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0.1 ОРГАНИЗАЦИЈА КОНКУРСА 
 
Расписивач конкурса: Општина Сјеница 
Председник општине: Хазбо Мујовић, дипломирани инжењер машинства 
 
Организатор: Удружење урбаниста Србије 
 
Суорганизатор: Удружење архитеката Србије 
 
Предмет конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења централног подручја у Сјеници 
и непосредног окружења. 
 
Конкурс је међународни, према врсти је отворени, према задатку идејни, а према облику је 
једностепени конкурс.   
 
На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсни материјал. 
Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу само са 
једним радом. 
 
Према задатку конкурс је идејни урбанистичко – архитектонски; од учесника се тражи идејно, 
програмско, урбанистичко и архитектонско решење простора обухваћеног конкурсом. 
 
Конкурс се расписује у свему према одредбама правилника о начину и поступку за расписивање 
и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Службени гласник Републике Србије“ 
број 58/2012 од 13.06.2012. године). 
 
Расписивач расписује и спроводи конкурс на српском и енглеском језику.  
 
По завршетку конкурса расписивач преузима обавезу организације изложбе радова, израду 
каталога радова и дебату (округли сто) о резултатима конкурса. 
 
 
0.2 НАГРАДЕ, ОТКУПИ И ОБЕШТЕЋЕЊА 
 
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 8 (осам) радова који одговарају пропозицијама 
конкурса доделиће се награде и откупи и то на следећи начин: 

1. награда – 4000 € 
2. награда – 1500 € 
3. награда – 1000 € 
 

Фонд за откуп радова износи 1500 €. Откуп радова може се, али не мора, реализовати, у 
зависности од квалитета приспелих радова. 
 
Жири ће расподелу извршити у свему према одредбама Правилника о конкурсима из области 
архитектуре и урбанизма. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност 
расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде и откупе. 
 
Награђени и откупљени радови постају власништво расписивача конкурса који може користити 
исте у целости или у деловима. Аутори награђених и откупљених радова могу да буду укључени 
у даљу разраду пројеката по потреби и позиву. 

 
 
 

 
0.3 САСТАВ ЖИРИЈА  
  

Жири конкурса: 
 

1. Хазбо Мујовић, дипл. инж. маш - председник жирија; 

2. Едис Муминовић,  дипл. инж. ел – заменик председника жирија; 

3. Јасминка Рожајац, дипл. инж. арх - представник расписивача; 

4. Мр Џемила Бегановић,   дипл. инж. арх - представник Државног Универзитета 

у Новом Пазару; 

5. Јасна Ловић,  дипл. инж. арх - представник Удружења урбаниста Србије; 

6. Александар Милановић,  дипл. инж. арх - представник Удружења урбаниста 

Србије; 

7. Проф. Иван Рашковић,  дипл. инж. арх - представник Удружења архитеката 

Србије; 

 
 
Заменици чланова жирија: 
 

1. Есад Муминовић,  дипл. инж. арх 

2. Проф. др Миодраг Ралевић,  дипл. инж. арх  
 

Известиоци: 
 

1. Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог  

2. Татјана Симоновић, дипл.инж.арх 

 

 
 
 
 
 



Контакт особа испред УУС-а: 
 

Светлана Јаковљевић, дипл. инж. арх 
контакт телефон: 011/ 3347-418, 063/ 8105-864 

e-mail: urbanist@eunet.rs 
 

 
0.5 ОПРЕМА КОНКУРСНОГ РАДА 
 
Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, а на формату 70/100cm. 
Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу и означени шифром од шест 
карактера у горњем десном углу.  
 
Текстуално образложење приредити као засебан прилог у 12 (дванаест) примерака. Један 
примерак текста приложити уз елаборат са графичким прилозима. 
 
Уз рад се предају две запечаћене коверте са шифром: једна коверта са ознаком „Аутор“ (у којој 
се поред списка аутора наводи и представник ауторског тима) и друга са ознаком „Адреса за 
повратак рада“. 
 
Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Удружења урбаниста Србије- 
Улица кнеза Милоша бр. 9/1, 11000 Београд, као и просторијама Стручне службе Општине 
Сјеница- Улица краља Петра I бр. 1,  36310 Сјеница, или путем пријаве на мејл: urbanist@eunet.rs 
и pdr@sjenica.rs уз приложен доказ о уплати накнаде од 2000,00 РСД на жиро рачун Удружења 
урбаниста Србије и жиро рачун Општине Сјеница, за преузимање конкурсне документације. 
 
Контакт особа испред Општине Сјеница: 
 
Едис Муминовић, дипл. инж. ел 
контакт телефон: 020/ 744-287 
e-mail: edis.muminovic@sjenica.rs 
 
 

 
0.6 КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 
 
Почетак конкурсног рока / датум оглашавања конкурса је – 8. април 2016. године; 
Конкурс почиње да тече од - 8. април 2016. године; 
Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од - 8. април 2016. године; 
Постављање питања и достављање одговора је до - 25. април 2016. године; 
Предаја конкурсних радова је - 15. јун 2016. године; 
Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је - 17. јун 2016. године; 
Завршетак рада жирија је - 20. јун 2016. године; 
Отварање изложбе конкурсних радова је – током јула месеца; 
 
 
0.7 САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Конкурсна документација садржи  
- распис конкурса; 
- програм конкурса у дигиталном формату; 
- геодетска подлога централног подручја и непосредног окружења у дигиталном формату; 
- фотодокументација у дигиталном формату; 
 
Програм конкурса између осталог обухвата и: опште услове конкурса, повод за израду конкурса, 
опис локације, задатак и циљеве конкурса, планске и програмске препоруке и услове, генезу и 
развој централног дела обухвата конкурса, планску документацију која се односи на обухват 
конкурса и шире окружење, услове и решења надлежних завода за заштиту споменика културе, 
фотодокументацију.   
 
 
0.8 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Предајом конкурсног рада учесник усваја конкурсне пропозиције у целости. 
 
Жири неће узети у разматрање конкурсне радове који су достављени после прописаног рока и 
ако нису израђени у складу са пропозицијама и програмом конкурса. 
 
На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, 
као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која најнепосредније са њима сарађују у време 
трајања конкурса. 
 
Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације 
рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике 
Србије. 
 
За све остало што није одређено овим документом за расписивача, жири и учеснике важе 
одредбе Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – 
архитектонског конкурса („Службени гласник Републике Србије“ број 58/2012 од 13.06.2012. 
године) и других правилника из области архитектуре и урбанизма. 
 

0.4 САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА 
 
Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник конкурса 
предаје на вредновање и избор жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. 
Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном 
облику:  
 

1. програмско-планско решење организације простора - саобаћајно решење, дистрибуција 
садржаја са планираним капацитетима и урбанистичким показатељима подручја 
непосредног контекста (Р – 1:2500) 

2. композиционо решење физичке структуре са профилацијом уличних токова, уређењем 
отворених простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора ужег 
подручја (Р – 1:1000) 

3. предлог архитектонско-урбанистичког решења централног подручја са уређењем партера, 
потребним пресецима (најмање два пресека) и изгледима (најмање четири изгледа) (Р – 
1:500) 

4. идејно решење изабраног сегмента подручја са потребним основама и изгледима објеката 
(Р – 1:250) 

5. тродимензионална представа предложеног решења централног подручја у целини и/или у 
сегментима; компјутерска презентација тродимензионалних приказа и/или радна макета 

6. приказ тока остварења понуђеног решења (просторног, економског, технолошког, итд.) од 
постојећег до планираног стања у облику који одговара учесницима (ликовно, дијаграмски, 
описно, шематски, итд.) 

7. текстуални прилог са табеларним приказом остварених капацитета и показатеља по 
сегментима (блоковима) централног подручја (у 12 примерака) 

8. процена потребних улагања за реализацију предложеног решења 
9. прилог по избору 
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