
Turistička zajednica Dubrovačko neretvanske županije raspisuje raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko 
društvo provodi  
 
Javno-pozivni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske 
županije 
 
 
OPĆI UVJETI NATJEČAJA 
 
 
1. UVODNE ODREDBE 
 
1.1. Raspisivač Natječaja je Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, 
Vukovarska 24, OIB 72976166926, a zastupa je Vladimir Bakić, direktor (u daljnjem tekstu 
'Raspisivač') 
 
1.2. Provoditelj Natječaja je Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD), Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, koje 
zastupa Ivana Borovnjak, predsjednica (u daljnjem tekstu ‘Provoditelj’). 
 
1.3. Svrha natječaja je dobivanje kvalitetnog rješenja dizajna vizualnog identiteta Turističke zajednice 
Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
1.4. Natječaj je javno-pozivni i provodi se prema standardima Hrvatskog dizajnerskog društva. 
 
1.5. Na natječaju mogu sudjelovati profesionalni dizajneri – samostalni autori ili kreativni timovi.  
 
1.6. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke 
komisije i sastavljači natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže 
radne grupe. Na natječaju također ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača niti njihovi bliski 
srodnici. 
 
1.7. U prvom krugu pozivaju se svi zainteresirani natjecatelji -  autori/timovi da prijave interes za 
sudjelovanje u pozivnom dijelu Natječaju. Na temelju prijava Ocjenjivački sud će odabrati 5 
autora/kreativnih timova kojima će Raspisivač nadoknaditi rad na izradi natječajnih rješenja. 
U drugom krugu osim odabranih pozvanih autora/kreativnih timova i svi ostali autori/kreativni 
timovi pozvani su sudjelovati u natječaju i raditi  na izradi natječajnih rješenja te se ravnopravno 
natjecati za nagrade.   
 
1.8. Natječaj počinje objavom na web stranicama Provoditelja (dizajn.hr) i Raspisivača 
(www.visitdubrovnik.hr).  
 
1.9. Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na natječaju s najviše 2 natječajna 
rada u skladu s Dizajn brifom Natječaja i sadržajem natječajnog rada iz točke 8. Općih uvjeta 
Natječaja. Radovi trebaju biti dostavljeni na adresu navedenu u točki 9.2  
 
1.10. Svi natjecatelji su pozvani sudjelovati na usmenom brifingu koji će se održati u Orisu – kući 
arhitekture u Zagrebu. Sudjelovanje na brifingu nije obavezno. Oni natjecatelji kojima sudjelovanje 
zbog prostorne udaljenosti nije moguće, mogu svoja pitanja unaprijed uputiti putem adrese 
natjecaji@dizajn.hr. Na sva pristigla pitanja odgovorit će se na brifingu, a natjecateljima koji su 
postavili pitanja, a neće prisustvovati brifingu, odgovor će se proslijediti putem elektroničke pošte. 
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1.11. Radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete 
Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, odnosno ocjenjivanja. Svim pristiglim radovima i pripadajućim 
omotnicama s prijavnicama i drugom traženom dokumentacijom bit će dodijeljene šifre pod kojima 
će se radovi voditi prilikom ocjenjivanja. 
 
 
2. ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJE 
 
2.1. Poziv na prijavu u konkurenciju za pozvane autore/kreativne timove bit će objavljen 15. 
studenog 2016. na web stranici HDD-a www.dizajn.hr i Raspisivača www.visitdubrovnik.hr 
 
2.2. Autori i kreativni timovi zainteresirani za sudjelovanje trebaju poslati natječajnu prijavu na 
adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom 'TZ Du-Ne županija - prijava' do 25. studenog 2016. Prijava u 
konkurenciju za pozvane autore/timove mora biti pripremljena u skladu s točkom 7. Općih uvjeta.  
 
2.3. Ocjenjivački sud će odabrati pet pozvanih autora/kreativnih timova koji će za rad na idejnim 
rješenjima dobiti obeštećenje u iznosu od 5.000 kn neto, bez obzira na broj radova, u slučaju da nisu 
osvojili nagradu, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima Natječaja.  
 
 
 
 
3. TIJEK NATJEČAJA 
 
3.1. Natječaj počinje 29. studenog 2016., kada će na internetskim stranicama HDD-a www.dizajn.hr i 
Raspisivača www.visitdubrovnik.hr, biti objavljena kompletna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti, 
Projektni zadatak Natječaja i podloge uz Projektni zadatak, prijavnica, poziv zainteresiranima na 
usmeni brifing). 
 
3.2. Najava sudjelovanja na usmenom brifingu je do 1. prosinca 2016.  
 
3.3 Usmeni brifing će se održati 2. prosinca 2016. s početkom u 10 sati u Orisu – kući arhitekture, 
Kralja Držislava 3, Zagreb. Usmeni brifing nije obavezan.  
 
3.4. Rok za primanje natječajnih radova je 27. siječnja 2017. do 17 sati. 
 
3.5. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 10. veljače 2017. Rezultati natječaja bit će 
objavljeni na internetskim stranicam Provoditelja i Raspisivača natječaja, najkasnije 8 dana od 
završetka rada Ocjenjivačkog suda. Imena nagrađenih autora / članova kreativnih timova bit će 
objavljena na internetskim stranicama HDD-a www.dizajn.hr i www.visitdubrovnik.hr. 
 
 
4. NAJAVA SUDJELOVANJA NA USMENOM BRIFINGU 
 
4.1. Natjecateljima se preporuča prisustvovanje usmenom brifingu. 
 
4.2. Najava sudjelovanja na usmenom brifingu vrši se elektroničkom poštom na natjecaji@dizajn.hr. 
Poruku je potrebno nasloviti „Brifing – najava sudjelovanja“, a u tekstu poruke navesti ime, adresu i 
broj telefona i/ili mobitela natjecatelja koji najavljuju svoje sudjelovanje na usmenom brifingu. 
 
4.3. Rok za najavu sudjelovanja na usmenom brifingu je do 1. prosinca 2016. do 17 sati. 
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4.4. Natjecatelji kojima sudjelovanje na usmenom brifingu zbog prostorne udaljenosti nije moguće, 
mogu svoja pitanja unaprijed uputiti putem adrese natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti 
„Pitanja za brifing – natječaj TZ Du-Ne županije“ najkasnije do 1. prosinca 2016. do 17 sati. Na sva 
pristigla pitanja odgovorit će se na brifingu, a natjecateljima koji su postavili pitanja, a neće 
prisustvovati brifingu, odgovor će se proslijediti putem elektroničke pošte. 
 
 
5. DOKUMENTACIJA 
 
5.1. Natjecateljima će biti na raspolaganju sljedeća dokumentacija u digitalnom obliku: 
 
OPĆI UVJETI NATJEČAJA (Opci_uvjeti.pdf) 
 
PRIJAVNICA (Prijavnica.doc) 
 
BRENDING BRIEF (Horwath HTL) 
 
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 2012. – 2022 (Horwath HTL) 
 
DIZAJN BRIEF (HDD) 
 
5.2. Pristup natječajnoj dokumentaciji otvoren je svima zainteresiranima. 
 
5.3. Natječajna dokumenacija je besplatna i može se preuzeti na internetskoj stranici HDD-a, 
www.dizajn.hr i Raspisivača www.visitdubrovnik.hr od datuma objave Natječaja. 
 
 
6. POSTAVLJANJE PITANJA 
 
6.1. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz projektni zadatak izravno voditelju 
Natječaja putem elektronske pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr. 
 
6.2. Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak je 17. siječnja 2017. 
 
6.3. Odgovori na postavljena pitanja će biti objavljivani sukcesivno svim prijavljenim natjecateljima. 
Imena natjecatelja koji su postavljali pitanja neće biti objavljena.  
 
 
  
7. SADRŽAJ NATJEČAJNE PRIJAVE  
 
7.1. Za prijavu u konkurenciju za pozvane autore/kreativne timove potrebno je poslati natječajnu 
prijavu koja se sastoji od: 
  
Elektroničke pošte koja u prilogu treba sadržavati: 
— tekstualni dokument koji sadrži životopis autora/članova tima, najviše 1 kartica teksta 
— portfolio s najviše pet relevantnih radova predstavljenih u dokumentu veličine do 5 MB 
— ispunjenu digitalnu prijavnicu za tim 
  
7.2. Rok za primanje elektroničke pošte je 25. studenog 2016. do 12:00 sati. 
7.3. Elektronička pošta se šalje na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom 'TZ Du-ne županije - 
prijava'. 
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8. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA  
 
8.1. Natječajni rad treba sadržavati vizualizacije i opise svih relevantnih elemenata vizualnog 
identiteta. Znak i/ili logotip prikazan u osnovnim grafičkim standardima kao i prikaz osnovnih 
aplikacija koje su temelj za razumjevanje predloženog koncepta identiteta. Dizajnersko rješenje 
potrebno je vezati uz recentno izrađenu projektnu dokumentaciju (branding brief I dizajn brief). 
 
8.2. Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i 
detaljnija pojašnjenja, ukoliko se smatra potrebnim. 
 
 
 
9. OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA 
 
9.1. Natječajne radove treba pripremiti u digitalnom zapisu  (pdf format) na CD-ROM-u ili USB sticku 
s priloženim nekaširanim ispisima A3 formata. Pojedina prezentacija natječajnog rada može 
sadržavati najviše 20 listova. Svi dijelovi natječajnog rada moraju biti neoznačeni kako bi bili 
anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. 
 
9.2. Natječajni radovi šalju se na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10 000 

Zagreb, s naznakom: NATJEČAJ TZ Du-Ne županija. 
 
9.3. Natjecatelji uz rad prilažu omotnicu u kojoj se nalazi potpisana i popunjena Prijavnica koja je dio 
natječajne dokumentacije (prijavnica.doc).  
 
9.4. Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da 
su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada, te 
potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s dodjelom 
ugovora o otkupu isključivog prava na korištenje autorskog djela (sve tri nagrade) i time obvezni 
pristupiti daljnjoj razradi Natječajnog rada.   
 
9.5. Rok za primanje natječajnih radova je 27. siječnja 2017. do 17 sati. 
 
9.6. U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki od njih 
odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja. 
 
 
10. OCJENJIVAČKI SUD 
 
10.1. Ocjenjivački sud čini pet članova, a sastavljen je od tri  predstavnika HDD-a, i dva predstavnika 
Raspisivača: 
 
1.  Nikola Dobroslavić, predsjednik Turističke zajednice Dubrovačko–neretvanske županije 
2.  Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko–neretvanske županije 
3.  Izvorka Jurić (HDD) 
4.  Maroje Mrduljaš (HDD) 
5.  Sean Poropat (HDD) 
 
 



10.2. U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se 
zamjenski član, odnosno članovi. 
 
10.3. Svi pristigli natječajni radovi anonimni su pred Ocjenjivačkim sudom. 
 
10.4. Prilikom ocjenjivanja pristiglih radova Natječaja, Ocjenjivački sud vrednovat će rješenja prema 
kriteriju uspješnog prevođenja inicijalne projektne dokumentacije, kao i rezultata vlastitog 
istraživanja u adekvatan vizualni jezik. 
 
10.5. Ocjenjivački će sud na zasjedanju donijeti odluku o najboljim idejnim rješenjima. Ocjenjivački 
sud može zasjedati više puta do donošenja odluke. 
 
10.6. Ocjenjivački sud završava s radom nakon donošenja odluke o nagrađenim radovima iz 
Natječaja, a najkasnije do 10. veljače 2017. 
 
 
11. NAGRADE 
 
11.1. Dodjeljuju se tri novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 80.000 kn neto, a raspodijeljen 
je na sljedeći način: 
 
1. nagrada  40.000 kuna neto 
2. nagrada  25.000 kuna neto 
3. nagrada    15.000 kuna neto 
 
11.2. Nagrade su navedene u neto iznosima. Sva porezna davanja snosi Raspisivač. 
 
11.3. Pozvanim autorima/timovima koji nisu osvojili nagradu, a predali su rad u predviđenom roku, 
isplatit će se obeštećenje u neto iznosu od 5.000 kn po autoru/timu. 
 
11.4. U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju idejnih rješenja definiranog Općim 
uvjetima Natječaja svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, 
Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o dodjeli manje od tri nagrade. Ocjenjivački sud ima pravo 
odlučiti o dodjeli jednakovrijednih nagrada te u skladu s tim predložiti adekvatnu raspodjelu 
nagradnog fonda. 
 
11.5. Dodjela nagrada je otkup isključivog prava na korištenje autorskog djela za područje Republike 
Hrvatske i inozemstva za cijelo vrijeme trajanja autorskog djela od strane Raspisivača i  
podrazumijeva realizaciju nagrađenog rada u vremenskom periodu od godinu dana.  
Raspisivač će posebnim ugovorom s nagrađenim autorom/timom regulirati izradu izvedbenog 
rješenja. Raspisivač se obvezuje isticati imena nagrađenih autora u svim objavama i promotivnim 
materijalima. 
 
 
12. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 
 
12.1. Ocjenjivački sud završit će s radom i objaviti rezultate do 10. veljače 2017. 
 
12.2. Rezultati natječaja odnosno imena nagrađenih autora / članova kreativnih timova bit će 
objavljena na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i Raspisivača www.visitdubrovnik.hr. 
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13. ROKOVI - SAŽETAK 
 
Utorak 15.11.2016. Objava Poziva zainteresiranim autorima/timovima za sudjelovanje u 

Natječaju  
Do petka 25.11.2016. Prijave zainteresiranih autora/timova 
Utorak 29.11.2016. Objava natječaja i odabranih autora/timova te objava poziva za sudjelovanje 

na usmenom brifingu  
Četvrtak 1.12.2016. Najava sudjelovanja na usmenom brifingu 
Petak 2.12.2016. Održavanje usmenog brifinga  
Utorak 17.1.2017. Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku Natječaja 
Petak 27.1.2017. Rok za primanje natječajnih radova  
Do petka 10.2.2017. Ocjenjivački sud završit će s radom i objaviti rezultate 
 
 
14. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
14.1. Predajom rada autori pristaju na uvjete Natječaja, na javno izlaganje i publiciranje i izvođenje 
rada. Ocjenjivački sud zadržava pravo za širu selekciju idejnih rješenja za javno izlaganje – izložbu, a 
Natjecatelji se obvezuju izraditi prezentacijski plakat B1 formata (ne kaširan). 
 
14.2. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja. 
 
14.3. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava u svezi s njim.  
 
14.4. Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastalih redovitim 
radom Ocjenjivačkog suda. 
 
 


