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КОНКУРСНИ ПОЗИВ КОМИСИЈЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ 

ПОСТОЈАЊА  ОД 800 ГОДИНА ГРАДА СЕНТА 
 

Комисија за прославу постојања од 800 година града Сента расписује конкурс 
поводом  постојања града Сента од 800 година,  за израду  дела ликовне уметности 
у  част  Ђуле Дудаш,  локалног историчара града,  споменика са целом фигуром. 
 
Циљ конкурса:  
 
Планирање  у естетици и у садржају захтевног споменика на  јавној површини,  
који  представља  достојну успомену у част  Дудаш Ђуле,  локалног историчара.  
 
Место споменика: 
 
Сента, Главни трг,  Градски парк – на  подручју препорученим приложеним 
цртежом лица места.  Вишефункционални трг који даје место  споменику који се 
налази испред  Музеја,  у  кругу  зграда споменика.  Популарно место  за сусрете  и  
одмор,  погодно место за организацију  градских манифестација.  
 
За обнављање  градског парка израђен  је план уређења,  дело мора да се уклопи у 
то.  
 
Димензија дела: 
 
Формирање целе фигуре (могуће је споменик са целом фигуром  који  седи,  
стојећи споменик целом  фигуром – оставља се  ствараоцу) која  симболизује 
духовност, карактер и  појаву Ђуле Дудаш,  која се  уклапа у  грађену и  природну 
околину, која је прикладна непосредној  околини,  структури означеног трга.  
 
Материјал планираног споменика: 
 
По слободном  избору (камен,  метал, бронз, трајни материјал,  фиксиран на  
оговарајући начин).  
 



Исписалац не везује карактер,  материјал ни  изабрану  технологију,  али  очекује,  
да у случају реализације, дело буде отпорно на  механичка оштећења,  које не 
изискује  посебну негу,  трајно је  и отпорно на време трајања.  
 
Истовремено очекивање је,  да систем симбола дела  буде добро разумљив.  
 
Процена конкурсних дела:  
 
Конкурсна дела ће да процењује Комисија за  организовање 800 година постојања 
града Сента.  
 
О резултату конкурса исписалац на интернет презентацији и  у е-мејлу даје  
обавештења конкурентима (www.zenta-senta.co.rs) и са ДОБИТНИКОМ 
КОНКУРСА ступа у контакт ради реализације дела. 
 
Право власништва конкурсних дела које нису награђене остаје ствараоцу,  исте 
исписалац конкурса неће хонорисати.  
 
Исписалац  задржава право за проглашавање  неуспелим  конкурса.  
 
Конкурсно дело мора да садржи:  
 
- име конкурента,  адресу становања, седиште  
- план призора,  са приказом  уклапања у околину,  
- опис дела,  који  означава димензију дела који се изводи,  материју,  у случају 

посебне технике њено упознавање  
- макету дела од материје према избору,  или  приказ макете на електронском 

форми - није обавезно, 
- план постављања (планови) у  1:100 стопи,  
- детаљан буџет реализације, који  садржи  планирање  композиције споменика,  

стручно извођење  постоља споменика,  постављање,  трошкове материјала и  
трошкове рада,  

- временски оквир  реализације,  
- изјаву – Конкурент је сагласан,  да исписалац  његово дело  представља 

јавношћу.  
 
Место и време подношења  конкурсних дела:  
 
12. фебруар 2016. године (петак) од  8.00 до 15.00 часова.  
 
Конкурси се достављају (24400 Сента, Главни трг бр. 1,  канцеларија бр. 23) Одсеку 
за урбанизам и грађевинске послове или електронским путем на адресу 
vkornelija@zenta-senta.co.rs 
 
Планирано откривање  споменика:  
11. септембар 2016. године,  поводом Дана града Сенте 



 
Из конкурса се искључују:  
 
- након рока поднета  конкурсна дела,  
- конкурсна дела, која не испуњавају садржајне захтеве утврђене у 

документацији,  
- конкурсна дела која не испуњавају формалне  захтеве,  односно конкурсна дела  

са недостатком.  
 
Обавештење у вези конкурса се може добити  на адреси  vkornelija@zenta-
senta.co.rs,  или на броју телефона 024 / 655 – 472.  



URBANISTIČKI PROJEKAT

REKONSTRUKCIJE GRADSKOG PARKA

LEGENDA:

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PROJEKTA

GRANICA PREDMENTIH KATASTARSKIH  PARCELA

GRANICA OSTALIH PARCELA

REGULACIONA LINIJA

BROJ PREDMENTIH  KATASTARSKIH PARCELA

OBJEKTI

PLANIRANA FONTANA

PLANIRANI MUZIČKI PAVILJON

POSTOJEĆI MONTAŽNI OBJEKTI KOJI SE UKLANJAJU

POSTOJEĆE SKLONIŠTE KOJI NIJE U FUNKCIJI

PLANIRANA SKLUPTURA EUGENA SAVOJSKOG

PLANIRANA SKLUPTURA

PLANIRANE POVRŠINE ZA DEČJA IGRALIŠTA

POSTOJEĆE I PLANIRANE CVETNE LEJE

ZELENE TRAVNATE POVRŠINE

POSTOJEĆE / PLANIRANO DRVEĆE

POSTOJEĆE ŽBUNJE

POSTOJEĆE ČESME

POSTOJEĆI BAŠTENSKI HIDRANTI

POSTOJEĆE KLUPE

PLANIRANE KLUPE

POSTOJEĆI KANDELABRI

PLANIRANI KANDELABRI

PLANIRANE KANTE ZA SMEĆE

PLANIRANE PEŠAČKE POVRŠINE

POSTOJEĆI PARKINZI ZA PUTNIČKA VOZILA

POSTOJEĆI PARKING ZA BICIKLOVE

POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

POSTOJEĆI AUTOBUSKO STAJALIŠTE

POSTOJEĆE PEŠAČKE POVRŠINE
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