KLASA: 602-04/21-01/40
URBROJ: 2170-57-03-21-1
U Rijeci, 15. prosinca 2021.

Temeljem članka 50. Statuta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/21-01/12, URBROJ: 2170-57-01-211 od 16. lipnja 2021.), u skladu s Ugovorom o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci u akad.
god. 2018./19., 2019./20., 2020./21., 2021./22. (KLASA 402-01/19-01/23, URBROJ: 2170-57-01-191 od 2. svibnja 2019. - u daljnjem tekstu: Ugovor o programskom financiranju), te Odluke Senata
(KLASA: 003-01/21-03/02, URBROJ: 2170-57-01-21-409) od 23. studenog 2021. o utvrđivanju
područja namjenskog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2021. i 2022. godini,
rektorica Sveučilišta u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ ZA
izradu vizualnog identiteta – logotipa Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci
I. Uvodne odredbe
Ovim se Natječajem, a u skladu s Ugovorom o programskom financiranju, iz sredstava za
financiranje umjetničke djelatnosti iznos od 5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna)
namjenski usmjerava na dizajn logotipa i izradu prepoznatljivog vizualnog identiteta
Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: DŠ UNIRI). Logotip i vizualni identitet
će se upotrebljavati na svim on-line i off-line promidžbenim materijalima (memorandum,
plakati, letci, brošure, monografije, mrežne stranice i dr.), kojima će DŠ UNIRI dobiti na
prepoznatljivosti i uočljivosti.
Svi izrazi u ovom Natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na sve osobe.
II. Opći uvjeti
Natječaj je otvoren za sve studente i studentice Sveučilišta u Rijeci neovisno o razini studija.
Na Natječaj se može prijaviti autor pojedinac ili skupina autora (koautori). Ako se prijavljuje
skupina autora, barem jedan od članova skupine mora biti student/studentica Sveučilišta u
Rijeci, u kojem slučaju pravo na novčanu nagradu pripada isključivo studentu/studentima.
Radovi ne smiju biti prethodno objavljeni, a natjecatelji su ih dužni držati anonimnima sve
do objave rezultata Natječaja. U suprotnom će natjecatelji i njihovi radovi biti isključeni iz
Natječaja.
Prijedlog rješenja treba biti originalan, odnosno različit od postojećih za druge organizacije
ili tvrtke.

Logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ičija politička,
svjetonazorska, nacionalna, spolna, rodna, rasna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu
pripadnost.
Smjernice za izradu i obvezni sadržaj logotipa
S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, natjecateljima se daje sljedeće smjernice za
izradu prijedloga rješenja logotipa i vizualnog identiteta DŠ UNIRI:
- Idejno rješenje mora sadržavati riječ „DOKTORSKA ŠKOLA“ („DOCTORAL SCHOOL“)
te logotip (znak) i grb Sveučilišta u Rijeci sukladno knjizi standarda UNIRI.
- Rješenje treba izraditi u hrvatskoj i engleskoj verziji.
- Prepoznatljivost i originalnost: logotip treba biti kreativan, jedinstven i jednostavan
te pratiti suvremene trendove u dizajnu.
- Idejno rješenje mora svojom veličinom i mogućnostima izvedbe omogućiti upotrebu
logotipa u razne svrhe.

III. Način prijave i rokovi
Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr).
Rok za prijavu na Natječaj je 31. siječanj 2022. godine. Rezultati natječaja s pristiglim
vizualnim rješenjem biti će objavljenim na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.
Prijava na Natječaj treba sadržavati:
1. Popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu natječajnog rada (dizajn logotipa i izrade
vizualnog identiteta za DŠ UNIRI) i izjavu da je autor suglasan s javnom objavom
svojega identiteta – obrazac A.
2. Potvrdu o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci.
3. Knjigu osnovnih grafičkih standarda logotipa u elektroničkoj verziji u pdf formatu.
4. Logotip u elektroničkoj verziji u png formatu.
5. Verziju logotipa u vektorskom obliku (Adobe illustrator*.ai ili Adobe illustrator.*eps).
6. Prikaz primjene logotipa na primjeru željenog off-line promidžbenog materijala
(mock-up).
Radovi se dostavljaju isključivo putem online obrasca putem poveznice, ovdje.
Obrascu se pristupa putem gore navedene poveznice upisivanjem korisničkih podataka u
Sustav AAI@EduHr (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr. ivo.ivic@uniri.hr).
Korisničko ime mora imati nastavak “uniri”, a NE “student.uniri”.
U slučaju da nije u mogućnosti pristupiti prijavi upisivanjem svojih studentskih korisničkih
AAI@EduHr podataka ili student/ica nema potrebne korisničke podatke, mora se javiti LDAP
administratoru na svojoj sastavnici. Popis i kontakti LDAP administratora za studente,
možete potražiti ovdje.

Sva pitanja vezana za natječaj mogu se postaviti isključivo na adresu elektroničke pošte
doktorska@uniri.hr.

IV. Sadržajno vrednovanja prijava i daljnji natječajni postupak
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Radove koji su udovoljili administrativnoj provjeri (sadržaj prijave, usklađenost sa
smjernicama za izradu i obveznim sadržajem logotipa) ocjenjuje Povjerenstvo u čijem su
sastavu prorektor za znanost i umjetnost, predstojnik Doktorske škole i voditeljica
Studentskog kulturnog centra (dalje: Povjerenstvo). Prilikom ocjenjivanja pristiglih radova
Povjerenstvo će posebno uzeti u obzir:
- grafičku kvalitetu,
- originalnost,
- mogućnost primjene.
Nakon ocjene radova, Povjerenstvo predlaže rektorici Sveučilišta u Rijeci izbor najboljeg
rada.
Odluku o izboru najboljeg rada donosi rektorica Sveučilišta u Rijeci.
U roku od 30 dana od donošenja Odluke o izboru najboljeg rada, autoru / predstavniku
skupine autora pobjedničkog rada isplatiti će se iznos od 5.000,00 kuna bruto (ukupan
trošak).
V. Završne odredbe
Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju Natječaj i uvjete Natječaja, potvrđuju istinitost i
potpunost prijavljenih podataka te pristaju na objavljivanje svojih podataka i javno izlaganje
natječajne dokumentacije.
Predajom natječajnoga rada autor/koautori potvrđuju da su nositelji svih autorskih prava na
radu.
Isplatom naknade za pobjednički rad autor/koautori prenose na Sveučilište u Rijeci sva
imovinska autorska prava na radu, a zadržavaju moralna autorska prava. Sveučilište u Rijeci
zadržava pravo da nagrađeni rad ne koristi kao logotip, kao i pravo izmjene odabranih idejnih
rješenja.
Troškove izrade natječajnoga rada i slanja snosi autorica/autor.
Sveučilište u Rijeci zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i bez
snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.
Svi eventualni sporovi koji bi mogli nastati iz ovoga Natječaja ponajprije će se rješavati
dogovorno i mirenjem. U slučaju da se ne mogu riješiti na taj način, spor će se rješavati pred
stvarno i mjesno nadležnim sudom.

Obrada osobnih podataka
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Sveučilište u Rijeci
dužno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svome radu
pravodobnom objavom na internetskim stranicama. U skladu sa zakonom utvrđenom
svrhom i u interesu javnosti, Sveučilište u Rijeci objavljuje svoje akte na službenoj
internetskoj stranici. Sveučilište u Rijeci će s osobnim podacima autora i koautora postupati
sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka
i slobodnom kretanju takvih podatka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih
podataka (NN 42/2018). Slijedom navedenog, podnositelj natječajne prijave – autori i
koautori izjavljuju da su upoznati da Sveučilište u Rijeci njihove osobne podatke iz natječajne
prijave kao i ostale podatke koje Sveučilište o njima sazna u okviru provedbe ovog
natječajnog postupka, prikuplja, obrađuje i koristi u svrhu provedbe ovog Natječaja,
uključujući i objavu rezultata natječaja na mrežnim stranicama te u svrhu obavljanja svojih
javnopravnih ovlasti i dužnosti, sve u skladu s pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu
osobnih podataka.
Rektorica
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
Prilozi:
1. Obrazac A

Dostaviti:
- svim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci;
- uredu za znanost;
- arhivi, ovdje.

