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1. OPDI UVJETI NATJEČAJA 

 

1.1. Natječaj se provodi u skladu s odredbama koje se primjenjuju na natječaj, te 

odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i Pravilnika o 

natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja 

krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, 

ukoliko iste nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o javnoj nabavi.  

 

1.2. NARUČITELJ I RASPISIVAČ natječaja (u daljnjem tekstu: Raspisivač) je: Grad Sisak, 

Rimska 26, Sisak, kojeg zastupa gradonačelnica Kristina Ikid Baniček. 

 

OIB: 08686015790 

MB: 02553040 

Tel: 044 / 510 106 

Fax: 044 / 510 201 

Web stranice: www.sisak.hr 

E-mail: gradonacelnica@sisak.hr 

 

U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi članka 13. stavka 8. Zakona o 

javnoj nabavi, Raspisivač izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u 

sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 

i 13/14). 

 

1.3. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je: Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, Sisak. 

 

Kontakt osoba: Tajana Prvonožec, mag.ing.arch.  

E-mail: tajana.prvonozec@sisak.hr 

Tel: 044/ 510 106 

 

1.4.    IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG PROGRAMA su: 

Zoran Burojevid, dipl.pov.umj. 

Novela Rimay Ferenčak, dipl.ing.arh., ovl. arh. 

Domagoj Vukovid, dipl.ing.arh., ovl. arh. 

 

1.5. VRSTA NATJEČAJA: Natječaj – javni, pozivni, otvoreni, anonimni, prvog stupnja 

složenosti, natječaj od posebnog interesa za grad Sisak, urbanističko - likovni. 

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora za 

izvedbu autorskog djela, CPV:  71230000-9 Organizacija natječaja za arhitektonske 

projekte.  

http://www.sisak.hr/
mailto:gradonacelnica@sisak.hr
mailto:tajana.prvonozec@sisak.hr
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Ugovor o uslugama za izvedbu namjerava se sklopiti na temelju pregovaračkog 

postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog 

natječajnog rada, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o 

javnoj nabavi. 

 

1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: temeljena je na iznosu nagrada i isplata 

sudionicima, definiranih prema procjeni Raspisivača o vrijednosti planiranih radova. 

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, odnosno izrada idejnog 

urbanističko-likovnog rješenja: 180.000,00kn (procjena Raspisivača) 

 
1.7. SVRHA I CILJ natječaja je odabir najboljeg idejno urbanističko - likovnog rješenja 

spomenika Slavi Strieglu, a koje će poslužiti kao podloga za izvedbu spomenika 

Slavi Strieglu. 

 

1.8. PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne stručne osobe koje ispunjavaju 

najmanje jedan od ovih pet uvjeta: 

-  umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru; 

-  umjetnici sa završenom likovnom akademijom; 

-  arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom; 

-  dizajneri sa završenim Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu 

- umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošdu u priznatim galerijskim 

prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU. 

Također, ukoliko se idejnim rješenjem predviđaju intervencije na urbanom okolišu, 

odnosno ukoliko se izrađivač odluči raditi urbanističke intervencije, potrebno je 

ispuniti uvjet da je jedan član autorskog tima ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili 

mag.ing.arch.  

 

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 suradnici ne mogu predati još i natječajni rad 

samostalno. 

 

1.9. Pozvani umjetnici: 

Marijan Glavnik 

Kuzma Kovačid 

Petar Ujevid 

Pozvani umjetnici imaju pravo na obeštedenje za sudjelovanje u iznosu od 2.000,00 

kn neto, ukoliko dostave natječajni rad u skladu s Uvjetima i Programom natječaja. 
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1.10. Članovi  Ocjenjivačkog  suda,  njihovi  zamjenici,  članovi  Tehničke  komisije,  

sastavljač natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne 

grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom natječaju. U natječaju ne smiju 

sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi 

natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. 

Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu 

predati natječajni rad samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za 

projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time 

ugrožava konkurencija 

 

1.11. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o natječaju staviti de se na raspolaganje 

svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, prema slijededem: Poziv na 

natječaj i Natječajna dokumentacija objaviti de se u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave u Narodnim novinama (EOJN). Bez odgode, isti dan, a nakon objave u EOJN, 

Poziv na natječaj i Natječajna dokumentacija objaviti de se na web stranicama Grada 

Siska, www.sisak.hr. Obavijest o raspisu natječaja bit de dostavljena dnevnom tisku – 

Večernjem listu te Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekata, 

Društvu arhitekata Zagreba i Hrvatskom društvu likovnih umjetnika.  

 

2.  ROKOVI 

 

2.1. Natječaj je otvoren s danom objave u Elektronskom oglasniku javne nabave i web 

stranicama Grada Siska www.sisak.hr. Datum početka natječaja je 22. veljače 2016. 

godine. Natječaj de biti objavljen i u dnevnom tisku – Večernjem listu. 

 

2.2. Natječajne podloge (dokumentaciju), pripremljene u odgovarajudem digitalnom 

formatu Raspisivač stavlja na raspolaganje natjecateljima ovdje 

(http://tinyurl.com/striegl)  

 

2.3. Natječajne podloge mogu se i podidi i radnim danom od 8.00 do 16.00 sati u Gradu 

Sisku, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, temeljem 

prethodnog usmenog dogovora na tel.  044 510 106. 

 

2.4. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 10. ožujka 2016. godine.  

 

Pitanja se dostavljaju na Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša, Rimska 26, Sisak, isključivo u pisanoj formi na e-mail 

tajana.prvonozec@sisak.hr ili adresu Grada Siska. 

Pisani odgovori na pitanja iz ove točke bit de objavljeni do 21. ožujka 2016. godine  

na web stranicama Grada Siska www.sisak.hr.  

 

http://www.sisak.hr/
https://www.dropbox.com/sh/32dhu28brm6qmxm/AACZe2ToDiwNuPszdw1IfBp8a?dl=0
http://tinyurl.com/striegl
mailto:tajana.prvonozec@sisak.hr
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2.5. Rok predaje natječajnih radova je  31. ožujka 2016. godine do 12.00 sati u Gradu 

Sisku, Rimska 26, Sisak, bez obzira na način dostave.   

 

Pošiljke de stedi uvjete za nadmetanje ukoliko stignu do 31. ožujka 2016. godine do 

12.00 sati. Svi se prilozi dostavljaju anonimno, bez šifre, potpisa, oznake ili slično - 

tako da se pri otvaranju mogu označiti šifrom. Radovi se predaju u zapečadenom 

omotu. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada kojom se rad 

kasnije pri žiriranju obilježava.  

 

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada 

potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani 

na omotu natječajnog rada  pod „pošiljatelj“ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti 

adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti 

upudivati na autora natječajnog rada.  

 

2.6. Ocjenjivački sud završit de s radom najkasnije do 15. travnja 2016. godine. 

 

2.7. Obavijest o rezultatima natječaja bit de dostavljena svim natjecateljima putem 

elektroničke pošte na adresu koju su predali uz rad najkasnije osam (8) dana od 

završetka rada Ocjenjivačkog suda. Raspisivač de objaviti potrebne objave i u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, web stranicama Grada Siska www.sisak.hr 

kao i u dnevnom tisku. 

 

2.8. Anonimnost de se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne ocjeni natječajne radove, 

izradi rang listu radova te dok imenovane stručne osobe iz povjerenstva za Javnu 

nabavu od strane Raspisivača ne provjere prava i sposobnost natjecatelja koji su 

rangirani, odnosno sve dok Ocjenjivački sud ne donese konačnu odluku o 

nagradama. Po završetku postupka ocjenjivanja, Odluka, mišljenje, izvješde i zapisnici 

dostavljaju se Raspisivaču na daljnje postupanje. 

 

2.9. Nakon objave rezultata natječaja, svi natječajni radovi bit de prezentirani na izložbi 

natječajnih radova u Sisku. O datumu i mjestu održavanja izložbe kao i točno vrijeme 

održavanja razgovora s Ocjenjivačkim sudom natjecatelji de biti posebno obaviješteni 

putem elektroničke pošte, a obavijest de biti objavljena i na web stranicama Grada 

Siska najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o nagrađenim 

radovima. 

 

2.10. Radove koji nisu nagrađeni ponuditelji su dužni podidi u roku od 30 dana od 

završetka izložbe, nakon kojeg roka naručitelj ne odgovara za radove. 

  

http://www.sisak.hr/
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3. NAGRADE 
 

3.1. Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i 

odgovaraju uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedede 

nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:  

 
I.   nagrada  15.000,00 kn 

II.  nagrada  10.000,00 kn 

III. nagrada               7.000,00 kn 

 U svrhu isplate Provoditelj de s nagrađenim natjecateljima sklopiti Ugovor o 

autorskom djelu ili de nagrađeni natjecatelji izdati račun sukladno zakonskim 

propisima.  

3.2. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje. 

 

3.3. Ako stigne manji broj radova u smislu točke 3.1. proporcionalno de se smanjiti broj i 

fond nagrada. 

 

3.4. Ocjenjivački sud de dodijeliti nagrade prema konačnom poretku radova koji su ušli u 

uži izbor. Dodijelit de se jedna prva nagrada.  

 

4. OCJENJIVAČKI SUD 

 

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova. 

1. Goran Grgurač, prof., Predsjednik OS-a 

2. Zoran Burojević, dipl.pov.umj.  

3. Tonko Maroević, akademik, povjesničar umjetnosti 

4. Željko Kovačić, dipl.ing.arh. 

5. Domagoj Vuković, dipl.ing.arh., ovl.arh. 

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:  

1. Novela Rimay Ferenčak, dipl.ing.arh., ovl.arh.  

 

Tehnička komisija: 

1. Domagoj Orlid, dipl.ing.prom., 

2. Tomislav Dumančid, dipl.ing.arh.,  

 

Stručna savjetnica: 

1. Ivana Miletid Čakširan, konzervatorica, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku za 

područje Sisačko-moslavačke županije 
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Tajnica natječaja: 

1. Tajana Prvonožec, mag. ing. arch. 

 

5. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA 
 
Natjecatelji prema dostavljenom Programu i Opdim uvjetima natječaja izrađuju umjetničko  

rješenje koje mora sadržavati sljedede: 

  

  5.1. GRAFIČKI PRILOZI 

1. Prikaz prostorne dispozicije (situacija, prostorni koncept) M 1:200  sa svim 

potrebnim obrazloženjima za razumijevanje definiranja mikrolokacije i pozicijama 

urbane opreme 

2. skice spomenika sa karakterističnim detaljima 

2. simulacije spomenika u prostoru 

3. prikaz detalja potrebnih za razumijevanje natječajnog rada 

4. skice ili fotografije modela rješenja 

 

Za adekvatno razumijevanje umjetničkog rješenja spomenika propisuje se maksimalno 2 

lista formata DIN A1 (841x594 mm)-portrait za grafičke priloge. 

 

5.2. MODEL 

Potrebno je dostaviti najmanje jedan (1) model ili maketu umjetničkog rješenja spomenika 

u omjeru 1:10. 

Materijal za izradu modela izabire autor. 

 

5.3. TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE 

Sadrži: 

1. Tehnički opis – detaljni opis umjetničkog rješenja s obveznim osvrtom na materijale i 

konstrukciju, 

2. Detaljni opis odabrane mikrolokacije s osvrtom na okoliš 

3. Prijedlog osvjetljenja 

4. Procjena troškova izvedbe, 

5. Umanjeni grafički prikazi natječajnog rada 

 

Uz tekstualni dio treba priložiti popis svih priloga natječajnog rada. 

 
5.4. CD S KOMPLETNIM PRILOZIMA NATJEČAJNOG RADA 

Svi grafički i tekstualni prilozi obavezno se predaju i na CD ili DVD mediju s PDF datotekama 

svih priloga (svi grafički i tekstualni prilozi u .pdf formatu).  
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5.5. POPIS SVIH PRILOGA 

U omotu natječajnog rada potrebno je priložiti popis svih priloga natječajnog rada. Svi 

prilozi van ovog popisa nede biti razmatrani od strane članova Ocjenjivačkog suda. 

 

Grafički dio predaje se na maksimalno 2 papira formata DIN A1 (841x594 mm)-portrait, a 

tekstualni dio rada (A3 ili A4), uvezan u tri primjerka. 

 

6.       KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA 

 

6.1.  Kriteriji po kojem de Ocjenjivački sud ocjenjivati natječajne radove: 

Formalni kriteriji - usklađenost rada s uvjetima natječaja  

Isključit de se radovi: 

a)  predani poslije roka navedenog u točci 2.5.  

b)  koji ne sadrže priloge navedene u točci 5.  

c)  čija oprema natječajnog rada nije u skladu s točkom 7. 

d) koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i 

ostalim uvjetima natječaja.   

 

Pored usklađenosti rada s Uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih 

priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud de se voditi sljededim kriterijima: 

-  ocjena vrijednosti prostornog koncepta spomenika u odnosu na ukupnost gradskih 

osobitosti (naselje, rijeka Kupa, središte naselja, makrolokacija, mikrolokacija)  

-  ocjena vrijednosti oblikovanja urbanog krajolika 

-  ocjena vrijednosti oblikovanja spomenika 

-  ocjena značenjske vrijednosti spomenika 

-  ocjena primjerenosti koncepta spomenika, 

-  ocjena jasnode prikaza autorovog prikaza ideje 

-  ocjena posebnosti natječajnog rada 

-  ocjena prijedloga rješenja urbane opreme spomenika i neposrednog okoliša 

-  ocjena iskazane cijene izvedbe spomenika i ostalih radova na lokaciji 

- ukoliko ju natječajni rad sadržava ocijenit de se etapnost realizacije predloženog 

spomenika i realizacije uređenja neposrednog okoliša 

 
7. OPREMA NATJEČAJNOG RADA 
 

7.1. Propisuje se DIN A1 (841x594 mm)-portrait format za sve grafičke prikaze 

(nekaširano) uz upotrebu maksimalnog mogudeg broja listova (2) koji su potrebni za 

razumijevanje rada. Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i 

latiničnom pismu. 

 

7.2. Tekstualno obrazloženje mora biti uvezano u formatu A4 ili A3 u tri (3) primjerka. Uz 

tekstualni dio treba priložiti popis svih priloga natječajnog rada. 
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7.3. Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se na CD ili DVD mediju u .pdf formatu, 

zatvorenom u tvrdi omot jedan primjerak. Radi kasnijeg objavljivanja rezultata 

natječaja, izrade kataloga natječajnih radova, predstavljanja natječajnih radova na 

izložbi, mole se autori da prilože na digitalnom nosaču i listove natječajnog rada u 

formatu .pdf  

 

7.4. Radovi  se predaju kao anonimni, u zapečadenom omotu. Svi se prilozi dostavljaju 

bez šifre, potpisa ili slično, jer de pri otvaranju biti označeni šifrom. 

 

7.5. Uz natječajni rad natjecatelj je dužan predati priloge I, II i III te tri (3) zapečaćene, 

neprozirne omotnice označene slovima  'A, B, C'  odnosno nazivima “AUTOR”,  

“ADRESA  ZA  OBAVIJESTI”  i  " OVLAŠTENA OSOBA", koje sadrže slijedede podatke: 

 

A) OMOTNICA S NATPISOM "AUTOR" s prilogom I:  

A.1. Ime/imena autora 

A.2. Adresa, adresa elektroničke pošte i broj mobilnog telefona autora 

A.3. OIB autora 

A.4. Broj IBAN (žiro‐računa s naznakom banke) 

A.5. Raspodjela  nagrada   u   postocima,  dokument  potpisan  od   svih   autora   

pojedinog natječajnog rada 

A.6.  Informaciju o mirovinskom fondu (MIO I ili I i II stup) 

A.7.  Informaciju da li je autor kao fizička osoba obveznik PDV‐a 

 

Omotnica s natpisom „AUTOR“ sadrži i slijedede podatke uz ispunjen Prilog I koji je 

sastavni dio Opdih uvjeta: 

a) za isplatu pojedincima 

‐  ime/imena autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog 

rada s adresom i brojem telefona; 

‐  OIB i naziv porezne uprave kojoj se plada porez; 

‐  broj i naziv banke te broj žiro računa; vrsta poreznih obveza koje treba 

podmiriti; 

‐  izjava o podjeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora 

natječajnog rada, te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu izradu) 

b) isplata na tvrtku 

‐  ime/imena autora s adresom i brojem telefona; 

‐  naziv tvrtke, te broj žiro računa, MB i OIB; 

‐  izjava autora o isplati honorara na žiro‐račun tvrtke, potpisana od svih autora 

 

Izjava natjecatelja o sudjelovanju, potpisana i ovjerena pečatom od strane osobe 

ovlaštene osobe  natjecatelja u  kojoj  se  moraju navesti imena i  adrese autora 

natječajnog rada,  te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada. 



 

 Natječaj za idejno urbanističko – likovno rješenje spomenika Slavi Strieglu u Sisku 

 

12 
 

Pravne osobe, partnerstva i radne udruge moraju uz navedeno navesti i 

opunomodenika u  zastupanju. Izjavu potpisuju svi autori, a u slučaju pravne osobe, 

partnerstva ili radne udruge barem opunomodenik. Svojim potpisom natjecatelji 

potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog, i da 

posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada, te ovlasti 

eventualnog, djelomičnog ili potpunog, ustupanja prava na iskorištavanje autorskog 

djela Raspisivaču. Potpisom natjecatelji potvrđuju da, prema uvjetima natječaja, 

imaju pravo sudjelovanja, da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za 

daljnju razradu natječajnog rada,te da su za navedeno ovlašteni i  sposobni.  

Ukoliko to  nisu  moraju  unaprijed imenovati ovlaštenu i sposobnu osobu te za istu 

dostaviti dokaze sposobnosti sukladno točki 8.3.C. 

 

B) OMOTNICA S NATPISOM "ADRESA ZA OBAVIJESTI" 

‐ ime, adresa, adresa elektroničke pošte i broj telefona/mobitel kontakt osobe 

u vezi povrata rada i svih obavijesti vezano za natječaj. 

-  Izjava kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka 

natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat de se da 

autor pristaje na objavu imena. 

 

Napomena: 

Omotnice s nazivom „AUTOR“ I „ADRESA ZA OBAVIJEST“ otvara Ocjenjivački sud po 

potvrdi od imenovanih stručnih osoba Raspisivača koji provjeravaju prava i 

sposobnost natjecatelja koji su rangirani, nakon donošenja Odluke o nagradama i 

izrade obrazloženja za sve radove. U slučaju da jedan ili više nominiranih radova ne 

zadovoljava tražene uvjete sposobnosti, odnosno ukoliko isti ne dostavi izvornike 

sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi, ocjenjivački sud de po prethodno 

rangiranim radovima nominirati druge radove, za koje se postupak provjere provodi 

od strane stručnih osoba Raspisivača. 

 

C) OMOTNICA S NATPISOM "OVLAŠTENA OSOBA" sadržava dokaze za „ovlaštenu 

osobu“ koja se predlaže za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez prethodne 

objave sukladno članku 28. st.2. toč.2. Zakona o javnoj nabavi za izvedbu 

spomenika za potrebe javne nabave. 

Svi dokazi sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi mogu se priložiti u 

izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom 

jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja. Raspisivač 

može izvršiti provjeru ponuditelja sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi. 
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C.1.  Dokazi za „ovlaštenu osobu“ koja se predlaže za sudjelovanje u 

pregovaračkom postupku bez prethodne objave: 

C.1.1. DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI 

a) Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajudeg registra 

države sjedišta gospodarskog subjekta. 

b) Ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji kako bi ponuditelj mogao 

izvršiti određeni ugovor u državi svog sjedišta. 

Dostavlja se: Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajudeg 

registra i dokaz o članstvu u npr. Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika, 

strukovnoj organizaciji (npr. Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatsko 

društvo likovnih umjetnika, Hrvatsko dizajnersko društvo) ili sl. ili izjava s 

ovjerom potpisa kod nadležnog tijela (javnobilježnička ovjera ili ovjera 

mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja). Izvod ili izjava ne smiju biti 

stariji od 3 (tri) mjeseca od dana početka natječaja (početak natječaja je dan 

slanja poziva na natječaj elektroničkim putem, na stranici www.sisak.hr). 

C.1.2. DOKAZ O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE 

a) Dokaz o nekažnjavanju – Treba dostaviti izjavu osobe po zakonu 

ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti 

starija od 3 mjeseca računajudi od dana početka postupka javne nabave. 

Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika. Predložak izjave o 

nekažnjavanju nalazi se u prilogu ove dokumentacije. Raspisivač može 

tijekom postupka radi provjere zatražiti i druge dokumente. 

b) Potvrda Porezne uprave o stanju duga, kojom se dokazuje da je 

gospodarski subjekt ispunio obvezu pladanja svih dospjelih poreznih 

obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da je 

gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda 

pladanja navedenih obveza. 

Dostavlja  se:   

1.) Potvrda  Porezne  uprave  o  stanju  duga  ne  starija  od  30  dana 

računajudi od dana početka postupka javne nabave, ili 

2.) važedi jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta 

gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili 

3.) izjavu pod prisegom ili odgovarajudu izjavu osobe koja je po zakonu 

ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne 

sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili 

trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s 

ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 

dana računajudi od dana početka postupka javne nabave, ako se u 

državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili 

jednakovrijedni dokument iz točke 2. 

http://www.sisak.hr/
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c) Raspisivač de isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je 

dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama 

Zakona o javnoj nabavi. 

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz točke  C.1.2. 

Dokazi o nepostojanju razloga za isključenje, utvrđuju se za sve članove 

zajednice pojedinačno. 

Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih 

subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U 

tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da de 

imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, 

prihvadanjem obveze drugih subjekata, da de te resurse staviti na 

raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica 

ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja 

ili drugih subjekata. 

C.1.3. DOKAZ STRUČNE SPOSOBNOSTI 

Dostavlja se dokaz o sljededem: 

- umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru: 
dokumentacija temeljem koje je vidljivo da su realizirali 3 skulpture u 
javnom prostoru (npr. Odluka opdine / grada / županije /crkvene vlasti i 
sl. o realizaciji skulpture ili natječajna dokumentacija); 

- umjetnici sa završenom likovnom akademijom: preslika diplome na 
hrvatskom jeziku; 

- arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom: preslika diplome na 
hrvatskom jeziku; 

- dizajneri sa završenim Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu: preslika diplome na hrvatskom jeziku; 

- umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošdu u priznatim galerijskim 
prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU: dokaz o članstvu. 

 

NAPOMENA: 

Omotnice rangiranih radova pod nazivom „OVLAŠTENA OSOBA“ otvaraju ovlaštene osobe 

Raspisivača nakon rangiranja radova od strane Ocjenjivačkog suda. Ovlaštene osobe  

Raspisivača  provjeravaju  dostavljene  dokumente  na  temelju  kojih  se  utvrđuje postoje 

li obvezni i ostali razlozi za isključenje kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti i tehničke i 

stručne sposobnosti ponuditelja. Ukoliko su svi rangirani zadovoljili uvjete, Ocjenjivački sud 

dodjeljuje otkupe i nagrade i obavještava nagrađene. 
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8.    ZAVRŠNE ODREDBE 

 

8.1. Natjecatelj predajom natječajnog rada prihvada Uvjete natječaja te pristaje na javno 

izlaganje i publiciranje rada. Natjecatelj je za vrijeme natječaja dužan držati svoj rad 

anonimnim, do objave rezultata natječaja o nagrađivanju.  

8.2. Raspisivač/provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštedenja natječajnih radova 

nastala transportom, radom Ocjenjivačkog suda, te postavljanjem izložbe natječajnih 

radova. 

8.3. Natjecatelj se smatra autorom natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u 

svezi s istim. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade natječajnog rada stječe 

vlasništvo samo nad tim primjerkom rada. 

8.4. Izvedba spomenika ugovorit de se s autorom prvonagrađenog rada nakon 

provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. 

Predmetni pregovarački postupak Raspisivač namjerava provesti pod uvjetom da kod 

prvonagrađenog autora nisu utvrđeni razlozi za njegovo isključenje i da je dokazana 

tražena pravna i poslovna sposobnost i tehnička i stručna sposobnost sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi i ovoj dokumentaciji.  

8.5. Autor kojem de se povjeriti izrada spomenika i Raspisivač natječaja dužni su 

postupati u skladu s preporukama Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije 

odabranog rada. 

8.6. Provoditelj natječaja de po završetku natječaja natječajne radove prezentirati putem 

javne izložbe i stručne rasprave te dostaviti Gradu Sisku Protokol Ocjenjivačkog suda 

o rezultatima natječaja u svrhu objedinjavanja stručnog i javnog interesa.  

8.7. Raspisivač zadržava pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe. 

8.8. Dokumentaciju priloženu u  podlogama Natječaja, natjecatelji smiju koristiti 

isključivo u svrhu izrade natječajnog rada. 

8.9. Ovaj natječaj raspisan je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 

143/13 i 13/14) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, 

unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici 

obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, 

primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). 

 

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

 

 

Sisak, veljača, 2016. godine 

 


