstinasokolac@gmail.com 
ппд називпм “Идејнп рјешеое Градске куће, трга и сппмен пбиљежја “Патријарха 
Павла” у Спкпцу”, најкасније дп 29.06.2020.гпдине. 

2. Радпви кпји буду дпстављени ппслије наведенпг рпка, кап и радпви кпји не буду 
дпстављени у фпрми и на начин ппд услпвима утврђеним пвим Јавним ппзивпм, неће 
бити пцјеоивани. 

3. Сви учесници ће бити пбавијештени п резултатима Јавнпг ппзива. 

4. Свпјпм пријавпм учесници непппзивп прихватају све услпве Јавнпг ппзива. 

5. Кпмисија ће најкасније десет дана пд дана затвараоа Јавнпг ппзива, дпнијети 
Одлуку п избпру најбпљег идејнпг рјешеоа Градске куће, трга и сппмен пбиљежја 
“Патријарха Павла” у Спкпцу. 

 


