КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАРУЧИОЦА: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
у поступку јавне набавке конкурс за дизајн за израду идејног
уметничког, скулпторског, архитектонско-урбанистичког решења
споменика ослободиоцима града Ниша 1944. године у парку на
Синђелићевом тргу у Нишу
ЈН број 1.2.6.

На основу члана 38. став 5. тачка 2) и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН) и чл. 7. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Oдлуке о покретању поступка бр. 038446 од 22.10.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 038446/1 од 21.10.2015. године, за ЈН број 1.2.6, од стране НАРУЧИОЦА – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, Ул. 7. јули бр. 6, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке конкурс за дизајн за израду идејног уметничког, скулпторског,
архитектонско-урбанистичког решења споменика ослободиоцима града Ниша 1944.
године у парку на Синђелићевом тргу у Нишу
ЈН број 1.2.6.

Садржај конкурсне документације:
Општи подаци о јавнoj набавци ........................................................................................ 4
Опис и захтеви у вези идејног решења, начин и рок за
предају идејног решења ................................................................................................... 5
Критеријум за оцену идејног решења................................................................................ 8
Жири ................................................................................................................................ 8
Број и вредност награда ................................................................................................... 8
Услови заштите ауторских права и преноса имовинских права аутора на наручиоца ......... 9
Информативни материјал................................................................................................ 10

Укупан број страна конкурсне документације износи 19.
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ПОДНОСИЛАЦ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 НИШ
Ул. 7. јули бр. 6

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УМЕТНИЧКОГ, СКУЛПТОРСКОГ,
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА
СПОМЕНИКА ОСЛОБОДИОЦИМА ГРАДА НИША 1944. ГОДИНЕ
У ПАРКУ НА СИНЂЕЛИЋЕВОМ ТРГУ У НИШУ

Oдлука о покретању oтвореног поступка бр. 03-8446
ЈН бр. 1.2.6.

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.

Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Адреса: Ул. 7. јули бр. 6.
Интернет страница: www.dign.rs

2.

Врста поступка:
Конкурс за дизајн, чл. 38. ст. 5. т. 2. Закона о јавним набавкама

3.

Предмет конкурса:
Предмет конкурса бр. 1.2.6, а по Одлуци о покретању поступка конкурса за дизајн
бр. 03-8446 од 22.10.2015. године је израда идејног уметничког, скулпторског,
архитектонско-урбанистичког решења споменика ослободиоцима града Ниша 1944.
године у парку на Синђелићевом тргу у Нишу.
4.

Назив и ознака из општег речника набавке:
71200000-0 – архитектонске и сродне услуге
92312000 - уметничке услуге
92312230 - услуге вајара
92312250 - услуге других самосталних уметника

5.
Особе за контакт: дипл.инж.грађ. Ванча Димитров, тел. 018/512-008 и
дипл.инж.ел. Дејан Пешић, тел. 018/241-266 лок. 218, у периоду од 730 до 1530 часова,
e-mail: nabavke@dign.rs
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ОПИС И ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА
И НАЧИН И РОК ЗА ПРЕДАЈУ

Тип конкурса:
- По врсти конкурс је отворен, јавни.
- Према начину и предаји рада, конкурс је анониман
- Према задатку конкурс је идејни
Предмет конкурса:
Предмет конкурса је израда идејног уметничког, скулпторског, архитектонскоурбанистичког решења споменика ослободиоцима града Ниша 1944. године у парку на
Синђелићевом тргу у Нишу.
Циљ конкурса:
Циљ конкурса је изналажење најквалитетнијег идејног решења за Споменик
ослободиоцима града Ниша 1944. године на основу кога ће настати уметничко дело које
ће достојно обележити време доласка слободе и дефинисати просторну организацију и
уређење и то:
- Скулптурални део споменика,
- Архитектонско – урбанистичко уређење уз поштовање главних праваца кретања
и визура,
- Одабир и распоред зеленила у оквиру постојећег парка, шеме поплочавања,
- Урбани мобилијар,
- Декоративна расвета,
- Уклапање постојећег споменика.
Задатак конкурса:
Задатак конкурса је:
- осмислити простор који даје осећај пијетета проласком кроз споменички простор,
- повећати степен његове атрактивности, препознатљивости и естетике поред
скулптуралног решења како озелењавањем тако и партерним уређењем.
Садржај конкурсног рада и начин предаје:
Понуда се састоји из три дела:
1. Конкурсни рад који учесник предаје на вредновање жирију садржи једно
решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику:
* графички део:
- Шира ситуација са карактеристичним пресецима–изгледима; Р= 1:100,
- Ужа ситуација са решењем партера ; Р= 1:50,
- Архитектонско – урбанистичко решење простора споменика,
- Цртеж,
фотомонтажа,
компјутерска графика или 3Д предлог решења са
окружењем,
- Тродимензионални модел или фигура не већи од 60цм – макета,
- Детаљ у размери 1:1 ако се предлаже фигуративно решење (склупторски прилози
у бело),
- Прилог по избору
Напомена:
* Графички прилози урађени у техници по избору достављају се у формату 70/100 цм.
Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу и означени шифром од пет
бројева у горњем десном углу.
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* Сви графички прилози морају бити упаковани у непрозирну ролну или мапу на чијој
унутрашњој страни мора бити списак свих прилога. На омоту се налази само шифра у
горњем десном углу.
* текстуални део:
Образложење решења на највише две стране, са умањеним графичким прилозима
на А4 формату у 6 (шест) примерака. Текст треба да садржи информације о идејној
основи, концепту и материјализацији, уз обавезан опис примењених материјала.
- Прилог процене потребних улагања за реализацију предложеног решења.
- Посебним прилогом дати калкулацију вајања идејног решења. Уколико се предвиђа
ливење споменика у бронзи у калкулацију уврстити и трошкове ливења као
посебну позицију.
Напомена:
* Текстуално образложење спремити као засебан прилог у 6 (шест) примерака. Један
примерак текста приложити уз елаборат.
* ЦД:
- Уз рад се прилаже и ЦД на којем су сви графички, или фото фајлови дати у ПДФ
формату, у резолуцији 300ppi, са одабраним прилозима за каталог.
-

2. коверта број 1 на чијој спољашњој страни је уписана ШИФРА и назнака
"АУТОР", која садржи списак аутора конкурсног рада и представника ауторског тима
3. коверта број 2 на чијој спољашњој страни је уписана ШИФРА и назнака
"КОНТАКТ АДРЕСА", која садржи адресу за повраћај рада и изјаву понуђача којом се
изјашњава да ли пристаје или не пристаје на објаву имена аутора након завршетка
Конкурса уколико рад није награђен.
Напомена: у конкурсном раду не сме нигде да се појави име аутора или било
какав препознатљив знак који би се косио са захтевом анонимности конкурса.
Анонимност се мора поштовати до доношења одлуке жирија, односно до
састављања извештаја о оцени дизајна.
Сва три дела морају бити упакована у једном омоту, кутији, паковању или
слично, на којем ће бити уписано:
1. ШИФРА
2. адреса примаоца: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, 18000
Ниш и
3. назнака: "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА за идејно уметничко, скулпторско,
архитектонско-урбанистичко решење споменика ослбодиоцима града Ниша 1944. године у
парку на Синђелићевом тргу, редни број ЈН: 1.2.6".
Учесници конкурса:
Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, тј. сви
професионални ствараоци.
На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована на припреми
или спровођењу конкурса, као и лица која су у родбинским, пословним, управљачким или
власничким везама са наручиоцем у време његовог трајања. Сваки учесник (појединац
или група) може учествовати само са једним радом.
Подаци о јзику на којем понуда (конкурсни рад) мора бити састављена:
Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити
састављени на српском језику.
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Рокови:
Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде (конкурсног рада),
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Постављена питања потребно је означити са „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима, јавна набавка: КОНКУРС ЗА ДИЗАН - Израда идјеног уметничког,
скулпторског, архитектонско - урбанистичког решења споменика ослободиоцима града
Ниша 1944. године у парку на Синђелићевом тргу у Нишу, ЈН бр. 1.2.6.“
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца
најкасније дана 25.01.2016. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде, односно
дана 25.01.2016. године у 1200 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града
Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
Рок завршетка рада жирија и објављивање обавештења о резултатима конкурса је
дана 11.02.2016. године
Изложба конкурсних радова и презентација на интернету, као и извештај жирија је
27.02.2016. године.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ СКУЛПТОРСКОГ
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Критеријум за оцену скулпторског идејног решења:
- Одговор на тему Конкурса – програмски критеријум према коме се процењује
функционалност решења, задовољење Конкурсног задатка и просторног програма.
- Концепт решења према коме се процењује просторни концепт решења, однос
делова и целине простора или објекта (вајарски, архитектонски), квалитет
простора, структура решења, техничка изводљивост.
- Естетски критеријум према коме се процењује оригиналност, иновативност и
уметничка вредност, креативна посебност, актуелност, целовитост и доследност
решења.
- Однос према заштити, очувању и унапређењу наслеђеног споменика.
- Еколошки критеријум према коме се процењује однос према заштити, очувању и
унапређењу квалитета животне средине.
- Економски критеријум према коме се процењује економска рационалност и
практичност пројектованог решења (према орјентационој цени реализације датој
од стране учесника Конкурса), као и предвиђени трошкови одржавања у односу на
карактер простора.
ЖИРИ

Имена чланова жирија и известиоци:
Жири Конкурса:
Председник: Душан Русалић, акад. вајар
Заменик председника: Владан Ашанин, акад. вајар
Чланови:
Јован Мандић, дипл. инж. архитектуре
Видосав Петровић, публициста
Љубивоје Славковић, заменик градоначелника
Известилац:
Бранимир Веселиновић, дипл. грађ. инжењер
БРОЈ И ВРЕДНОСТ НАГРАДА

Уколико до утврђеног рока стигну најмање 5 (пет) радова који одговарају
пропозицијама конкурса доделиће се награде на следећи начин у нето (без пореза и
доприноса) износу:
- I награда – 600.000,00 динара
- II награда – 400.000,00 динара
- III награда – 200.000,00 динара
Сваки од изабраних радова добиће обештећење у нето износу 100.000,00 динара.
Жири има право да фонд награда расподели и другачије него што је наведено.
Награђени радови постају власништво наручиоца који их може користити
у целости или појединачно.
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УСЛОВИ ЗАШТИТЕ АУТОРСКИХ ПРАВА
И ПРЕНОСА ИМОВИНСКИХ ПРАВА АУТОРА
НА НАРУЧИОЦА

Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим
именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс.
Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих
заједничких ауторских права.
Уколико су предметни радови награђени, аутор (ауторски тим) уступа пренос свих
имовинских права аутора Наручиоцу.
Награђени радови могу се користити у целини или у деловима.
Примена резултата Конкурса обавља се даљом израдом пројекта, а односи између
наручиоца и аутора награђених радова регулишу се посебним уговорима у накнадно
спроведеним поступцима јавне набавке.
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ИНФОРМАТИВНИ
МАТЕРИЈАЛ
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ОСЛОБОЂЕЊЕ ГРАДА НИША,
14. ОКТОБАР 1944. ГОДИНЕ
Град Ниш са широм околином ослобођен је од немачког окупатора 14. октобра 1944.
године. Детаљан план за ослобођење Ниша донет је 7. октобра у Пироту, од стране штаба
13. корпуса Народно – ослободилачке војске (НОВ), на челу са командантом Кочом
Поповићем и штаб војске украјинског фронта совјетске Црвене армије на челу са
совјетским командантом Сергејом Семјоновићем Бирјузовом.
Ослободилачке снаге започеле су операције за ослобођење Ниша већ 8. октобра 1944.
године. Напади нашег 13. корпуса на Ниш одвијају се са југа, из правца Лесковца, преко
планине Селичевице и са брда Бубањ. Совјетске украјинске снаге и делом бугарске
надиру са истока, из правца Беле Паланке, као и са североистока, из правца Сврљига.
До 12. октобра, стеже се чврст обруч ослободилачких снага око Ниша. У Нишу су се,
тада, налазиле немачке снаге које су бројале око 15.000 војника.
Ниш је, у периоду од 1941. до 1944. године, био јак центар немачких и бугарских
окупационих снага. У њему су се налазиле важне војне и цивилне окупационе службе.
Фелдкомандатура 809 – Ниш је једна од њих (Регионална војно – управна команда 809 –
Ниш је обухватала округе Ниш, Лесковац, Крушевац, Зајечар и Косовска Митровица), као
и одељак Гестапоа, који је обављао полицијску службу и држао више затвора за цивилно
становништво. Немци у Нишу држе војну радио–станицу са предајником на Горици, док
Бугари, поред војске у касарни код фабрике дувана, држе Војну болницу. У Нишу и
околини града, налазиле су се снажне окупационе јединице, које су имале више
противавионских аутоматских топова за одбрану од честих савезничких бомбардовања.
Већ првих месеци немачко – бугарске окупације Ниша, 1941. године, масовно је хапшено
како српско тако и јеврејско становништво. Они су касније злостављани у затворима и
Концентрационом логору на Црвеном крсту.
Као позив на отпор непријатељима, скојевац Александар Војиновић из Мирнице, храбро је
извео највећу диверзантску акцију у окупираном Нишу, 3. августа 1941. године, бацивши
две бомбе у немачки Војнички клуб у Хотелу Парк. Страдало је неколико војника и
официра. Ова диверзија означила је почетак оружаног отпора у овом делу Србије,
испраћена је бројним диверзијама и саботажама немачко – бугарске војске.
Дана 12. фебруара 1942. године уследио је и велики пробој логораша у Концентрационом
логору – тада је преко 150 затвореника, уз борбу прса у прса са немачком стражом,
пробио логорску ограду и дошао до слободе. Неколико десетина логораша, нажалост,
остало је устрељено на бодљикавим жицама високе ограде.
Кроз Концентрациони логор у Нишу прошло је, иначе, преко 30000 затвореника (Срба,
Јевреја, Цигара, Пољака, Руса, Француза, Грка…) од којих су многи били стрељани (око
12000) на брду Бубањ, крај Ниша. Да би се пружио отпор све суровијим окупаторским
снагама, како радници, тако и студенти и ђаци Ниша, почев од 1941. године масовно
одлазе у партизанске одреде који се формирају у ближој и даљој околини Ниша. Тако су
настали озренски, топлички, сврљишко – нишавски, јастребачки, бабички и нишки
одреди који често улазе у ватрене окршаје са немачким и бугарским окупаторима, заједно
са великим бројем диверзија.
Будући да је Немачка током 1944. године све чешће губила битке на Источном и
Западном фронту, када је дошло до капитулације Италије и за време окупације Бугарске и
Румуније на простору окупиране Србије под Немцима дошло је до већег развоја и
напредовања народно – ослободилачке војске, као и до ослобађања читавих крајева.
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Започета офанзива на Ниш 8. октобра те године имала је за циљ да спречи сваку спољњу
помоћ немачким снагама на простору Ниша, да обави опкољавање Ниша, као и да изврши
непосредан напад на град и војна утврђења под контролом Немаца.
Уочи ослобођења Ниша, 14. октобра 1944. године, окупатор је добро утврдио град са
снагама немачке 7.СС дивизије Принц Еуген, са циљем да се брани град, али и обезбеди
одступница за немачке снаге које су почеле повлачење из Грчке.
Ослободилачке снаге напале су град Ниш 14. октобра 1944. године у раним јутарњим
часовима, и то са југа и југоистока. Вођене су уличне борбе, уз освајање једног по једног
објекта које су држале немачке војне снаге (зграда Бановине у којој је била смештена
Фелдкомандатура, зграда Уреда, Радија и предајника на Горици, зграде Војне и Градске
болнице, железничка станица, касарне и војна складишта и друго). Најжешће борбе
одвијале су се у подневним и поподневним часовима. Немачке снаге су се повлачиле
према западу, односно Прокупљу, уз велике губитке у људству и техници.
У борбама за ослобођење Ниша учествовали су и многи грађани оближњих села, као и
партизански одреди, који су имали посебне задатке. Немачка 7. СС дивизија Принц Еуген
која је окупирала Ниш потпуно је разбијена – немачке окупационе снаге имале око
9000 мртвих и рањених, изгубивши велике количине лаког и тешког
наоружања и осталог војног материјала.
Ослободилачка армија имала је око 1700 погинулих и рањених. За војне заслуге у
народно – ослободилачкој борби, више бораца Ниша и овога краја Србије проглашено је
за народне хероје.
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