REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/09
UR. BROJ: 2108-01/1-18-1
Čabar, 17. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 2. Odluke o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane
pjesme grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ 03/18) i članka 37. Statuta grada Čabra
(„Službene novine PGŽ“ broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16 i „Službene novine grada
Čabra“ 01/18) Gradsko vijeće grada Čabra je na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018.
godine raspisalo je
Javni natječaj
za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Čabra
1. Grad Čabar raspisuje javni natječaj za odabir svečane pjesme grada Čabra (u daljnjem
tekstu: Natječaj)
2. Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi zainteresirani.
3. Svečana pjesma grada Čabra može biti djelo jednog ili više autora.
4. Glazba i tekst ocjenjivat će se kao jedinstveno djelo.
5. Prijedlog za svečanu pjesmu grada Čabra dostavlja se u dva primjerka audio zapisa te
notnog zapisa s potpisanim tekstom.
6. Tekst skladbe mora biti na hrvatskom jeziku.
7. Slanjem skladbi na Natječaj autori jamče da skladbe nisu javno izvođene i da su oni
isključivi nositelji autorskih prava.
8. Sudjelovanje na Natječaju je anonimno. Natječajni prijedlozi za svečanu pjesmu grada
Čabra dostavljaju se u dvije zasebne omotnice. U prvoj zatvorenoj omotnici dostavlja se
natječajni prijedlog s naznakom: "Prijedlog svečane pjesme grada Čabra– NE
OTVARATI". U okviru natječajnog prijedloga navodi se šifra autora.
U drugoj zatvorenoj omotnici koja se nalazi unutar prve omotnice, dostavljaju se podaci o
autoru s naznakom „Podaci o autoru svečane pjesme – NE OTVARATI“. Podaci o autoru
su: ime i prezime, adresa, OIB i šifra autora.
Omotnice se dostavljaju na adresu: GRAD ČABAR, NARODNOG OSLOBOĐENJA 2,
51306 ČABAR, s napomenom „Natječaj za svečanu pjesmu grada Čabra“
9. Natječaj je otvoren do 17. kolovoza 2018. godine do 12,00 sati. Otvaranje ponuda
nije javno.

10. Pravovremeno prispjele prijedloge za svečanu pjesmu grada Čabra razmotrit će i ocijeniti
Povjerenstvo za izradu prijedloga svečane pjesme grada Čabra (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u sastavu:
1)
2)
3)
4)
5)

Vazma Malnar – predsjednica
Alain Stojan Leskovar – član
Ratko Pavlić - član
Ana Rendulić – članica
Nikola Poljančić - član

11. Svečanu pjesmu odabire Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva nakon provedenog
javnog natječaja.
12. Za odabranu skladbu grad Čabar će otkupiti autorska prava kojim otkupom grad Čabar
preuzima pravo korištenja skladbe kao svečane pjesme grada Čabra, sa svim
pripadajućim pravima.
13. Ukoliko Povjerenstvo odluči da niti jedan od prispjelih prijedloga ne zadovoljava
uvjete Natječaja, natječaj će se ponoviti pod istim uvjetima.
14. Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA
Predsjednica
Vazma Malnar, v.r.

.

