
Na temelju odluke Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku koja je donijeta na 1. sjednici saziva 
2019/2020, održanoj 24. siječnja 2020. Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku raspisuje 

 
NATJEČAJ ZA IZRADU SLOGANA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 

 
1. OPĆI UVJETI 

1.1. Svrha Natječaja je prikupljanje prijedloga za novi slogan Sveučilišta u Dubrovniku.  

1.2. Predmet Natječaja je izrada slogana Sveučilišta u Dubrovniku.  

1.3. Natječaj je javan. 

1.4. Pravo natjecanja imaju studenti Sveučilišta u Dubrovniku. 

1.5. Prijavom na Natječaj i predajom rada autor/autorica pristaje da se u slučaju dodjele nagrade rad smatra 
otkupljenim, a Sveučilište u Dubrovniku postaje vlasnikom rada i autorskih prava, uključujući pravo na daljnju 
doradu i prilagodbu otkupljenog rada. Autor/autorica ima pravo u svom životopisu koristiti se referencijama 
nagrađenog rada. 

1.6. Rješenje odabrano ovim Natječajem može biti iskorišteno za izradu promotivnog materijala, te drugih 
propagandnih ili informativnih publikacija Sveučilišta u Dubrovniku. 

1.7. Natjecatelji ne smiju obznaniti javnosti svoje radove i dužni su ih držati anonimnima sve do objave rezultata 
Natječaja. U suprotnom, natjecatelji i njihovi radovi će biti isključeni iz Natječaja. 

1.8. Natječaj se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku 
(www.szdu.hr). Natječaj započinje 26. siječnja 2020. po objavi na navedenim mrežnim stranicama. 

 
2. PREDAJA NATJEČAJNIH RADOVA 

2.1. Rok za predaju natječajnih radova je 10. veljače 2020.  

2.2. Radovi se dostavljaju osobno ili putem pošte (preporučeno) u zatvorenoj omotnici na adresu: 
Sveučilište u Dubrovniku 
(gđa. Marijana Lujo)  
Služba za izdavaštvo i marketing 
Branitelja Dubrovnika 41  
20000 Dubrovnik 
s naznakom: „slogan Sveučilišta u Dubrovniku " 
 
ili na mail Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku: studzborunidu@gmail.com  

2.3. Svaka prijava mora sadržavati: 

- Prijavni obrazac koji sadrži osnovne podatke o autoru: ime i prezime, datum rođenja, adresa, 
telefon/mobitel, e-mail, studij i godina studija; 

- Izjavu o autorstvu; 
- Prijedlog slogana i kratko obrazloženje istoga (zašto baš taj slogan).  

Prijavni obrazac i izjava o autorstvu nalaze se na mrežnim stranicama www.szdu.hr kao dio natječajne 
dokumentacije. 

 

3 KRITERIJ ZA IZRADU RJEŠENJA 

3.1. Slogan treba biti rezultat autorskog rada natjecatelja te se isključuje bilo kakva mogućnost kopiranja već 
postojećeg ili korištenog  slogana.  

3.2. Maksimalna dužina slogana je 5 riječi.  
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4. IZBOR POBJEDNIKA NATJEČAJA 

4.1. Prispjele radove ocijenit će Povjerenstvo. 

4.2. Skupština Studentskog zbora imenovat će Povjerenstvo za odabir najboljeg idejnog rješenja slogana. 
Povjerenstvo će imati pet članova od kojih će dva člana biti predstavnici studenata.  

4.3. Povjerenstvo će  Odluku o izboru najboljeg riješena slogana Sveučilišta u Dubrovniku objaviti 18. veljače 
2020. na web stranici www.szdu.hr 

4.4. Povjerenstvo ima pravo odbiti sva predložena rješenja, ne proglasiti pobjednika Natječaja i ne dodijeliti 
nagradu o čemu će svi natjecatelji biti izvješteni preko web-stranica na kojima je objavljen ovaj Natječaj. 

 
5. NAGRADE 

5.1. Najbolje idejno rješenje nagrađuje se novčanom nagradom u iznosu od 1.000,00 kuna. U slučaju da je 
nagrađen zajednički rad više studenata, novčani iznos nagrade dijeli se na jednake dijelove.  

5.2. Sveučilište u Dubrovniku će nagrađenom studentu nagradu isplatiti iz sredstava Studentskog zbora u roku 
od 15 dana od donošenja odluke o dodjeli nagrade.  

 

6. ZAVRŠNE ODREDBE 

6.1. Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju sve uvjete iz Natječaja te pristaju na objavljivanje svojih 
podataka i javno izlaganje natječajne dokumentacije. 

6.2. Troškove izrade natječajnog rada i slanja pokriva autor. 

6.3. Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu (točka 2.1) i radovi koji ne ispunjavaju ostale uvjete Natječaja  
neće se razmatrati. 

 

 


