
                                  
        

                REPUBLIKA HRVATSKA    

     PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA             

                   GRAD DELNICE 

                        GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 612-01/20-01/04 

URBROJ: 2112-01-30-40-1-20-13 

Delnice, 14. listopada 2020. godine 
 

 

Na temelju članka 4. stavka 2. Zaključka o utvrđivanju postupka za odabir teksta i 

glazbe svečane pjesme grada Delnica („Službene novine grada Delnica“ 08/20) i članka 60. 

Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 – pročišćeni tekst: 6/15, SN GD 

1/18, 3/18, 3/18 – pročišćeni tekst: 9/18, 3/20 i 08/20) Gradonačelnik Grada Delnica 

PONOVNO raspisuje 

 

Javni poziv 

za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Delnica 
 

1. Grad Delnice raspisuje javni poziv za odabir svečane pjesme Grada Delnica (u daljnjem  

     tekstu: Poziv). 

2.  Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju svi zainteresirani. 

3.  Svečana pjesma može biti djelo jednog ili više autora, uključujući u cjelini tekst-glazba ili  

     zasebno, a ocjenjuje se kao jedinstveno djelo. 

4.  Prijedlog za svečanu pjesmu dostavlja se u dva primjerka audio-USB stick, 

     te  notnog zapisa s  tekstom potpisanim zaporkom.  

5. Tekst Svečane pjesme mora biti na hrvatskom jeziku. 

6. Tekst svečane pjesme obvezno mora obuhvatiti područje Broda na Kupi i Kupske doline,  

     Crnog Luga i područja Risnjaka, te naravno Delnica, 

7. U tekstu pjesme poželjno je navesti temeljne prirodne ljepote područja Grada Delnica, kao  

    što su šume, vode, leptiri, runolist, vuk, ris, medvjed, rijeka Kupa, planine Risnjak,  

    Drgomalj, Petehovac, te temeljne djelatnosti koje su stoljećima osigurale egzistenciju  

    ovdašnjih ljudi, šumarstvo i drvna industrija. 

8. Ukupna duljina trajanja svečane pjesme, od prvog pa do zadnjeg tona, ne smije biti duža  

     od 5:30 minuta. 

9.  Prilikom javljanja na Javni poziv, natjecatelji pod materijalnom i kaznenom odgovornošću  

     potpisuju izjavu kojom jamče da su oni isključivi nositelji autorskih prava, te da će se istih  

     odreći nakon konačnog odabira i potpisivanja predmetnog ugovora, kao i da svečana  

     pjesma ili neki njezin dio, prije toga nikada nije javno izveden. 

10. Sudjelovanje na Javnom pozivu je anonimno, na način da se radovi potpisuju zaporkom, a 

uz njih se prilaže zatvorena omotnica u kojoj se nalazi ime i prezime autora, adresa, broj 

telefona/mobitela, e-mail adresa, zaporka kojom je rad označen kao i Izjava iz točke 9. 

ovog Javnog poziva, a koja se otvara tek nakon donošenje odluke Povjerenstva o odabiru 

najboljeg rada.  

      Omotnice s radovima se dostavljaju na adresu: GRAD DELNICE, TRG 138. BRIGADE 

HV. 4, 51300 DELNICE, s napomenom „Natječaj za svečanu pjesmu Grada Delnica“. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Coat_of_arms_of_Croatia.svg


11. Javni poziv je otvoren do 17. 11. 2020. godine do 10,00 sati, tj. 30 dana računavši 

      od prvog dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku.  

      Otvaranje je pristiglih ponuda/radova je odmah nakon isteka roka za dostavu  

      ponuda, ali nije javno. 

       Prilikom javljanja na javni poziv, natjecatelji pod materijalnom i kaznenom    

       odgovornošću potpisuju izjavu kojom jamče da su oni isključivi nositelji autorskih prava,    

       te da će se istih odreći nakon konačnog odabira i potpisivanja predmetnog ugovora, kao i  

       da svečana pjesma ili neki njezin dio, prije toga nikada nije javno izveden. 

      Izjava je sastavni dio javnog poziva i istu potpisuju, svatko za sebe, svi koju sudjeluju u  

      Javnom pozivu. 

12. Prijedlozi (radovi) koji ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva, kao i oni koji su  

      izvan roka, neće se uzimati u obzir.  

      Poslani primjerci radova se ne  vraćaju. 

13. Pravovremeno prispjele prijedloge za Svečanu pjesmu Grada Delnica razmotrit će i  

      ocijeniti Povjerenstvo za izbor prijedloga svečane pjesme grada Delnica (u daljnjem 

      tekstu: Povjerenstvo), u sastavu: 

      1.Predsjednik Gradskog vijeća Grada Delnica, Goran Bukovac,  dipl.ing.šum.,  

         Predsjednik Povjerenstva, 

      2. Potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Delnica, Adrijana Kruljić, nastavnica, 

          Zamjenica Predsjednika Povjerenstva, 

          te članovi Povjerenstva : 

      3.Nives Marjanović, prof., Matica hrvatska, 

      4.Sanja Petrušanec Pečar, prof., OŠ I.G.Kovačića, 

      5.Jasminka Lisac, prof., Srednja škola Delnice, 

      6.Marinko Krmpotić, novinar, 

      7.Slavica Kljaić, RGK, 

      8.Ivana Ćurić, nastavnik povijesti OŠ I.G. Kovačića i tajnica Matice hrvatske, 

      9.Indira Rački Joskić, ravnateljica Gradske knjižnice Janet Majnarich Delnice, 

    10.Nina Štimac, magistrica kulturologije, članica Odbora za sport, kulturu i teh. kulturu, 

    11.Franjo Jakovac, Gradski vijećnik i Voditelj Tamburaške sekcije pri KUD-u Delnice. 

14. Na prijedlog Povjerenstva, Odluku o odabiru Svečane pjesme Grada Delnica, 

      donosi Gradsko vijeće Grada Delnica. 

15. Za odabranu skladbu Grad Delnice će autoru na ime autorskih prava isplatiti novčanu 

naknadu od 10.000,00 kuna (slovima: desettisućakuna), čime grad Delnice preuzima 

pravo korištenja skladbe kao svečane pjesme grada Delnica, sa svim  pripadajućim 

pravima. 

16. Ukoliko Povjerenstvo odluči da niti  jedan od prispjelih prijedloga ne zadovoljava         

      uvjete Javnog poziva, Javni poziv će se ponoviti pod istim uvjetima. Ponavljanje može  

      biti najviše dva puta, nakon čega odluku donosi Gradsko vijeće. 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA 

Ivica Knežević 

 

 

                                                                                                                                               

 
    


