
 
Gradsko vijeće 

Savjet mladih Grada Varaždina 

KLASA: 006-05/16-01/8 

URBROJ: 2186/01-10/1-16-2 

Varaždin,  21. listopada 2016. 

 

U skladu s Programom rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2016. godinu, na temelju 

odluke sa sjednice održane 14. listopada 2016. godine, Savjet mladih Grada Varaždina na dan 21. 

listopada 2016. godine raspisuje 

 

NATJEČAJ  

za dizajn logotipa i izradu vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina 

 

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA 

I. 

 

Predmet ovog natječaja je dizajn logotipa i izrada vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada 

Varaždina (dalje u tekstu: natječajni rad), sa svrhom upotrebe na pečatu i na svim ostalim 

promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica), a kojim će 

Savjet mladih Grada Varaždina dobiti na prepoznatljivosti i uočljivosti i time postati tijelo Grada 

Varaždina zapaženo među mladima. 

 

PODACI O NARUČITELJU 

II. 

 

Grad Varaždin, Savjet mladih Grada Varaždina 

Sjedište: 42000 Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 

Broj telefona: 042/402-523 

OIB: 13269011531 

Internetska adresa: www.varazdin.hr 

III. 

 

Savjet mladih Grada Varaždina je savjetodavno tijelo Grada Varaždina koje je osnovano u cilju 

aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Varaždinu, 

uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih. Mladi 

su, sukladno Nacionalnom programu za mlade prema Zakonu o savjetima mladih, definirani kao 

društvena skupina građana Republike Hrvatske u dobi od 15 do 30 godina starosti. O Savjetu 

mladih više informacija na linku: http://varazdin.hr/savjet-mladih-grada-varazdina/.  

 

http://www.varazdin.hr/
http://varazdin.hr/savjet-mladih-grada-varazdina/
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OBJAVA NATJEČAJA 

IV. 

 

Natječaj i dokumentacija za provedbu istog objavljuju se u cijelosti na mrežnim stranicama Grada 

Varaždina (www.varazdin.hr). 

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ? 

 

V. 

 

Natječaj je otvoren za dizajnere, ilustratore, umjetnike i sve ostale kreativne fizičke osobe te pravne 

osobe koje imaju predmetnu djelatnost registriranu u okviru svog poslovanja. 

Svaka fizička ili pravna osoba može na natječaj prijaviti više od jednog prijedloga idejnog rješenja 

logotipa-vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina. 

Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su mlade osobe s područja Grada Varaždina u smislu 

točke III. ovog natječaja. 

 

VI. 

 

Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe koje bi pri provedbi natječajnog postupka došle u sukob 

interesa i to: članovi i zamjenici članova aktualnog saziva Savjeta mladih Grada Varaždina, članovi 

Povjerenstva za ocjenu dizajna logotipa i vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina i 

predstavnici Grada Varaždina koji sudjeluju u provedbi postupka te njihovi bliski srodnici. 

U slučaju da se osobe navedene u prethodnom stavku ove točke žele prijaviti na natječaj, dužne su 

se izuzeti iz natječajnog postupka. 

 

NOVČANA NAGRADA 

VII. 

 

Najuspješnijem autoru odabranog natječajnog rada dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 

1.000,00 kuna neto nakon potpisivanja ugovora. 

 

SADRŽAJ PRIJAVE NA NATJEČAJ 

VIII. 

 

Prijava na natječaj mora sadržavati: 

1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima prijavitelja - obrazac A, 

2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu natječajnog rada (dizajna logotipa i izrade 

vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina) - obrazac B, 

3. popunjenu i potpisanu izjavu autora o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo Grada 

Varaždina - obrazac C, 

4. pisanu izjavu da autor ne želi javnu objavu svog identiteta (ako je primjenjivo), 

5. prijedlog natječajnog rada ispisan na A4 ili A3 formatu i u elektroničkoj verziji u .pdf 

formatu, 

6. prijedlog izgleda pečata u skladu s prijavljenim natječajnim radom ispisan na A4 formatu i u 

elektroničkoj verziji u .pdf formatu, 

7. elektroničku verziju cjelokupne dokumentacije na CD-u, DVD-u ili USB sticku. 

Sve prijave koje neće sadržavati traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje i vraćaju se 

prijaviteljima. 

 

http://www.varazdin.hr/
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IX. 

 

Grad Varaždin zadržava pravo da sukladno potrebi, u određenom jednakom roku za sve prijavitelje, 

zatraži dodatnu dokumentaciju, dopunu i/ili objašnjenja za potrebe provedbe natječajnog postupka. 

U slučaju da u određenom roku prijavitelj ne dostavi zatraženu dokumentaciju, smatrat će se da je 

odustao od prijave. 

 

X. 

 

Ukoliko predloženi natječajni rad bude izabran, po donošenju odluke i prije potpisivanja ugovora, 

odabrani prijavitelj se obvezuje Savjetu mladih Grada Varaždina dostaviti razrađeni i finalizirani 

dizajn u vektorskom obliku, te  

- dostavu logotipa uz osnove standarda: pozitiv, negativ, upotrebu logotipa u boji i crno-bijeloj 

varijanti, definiciju karakterističnog pisma (primarna i eventualno sekundarna tipologija), 

minimalni prostor, dopuštena umanjenja, upotrebu u različitim formatima /vertikalni i horizontali 

prikaz – sve prikazano u svim varijantama korištenja logotipa, 

- prikaz primjene na primarnim komunikacijskim sredstvima npr. memorandumu, posjetnici, CD-

u, olovci, akreditaciji. 

 

GDJE POSLATI PRIJAVU NA NATJEČJ? 

 

XI. 

 

Prijava s traženom dokumentacijom u papirnatom obliku može se poslati preporučeno poštom, 

kurirom ili osobno predati u pisarnicu naručitelja, dok se dokumentacija u elektroničkom obliku 

dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku kao prilog dokumentaciji u papirnatom obliku. 

Prijava se dostavlja posebno za svaki natječajni rad u zasebnoj omotnici na sljedeću adresu: 
 

GRAD VARAŽDIN 

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove  

Trg kralja Tomislava 1 

42000 Varaždin. 
 

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je naznačiti puni naziv, ime i prezime s adresom prijavitelja 

te napomenom „ne otvarati prije sastanka Povjerenstva – za natječaj za dizajn logotipa i 

izradu vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina.“ 

 

ROK ZA SLANJE PRIJAVA NA NATJEČAJ 

 

XII. 

 

Rok za slanje prijava na natječaj je petak, 4. studenoga 2016. godine. 

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijavnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja 

datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. 

U slučaju da je prijava dostavljena putem kurira ili predana osobno u pisarnicu naručitelja, 

prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema.  

Kod dostavljene prijave putem kurira ili osobne dostave, krajnji rok zaprimanja je petak, 4. 

studenoga 2016. godine u 14:30 sati. 

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje i vraćaju se prijaviteljima. 
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SMJERNICE ZA DIZAJN LOGOTIPA I IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA ZA 

SAVJET MLADIH GRADA VARAŽDINA 

 

XIII. 

 

S ciljem ujednačavanja natječajnih radova, prijaviteljima se daju sljedeće smjernice za izradu 

prijedloga rješenja logotipa-vizualnog identiteta: 

a) iz natječajnog rada mora se prepoznati vizualni identitet Grada Varaždina (grb Grada 

Varaždina, logo Grada Varaždina i zastava Grada Varaždina); 

b) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja; 

c) da prijedlog rješenja svojom veličinom i mogućnostima omogućuje izvedbu logotipa u razne 

svrhe; 

d) da je prijedlog rješenja kreativan, jedinstven i jednostavan te da prati suvremene trendove u 

dizajnu. 

 

PROVEDBA NATJEČAJNOG POSTUPKA 

 

XIV. 

 

Postupak provedbe postupka natječaja i odabira najboljeg natječajnog rada provodit će Povjerenstvo 

za ocjenu dizajna logotipa i vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina (dalje u tekstu: 

Povjerenstvo), kojeg će osnovati gradonačelnik Grada Varaždina. 

 

XV. 

 

Članovi Povjerenstva će između sebe izabrati predsjednika/cu na prvoj radnoj sjednici.  

Članovi Povjerenstva su do objave rezultata natječaja obvezni držati u tajnosti sve podatke u vezi 

prijava na natječaj i rada samog Povjerenstva. 

Sadržaj prijava na natječaj ne smije biti poznat ni Povjerenstvu prije isteka roka za njihovu dostavu. 

 

XVI. 

 

Povjerenstvo je u svom radu samostalno i neovisno. 

Povjerenstvo će samo utvrditi kriterije za ocjenjivanje natječajnih radova koje će navesti u 

zapisniku o svom radu, te će na temelju tih kriterija ocijeniti svaki natječajni rad, a na temelju 

ocjena rangirati natječajne radove. 

Povjerenstvo će natpolovičnom većinom nazočnih članova, Savjetu mladih Grada Varaždina 

predložiti natječajni rad s najprihvatljivijim rješenjem za dizajn logotipa i vizualni identitet za 

Savjet mladih Grada Varaždina. 

 

XVII. 

 

Savjet mladih Grada Varaždina donosi odluku koji se natječajni rad prihvaća te predlaže 

gradonačelniku Grada Varaždina da sklopi ugovor s autorom izabranog natječajnog rada kojim će 

se regulirati dodjela novčane nagrade i ostala pitanja.  

Odluka Savjeta mladih Grada Varaždina o odabiru prijedloga rješenja logotipa-vizualnog identiteta 

objavit će se na službenoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr. 

Obavijest o odabiru odnosno neprihvaćanju natječajnog rada bit će dostavljena svim prijaviteljima 

na adresu njihove elektroničke-pošte.  

Prijavitelj na natječaj čiji natječajni rad nije odabran, može zatražiti povrat svojih natječajnih radova 

nakon dostave obavijesti iz prethodnog stavka. 

Na odluku o odabiru Savjeta mladih Grada Varaždina prijavitelji nemaju pravo prigovora. 

http://www.varazdin.hr/
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XVIII. 

 

Ukoliko niti jedna od prijava odnosno natječajnih radova ne zadovolji kriterije, a na temelju broja i 

kvalitete prijavljenih natječajnih radova na natječaj ili zbog postojanja nekog drugog valjanog 

razloga, Savjet mladih Grada Varaždina ima pravo ne odabrati niti jedan natječajni rad odnosno ne 

dodijeliti niti jednu nagradu i poništiti natječaj i/ili raspisati novi. 

 

PRAVA PRIMJENE I KORIŠTENJA  

XIX. 

 

Potpisivanjem ugovora s odabranim prijaviteljem izabrani natječajni rad postaje vlasništvo Grada 

Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina, te ga dalje ima pravo upotrebljavati bez ikakvih 

dodatnih odobrenja i ograničenja autora i u tom smislu prijavitelj potpisuje izjavu o prelasku 

odabranog natječajnog rada u vlasništvo Grada Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina. 

 

XX. 

 

Savjet mladih Grada Varaždina ima pravo ne iskoristiti nagrađeni prijedlog rješenja logotipa-

vizualnog identiteta.  

Sukladno potrebi, Savjet mladih Grada Varaždina ima pravo prezentirati nagrađeni rad javnosti, a u 

svrhu dobivanja šireg mišljenja.  

Ukoliko autor odabranog logotipa-vizualnog identiteta ne želi da se njegovo ime i/ili naziv javno 

objavljuje odnosno da njegov identitet ostane u tajnosti, dužan je u tom smislu dostaviti pisanu 

izjavu uz prijavu na natječaj. 

 

KOME SE OBRATITI UKOLIKO IMATE PITANJA? 

 

XXI. 

 

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na 

adrese elektroničke pošte: vahorvat@gmail.com i/ili ninaplantak0304@gmail.com  i/ili 

marijana.jambresic@varazdin.hr do isteka roka za dostavu prijava na natječaj. 

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese elektroničke 

pošte onih koji su pitanja postavili. 

U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ne mogu se davati prethodna 

mišljenja o prihvatljivosti dizajna logotipa i vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina. 
 

 

 

Predsjednica 

Savjeta mladih Grada Varaždina 

 

 

 

Vanja Horvat 

mailto:vahorvat@gmail.com
mailto:marijana.jambresic@varazdin.hr

