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	Text1: Градска управа за образовање, културу и спорт Града Сремска Митровица
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	Text5: На основу наведеног Решења, Одбор за спровођење одлуке о подизању споемника Ћири Милекићу је дана 25.03.2019.године израдио Стручно мишљење – идејно решење за подизање споменика Ћири Милекићу које дефинише полазне параметре за идејно решење и подизање споменика и то:1. Да споменик буде изведен као стојећа фигура висине од 2 до 2,2м у реалистичном маниру, стилски везан за епоху 19.века из које је историјска личност Ћира пл. Милекић.Представљена фигура треба да држи у једној руци књигу – статут града са аплицираним грбом.2. Да споменик буде изведен у традиционалним материјалима, скулптура од бронзе а постамент од квалитетног природног камена са пар степеника  формираних око постамента.3. Да се споменик постави на главном тргу који носи његово име, тако да лицем буде окренут ка згради Српског дома.4. Да се уреди и површина око споменика са постављањем партерног уређења фонтане воденог огледала, жардињера и сл.5. На постааменту уклесати текст ћириличним писмом – фонт Георгиа и то са предње стране:ЋИРА пл. МИЛЕКИЋ*5.1.1847 - +9.8.1908.Први градоначелник Митровице1881 – 1907.годСа задње стране споменика – постамента уклесати текст са представом грба, величине 40цм у пречнику.Учесници су обавезни да израде и доставе фигуре висине 60цм које ће презентовати дизајн решење споменика и које ће бити предмет стручне оцене жирија уз који достављају модел главе споменика Ћири Милекићу у гипсу у размери 1:1.Учесници су обавезни да уз фигуру и модел главе доставе и текстуални део, односно техничко-технолошки опис везан за израду и постављање споменика до 3000 карактера.Достављени текстуални део не сме садржати личне податке учесника којима би се нарушила анонимност током фазе евалуације и оцењивања пристиглих радова од стране жирија.
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	Text10: Остварени број пондера није коначан. На другом јавном отварању коверти са подацима о ауторима конкурсних радова а након израчунавања оствареног броја пондера по основу цене као елемента критеријума, сабирањем свих пондера утврдиће се победник конкурса за дизајн.
	Text9: Није применљиво.
	Text8: На основу првог извештаја жирија узимајући у обзир елементе критеријума (без цене) аутор конкурсног рада под шифром "11111" је оценама жирија добио укупно 49 пондера док је аутор конкурсног рада под шифром "ТОХИК" оценама жирија добио укупно 35 пондера.
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