
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Oпис и захтев у вези дизајна, односно пројекта:

Начин и рок за предају дизајна, односно пројекта:

Критеријум за оцену дизајна, односно пројекта:

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију:



Да ли ће са победником бити закључен уговор:

Рок за доношење одлуке наручиоца:

Ако се додељују, број и вредност награда:

Да ли одлука жирија обавезује наручиоца: НеДа

Имена чланова жирија:

НеДа

Лице за контакт:

Остале информације:
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