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ОБАВЈЕШТЕЊЕ  

О ДОДЈЕЛИ НАГРАДА 
 

У складу са условима расписа Међународног општег јавног конкурса за израду идејног 
урбанистичко-архитектонског рјешења централне пјешачке зоне Бањој Луци, објављеног 
17.07.2019.год. и одлуке Конкурсне комисије од 20.11.2019.године, Градоначелник Града 
Бања Лука, дана 29.11.2019.године  донио је одлуку о додијели награда: 
 

ПРВА НАГРАДА  у износу од 24.000,00 EUR (противвриједност у КМ) се не додјељује; 
 
ТРИ ЈЕДНАКОВРИЈЕДНЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ  у износу од по 8.500,00 ЕUR (противври- 
једност у КМ) додјељују се: 

 за рад под шифром аутора ''73765AA''- Аутор: Studio ''NORMOTIC'' Београд, 
Ауторски тим: Зоран Дмитровић, Ненад Благојевић, Марија Бјелић, Марко 
Милутиновић, Никола Абрамовић, Марија Радојловић и сарадници Михаило 
Сладоје и Исидора Покрајац, сви из Србије; 

 за рад под шифром аутора ''70842DМ'' - Ауторски тим: Драган Марчетић, 
дипл.инж.арх. и Милан Максимовић, дипл. инж. арх. и сарадник Игор Писарић, 
маст. дипл.инж.арх, сви из Србије; 

 за рад под шифром аутора ''2SL5321'' - Ауторски тим: Михаило Микавица и 
Марта Минић из Србије; 
 

ОТКУП  у износу од 1.800,00 EUR (противвриједност у КМ) за рад под шифром аутора 

''77111ТW'' Аутор: Studio A05, Architectural Design and Research Institute of HIT, 

Ауторски тим: Tang Jiajun; Zhang Bo; Dong Tianqi сви из Кине. 

 
Конкурсна комисија је одлучила да радовима који су својом идејом и концептуалним 
рјешењем, као и квалитетом остварили одређени умјетнички домет и репрезентативност,  
додјели неновчано признање ПОХВАЛУ, како слиједи: 

 рад под шифром аутора ''12241BD'' - Ауторски тим: Братислав Гаковић, 
дипл.инж.арх, Драгана Ћипријановић, дипл.инж.арх. и консултант Тијана Бркић, 
дипл.инж.арх, сви из Србије; 

 рад под шифром аутора ''21218BС''- Ауторски тим: Aleksandar Kostić, Rose O' 
Hare и Woytek Cymerys из Ирске. 

 
Конкурсни радови биће изложени у Малом изложбеном салону Банског двора у 
периоду од 23. децембра 2019.године до 13. јануара 2020.године, а свечано отворење 
изложбе биће уприличено у понедељак 23.12.2019. године у 18,00 часова. 


