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КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН 

Израда идејног решења споменика Ћири Милекићу Рд.бр.1.2.5. 
 

 

Захтев за додатно појашњење бр.1 

У одељку 2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА у тачки 2.2 Назив и ознака из Општег 

речника набавки је наведено 92312230 - Услуге вајара, па ме интересује да ли учесник тј. 

носилац конкурсног рада мора бити професионалац са завршеним факултетом и звањем 

вајара или може бити и аматер? 

 

Одговор  

Како наручилац конкурсном документацијом није предвидео додатне услове за учешће у 

предметном конкурсу за дизајн тако не постоје ни ограничења у погледу квалификација 

учесника сходно чему и „аматер“ испуњава услове учествовања у предметном поступку. 

 

 
 

Захтев за додатно појашњење бр.2 

Да ли ће сви приспели радови на конкурс, после избора идејног решења од стране жирија, 

бити јавно изложени у некој институцији на увид јавности? 

 

Одговор 

Након окончања целокупног поступка, Наручилац ће приспеле конкурсне радове јавно 

изложити у Музеју Срема у Сремској Митровици. 

 

 
 

Захтев за додатно појашњење бр.3 

У одељку 2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА по тачки 2.3 процењена максимална 

вредност конкурса за дизајн износи 2.500.000 динара. У одељку 3. ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ тачка 2. је наведено "Да споменик буде изведен у традиционалним 

материјалима, скулптура од бронзе а постамент од квалитетног природног камена са пар 

степеника формираних око постамента." док се у одељку 7. МОДЕЛ УГОВОРА члан 2. 

наводи се да је предмет уговора израда модела (2,2 м) у односу на идејно решење. Питање је 

следеће: Да ли се максимална вредност односи на израду модела у глини од 2,2 метра у 

одноосу на идејно решење или су максималном вредношћу обухваћени и одливање модела у 

бронзу и израда постамента од камена? 

 



Одговор 

Предмет конкурса за дизајн је израда идејног решења споменика Ћири Милекићу. Чланом 2. 

модела уговора као саставног дела конкурсне документације јасно је дефинисан предмет 

уговора односно израда модела 1:1 стојеће фигуре споменика Ћири Милекићу према идејном 

решењу и прихваћеном конкурсном раду аутора у глини и одливање у гипсу. Одливање 

споменика у бронзи и израда постамента од камена ће бити предмет засебног поступка јавне 

набавке. 

 

 
 

 

Захтев за додатно појашњење бр.4 

У одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тачка 1. је наведено "Представљена фигура 

треба да држи у једној руци књигу - статут града са аплицираним грбом." Како би се избегли 

могући неспоразуми у вези различитих верзија грба, да ли је могуће да поставите 

одговарајућу верзију грба на интернет страници на којој се налази конкурс? 

 

Одговор 

Поступајући по предметном захтеву за додатно појашњење, Наручилац ће у најкраћем року 

извршити измену конкурсне документације на тај начин што ће исту допунити захтеваним 

изгледом грба као и изгледом насловне стране статута. Измена конкурсне документације ће 

бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 


