HP - Hrvatska pošta d.d.
javnim oglasom na svojoj internetskoj stranici www.posta.hr objavljuje

NATJEČAJ
za likovno/grafičko rješenje otiska poštanskog žiga
Članak 1.
Predmet Natječaja i uvodne odredbe
1.1. Natjecatelj (autor) predlaže likovno/grafičko rješenje:
1. otisak poštanskog žiga dana.
1.2. Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama s
područja Republike Hrvatske.
1.3. Natjecatelj se može natjecati s više prijedloga.
1.4. Natjecatelj će likovno/grafičko rješenje izraditi u tehnici primjerenoj namjeni i
formatu, a obvezatan je HP - Hrvatskoj pošti d.d. predati likovno rješenje u digitalnom
formatu u primjerenom tehnici izrade žigova (tzv. vektorima).
1.5. Natjecatelji ne smiju otkriti javnosti svoje radove i dužni su ih držati anonimnim
sve do objave rezultata Natječaja. U suprotnom, natjecatelji i njihovi radovi bit će
isključeni iz Natječaja.
1.6. Ako natjecatelj u svojem djelu rabi tuđe grafičke ili likovne predloške, mora
navesti izvore odnosno autore u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim
pravima. U slučaju da ih ne navede, natjecatelj preuzima samostalnu odgovornost za
eventualna potraživanja drugih autora s naslova autorskih prava u odnosu na HP Hrvatsku poštu d.d.
Članak 2.
Tehnička obilježja
2.1. Natjecatelj će u prijedlogu likovnog/grafičkog rješenja otiska poštanskog žiga
dostaviti:
• izvornik rješenja u formatu A4;
• izvornik smanjen na traženu veličinu poštanskog žiga;
• autor je dužan predložena rješenja poštanskog žiga dostaviti i na CD-u;
• dimenzije žiga definirane su kao udaljenost krajnjih rubova grafičkog rješenja;
• Font koji treba biti korišten u izradi grafičkih rješenja je Rotis Sant Serif.
2.2. Oblik, veličina i sadržaj otiska poštanskog žiga dana
2.2.1.

2.2.2.

Otisak poštanski žig dana može biti okruglog ili pravougaonog oblika ili
oblika kojeg predloži autor. Promjer okruglog žiga je 30 mm. Odstupanje
od te dimenzije može biti +/- 5 mm (od 25 do 35 mm).
Ako je žig pravokutni, onda duljina stranice treba biti od 25 do 35 mm.
Dimenzije otiska žiga koji nije okrugli ili pravougaoni mogu biti najviše 35 x
35 mm.
Naziv davatelja poštanskih usluga: Hrvatska pošta.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

Redni broj žiga (od 1 do 9999).
U žigu nalaze se pomične brojke kojima se označava dan, mjesec, godina i
sat uporabe. Dan, mjesec i godina na žigu označavaju se arapskim
brojkama.
Vrijeme zaprimanja iskazano u satima bez navođenja minuta i sekundi (od
00 do 24).
Obilježje Republike Hrvatske (otisak šahovnice, linije granice RH ili nešto
slično).
Otisak žiga mora biti crne boje.
Članak 3.
Predaja natječajnih radova

3.1. Natječaj je otvoren od 30. listopada 2017. godine, a krajnji rok za predaju
natječajnih radova je 27. studenog 2017. godine do 16 sati (vrijedi poštanski žig s
pismovne pošiljke s nadnevkom 27. studenog 2017. godine).
3.2. Radovi se predaju osobno (radnim danom od 8 do 16 sati) ili se šalju dostavom,
odnosno poštom na adresu: HP - Hrvatska pošta d.d., Pisarnica, soba br. 106,
Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za likovno/grafičko rješenje
otiska poštanskog žiga – ne otvarati!“.
3.3. U slučaju kada se rad predaje osobno, službenik koji zaprima rad dužan je dati
potvrdu o primitku rada.
3.4. Rad se označava šifrom na omotnici u kojoj se rad dostavlja.
3.5. Uz rad treba dostaviti:
• podatke o natjecatelju, koji trebaju biti pohranjeni u neprozirnoj i zapečaćenoj
omotnici na kojoj piše: NATJECATELJ/AUTOR i šifra rada. Vanjština omotnice
ne smije odavati identitet autora;
• potpisanu izjavu natjecatelja da bezuvjetno prihvaća predložene uvjete
ugovora o prijenosu prava za korištenje autorskog djela (vidi čl. 9.).
3.6. Podatci o natjecatelju/autoru moraju sadržavati:
• ime i prezime;
• adresu;
• telefonski broj;
• adresu e-pošte;
• internetsku adresu;
• osobu za kontakt.
3.7. Rješenje vizualnog identiteta u elektroničkom obliku predaje se na CD-u. Na
mediju treba biti šifra. Likovno/grafičko rješenje predaju na papiru formata A4. Na
poleđini svakog papira formata A4 treba biti šifra.
3.8. Predani mediji moraju biti čitljivi sustavima MS Windows.
3.9. Natjecatelj je dužan primjereno zaštititi diskove i ispise od oštećenja.
3.10. Ispis, sadržaj diska i disk ničim ne smiju odati identitet autora.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Natječaju
4.1. Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje će dostaviti
dokaz o zadovoljenju jednog od sljedećih uvjeta:
Fizičke osobe:

•

potvrda (diploma) o završenom preddiplomskom, diplomskom ili
poslijediplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti, Grafičkoga fakulteta
ili Arhitektonskoga fakulteta – Studij dizajna, Akademije primijenjenih
umjetnosti u Rijeci, Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke
akademije u Splitu, Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u
Osijeku;
• ili potvrde o statusu studenta na spomenutim učilištima;
• ili potvrde o članstvu u stručnoj udruzi – HDLU, ULUPUH, HDD, HZSU i slično.
Pravne osobe:
• Dokaz o registriranoj djelatnosti grafičkog oblikovanja.
4.2. Natjecatelji čiji je rad dosad bio objavljen na poštanskoj marki Republike
Hrvatske ne moraju dostavljati tražene dokaze.
Članak 5.
Izbor pobjednika Natječaja i ocjenjivački sud
5.1. Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu (stavak 3.1.), kao i radovi koji ne
ispunjavaju ostale natječajne uvjete bit će isključeni iz Natječaja i neće se razmatrati.
5.2. Izbor likovnog/grafičkog rješenja obavit će ocjenjivački sud (Povjerenstvo koje će
imenovati Uprava HP – Hrvatske pošte d.d.).
5.3. Prigodom ocjenjivanja pristiglih radova Povjerenstvo će posebno uzeti u obzir:
• grafičku i komunikacijsku kvalitetu;
• originalnost;
• mogućnosti primjene.
5.4. Radovi će biti prezentirani Povjerenstvu pod šiframa koje su im dodijelili
natjecatelji/autori. Podatci o natjecateljima bit će objavljeni nakon završetka rada
Povjerenstva.
5.5. Povjerenstvo će donijeti odluku o izboru likovnog/grafičkog rješenja i dodjeli
nagrade najkasnije do 08. prosinca 2017. godine.
5.6. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici HP - Hrvatske pošte
d.d. (www.posta.hr) u roku od četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke o
izboru likovnog/grafičkog rješenja i dodjeli nagrada.
Članak 6.
Nagrade
6.1. Nagrada za izabrano likovno/grafičko rješenje otiska poštanskog žiga (koje je
izvorno autorsko likovno djelo) iznosi 5.000,00 kn neto i isplaćuje se na temelju
potpisanoga autorskopravnog ugovora za trajno iskorištavanje autorskog djela.
6.2. HP - Hrvatska pošta d.d. obvezuje se isplatiti nagrade u roku od trideset (30)
dana od datuma isporuke konačnog rješenja HP - Hrvatskoj pošti d.d. Nagrade se
isplaćuju jedino na žiro-račun autora, odnosno pravne osobe nositelja autorskih
prava i srodnih prava.
6.3. Natjecatelj čiji je rad izabran dužan je dostaviti likovno/grafičko rješenje u
digitalnom obliku, u otvorenom formatu, a sve korištene fontove u krivuljama.
Članak 7.
Razlozi za isključenje iz Natječaja
HP - Hrvatska pošta d.d. isključit će iz Natječaja sve natjecatelje:

•
•
•
•
•

ako natječajni rad za likovna/grafička rješenja upućuje na nemogućnost
realizacije bilo u tehničkom bilo u pravnom smislu u skladu s pravilima
Natječaja;
ako ne dostave potrebne podatke u skladu sa stavkom 3.5. ovog Natječaja;
ako ne dostave dokaze u skladu sa stavkom 4.1. ovog Natječaja;
ako natječajni rad ne sadrži potpisanu izjavu natjecatelja o autorskom pravu i
prijenosu prava korištenja autorskog prava iz stavka 1.6. ovog Natječaja;
ako natječajni rad ne sadrži potpisanu izjavu natjecatelja o prihvaćanju uvjeta
iz ovog Natječaja.
Članak 8.
Pitanja

8.1. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u vezi s Natječajem jedino
elektroničkom poštom na adresu: marketing@posta.hr.
8.2. Pitanja u vezi s Natječajem mogu se postavljati zaključno sa danom 27.
Studenog 2017. godine.
8.3. Podrobnije obavijesti o izdanju mogu se dobiti i telefonski na broju: 01/ 480 6096
radnim danom od 8 do 16 sati od dana objave Natječaja do 27. studenog 2017.
godine.
Članak 9.
Završne odredbe
9.1. Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju Natječaj, uvjete Natječaja (opće i
tehničke, rezultate Povjerenstva) te pristaju na objavljivanje svojih podataka i javno
izlaganje natječajne dokumentacije za potrebe HP - Hrvatske pošte d.d. Natječaj je u
skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (odjeljak 4., Javno obećanje nagrade).
9.2. Predajom natječajnog rada natjecatelj/autor potvrđuje autorstvo svojeg
natječajnog rada, odnosno da je ovlašteni nositelj autorskih i srodnih prava i
posjedovanje ovlasti za daljnje korištenje, izmjene i razradu natječajnog rada.
9.3. Natjecatelj jamči HP - Hrvatskoj pošti d.d. da je prijenos autorskih prava prijavom
na natječaj slobodan i obavljen uz pristanak autora te da na njima ne postoje prava
trećih osoba.
9.4. Natjecatelj jamči HP - Hrvatskoj pošti d.d. da će ukoliko bude odabran kao
pobjednik natječaja napraviti potrebne prilagodbe rješenja sukladno tehnološkim
potrebama naručitelja te napraviti adaptaciju rješenja na strojni žig dana bez dodatne
naknade.
9.5. Natjecatelj/autor dužan je dostaviti potpisanu izjavu kojom autor/natjecatelj
izjavljuje da je nositelj autorskog prava izvornog likovnog rješenja.
9.6. Isplatom nagrade HP - Hrvatska pošta d.d. postaje vlasnikom materijalnih
autorskih prava nagrađenog rada u skladu s ugovorom koji će se potpisati između
HP - Hrvatske pošte d.d. i natjecatelja/autora izabranog likovnog rješenja, a autor
zadržava moralna autorska prava.
9.7. Troškove izrade natječajnog rada i slanja snosi natjecatelj.
9.8. Svi eventualni sporovi koji bi mogli nastati iz ovog Natječaja ponajprije će se
rješavati dogovorom ili mirenjem. U slučaju da se ne mogu riješiti na taj način, spor
će se rješavati pred stvarno i mjesno mjerodavnim sudom prema sjedištu HP Hrvatske pošte d.d.
9.9. Sudjelovanjem u Natječaju natjecatelj prihvaća da je to rad na poštanskoj
vrijednosti te će s natječajnim materijalima postupati tako da ih smatra poslovnom
tajnom HP - Hrvatske pošte d.d.

9.10. HP - Hrvatska pošta d.d. zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih prijedloga,
pravo poništenja Natječaja u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o otkupu
autorskog prava te ne snosi troškove za sudjelovanje natjecatelja u natječajnom
postupku.
9.11. HP – Hrvatska pošta d.d. trajno zadržava dostavljene radove koji neće biti
izabrani ili otkupljeni i jamči da se neće njima koristiti ni u koju svrhu, a natjecateljima
koji to zatraže pisanim putem u roku od 30 dana od objave rezultata izbora vratit će
njihove radove preporučenom poštanskom pošiljkom ili će ih natjecatelji osobno
preuzeti u prostorijama HP - Hrvatske pošte d.d.
HP - Hrvatska pošta d.d.
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