
Страна 1 од 4 

 

 
 

Република Србија 

АП Војводина        Број: 404-168/2019-IX 

Град Сремска Митровица       Дана: 05.04.2019.год. 

Градска управа за образовање, културу и спорт 
Сремска Митровица 

Ул.Светог Димитрија бр.13 
 

 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/2015 и 

68/2015), Градска управа за образовање, културу и спорт Града Сремска Митровица 

објављује: 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН 

- ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕНИКА ЋИРИ МИЛЕКИЋУ - 

Рд.бр.1.2.5. 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Градска управа за образовање, културу и спорт Града Сремска Митровица ул.Светог 

Димитрија бр.13 – www.sremskamitrovica.rs . 

 

 

2. Врста наручиоца: 

Орган локалне самоуправе 

 

 

3. Опис и захтев у вези дизајна/конкурсног рада:   

 Скупштина града Сремска Митровица је дана 22.03.2019.године донела Решење о 

образовању одбора за спровођење одлуке о подизању споемника Ћири Милекићу бр.02-

21/2019-I. Задатак одбора је да спроведе поступак избора идејног решења за споменик Ћире 

Милекића у складу са Одлуком о подизању и одржавању споменика на територији Града 

Сремска Митровица („Сл.Гласник РС“ бр.7/2018). 

 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 – стату 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. 

http://www.direkcijasm.rs/
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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 Митровице 

 
1881 – 1907.год 

 

Са 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. 

 
 

4. Начин и рок за предају дизајна/конкурсног рада: 

Учесник доставља ДВЕ КОВЕРТЕ / КУТИЈЕ БЕЗ ЛИЧНИХ ОЗНАКА УЧЕСНИКА. 

 

Обе коверте/кутије треба да буду анонимне (без личних ознака учесника) и да садрже само 

следеће податке: 

1. Градска управа за образовање, културу и спорт, Светог Димитрија бр.13, Сремска 

Митровица; 

2. Конкурс за дизајн „Израда идејног решења споменика Ћири Милекићу“ 

3. Шифру учесника (5 алфанумеричких ознака по избору учесника) 

4. Назнаку „КОНКУРСНИ РАД“ (прва коверта/кутија) 

5. Назнаку „ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ“ (друга коверта) 

 

Учесници сами бирају шифре конкурсног рада. Шифра садржи пет 

(5) алфанумеричких ознака у комбинацији по избору учесника. 

 

Без обзира на начин достављања, благовременим ће се сматрати конкурсни рад који 

стигне на писарницу Наручиоца до 06.05.2019.године до 09:00 часова, на адресу: Град 

Сремска Митровица, Градска управа за образовање, културу и спорт, ул.Светог Димитрија 

бр.13, 22000 Сремска Митровица. 

 Отварање коверти/кутија са назнаком „КОНКУРСНИ РАД“ ће се обавити истог дана, 

односно 06.05.2019.године у 10:00 часва, у просторијама Градске управе за образовање, 

културу и спорт. 

 Отварање коверти са назнаком „ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ“ ће се обавити дана 

10.05.2019.године у 09:30 часова у просторијама Градске управе за образовање, културу и 

спорт. 
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5. Критеријум за оцену дизајна: 

Избор идејног решења жири ће извршити применом критеријума економски најповољније 

понуде. 

 

# ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ПОНДЕРИ 

1 Испољени естетски квалитети у раду на форми 21 

2 Професионална презентација идејног решења 21 

3 Препознатљив лични печат аутора / оригиналност идеје 21 

4 Идејна повезаност пројекта са техничко-технолошким аспектом у 

завршној реализацији у трајном материјалу 

21 

5 Понуђена цена 16 

 

Сваки члан жирија оцењује идејно решење по сваком елементу критеријума од 1-4 

пондерима у распону од 1-7 тако да идејно решење може добити максимално 21 пондер по 

елементу критеријума изузев понуђене цене (7 пондера по члану жирија). Укупан број 

освојених пондера зависиће од добијеног збира пондера свих чланова жирија додајући број 

пондера добијен на основу понуђене цене. 

Жири је самосталан у одлучивању и разматра анонимне конкурсне радове / идејна 

решења искључиво на основу наведених елемената критеријума. 

 

Понуђена цена као елемент критеријума израчунава се путем формуле при чему најнижа 

понуђена цена добија највећи број пондера. 

 

 
 

Легенда: 

ОБП – Остварен број пондера 

Цмин – најнижа понуђена цена 

ЦП – цена која се пондерише 

 

 

6. Имена чланова жирија 

Председник жирија 
1.Татјана Јесретић, историчар уметности - конзерватор 

 

Чланови жирија 

2.Иван Филиповић, инжењер архитектуре – конзерватор 

3.Обрад Вученовић, саобраћајни инжењер – урбаниста 

 

Саставни део жирија чини известилац који спроводи поступак конкурса за дизајн, пружа 

стручну и техничку помоћ жирију и стара се о примени Закона о јавним набавкама и других 

закона и подзаконских аката током спровођења конкурса за дизајн. Известилац нема право 

гласа у избору економски најповољнијег конкурсног рада. 

 

Известилац: 

Ведран Ђукић, мппм – службеник за јавне набавке 
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7. Да ли одлука жирија обавезује Наручиоца 

Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донету у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконских актима и засновану на професионалним и етичким начелима рада. 

 

 

8. Да ли ће са победником бити закључен уговор: 

Са Учесником који достави одговарајућу и прихватљиву понуду која није одбијена због 

битних недостатака која и освоји највећи број пондера на основу оцене жирија и понуђене 

цене, Наручилац ће закључити уговор. 

 

9. Рок за доношење одлуке Наручиоца: 

Наручилац ће одлуку донети у року од 25 дана од дана отварања коверти са ознаком 

„ПОДАЦИ О АУТОРУ“. 

 

10. Лице за контакт: 

Лице за контакт је Ведран Ђукић, мппм – службеник за јавне набавке и известилац у 

предметном поступку. 

 

Адреса: Светог Димитрија бр.13 

Имејл: javnenabavke.sm@yahoo.com 

Тел:022/215-2116 

 

 

mailto:javnenabavke.sm@yahoo.com

