1. Opće odredbe
Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar u suradnji s Gradom Vukovarom raspisuje, i
provodi Javni i pozivni natječaj za izradu vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja-simbola
hrvatskog zajedništva
Pravo natjecanja
1.1. Na poziv se mogu prijaviti sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, osim članova
Ocjenjivačkog povjerenstva, zaposlenika Grada Vukovara i Hrvatskog doma Vukovar
1.2. Autori mogu prijaviti jedno ili više autorskih rješenja. U slučaju potrebe, autori mogu zatražiti
dodatna pojašnjenja na predviđen način (e-mail)
2. Dokumentacija
2.1. Autorima će biti na raspolaganju sljedeća dokumentacija u digitalnom obliku:
1. Opće odredbe,
2. Projektni zadatak
3. Prijavnica
4. Izjava o autorstvu
2.2. Pristup natječajnoj dokumentaciji otvoren je svima zainteresiranima
2.3. Natječajna dokumenacija je besplatna i može se preuzeti na internetskoj stranici www.
natjecaj.hrvatskidomvukovar.hr
3. Kriteriji ocjenjivanja i Ocjenjivačko povjerenstvo
3.1. Ocjenjivačko povjerenstvo izabrat će najbolje autorsko rješenje. Razmatrat će se samo ona
rješenja koja su pristigla u zadanom terminu i u skladu su s odredbama Poziva.
3.2. Ocjenjivački kriteriji su :
1. kvaliteta i originalnost predloženog rješenja
2. prepoznatljivost i razumljivost ponuđenog rješenja u odnosu na sadržaj
3. razumijevanje tematike i razumljivost sadržaja poruke
4. ekonomičnost i prilagodljivost rješenja različitim medijima
3.3. Ocjenjivanje prispjelih radova vršit će ocjenjivačko povjerenstvo,čiji je zadatak odabrati
najbolja autorska rješenja, u sastavu:
1. Marina Sekulić
2. Ivanka Miličić
3. Ruža Marić
4. Goran Rako
5. Vanja Ilić
6. Ivan Doroghy
7. Marko Jovanovac
3.4.U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog povjerenstva odredit
će se zamjenski član, odnosno članovi.

3.5. Predsjednik /predsjednica Povjerenstva bit će izabran/a na prvoj sjednici Povjerenstva.
3.6. Tajnik natječaja će biti određen od strane Naručitelja natječaja.
4. Reguliranje autorskih prava
4.1. Tijekom postupka natječaja, Autori zadržavaju autorska prava povezana s prijavljenim radom.
Nakon izvršenog odabira, autorska prava Prvonagrađenog rada prelaze na naručitelja, koji ih ima
pravo koristiti bez dodatnih odobrenja autora, prostornih i vremenskih ograničenja. Prava će se
regulirati Ugovorom.
4.2. Autori čija rješenja nisu odabrana zadržavaju sva autorska prava na svoja autorska rješenja
koja su prijavili na Poziv.
4.3. Odabrani autor dužan je, ako to zatraži Ocjenjivačko povjerenstvo, izvršiti dodatnu prilagodbu
ili dopunu autorskog djela (maksimalan broj iteracija: 2) bez traženja dodatne naknade.
5. Tijek natječaja
5.1. Natječaj počinje 22. svibnja 2017., kada će na internetskim stranicama Hrvatskog
doma Vukovar, www.natjecaj.hrvatskidomvukovar.hr biti objavljena cjelokupna natječajna
dokumentacija (Opći odredbe, projektni zadatak, prijavnica, Izjava o autorstvu).
5.2. Najava sudjelovanja na informativnom sastanku je do 25. svibnja 2017 zaključna s 16h.
5.3 Informativni sastanak će se održati 26. svibnja 2017. s početkom u 13 sati u Hrvatskom domu
Vukovar, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20, Vukovar. Informativni sastanak nije obavezan.
5.4. Rok za primanje natječajnih radova je 27. lipanj 2017. do 16 sati.
5.5. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicam Naručitelja nakon što
Ocjenjivačko povjerenstvo završi s radom, najkasnije do 05. srpnja 2017.
6. Nagrade
6.1. Ukupni fond nagrada iznosi 45.000 kn neto. Naručitelj se obavezuje odabranim autorima
isplatiti predviđene iznose od:
1. nagrada: 20.000,00 kuna neto
2. nagrada: 15.000,00 kuna neto
3. nagrada: 10.000,00 kuna neto
6.2. Pozvanim autorima/timovima koji nisu osvojili nagradu, a predali su jedan ili više radova u
predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u neto iznosu od 4.000 kn po autoru/timu.
6.3. Nagrade su navedene u neto iznosima. Sva porezna davanja snosi Naručitelj.
u roku od 30 dana od dana objave rezultata.
7. Postavljanje pitanja
7.1. Autori imaju pravo postavljati pitanja vezana uz projektni zadatak isključivo putem
elektronske pošte na adresu natjecaji@hrvatskidomvukovar.hr

7.2. Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak je 22. lipanj 2017.
7.3. Odgovori na postavljena pitanja će biti objavljivani sukcesivno na internet stranici naručitelja
natječaja, imena autora koji su postavljali pitanja neće biti objavljena.
8. Način predaje natječajnog rada
8.1. Prijedlozi idejnog rješenja (na cd-u/dvd-u ili USB sticku u .pdf formatu) se predaju u
zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za izradu vizualnog identiteta“. Uz rad predaje se
i zatvorena omotnica s podacima o autorskom timu. Radovi označeni imenom autora ili nekim
drugim prepoznatljivim znakom koji odaju identitet autora neće biti razmatrani.
8.2. Struktura predajne datoteke točno je opisana u projektnom zadatku
8.3. Sadržaj natječajne prijave je:
1. Natječajni rad
2. Prijavnica
3. Izjava o autorstvu
8.4. Troškove izrade rada i dostave u potpunosti snosio sudionik Natječaja.
8.5. Rok za zaprimanje idejnog rješenja je 27. lipanj 2017. do 16h. Nepravodobno i nepravilno
dostavljeni radovi neće se uzimati u obzir.
8.6. U slučaju da Autor šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki od njih
odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.
8.7. Prijedlozi se šalju (dostavljaju) na sljedeću adresu:
Hrvatski dom Vukovar
Josipa Jurja Strossmayera 20
32000 Vukovar
„Natječaj za izradu vizualnog identiteta“.
8.8. Prijavom na poziv, sudionici prihvaćaju sve uvjete Poziva. Ukoliko sudionici nisu priložili sve
tražene materijale, Ocjenjivačko povjerenstvo neće razmatrati njihove radove.
9. Rezulteti natječaja
9.1. Rezultati Poziva bit će objavljeni po završetku rada Ocjenjivačkog povjerenstva, najkasnije
05.07.2017. na internet stranici http://natjecaj.hrvatskidomvukovar.hr
10. Završne odredbe
10.1. Predajom rada autori pristaju na uvjete Natječaja, na javno izlaganje i publiciranje i izvođenje
rada. Ocjenjivačko povjerenstvo zadržava pravo za napraviti širu selekciju idejnih rješenja za javno
izlaganje – izložbu.
10.2. Autor je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.

