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NATJEČAJ 

za idejno rješenje i realizaciju umjetničkih replika eksponata Galerije Ružić  

radi kreiranja mogućnosti za doživljaj umjetnosti slijepim osobama taktilnim 

osjetilom  

 

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda 

raspisuje natječaj za 

 

idejno rješenje i realizaciju umjetničkih replika eksponata Galerije Ružić  radi kreiranja mogućnosti za 

doživljaj umjetnosti slijepim osobama taktilnim osjetilom, s obzirom da se originali ne smiju dodirivati, 

a kreiranje mogućnosti za doživljajem umjetnosti taktilnim osjetilom za slijepe osobe uvelike će 

doprinijeti socijalnoj uključenosti. 

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda s projektnim partnerima: Gradom Slavonskim Brodom, 

Dječjim kazalištem „Ivana Brlić-Mažuranić“, Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije i 

Udrugom slijepih Brodsko-posavske županije provodi projekt „Vidim, čujem, osjećam umjetnost – 

programi socijalnog uključivanja u Slavonskom Brodu za osobe s invaliditetom kroz prilagođene 

kulturne sadržaje, kojemu je cilj poboljšati uvjete za aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u 

prilagođenim kulturnim i umjetničkim sadržajima koje povećavaju socijalnu uključenost i jačaju 

integraciju uz prostornu i komunikacijsku prilagodbu na urbanom području Slavonski Brod. 

Izradom umjetničkih replika eksponata stalnog postava Galerije Ružić kreirat će se mogućnost za 

doživljajem umjetnosti taktilnim osjetilom za slijepe osobe, što će uvelike doprinijeti njihovoj 

socijalnoj uključenosti. 
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Natječaj se provodi za izradu idejnog rješenja i realizaciju  pet umjetničkih replika eksponata Galerije 

Ružić . 

Na poveznici se možete upoznati sa stalnim postavom Galerije Ružić. 

 

https://my.matterport.com/show/?m=SZbUsvqnhsH 

 

OPĆI UVJETI 

I. UVODNE ODREDBE 

1. Svrha natječaja je dobivanje idejno rješenje i realizaciju pet umjetničkih replika eksponata Galerije 

Ružić  radi kreiranja mogućnosti za doživljaj umjetnosti slijepim osobama taktilnim osjetilom, s 

obzirom da se originali ne smiju dodirivati, a kreiranje mogućnosti za doživljajem umjetnosti taktilnim 

osjetilom za slijepe osobe uvelike će doprinijeti socijalnoj uključenosti. 

 

2. Na natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ova 

četiri uvjeta: 

registrirani su za obavljanje umjetničke djelatnosti, 

redoviti su članovi strukovne organizacije relevantne za likovno područje, 

pohađa ili ima završenu Akademiju likovnih umjetnosti te 

pohađa ili ima završenu Školu likovnih umjetnosti  

 

3. Konačnu odluku o odabranim radovima donosi Ocjenjivački odbor u sastavu: 

Tanja Parlov, profesorica likovne kulture 

Lana Bede, viši kustos pedagog, Muzeji grada Karlovca 

https://my.matterport.com/show/?m=SZbUsvqnhsH
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Lidija Šaf, tajnica Udruge slijepih Brodsko-posavske županije 

 

4. Svaki od natjecatelja ima pravo sudjelovanja na Natječaju s maksimalno 3 prijedloga. 

 

5. Prijedlozi rješenja ne smiju biti predstavljeni u javnosti sve do objave rezultata Natječaja. 

 

6. Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda zadržava pravo izmjene, dopune i poništenja natječaja. 

 

7. Izrazi u muškom rodu koji se u ovom natječaju koriste za osobe su neutralni i odnose se na osobe 

oba spola. 

 

II. NAČIN PRIJAVE 

Prijava na natječaj mora sadržavati: 

a) idejno rješenje umjetničke replike u digitalnom obliku (isključivo u PDF 

formatu) – najviše do 3 rada maksimalne visine do 50 cm. 

b) Prijavni obrazac s podatcima o autoru/ima, opisom idejnog rješenja i izjavom autora (isključivo u 

PDF formatu) 

Prijava na natječaj koja sadrži idejno rješenje i prijavni obrazac predaje se u digitalnom 

obliku (isključivo PDF formatu) na adresu e-pošte: projektniasistent.vicuosum@gmail.com s 

naznakom „Prijava na Natječaj za idejno rješenje“. 

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na adresu e-pošte: 

projektniasistent.vicuosum@gmail.com  

 

mailto:projektniasistent.vicuosum@gmail.com
mailto:projektniasistent.vicuosum@gmail.com
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III. ROK ZA SLANJE PRIJAVE 

Rok za dostavu prijedloga idejnog rješenja s popunjenim prijavnim obrascem je 1. rujna 2022. 

godine. 

 

IV. ODLUKA O NAJUSPJEŠNIJEM RADU 

Na temelju dostavljenih prijedloga, Ocjenjivački odbor odabrat će i nagraditi  pet idejnih rješenja.  

Konačna odluka o odabranim radovima bit će donesena u roku od dva tjedna od krajnjeg roka za 

dostavu 

prijedloga.  

Nakon donošenja konačne odluke svi autori koji dostave svoje prijedloge na ovaj Natječaj o 

konačnoj odluci bit će obaviješteni e-mailom, a odabrani autori dostavit će svoje skulpture o svom 

trošku u Galeriju Ružić do 15. listopada 2022. godine. 

 

V. NAGRADA ZA ODABRANE RADOVE 

Virjednost nabave je 16.000,00 kuna plus PDV za svaku pojedinačnu skulpturu, odnosno ukupna 

vrijednost nabave je 80.000,00 kuna plus PDV 

 

VI. OBVEZE NAGRAĐENIH AUTORA 

Autor/i nagrađenog rada obvezuju se potpisati Izjavu o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo 

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda. 

Autor/i pristaju da ga/ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i idejno rješenje koje je/su 

prijavio/li na Natječaj. 
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VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Predajom rada Autori pristaju na Opće uvjete Natječaja. 

Predstavnici Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda dužni su do objave rezultata natječaja držati 

u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima. 

Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja rješavat će se dogovorom i mirenjem. 

 

 

U Slavonskom Brodu, 15. 7. 2022. 

 


