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На основу чл. 30 и 60 а Закона о уређењу простора и изградњи објеката („Службени
лист ЦГ“, бр. 51/08, 34/11, 35/13 и 33/14), Министарство одрживог развоја и туризма
донијело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА
Члан 1
У Правилнику о начину и поступку спровођења јавног конкурса („Службени лист
ЦГ“, бр. 55/13, 38/14 и 36/16), у члану 2 став 2 ријеч :“ анонимности“ и зарез бришу се.
Послије става 2 додају се три нова става која гласе:
„Конкурсом се одређује начин означавања конкурсне документације називом,
односно именом и презименом подносиоца конкурсне документације или шифром (у
даљем тексту: анонимни конкурс).
Код анонимног конкурса анонимност учесника обезбјеђује се условима објављеним
у распису конкурса.
Код конкурса на основу којег се конкурсна документација означава називом,
односно именом и презименом подносиоца конкурсне документације, учесници
конкурса се обавјештавају о другим учесницима конкурса.“
Члан 2
У члану 3 став 3 брише се.
Досадашњи став 4 постаје став 3.
Члан 3
У члану 7 ст. 7, 8 и 9 бришу се.
Члан 4
Члан 8 мијења се и гласи:
“ Конкурс, зависно од задатка, може бити анкетни, идејни или пројектни.
Анкетни конкурс се расписује и спроводи у циљу прикупљања идеја за одређену
тему, подручје или локацију, које ће послужити за даље планирање или дефинисање
пројектног задатка.
Идејни конкурс се расписује и спроводи у циљу прикупљања разноврсних идеја и
архитектонских, урбанистичких и урбанистичко - архитектонских рјешења, са
могућношћу даље реализације.
Пројектни конкурс се расписује и спроводи у циљу добијања решења за одређени
архитектонски, урбанистички или урбанистичко - архитектонски задатак, при чему
одабрано рјешење служи као основ за даљу разраду планске и техничке
документације.”
Члан 5
У члану 12 послије става 1 додаје се нови став који гласи:
„Најмање један члан жирија мора бити дипломирани инжењер архитектуре који има
лиценцу за архитектонско пројектовање.“
У ставу 2 ријечи: “Чланови жирија могу бити и квалификовани представници“
замјењују се ријечима: “Један члан жирија може бити и квалификовани представник“.
Досадашњи ст. 2 до 11 постају ст. 3 до 12.

Члан 6
У члану 14 став 1 ријечи: “која расписивач депонује“, замјењују се ријечју:
“намијењена“.
Послије става 2 додају се два нова става која гласе:
“ Минимални износ конкурсни фонда је 8.500 еура.
Износ конкурсног фонда одређује се у односу на процијењену вриједност
инвестиције пројекта, и то:
1) за пројекте чија је процијењена вриједност инвестиције до 500.000 еура,
конкурсни фонд је 8.500 еура;
2) за пројекте чија је процијењена вриједност инвестиције између 500.000 еура и
1.000.000 еура, почетни конкурсни фонд од 8.000 еура се увећава за 1.500 еура на
сваких започетих 100.000 еура инвестиције;
3) за пројекте чија је процијењена вриједност инвестиције између 1.000.000 еура и
10.000.000 еура, почетни конурсни фонд од 15.500 еура се увећава за 4.000 еура на
додатних 1.000.000 еура инвестиције;
4) за пројекте чија је процијењена вриједност инвестиције између 10.000.000 еура и
100.000.000 еура, почетни конурсни фонд од 55.500 еура се увећава за 4.500 еура на
сваких додатних 10.000.000 еура инвестиције;
5) за пројекте чија је процијењена вриједност инвестиције преко 100.000.000 еура,
конкурсни фонд износи најмање 100.000 еура.“
Став 3 брише се.
Члан 7
У члану 16 послије става 2 додају се два нова става која гласе:
„ Ради пружања додатних информација и објашњења, расписивач може код
сложеног конкурсног задатка, у првој половини конкурсног рока одржати презентацију
за учесниике конкурса и жири.
У случају из става 3 овог члана расписивач може за позивни конкурс, прије истека
конкурсног рока, одржати презентацију за потенцијалне учеснике конкурса. “
Став 3 брише се.
Досадашњи став 4 постаје став 5.
Члан 8
У члану 20 став 1 тачка 2 послије ријечи :“овог члана“ ставља се тачка и зарез, а
преостали дио текста брише се.
Члан 9
У члану 23 став 2 ријеч “неанонимни” брише се.
Члан 10
У члану 24 став 5 тач. 1 и 2 ријечи: “односно спроводиоца“ бришу се.
Члан 11
У члану 29 став 6 ријечи: “неанонимног конкурса” замјењују се ријечима: “конкурса
из члана 2 став 5 овог правилника”.
Члан 12
У члану 40 став 3 мијења се и гласи:
„На конкурсу се може додијелити, у оквиру средстава наградног фонда, а до висине
износа утврђене награде, више једнако вриједних награда истог ранга.“
Члан 13
У члану 41 став 4 тачка 1 зарез и ријечи: “односно спроводиоца“ бришу се.

Члан 14
У члану 45 став 1 тачка 1 ријечи: “и спроводиоца“ бришу се.
Члан 15
У члану 49 став 2 ријечи: “у оквиру укупног фонда средстава намијењених за ову
сврху“ замјењују се ријечима: “у оквиру средстава наградног фонда, а до висине износа
дефинисане награде.“
У ставу 3 ријечи: “При утврђивању фонда“ замјењују се ријечима: “У случају“.
Члан 16
Члан 51 брише се.
Члан 17
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Црне Горе“.
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