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A/UVJETI NATJEČAJA
I.

OPĆI UVJETI

1.1.

Naručitelj (Investitor, raspisivač, provoditelj i organizator)

GRAD TROGIR,
Trg Ivana Pavla II br.1/2, Trogir
OIB: 84400309496
Zastupan po gradonačelniku Anti Biliću dipl.ing.građ.
Internetska adresa: www.trogir.hr
Adresa elektroničke pošte: javna.nabava@trogir.hr
1.2.

Služba zadužena za kontakt

Grad Trogir, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije,
tel: 021/800-414, e-pošta: javna.nabava@trogir.hr
Na temelju članka 59. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („NN“ broj 120/16 u daljnjem tekstu: ZJN
2016.) komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata
obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije. Iznimno, naručitelj i gospodarski subjekt mogu
komunicirati usmenim putem, sukladno članku 63 ZJN 2016., ako se ta komunikacija ne odnosi na
ključna elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri
dokumentiran.
1.3.

Evidencijski broj nabave: 81/19 JN

1.4.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa Zakona

o javnoj nabavi :
U smislu članka 76. stavka 2. ZJN 2016, a vezano uz ovaj postupak javne nabave, ne postoje
gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.
1.5.

Vrsta natječaja

Raspisuje se otvoreni projektni natječaj za izradu umjetničkog rješenja.
Natječaj se provodi u skladu s glavom IV. Poglavljem 2. člancima 327.-331. ZJN 2016 te ostalim
odredbama koje su primjenjive na ovaj postupak.
U smislu članka 133. ZJN 2016. provedeni natječaj biti će uvjet za odabir pregovaračkog postupka
bez prethodne objave za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga.
Na sudjelovanje u pregovorima biti će pozvan pobjednik natječaja.
1.6.

Procijenjena vrijednost nabave

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 450.000,00 kuna (bez PDV-a).
(uključujući vrijednost ovog natječaja i budući ugovor o javnoj nabavi za izradu umjetničkog rješenja
iznosi 562.500,00 kuna s PDV-om).Oznaka i naziv iz uredbe EK: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/?uri=celex%3A32008R0213: 92312000-1 – Umjetničke usluge.

1.7.

Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Sukladno čl. 133 st.1 ZJN 2016 Nakon provedenog otvorenog natječaja sklopit će se ugovori
provođenjem pregovaračkog postupka bez prethodne objave za :
-

Izradu izvedbenih specifikacija potrebnih za realizaciju umjetničkog rješenja,
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-

Izradu i postavu rješenja u M 1:1 na lokaciji Žudika

1.8.

Navod provodi li se elektronička dražba:

Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu
1.9.

Pravo sudjelovanja u natječaju

Imaju svi umjetnici bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Temeljem referenci s područja
umjetničkog djelovanja, te mišljenja članova Ocjenjivačkog suda, pozvani umjetnici za dostavu
umjetničkog rješenja su :
-

Nikola Džaja
Đani Martinić
Robert Jozić

1.10.

Opis predmeta natječaja sa smjernicama

Izrada umjetničkog rješenja spomenika Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sukladno
programu natječaja.
1.11.

Mjesto izvršenja usluge: Grad Trogir, Park Žudika

1.12.

Rok izvršenja ugovora:

- 30 dana za izradu izvedbenih specifikacija potrebnih za realizaciju umjetničkog rješenja, od
sklopljenog ugovora
- 90 dana za izradu umjetničkog rješenja i postava na predmetnoj lokaciji, do kompletnog uređenja
(MJ 1:1, priprema za konačnu izvedbu) od sklopljenog ugovora
1.13.

Količina predmeta natječaja:

Jedno umjetničko rješenje za spomenik Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa autora, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s
jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao
sudionici, ne mogu predati još jedan ili više natječajnih radova.
1.14.

Objava natječaja i rezultata:

Na temelju čl. 328 ZJN 2016 Obavijest o projektnom natječaju i Obavijest o rezultatima projektnog
natječaja bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ i na
internetskoj stranici Grada Trogira: www.trogir.hr.
1.15.

Odredbe koje se odnose na zajednicu natjecatelja:

Zajednica natjecatelja je udruženje više natjecatelja koje je pravodobno dostavilo natječajni rad. U
slučaju zajedničkog rada, članovi zajednice dužni su dostaviti izjavu o zajedničkom radu koja sadrži:
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naziv i sjedište natjecatelja koji će sudjelovati u izradi natječajnog rada, ime i prezime osobe (ili naziv
pravne osobe) s kojima će se sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne
nabave bez prethodne objave i potpise svih članova zajednice natjecatelja

II.

DOKUMENTACIJA

Naručitelj natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:
1. UVJETI NATJEČAJA (dio A)
2. PROGRAM NATJEČAJA (dio B)
3. NATJEČAJNE PODLOGE (dio C)

III.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od 5 članova.
Članovi ocjenjivačkog suda su:
1. Matko Mijić, akademski kipar, redoviti profesor,
2. Prof.dr.sc. Ivo Babić,
3. Prof.dr.sc. Šimat Banov,
4. Ivica Baturina, prof, član ocjenjivačkog suda (predstavnik udruga vezanih na branitelje i
stradalnike domovinskog rata s područja Grada Trogira),
5. Lidija Medić, član ocjenjivačkog suda (predstavnik udruga vezanih na branitelje i stradalnike
domovinskog rata s područja Grada Trogira).

Članovi ocjenjivačkog suda dužni su svoje odluke temeljiti na odredbama čl. 331. Zakona o javnoj
nabavi (NN 120/16)
Osobe ovlaštene za provođenje postupka javne nabave:
Mirela Babić mag.oec., univ.spec.oec.
Odluke ocjenjivačkog suda
Ocjenjivački sud mora biti samostalan u donošenju odluka ili mišljenja.
Ocjenjivački sud obvezan je planove i projekte koje su dostavili sudionici razmatrati poštujući
anonimnost sudionika te isključivo na temelju kriterija navedenih u obavijesti o projektnom
natječaju.
Ocjenjivački sud obvezan je sastaviti zapisnik o rangiranju projekata koji potpisuju njegovi članovi i
koje rangiranje je izrađeno prema odlikama svakog projekta, uključujući napomene i sve točke koje
je potrebno objasniti.
Anonimnost se mora poštovati do donošenja mišljenja ili odluke ocjenjivačkog suda.
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Ako je potrebno, ocjenjivački sud može pozvati sudionike da odgovore na pitanja kako bi objasnili
bilo koju značajku projekta, s time da dotična pitanja te dijalog između članova ocjenjivačkog suda i
sudionika mora biti naveden u zapisniku.
Ocjenjivački sud obvezan je sve odluke, mišljenja i zapisnike dostaviti javnom naručitelju na daljnje
postupanje.

IV.

ROKOVI

Cjelokupna Dokumentacija može se preuzeti u EOJN (Elektroničkom oglasniku javne nabave) i na
internetskoj stranici Grada Trogira, www.trogir.hr.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u vezi natječajnog programa do 14. lipnja 2019. godine
(petak)
Odgovori će se javno objaviti u EOJN i na internetskim stranicama Grada Trogira najkasnije do 21.
lipnja 2019. godine.
Pitanja će se postavljati isključivo putem elektroničke pošte na mail adresu: javna.nabava@trogir.hr.
Rok za predaju natječajnih radova je 01. srpnja 2019. godine (petak) do 15,00 sati na Protokol
Gradske uprave Grada Trogira, Put mulina 2, Trogir.
Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 15 dana po završetku natječaja. Odabir natječajnih
radova Ocjenjivački sud dostavlja Naručitelju koji je obvezan donijeti Obavijest o rezultatima
natječaja u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu natječajnih radova.
Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima kroz EOJN i pismenim putem.
Radovi svih natjecatelja biti će izloženi u Salonu gradske uprave nakon dostave Odluke o odabiru
svim natjecateljima i to u trajanju od 7 dana.
Radove koji nisu odabrani natjecatelji su dužni preuzeti u roku od 15 dana od dana završetka izložbe
pristiglih radova. Nakon ovoga roka Naručitelj natječaja ne odgovara za radove.
Odabrani rad ostaje u trajnome vlasništvu Grada Trogira.

V.

SADRŽAJ I OPREMA NATJEČAJNOG RADA



Sukladno točci 3. Programa natječaja



Izjava autora da je njegovo djelo originalni autorski rad



Procjena budućih troškova i izvedbenih specifikacija potrebnih za realizaciju umjetničkog
rješenja za izradu umjetničkog rješenja u prirodnoj veličini.
Dostava i oprema natječajnog rada:

Natječajni rad se dostavlja u zatvorenoj pošiljci, bez imena i šifre. Radovi će pri zaprimanju biti
službeno označeni rednim brojem.
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Na pošiljci ispisati:
NE OTVARATI – natječaj za izradu umjetničkog rješenja za spomenik Hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata.

Adresa Naručitelja: Grad Trogir, Put Mulina 2, 21 220 Trogir
Radu je potrebno priložiti tri (3) zatvorene omotnice, u kojima se nalaze slijedeći podaci:
a) Omotnica A s natpisom „AUTOR“ sadrži:
- ime i prezime umjetnika
- adresa i telefonski broj (mobitel)
- OIB
- broj žiro računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren
- izjava o prihvaćanju svih uvjeta natječaja
- izjava natjecatelja da je njegov rad originalno autorsko djelo
b) Omotnica B s natpisom „IZJAVA“ sadrži:
-

Izjava kojom natjecatelj NE pristaje na objavu imena umjetnika nakon završetka natječaja
ako rad nije odabran. Ukoliko ova izjava nije dostavljena, smatrat će se da umjetnik pristaje
na objavu imena

c)

Omotnica C s natpisom „DOKAZI SPOSOBNOSTI OSOBA ZA IZRADU UMJETNIČKOG
RJEŠENJA ZA SPOMENIK – HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA“
sadrži:

-

Dokaze koji su navedeni pod točkama VI i VII. Ove dokumentacije

VI. ISKLJUČENJA PONUDITELJA
6.1.Obvezne osnove za isključenja gospodarskog subjekta
R.b
r
1.

Obvezne osnove isključenja

Dokumenti za dokaz

DIO A. Javni naručitelj isključiti će gospodarskog subjekta iz
postupka javne nabave ako utvrdi da:

Izvadak iz kaznene evidencije ili
drugog odgovarajućeg registra ili,
ako
to
nije
moguće,
jednakovrijedni
dokument
nadležne sudske ili upravne vlasti
u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno
državi čiji je osoba državljanin,
kojim se dokazuje da ne postoje
osnove za isključenje

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin
Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

Ako

se

u

državi

poslovnog
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– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje
kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog
zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz
Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju),
članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka
254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291.
(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito
pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje
mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje
mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju),
članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka
337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito
posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje
mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,
71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju

nastana gospodarskog subjekta,
odnosno državi čiji je osoba
državljanin ne izdaju navedeni
dokumenti ili ako ne obuhvaćaju
sve navedene okolnosti , oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod
prisegom ili, ako izjava pod
prisegom prema pravu dotične
države ne postoji, izjavom
davatelja s ovjerenim potpisom
kod nadležne sudske ili upravne
vlasti,
javnog
bilježnika
ili
strukovnog ili trgovinskog tijela u
državi
poslovnog
nastana
gospodarskog subjekta, odnosno
državi čiji je osoba državljanin.
Sukladno čl. 20. St. 10. Pravilniku
o Dokumentaciji o nabavi te
ponudi u postupcima javne
nabave 8 NN 65/17) izjavu može
dati o osoba po zakonu ovlaštena
za zastupanje gospodarskog
subjekta za gospodarski subjekt i
za sve osobe koje su članovi
upravnog,
upravljačkog
ili
nadzornog tijela ili imaju ovlasti
zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora gospodarskog subjekta

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom
poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258.
(subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom
poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz
Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim
aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na
terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101.
(obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje)
Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na
terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz
Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
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– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca)
Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne
novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11.
i 143/12.)
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona
(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01.,
111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,
57/11., 77/11. i 143/12.)

2.

DIO B- Ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u
Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog
ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin
Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za
kaznena djela iz točke 16.1. podtočaka od a) do f) ove
Dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja,
prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin,
obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka
od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Javni naručitelj isključiti će gospodarskog subjekta iz postupka
javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio
obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

Potvrda porezne uprave ili drugog
nadležnog
tijela
u
državi
poslovnog nastana gospodarskog
subjekta kojom se dokazuje da ne
postoje osnove za isključenje

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni
nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni
nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz
postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu
plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda
plaćanja.
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VII. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
7.1. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv uvjete sposobnosti, i dokumenti
kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

Rbr.
1.

Uvjet sposobnosti
Pravna i poslovna
sposobnost

Naziv dokaza o sposobnosti
Isprava o upisu u obrtni, strukovni ili
drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta

Naziv izdavatelja dokaza
Odgovarajući izvod, a ako
se oni ne izdaju u državi
sjedišta daje se izjava s
ovjerom
potpisa
kod
nadležnog tijela

Starost
dokaza
Ne stariji od
3 mjeseca
od početka
natječaja

Važeće
članstvo
u
određenoj
strukovnoj organizaciji potrebno radi
obavljanja djelatnosti povezane s
predmetom nabave

2.

Napomena: Natjecatelj može dokaze dostaviti i u neovjerenoj preslici i oni ovise o vrsti
rješenja koje se nudi tj. oni su dokazi za budući pregovarački postupak bez prethodne objave.

VIII. KRITERIJI ZA ODABIRA NATJEČAJNOG RADA
Utvrđuju se sljedeći kriteriji po kojima će Ocjenjivački sud vrednovati natječajne radove:
- usklađenost umjetničkog rješenja s natječajnim programom
- simbolička vrijednost rješenja
- umjetnička vrijednost rješenja
- ambijentalna kvaliteta rješenja
IX. NAGRADE

-

Prva nagrada

30.000,00 kn

-

Druga nagrada

18.000,00 kn

-

Treća nagrada

12.000,00 kn

-

Obeštećenje pozvanim autorima 7.000,00 kn
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X. ZAVRŠNE ODREDBE
10.1. Naručitelj ima pravo poništiti natječaj ukoliko Ocjenjivački sud odluči da nijedan rad ne
udovoljava kriterijima Naručitelja.
10.2. Iz natječaja će se isključiti radovi:
- predani nakon isteka roka za predaju natječajnih radova
10.3. Predajom rada autori pristaju na Opće uvjete natječaja, na javno izlaganje i
publiciranje rada, osim ako je drugačije navedeno u izjavi iz omotnice B. Natjecatelj je
dužan sve do objave rezultata natječaja držati svoj rad anonimnim.
10.4. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava. Autor izjavom
garantira da je njegovo djelo originalni autorski rad.
10.5. Autor prvonagrađenog rada i Naručitelj natječaja dužni su postupati u skladu sa
zaključcima i preporukama Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije djela koje
proizlazi iz prvonagrađenog rada.
10.6. Naručitelj natječaja ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastalih transportom
ili redovnim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem natječajnih radova na izložbi.
10.7. Ovaj Natječaj raspisan je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i pravilima struke koji
nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi kojeg su se svi sudionici natječaja
obvezni pridržavati.
Naziv i adresa žalbenog tijela te rok za izjavljivanje žalbe
Sukladno čl. 414 ZJN 2016, rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili
odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu žalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje
radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju
Zakona trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo žalitelja.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na adresu : Državna
komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, Republika Hrvatska.
Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim
sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i
EOJN.
Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.
Žalba koja nije dostavljena naručitelju istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, smatrat će
se nepravodobnom.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi natječaja nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi
postupka za prethodnu fazu.
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B. PROGRAM NATJEČAJA

1. UVODNO OBRAZLOŽENJE

Povodom 24 te godišnjice završetka Domovinskog rata spomen obilježje se podiže u spomen na
poginule branitelje s Trogirskog područja u Domovinskom ratu te događaje koji su se odvijali na
tom području od 1991. do 1995. godine. Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Trogira 23.
srpnja 2018.g. godine i inicijative gradonačelnika Ante Bilića, Udruge roditelja poginulih branitelja
"TROGIR" i HVIDRA Trogir, pokrenulo je aktivnosti kojima je cilj odabir, izvedba i postavljanje
umjetničkog rješenja koje bi trebalo biti otvoreno 13. studenog 2019. godine.
Pravnu osnovu za realizaciju navedenog zahvata čine:
A. Odluka o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (Klasa:61208/17-01/20, Urbroj: 2184/01-31/01-18-3) - Odluka gradskog vijeća od 23.07.2018.g. o izgradnji
spomen obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Parku Žudika na lokaciji:

B. Odluka o imenovanju članova ocjenjivačkog suda (Klasa:612-08/17-01/20, Urbroj:2184/0131/01-19-04), imenovani su članovi Ocjenjivačkog suda u sastavu: Matko Mijić, Ivo Babić, Šimat
Banov, Ivica Baturina i Lidija Medić.

U namjeri da kreativni potencijal natjecatelja pred ovim iznimnim umjetničkim izazovom potaknemo
u najboljem smjeru, Ocjenjivački sud je zaključilo da natjecateljima ne sugerira formu (figuralno ili
apstraktno) niti obilježja budućeg rješenja u stilskom smislu, smatrajući da se na taj način natjecatelji
mogu osloboditi stega „očekivanog“ konteksta ocjenjivačkih preferencija.
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2. UPUTE ZA IZRADU UMJETNIČKOG RJEŠENJA
Prijedlozi umjetničkih rješenja Spomen obilježje izgradit će se na sjevernom dijelu parka Žudika k.č.
3773/1 k.o. Trogir. Spomenik treba smjestiti na širi prostor polukružnog dijela pločnika koji se nalazi
na parkovoj stazi u sjeveroistočnom dijelu gradske jezgre. Natječajno rješenje treba, osim same
skulpture svakako uključivati i uređenje njenog neposrednog okoliša, što uključuje hortikulturalno
uređenje, tretman podne plohe, osvjetljenje i raspored elemenata urbane opreme.
Spomen obilježje treba smjestiti u parkovni ambijent i njena visina ne smije prelaziti 2 m. Podlogu
kamenog pločnika moguće je proširiti. Pri planiranju proširenja okolno zelenilo se mora maksimalno
sačuvati, a sam spomenik ne smije negirati parkovni karakter prostora. Pri osmišljavanju volumena
spomenika ne smije biti premasivan, te ga treba tretirati jednako vrijedno sa svih strana
Isto vrijedi i za opis materijala i tehnologiju izvedbe umjetničkog rješenja. Od natjecatelja se očekuje
detaljan opis svih zahvata uz pripadajuću količinsku, tehnološku i financijsku specifikaciju koja se
odnosi na ukupni zahvat.
3. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
GRAFIČKI PRILOZI





Idejno umjetničko rješenje ( tlocrtno rješenje postave spomenika s prijedlogom uređenja terena
i prijedlogom rasvjete u mjerilu prema izboru autora)
Maketa umjetničkog rješenja u mjerilu prema izboru autora
Karakteristični detalji (ovisno o predloženom rješenju)
Prostorni prikazi ukupnog rješenja (prema izboru autora, a obavezno dva različita prikaza iz
vizure pješaka prema ulazu u Žudiku s fotomontažom umjetničkog rješenja).

Grafički prilozi predaju se nekaširani, u formatu listova koje autor smatra najprimjerenijim za
predstavljanje rješenja.
TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE
Tekstualno obrazloženje mora sadržavati :
-

opis koncepta rješenja,
opis umjetničkog rješenja,
opis materijala za izvedbu,
opis prijedloga rasvjete spomenika,
opis prijedloga hortikulturnog rješenja,
opis karakterističnih detalja uređenja terena, obrade podova, i sl.
smanjene grafičke priloge

Tekstualno obrazloženje treba biti isporučeno u 3 (tri) primjerka u A3 formatu.

C. PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ U SVRHU IZRADE NATJEČAJNOG
RJEŠENJA
-

Ortofoto snimak
Geodetski snimak
Fotografije lokacije (prilog)
GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II br. 1/2, Trogir
www.trogir.hr
Stranica 12 od
12

