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Врста поступка јавне набавке:
Конкурс за дизајн, члан 38. став 5. тачка 2) Закона о јавним набавкама
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке је израда идејног уметничког,
скулпторског, архитектонско-урбанистичког решења споменика ослободиоцима града Ниша 1944.
године у парку на Синђелићевом тргу, ЈН бр. 1.2.6.
Опис и захтеви скулпторског идејног решења:
Задатак конкурса је да се израдом идејног уметничког, скулпторског, архитектонскоурбанистичког решења, односно Споменика 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.
Уз поштовање главних праваца кретања кроз анализу и преиспитивање односа према
постојећим садржајима (и њиховог евентуалног измештања) 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.
Начин и рок за предају скулпторског идејног решења:
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.
* 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 представник 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.
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, архитектонскоурбанистичко решење споменика ослбодиоцима града Ниша 1944. године у парку на Синђелићевом
тргу, редни број ЈН: 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.
Почетак рада жирија: 25.01.2016. године
Завршетак рада жирија: 10.02.2016. године
Извештај жирија и објављивање Обавештења о резултатима конкурса: 11.02.2016. године
Почетак пост Конкурсних активности: 26.02.2016. године
Изложба Конкурсних радова и презентација на интернету као и извештај жирија: 27.02.2016.
године.
Критеријуми за оцену скулпторског идејног решења
Жири ће приспеле радове оцењивати према следећим критеријумима:
- 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.

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
Одлука жирија обавезује Наручиоца да се првонаграђени рад изводи.
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 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.
Међусобни односи након Конкурса:
Награђени радови постају власништво расписивача конкурса који их може користити у целости или
појединачно, уз поштовање ауторских права учесника. Примена резултата конкурса обавља се
даљом израдом пројекта, а односи између расписивача и аутора награђених радова регулишу се
посебним уговорима.
Услови заштите ауторских права:
Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова, односно одлуке и
препоруке жирија и да у договору са расписивачем оствари услове сарадње у погледу реализације
рада. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.
Учесници конкурса:
Право учешћа на Конкурсу имају сви професионални ствараоци који преузму конкурсни материјал.
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 организатором Конкурса у време његовог трајања. Сваки учесник конкурса (појединац
или група) могу учествовати само са једним радом.
Контакт особе: Ванча Димитров, тел. 018-512-008 и Дејан Пешић, тел. 018-241-266 лок. 218 ili email nabavke@dign.rs

