
 
 

                               
   REPUBLIKA HRVATSKA 

    KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

            GRAD KRIŽEVCI 

 

KLASA: 360-01/18-01/6 
URBROJ: 2137/02-03/4-19-12 
Križevci, 30.04.2019. 

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA 

za izradu idejnog likovnog, oblikovnog i prostornog rješenja  

spomen‐obilježja braniteljima Domovinskog rata  

s područja Grada Križevaca 

 

 

- ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja:  

Grad Križevci, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša,  

I. Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci  

 

- UZ POTPORU:  

Ministarstvo hrvatskih branitelja RH, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb  

 

- VRSTA NATJEČAJA: 

Javni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni Natječaj za izradu idejnog likovnog, 

oblikovnog i prostornog rješenja spomen‐obilježja braniteljima Domovinskog rata s područja 

Grada Križevaca. 

 

- IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada 

Križevaca. 

 

- PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: 

Odabir idejnog rješenja za izradu spomen‐obilježja braniteljima Domovinskog rata s područja 

Grada Križevaca, s mjestom izgradnje u parku u ulici Franje Tuđmana, Križevci. 

Cilj izgradnje spomen-obilježja je na primjeren način obilježiti žrtvu branitelja s križevačkog 

područja i pružiti mjesto za dostojanstveno obilježavanje Dana branitelja kao i drugih važnih 

događaja iz Domovinskog rata. 

 

 



 
 

Ocjenjivački sud:  

1. Milan Pezelj, dipl.ing.arh., pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru  

2. Tea Hatadi, prof. likovne kulture, samostalni umjetnik, HDLU i HZSU 

3. Zoran Homen, likovni umjetnik, dugogodišnji ravnatelj Gradskog muzeja Križevci 

4. Božo Lazar, bojnik u miru, učitelj, predsjednik Odbora za branitelje Gradskog vijeća Križevci 

5. Zvonko Beljo, pukovnik u miru, ekonomist. 

 

Ocjenjivački sud prihvatio je Natječajni elaborat i Opće uvjete natječaja prije objavljivanja. 

Pored usklađenosti rada s uvjetima natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga), pri 

ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao estetske, oblikovne i prostorne kvalitete 

rješenja, racionalnost i ekonomičnost rješenja, jednostavnost održavanja. 

 

Tehnička komisija:  

1. Lucija Topić, mag.ing.geoing., UO za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša Grada Križevaca. 

 

 

NAGRADE: 

1. nagrada radu označenom šifrom „02“ u neto iznosu 30.000,00 kuna 

 Nositelj autorskog rješenja: mr.sc. Josip Bosnić, prof. likovne kulture, umjetnik 

 Autor suradnik: Slavica Bubić Mihanović, dipl.ing.arh. 

 

2. nagrada radu označenom šifrom „01“ u neto iznosu 18.000,00 kuna 

 Nositelj autorskog rješenja: Igor Brkić, prof. likovne kulture, akademski kipar 

 Autori suradnici:  

Petar Sadek, mag.ing.arch., 

Tin Kovač, bacc.ing.arch., 

Karlo Šantatić, mag.ing.aedif. 

 

 

- IZLOŽBA NATJEČAJNIH RADOVA: 

 

Natječajni radovi bit će izloženi u holu u prizemlju Gradske uprave, ulica I. Z. Dijankovečkog 12, 

Križevci i to u razdoblju od ponedjeljka, 6. svibnja do petka, 10. svibnja 2019. godine u vremenu 

rada Gradske uprave od 8 do 16 sati. Ocjenjivački sud bit će prisutan na izložbi dana 6.svibnja od 

12:00 di 14:00 sati.  

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

- Natjecateljima 

- Mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja www.branitelji.hr 

- Mrežnoj stranici Grada Križevaca www.križevci.hr 

- Pismohrana, ovdje 

http://www.branitelji.hr/
http://www.križevci.hr/

