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ГРАДОНАЧЕЛНИК
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Дана: 22.11.2017. године
КИКИНДА

На основу члана 96. Статута града Кикинде («Сл. лист града Кикинде» број 1/2016 и
17/2016), a уважавајући предлог Комисије за избор идејног решења за подизање спомен
обележја, градоначелник Града Кикинде доноси
ОДЛУКУ
о расписивању:
ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ЈЕДНОСТЕПЕНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА
И ЗА ИЗРАДУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ПОГИНУЛИМ ВОЈНИЦИМА И ПОЛИЦАЈЦИМА
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА КИКИНДЕ У РАТОВИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ
и расписује
ЈАВНИ ОТВОРЕНИ ЈЕДНОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ЗА
ИЗРАДУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ПОГИНУЛИМ ВОЈНИЦИМА И ПОЛИЦАЈЦИМА СА
ПОДРУЧЈА ГРАДА КИКИНДЕ У РАТОВИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ
Повод и циљ израде конкурса:
Са подручја Града Кикинде у ратним деведесетим погинуло је или нестало 39 лица.
Комисија за споменике Града Кикинде, разматрајући иницијативу породица погинулих и
несталих и Одбора за подизање спомен обележја погинулим у ратовима деведесетих,
донела је Мишљење, број III – 01 – 353 – 49 / 2015 од 26. септембра 2016. године, на основу
кога је Скупштина града Кикинде донела Одлуку број: III – 04 – 06 – 35 / 2016 од 24.
октобра 2016. године у вези са подизањем спомен обележја погинулим војницима и
полицајцима са подручја Града Кикинде у ратовима у периоду од 1991. до 1999. године.
Планирано је да јавно откривање спомен обележја буде 24. марта 2018. године када Град
Кикинда, заједно са породицама погинулих припадника војске и полиције и удружењима
грађана, евоцира сећање на почетак бомбардовања, на људске и материјалне жртве
агресије на Србију.
Да би се добило најквалитетније решење за спомен-обележје погинулим борцима и
полицајцима у ратовима деведесетих, а у складу са Одлуком о подизању и одржавању
споменика („Сл. Лист општине Кикинда“, бр. 23/2014 и 14/2015 и „Сл. лист града
Кикинде“, бр. 12/2017-др.одлука) приступило се расписивању конкурса за израду идејног
решења и реализацију одабраног решења споменика погинулим борцима и полицајцима у
ратовима деведесетих.
По свом карактеру конкурс је јавни и општи према домаћој умтничкој јавности.
Задатак конкурса:
Задатак конкурса и смисао уметничког решења је достојно обележавање сећања на
погинуле војнике и полицајце са подручја Града Кикинде у ратовима у периоду од 1991. до
1999. године.
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Као најприкладнија локација за постављање споменика одабрана је локација на Тргу
српских добровољаца испред објекта бр. 11, у зони ужег центра града Кикинде.
Према Плану генералне регулације централног дела Кикинде („Сл. лист града Кикинде“,
бр. 9/2016), одабрана локација се налази у ужем центру града Кикинде, који обухвата
просторно културно – историјску целину. У овој зони је, осамдесетих година прошлог
века, формирана пешачка зона која заједно са објектима културне баштине представља
простор од највеће амбијенталне и културне вредности.
Направити уметничку скулптуру на наведену тему од материјала отпорних на временске
услове као што су метал и камен. Уз скулптуру израдити такође плочу са именима
погинулих војника и полицајаца. У склопу идејног решења дати предлог скулпторског дела
и спомен плоче, у складу са конкурсном документацијом у склопу које се налази и Решење
надлежног завода за заштиту споменика културе, број 659-1/27 од 11.10.2017. године.
Спомен обележје треба да да нови квалитет постојећој вредности простора.
Критеријуми за оцену радова
Поред усклађености рада са програмом и конкурсним задатком, Комисија ће вредновати
предложена решења на основу следећих критеријума:

 однос према теми – значењски квалитети решења;
 оригиналност идеје;
 естетски и обликовни квалитети решења;
 однос према контексту – непосредном и ширем окружењу, културном наслеђу
и специфичностима простора;
 квалитативни допринос укупном амбијенту;
 техничко-технолошке карактеристике решења, материјализација,
експлоатација, одржавање;
 јасноћа приказа и образложења;
 изводљивост предложеног решења
Услови за учешће на конкурсу
Право учешћа на конкурсу имају стручна физичка лица са стеченим формалним
образовањем у области ликовних уметности, примењених уметности и дизајна, као и
уметници са референтним уметничким делима, без обзира на њихову територијалну
припадност и њихове личне особине. Учесници конкурса имају слободу да ангажују
стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели
унапређењу конкурсних решења.
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и
спровођењу конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно с њим сарађује, као
ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује конкурс.

- Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.
- Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати
све делове одређене расписом конкурса.
Тип конкурса:
Јавни отворени једностепени конкурс
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Према начину и предаји рада, конкурс је анониман.
Језик конкурса је српски.
Услови за спровођење конкурса

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа
на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.
Садржај конкурсног рада
Текстуални део
Образложење концепта решења до 6 страна А4 формата садржи:
- објашњење креативне идеје конкурсног решења и опис концепта решења,
- умањене графичке прилоге
Графички прилози
Графички приказ идеје и концепта решења у одговарајућој размери на до А3 формата
- приказ идеје и концепта решења – 2D и 3D,
- прикази концепта решења у контексту окружења – 2D и 3D.
или
Скулпторски прилози
- скулптура (модел-макета) – висина 50cm.
Подлоге:
Конкурсни материјал учесници конкурса могу преузети бесплатно на веб-порталу Града
Кикинде (http://www.kikinda.org.rs) од 23. новембра 2017. године.
У случају преузимања или достављања аналогне (у папирном облику) конкурсне
документације, наплаћују се само трошкови умножавања и доставе конкурсне
документације.
Рокови:


Крајњи рок за предају радова-идејног решења је 07. децембар 2017. године до 15 часова,
без обзира на начин предаје рада (непосредно или поштом).



Рок завршетка рада Комисије и објављивање резултата конкурса је 11. децембар
2017. године.



Након добијања Сагласности Министарства културе и информисања за постављање
споменика погинулим војницима и полицајцима са територије Града Кикинде, почеће
израда одабраног конкурсног решења (израда скулптуре и спомен плоче).



Рок за јавно oтварање споменика је 24. март 2018. године.



На дан јавног отварања споменика биће организована изложба најбољих конкурсних
радова да би се приказала и друга добра решења која нису реализована. Место одржавања
изложбе биће наканадно одређено.
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Начин финансирања:
Град Кикинда је обезбедио средства за подизање спомен обележја у износу од 600.000, 00
динара са ПДВ-ом.
Израда идејног решења скулпторског дела и спомен плоче, као и реализација скулпторског
дела – споменика (материјал и рад уметника) ће се финансирати из буџетских средстава,
док ће се израда темеља споменика, радови на изради и постављању спомен плоче и
радови на уређењу, декоративна расвета и евентуални други радови финансирати из
других извора.
Комисијa за избор идејног решења за подизање спомен обележја ће извршити избор
споменичког решења и учествовати у свим активностима до подизања споменика заједно са
Комисијом за споменике Града Кикинде.
Напомена: Пристигли радови по конкурсу објавњеног у локалном недељнику „Нове
кикиндске новине“ и дневном листу „Информер“ од
26. октобра 2017. године
равноправно ће учествовати у избору идејног решења за израду спомен обележја.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Павле Марков
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