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Ivanska, 02. svibanj 2014. 

JAVNI POZIV 

Svima pravnim i fizičkim osobama 

za izradu idejnog rješenja plakata povodom Dana  

općine Ivanska 

1. OPĆI UVJETI 

Članak 1.1. 

Predmet Javnog poziva (u nastavku: Poziva) je idejno rješenje (grafičko oblikovanje) 

plakata povodom Dana općine Ivanska, Ivanje 2014. (u nastavku: Ivanja). 

Svrha Poziva je dobivanje najboljeg idejnog rješenja za plakat.  

Članak 1.2. 

Predlagatelj čiji plakat bude odabran ovim Pozivom, biti će nagrađen novčanom nagradom u 

iznosu od 500,00 kn. 

Članak 1.3. 

Poziv je javan. 

Članovi Ocjenjivačkog suda i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja na 

ovom Pozivu. 



   

Članak 1.4. 

Poziv se objavljuje u javnim glasilima i putem Interneta na sadašnjoj web-stranici Općine:  

http://ivanska.hr/ 

Na ovoj se adresi objavljuje sva popratna dokumentacija i drugi materijali vezani uz Poziv 

te ostale informacije o tijeku. 

Članak 1.5. 

Prijave započinju 02. svibnja 2014. godine po objavi putem Interneta na službenoj web 

stranici. 

Krajnji rok za predaju ponuda  je 15. svibanj 2014. godine do 24 sata. U slučaju dostave 

poštom mjerodavnim se smatra datum i vrijeme na poštanskom žigu. 

Ponuđači mogu postavljati pitanja vezana uz natječaj do 10. svibnja 2014. godine. Pitanja se 

postavljaju isključivo putem elektroničke pošte na adresu 

opcina-ivanska@bj.t-com.hr 

Odgovori na postavljena pitanja bit će javno objavljeni na službenoj web stranici, a sadržaj 

odgovora obvezujući je za sve natjecatelje. 

Članak 1.6. 

Svaki ponuđač ima pravo sudjelovanja s najviše dvije (2) ponude. 

 

Članak 1.7. 

 Tehnički uvijeti: 

Prijedlog plakata mora sadržavati: 

- motiv vezan za Ivansku i Ivanje 

- naziv događanja 

- vrijeme održavanja 

- program po danima i vremenu održavanja 

- prostor za logotipe sponzora 

- izrada u .pdf i .tif formatu 

 

2. Prijave 

Članak 2.1. 

Prijave za sudjelovanje u Pozivu šalju se na adresu: 

 

Općina Ivanska 

Slavka Kolara 1 

43 231 Ivanska 

http://ivanska.hr/


   

s obvezatnom naznakom: 

 

“Javni poziv za idejno rješenje plakata  – NE OTVARATI!" 

 

Članak 2.2. 

Prijava na Poziv se smatra potpunom ukoliko sadrži radove koji odgovaraju tehničkim 

uvjetima u članku 1.7. 

Popis svih primljenih ponuda bit će objavljen na službenim stranicama  nakon isteka roka za 

prijavu uz ime i prezime (naziv) ponuđača. 

 

Članak 2.3. 

Kandidat čija prijedlog bude odabran pozvat će se na dogovor oko izrade. 

Članak 2.4. 

Iz ovog Poziva isključit će se radovi predani poslije roka navedenog u članku 1.5. te radovi 

koji ne ispunjavaju tehničke zahtjeve članka 1.7.. ovog Poziva. 

Članak 2.5. 

Svi eventualni sporovi ponajprije će se rješavati dogovorom ili arbitražom. U slučaju da se 

ne mogu riješiti na taj način, mjerodavnim se smatra sud u Bjelovaru. 

3. OCJENJIVAČKI SUD 

Članak 3.1. 

Izbor najboljeg prijedloga izvršit će Odbor za prosvjetu i kulturu. 

 

Članak 3.2. 

Kod ocjenjivanja pristiglih ponuda Ocjenjivački sud će posebno uzimati u obzir: 

 kvalitetu ponuđenih rješenja 

 dizajn 

 

Ocjenjivački sud će podatke o autoru utvrditi nakon odabira najprihvatljivije ponude. 

Članak 3.3. 

Ocjenjivački sud završit će s radom i javno objaviti rezultate natječaja na službenim web 

stranicama zaključno sa 20. svibnja 2014. godine. 



   

Članak 3.4. 

Ponuditelj koji bude izabran na javnom natječaju i sa kojim se sklopi ugovor o izradi plakata 

upoznat je sa činjenicom da sadržaj koji se bude nalazio na plakatu i sami plakat jest 

isključivo pravo vlasništva Općine Ivanska te ponuditelj nema nikakvih autorskih i njemu 

srodnih prava na plakat. 

Članak 3.5. 

Ocjenjivački sud ima pravo odbiti sve predložene ponude. 

Članak 3.6. 

Prilog prijavi mora biti idejno rješenje izgleda plakata (fotografije na cd-u) i otisnuti plakat 

za uvid, minimalno na papiru formata A4. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 mr.sc. Josip Bartolčić, dipl.ing. 


