
Prostoria d.o.o. raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi  

Javni natječaj za dizajn novog tekstilnog proizvoda od materijala na zalihi 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA 

1.  UVODNE ODREDBE 

1.1. Raspisivač Natječaja je Prostoria d.o.o., Pustodol Začretski 19 g., Pustodol Začretski, OIB 
89294416879, koju zastupa Tomislav Knezović, direktor (u daljnjem tekstu 'Raspisivač') 

1.2.  Provoditelj Natječaja je Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD), Boškovićeva 18, 10000 
Zagreb, koje zastupa Maša Milovac, predsjednica (u daljnjem tekstu ‘Provoditelj’). 
 
1.3.  Predmet natječaja je dizajn i kreativno rješenje za novi tekstilni proizvod od materijala za 
tapeciranje iz prethodnih kolekcija materijala (tkanine i pleteni materijali) Raspisivača. 
 
1.4. Cilj natječaja je idejno rješenje novog dizajnerskog tekstilnog proizvoda od materijala 
širine 140 cm koje će biti razvijeno i distribuirano putem prodajnih mjesta Raspisivača. 

1.5. Tema natječaja je na održivi i kreativan način zalihe materijala pretvoriti u novi dizajnerski 
proizvod stvarajući pritom nove estetske i uporabne vrijednosti. 

1.6.  Natječaj je javni, poluanonimni, a provodi se u dva kruga prema standardima Hrvatskog 
dizajnerskog društva. Prvi krug natječaja je anoniman i otvoren je za sve zainteresirane 
natjecatelje koji imaju pravo sudjelovati u natječaju. Na temelju pristiglih natječajnih rješenja, 
Ocjenjivački sud će odabrati minimalno 5 finalista koji će ući u drugi, prezentacijski, krug 
natječaja koji nije anoniman. 

1.7.  Natječaj je otvoren svim zainteresiranim sudionicima, bez dokazivanja profesionalnog 
statusa, ugleda i/ili iskustva. Natjecatelji mogu biti fizičke i/ili pravne osobe. 
 
1.8.  Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi 
tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, zaposlenici Raspisivača i Provoditelja kao niti 
njihovi srodnici po uspravnoj lozi i poslovni suradnici iz uže radne grupe.  

1.9  Natječaj počinje objavom na web stranicama Provoditelja (dizajn.hr) i Raspisivača 
(www.prostoria.eu).  

1.10.  Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na natječaju s više radova. 
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1.11.  Svi natjecatelji su pozvani sudjelovati na informativnom sastanku (usmenom brifingu). 
Sudjelovanje na sastanku nije obavezno, ali se preporučuje.  

1.12.  U prvom krugu natječaja svi natječajni radovi i pripadajuća dokumentacija trebaju stići na 
adresu određenu Općim uvjetima Natječaja do roka za primanje natječajnih radova bez obzira na 
način dostave. Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje radova ili ne 
zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, odnosno ocjenjivanja.  

1.13.  Svim pristiglim natječajnim radovima s prijavnicama bit će dodijeljene šifre pod kojima će 
se natječajni radovi voditi prilikom ocjenjivanja. 

2.  TIJEK NATJEČAJA 

2.1.  Natječaj počinje u ponedjeljak 13.2.2023. kada će na internetskim stranicama HDD-a 
www.dizajn.hr i Raspisivača www.prostoria.eu, biti objavljena kompletna natječajna 
dokumentacija (Opći uvjeti, Projektni zadatak Natječaja, dodatna dokumentacija, Prijavnica, 
Izjava) i poziv zainteresiranima na informativni sastanak (usmeni brifing). 

2.2.  Usmeni brifing će se održati u dućanu Štof by Prostoria, Antuna Bauera 9, Zagreb, u 
petak 17.2.2023. s početkom u 13 sati. Sudjelovanje na usmenom brifingu nije obavezno.  

2.3  Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Opće uvjete i Projektni zadatak je do 9.3.2023. 
Natjecatelji mogu postavljati pitanja putem elektroničke pošte na adresu natječaji@dizajn.hr s 
nazivom NATJEČAJ ŠTOF BY PROSTORIA-UPIT 

2.4.  Rok za primanje natječajnih radova u prvom krugu je do utorka 14.3.2023. do 17 sati. 

2.5.  Prvi krug natječaja je anoniman i otvoren je za sve zainteresirane natjecatelje koji imaju 
pravo sudjelovati u natječaju. U prvom krugu natječaja Ocjenjivački sud će na temelju pristiglih 
natječajnih rješenja odabrati minimalno 5 finalista koji će ući u drugi, prezentacijski krug natječaja 
koji nije anoniman. Rezultati prvog kruga biti će objavljeni najkasnije 20. ožujka na stranicama 
Raspisivača i Provoditelja.  

2.6. U drugom krugu natječaja odabrani natjecatelji (finalisti) će biti pozvani na usmenu 
prezentaciju svog idejnog rješenja pred Ocjenjivačkim sudom kroz 15-minutni razgovor. 
Prezentacija idejnog rješenja bit će moguća i putem videa. Ocjenjivački sud završit će s radom u 
drugom krugu natječaja najkasnije do srijede 29.3.2023.  

2.7.  Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom te 
objavljeni na internetskim stranicama Raspisivača i Provoditelja do utorka 4.4.2023. 

3.  INFORMATIVNI SASTANAK (USMENI BRIFING) 

3.1.  Sudjelovanje na usmenom brifingu nije obavezno.  
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3.2.  Usmeni brifing će se održati u dućanu Štof by Prostoria, Antuna Bauera 9, Zagreb, u 
petak 17.2.2023. s početkom u 13 sati. 

3.3.  Usmeni brifing se organizira u cilju boljeg upoznavanja natjecatelja s natječajnim 
zadatkom i uvjetima sudjelovanja te pruža priliku zainteresiranim natjecateljima za postavljanje 
dodatnih pitanja predstavnicima Raspisivača i članovima Ocjenjivačkog suda. Na brifingu će svi 
natjecatelji uživo moći pogledati dostupne materijale od kojih će se izrađivati novi proizvodi i 
pobliže se upoznati s mogućim tehnologijama proizvodnje.  

3.4. Zapisnik s brifinga zajedno s fotografijama i specifikacijama materijala bit će dostavljen 
putem elektronske pošte zainteresiranim natjecateljima, koji nisu mogli prisustvovati brifingu, na 
njihov upit. 

3.5.  Svi zainteresirani natjecatelji koji žele sudjelovati na usmenom brifingu moraju obavezno 
najaviti svoje sudjelovanje putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr najkasnije do 
16.2.2023. do 20 sati. Poruku je potrebno nasloviti „Natječaj ŠTOF BY PROSTORIA_najava 
sudjelovanja“.  

3.6.  Natjecatelji koji neće moći prisustvovati usmenom brifingu mogu svoja pitanja unaprijed 
uputiti putem adrese natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti „Pitanja - Natječaj ŠTOF 
BY PROSTORIA“ najkasnije do roka za najavu sudjelovanja. Na pitanja pristigla elektroničkom 
poštom prije informativnog sastanka, koja bi mogla biti zanimljiva širem krugu natjecatelja, 
odgovorit će se na sastanku, a odgovori na njih bit će dostupni u zapisniku i na www.dizajn.hr. Pri 
tome neće biti objavljeno ime natjecatelja koji su postavili pitanje. Odgovori na pitanja koji su već 
dani u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji bit će poslani elektroničkom poštom samo 
natjecateljima koji su ih postavili. 

4.  DOKUMENTACIJA 

4.1.  Natjecateljima će biti na raspolaganju sljedeća dokumentacija u digitalnom obliku: 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA    (Štof by Prostoria._uvjeti.pdf) 

PROJEKTNI ZADATAK NATJEČAJA  (Štof by Prostoria_zadatak.pdf) 

DODATNA DOKUMENTACIJA  (Štof by Prostoria_moodboard.pdf) 

PRIJAVNICA      (Štof by Prostoria_prijavnica.doc) 

IZJAVA     (Štof by Prostoria_izjava.doc) 

4.2.  Pristup natječajnoj dokumentaciji otvoren je svima zainteresiranima. 
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4.3.  Natječajna dokumentacija je besplatna i dostupna do isteka roka predaje natječajnih 
radova. Natječajnu dokumentaciju moći će se preuzeti na internetskoj stranici Provoditelja, 
www.dizajn.hr, i Raspisivača, www.prostoria.eu, počevši od datuma objave Natječaja. 

5.  POSTAVLJANJE PITANJA 

5.1.  Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak i Opće uvjete 
Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.  

5.2.  Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak i Opće uvjete u prvom krugu je 
do 9.3.2023. 

5.3.  Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni javno na www.dizajn.hr. Imena 
natjecatelja koji su postavljali pitanja neće biti objavljena. 

6.  SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA  

6.1.  Natječajni rad treba sadržavati:  

6.1.1.  Uredno popunjeni i potpisani obrazac Prijavnice kojom natjecatelj pristaje na uvjete 
natječaja. Obrazac Prijavnice je sastavni dio objavljene natječajne dokumentacije. 

6.1.2.  Potpisanu Izjavu kojom natjecatelji izjavljuju da je predano idejno rješenje nastalo 
isključivo za potrebe natječaja te da nije objavljivano i korišteno u druge svrhe. Obrazac Izjave je 
sastavni dio objavljene natječajne dokumentacije. 

6.1.3.  Idejno rješenje novog proizvoda:   

•  idejno rješenje prezentirano na minimalno 10, maksimalno 20 listova položenog A3 
formata u tiskanom i digitalnom obliku. Listovi ne trebaju biti uvezeni. Digitalna 
prezentacija treba biti u .pdf formatu visoke rezolucije.  

•  tekstualno obrazloženje ideje i koncepta (do 1000 znakova) 
• Obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje idejnog rješenja u kojem treba 

spomenuti ishodište ideje, upotrebu i unaprijed pripremljeno razvojno rješenje za način 
izrade. Dodatno, druge važne informacije, smjernice i svojstva relevantna za novi proizvod. 

•  ostalo: po nahođenju natjecatelja, moguće je priložiti skice, nacrte, vizualizacije idejnog 
rješenja proizvoda kao i primjenu i upotrebu. 

7.  OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA U PRVOM KRUGU 
NATJEČAJA 
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7.1.  Natječajni rad, detaljno specificiran u točki 6. Općih uvjeta, treba dostaviti u tiskanoj i 
digitalnoj formi i to: 

—  tiskana dokumentacija sadrži:  
A. potpisanu Izjavu  
B. potpisanu Prijavnicu  
C. prezentaciju natječajnog rada (nekaširane, neuvezene stranice položenog A3 formata 10 

do 20 listova) 
D. tekstualno obrazloženje ideje i koncepta 

Prijavnica i Izjava se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, predaju uz rad u zasebnoj zatvorenoj i 
neoznačenoj omotnici. 

—  digitalna dokumentacija sadrži: 
A. prezentaciju natječajnog rada sadržajem identičnu printanom radu, u PDF formatu, 

opsega 10 do 20 stranica.  
B. tekstualno obrazloženje ideje i koncepta 

Digitalna dokumentacija se može dostaviti snimljena na USB mediju ili CD/DVD ili se može 
uploadati na server (Dropbox, Google Drive ili sl.) ili poslati putem servisa za slanje velikih 
datoteka (WeTransfer i sl.), a link na prezentaciju treba poslati na adresu natjecaji@dizajn.hr s 
naznakom naziva koncepta rada iz prijavnice. Napominjemo da je digitalnu prezentaciju 
neophodno dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekcije, u smislu čitkosti sitnih opisa). 
Natjecatelji mogu, ako smatraju potrebnim, uz prezentaciju dostaviti i dodatni materijal (film, 
animacija i sl.). Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena 
imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM/USB, omotnica s 
prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. 
Provoditelj natječaja jamči za anonimnost prezentacija poslanih putem servera ili servisa za slanje 
velikih datoteka.  
 
7.2. Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu 
Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj_Štof by 
Prostoria”. U slučaju osobne dostave radno vrijeme je radnim danom od 9 do 17 sati. 

7.3. Rok za primanje natječajnih radova je do utorka 14.3.2023. do 17 sati. Radovi koji stignu 
nakon isteka roka za primanje ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja bit će vraćeni pošiljatelju.   

7.4. Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime 
jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene 
Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja. Potpisom 
na prijavnici autori jamče i da autorska prava na natječajnom radu nisu prenijeli na treću osobu te 
se obvezuju na sebe preuzeti sve eventualne zahtjeve trećih osoba koje bi one postavljale u vezi s 
predmetnim autorskim radom. 
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Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za 
daljnju razradu natječajnog rada, odnosno da će surađivati s Raspisivačem u procesu razvoja 
proizvoda te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. U slučaju da Raspisivač s autorom rada 
dogovori proizvodnju i distribuciju, potpisuje se autorski ugovor s pravima na tantijeme. U slučaju 
da autor odabranog rada i Raspisivač ne uspiju dogovoriti daljnju suradnju na razradi rada, 
Raspisivač ima pravo dogovoriti suradnju na razradi rada s trećima u skladu s odredbama Zakona 
o autorskom i srodnim pravima. Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće
uvjete Natječaja i da su s njima suglasni.

7.5.  U slučaju da natjecatelji šalju više od jednog natječajnog rada, svaki je rad potrebno 
pripremiti prema pravilima Natječaja i poslati odvojeno. 

8. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

8.1. Tri pobjedničke ideje rješenja Proizvoda određuje stručni žiri sastavljen od 
predstavnika Raspisivača i Organizatora koji će napraviti odabir od prvog do trećeg mjesta 

na temelju četiri kriterija: 

Kriterij originalnosti  
(inovativnost i prepoznatljivost) 

Kriterij održivost  
(iskoristivost materijala, količina otpada pri izradi, optimizacija proizvodnog procesa i 
dr.) 

Kriterij kvalitete idejnog rješenja  
(upotreba proizvoda, trajanje i dr.) 

Kriterij tehnologije  
(jednostavnost i brzina proizvodnje, lakoća izvodljivih elemenata i dr.) 

9. OCJENJIVAČKI SUD

9.1. Stručni Ocjenjivački sud čini pet članova, a sastavljen je od: 

1. Andreja Bašak, predstavnica Štofa by Prostoria
2. Morana Radočaj, predstavnica Štofa by Prostoria
3. Anđela Vilić, predstavnica Štofa by Prostoria
4. Tihana Taraba, predstavnica HDD-a
5. Tonči Vladislavić, predstavnik HDD-a

9.2.  U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se 
zamjenski član, odnosno članovi.  
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9.3.  U prvom krugu natječaja prilikom zasjedanja svi su pristigli natječajni radovi anonimni pred 
Ocjenjivačkim sudom. Anonimnost se mora poštovati sve dok Ocjenjivački sud ne donese svoje 
mišljenje ili odluku o odabranim finalistima koji ulaze u drugi krug natječaja.  

9.4.  U drugom krugu natječaja Ocjenjivački sud će pozvati odabrane finaliste na prezentaciju 
svog idejnog rješenja kroz 15-minutni razgovor. Prezentacija idejnog rješenja bit će moguća i 
putem videa (putem Zoom platforme). Termini prezentacija će se dogovoriti neposredno s 
odabranim finalistima. 

9.5.  Ocjenivački sud će u drugom krugu izabrati tri najbolja idejna rješenja s utvrđenim rangom 
- 1., 2. i 3. mjesto, a koji stječu pravo na nagradu te na daljnji razvoj samog Proizvoda. 
Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o nedodjeljivanju nagrada, odluku o dodjeli manje od tri 
nagrade ili odluku o preraspodjeli nagradnog fonda. 

9.6.  Ocjenjivački sud je samostalan u svojim odlukama. Ocjenjivački sud razmatra natječajne 
radove isključivo na temelju kriterija navedenih u pozivu na Natječaj.  

9.7.  O radu Ocjenjivačkog suda sastavlja se zapisnik koji vodi predstavnik Raspisivača. U 
zapisnik se moraju unijeti sve napomene članova Ocjenjivačkog suda. Za tri nagrađena rada 
potrebno je unijeti obrazloženje o dodjeli nagrade. Isto tako, u slučaju odluke o nedodjeljivanju 
nagrada, odluke o dodjeli manje od tri nagrade ili odluke o preraspodjeli nagradnog fonda u 
zapisnik je potrebno napisati obrazloženje. Zapisnik potpisuju svi članovi Ocjenjivačkog suda i 
zapisničar.  

9.8.  Ocjenjivački sud završava s radom nakon donošenja odluke o nagrađenim radovima i 
objave rezultata Natječaja. 

10.  NAGRADE 

10.1. Dodjeljuju se tri nagrade, a ukupni nagradni fond iznosi 3.000 EURA bruto te je 
raspodijeljen na sljedeći način: 

1.      mjesto: 1.300 eura 

2.      mjesto: 1.000 eura 

3.      mjesto: 700 eura 

10.2.  Iznosi nagrada predstavljaju ukupni trošak isplate (bruto+doprinosi u slučaju isplate preko 
autorskog ugovora, odnosno bruto iznos u slučaju isplate preko računa). Sva porezna davanja i 
doprinose snosi Raspisivač.  
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10.3. Novčani će se iznosi isplatiti dobitnicima u roku od 7 dana od završetka natječaja i objave 
rezultata. 

10.4.  U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju natječajnih radova, definiranog 
Općim uvjetima Natječaja, svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog 
suda, Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o nedodjeljivanju nagrada, odluku o dodjeli manje 
od tri nagrade ili odluku o preraspodjeli nagradnog fonda.  

10.5.  Dodjela nagrade ne podrazumijeva automatsku proizvodnju nagrađenog rada. Realizacija 
odnosno razrada natječajnog rada, bit će predmet posebnog ugovora između Raspisivača i 
autora rada kojega Raspisivač usvoji kao rješenje za realizaciju, u kojem će dogovoriti daljnju 
suradnju. 

10.6.  Raspisivač se obvezuje isticati imena nagrađenog autora/tima u svim medijskim 
objavama i promotivnim materijalima povezanim s natječajem i usvojenim natječajnim radom. 

11.  OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

11.1.  Ocjenjivački sud završit će s radom do 29.3.2023. 

11.2.  Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom te 
objavljeni na internetskim stranicama Raspisivača i Provoditelja do 4.4.2023. 

12.  ROKOVI - SAŽETAK 

13.2.2023. — Otvoren natječaj  

do 16.2.2023. — Prijava na brifing  

17.2.2023. — Usmeni briefing  

do 9.3.2023. — Rok za postavljanje pitanja  

14.3.2023. — Rok za primanje natječajnih radova u 1. krugu 

do 20.3.2023. — Objava rezultata prvog kruga natječaja 

do 29.3.2023. — Završetak rada Ocjenjivačkog suda u drugom krugu 

do 4.4.2023. — Objava rezultata drugog kruga natječaja 

13.  ZAVRŠNE ODREDBE 
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13.1.  Predajom Natječajnog rada autori pristaju na:  
—  uvjete Natječaja  
—  javno izlaganje i publiciranje rada (na temelju prijave rada na Natječaj)  
—  daljnju razradu rada ako njihov rad bude odabran za nagradu i realizaciju (na temelju 
dodijeljene nagrade i potpisanog ugovora o suradnji s Raspisivačem koji će obuhvatiti izradu 
izvedbenog rješenja natječajnog rada).  

13.2.  Natjecatelji su dužni držati svoj rad anonimnim do završetka natječaja. U slučaju da 
natjecatelji javno objave svoj rad prije službenog završetka Natječaja, rad će biti diskvalificiran.  

13.3.  Članovi Ocjenjivačkog suda dužni su do objave rezultata Natječaja držati u tajnosti sve 
podatke o Natječajnim radovima pristiglim do roka za primanje Natječajnih radova.  

13.4.  Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava u svezi s njim u skladu sa 
Zakonom o autorskim i srodnim pravima.  

13.5.  Raspisivač se obavezuje s autorom rada koji usvoje kao rješenje za realizaciju sklopiti 
ugovor o suradnji, uz mogućnost (ali ne i obvezu) ugovaranja daljnje suradnje na daljnjoj razradi 
rada odnosno izradi izvedbenog rješenja.  

13.6. Raspisivač zadržava pravo da od odabranih natjecatelja zahtijeva nužna tehnička 
prilagođavanja Idejnog rješenja Proizvoda. 

13.7.  Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastalih redovnim 
radom Ocjenjivačkog suda i mogućim naknadnim izlaganjem.  
Raspisivač i Provoditelj nisu dužni nadoknaditi nikakve troškove natjecateljima.  
Na odluku Ocjenjivačkog suda natjecatelji nemaju pravo prigovora.  
Na odluku o poništenju Natječaja natjecatelji nemaju pravo prigovora.  

13.8.  Natjecatelji će moći preuzeti svoje radove u HDD-u u roku od 15 dana nakon objave 
rezultata Natječaja. Ako ih ne preuzmu u tom roku, Provoditelj natječaja zadržava pravo da ih 
uništi.  

13.9.  Natjecatelj je autor natječajnog rada i u slučaju dobivanja nagrade pridržava moralna 
autorska prava u svezi s njim dok imovinska prava ustupa Raspisivaču u skladu s odredbama ovih 
Općih uvjeta. Isplaćena nagrada predstavlja i konačnu naknadu za ustup autorskih imovinskih 
prava u skladu s ovim Općim uvjetima te objavljenim Pozivom.  

13.10.  Raspisivač se obvezuje istaknuti imena nagrađenih autora u svim objavama i promotivnim 
materijalima vezanim uz ovaj natječaj i rezultate istog. Rapisivač će na svaki upit bilo koje treće 
osobe pružiti sve informacije o nagrađenim autorima te prema vlastitoj procjeni navoditi autore u 
svojim promotivnim i drugim materijalima. Autori mogu u svako doba i na bilo koji poslovno 
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korektan način isticati Raspisivača i ovaj natječaj kao stručnu referencu. Autori su suglasni da se 
navedeni načini isticanja smatraju potpunim poštivanjem odredbi o isticanju autora u vezi njihovih 
moralnih autorskih prava.  
 
13.11.  Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose 
se jednako na oba spola. 
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	Prostoria d.o.o. raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi
	Javni natječaj za dizajn novog tekstilnog proizvoda od materijala na zalihi
	OPĆI UVJETI NATJEČAJA
	1.  UVODNE ODREDBE
	1.1. Raspisivač Natječaja je Prostoria d.o.o., Pustodol Začretski 19 g., Pustodol Začretski, OIB 89294416879, koju zastupa Tomislav Knezović, direktor (u daljnjem tekstu 'Raspisivač')
	1.2.  Provoditelj Natječaja je Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD), Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, koje zastupa Maša Milovac, predsjednica (u daljnjem tekstu ‘Provoditelj’).
	1.3.  Predmet natječaja je dizajn i kreativno rješenje za novi tekstilni proizvod od materijala za tapeciranje iz prethodnih kolekcija materijala (tkanine i pleteni materijali) Raspisivača.
	1.4. Cilj natječaja je idejno rješenje novog dizajnerskog tekstilnog proizvoda od materijala širine 140 cm koje će biti razvijeno i distribuirano putem prodajnih mjesta Raspisivača.
	1.5. Tema natječaja je na održivi i kreativan način zalihe materijala pretvoriti u novi dizajnerski proizvod stvarajući pritom nove estetske i uporabne vrijednosti.
	1.6.  Natječaj je javni, poluanonimni, a provodi se u dva kruga prema standardima Hrvatskog dizajnerskog društva. Prvi krug natječaja je anoniman i otvoren je za sve zainteresirane natjecatelje koji imaju pravo sudjelovati u natječaju. Na temelju pristiglih natječajnih rješenja, Ocjenjivački sud će odabrati minimalno 5 finalista koji će ući u drugi, prezentacijski, krug natječaja koji nije anoniman.
	1.7.  Natječaj je otvoren svim zainteresiranim sudionicima, bez dokazivanja profesionalnog statusa, ugleda i/ili iskustva. Natjecatelji mogu biti fizičke i/ili pravne osobe.
	1.8.  Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, zaposlenici Raspisivača i Provoditelja kao niti njihovi srodnici po uspravnoj lozi i poslovni suradnici iz uže radne grupe.
	1.9  Natječaj počinje objavom na web stranicama Provoditelja (dizajn.hr) i Raspisivača (www.prostoria.eu).
	1.10.  Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na natječaju s više radova.
	1.11.  Svi natjecatelji su pozvani sudjelovati na informativnom sastanku (usmenom brifingu). Sudjelovanje na sastanku nije obavezno, ali se preporučuje.
	1.12.  U prvom krugu natječaja svi natječajni radovi i pripadajuća dokumentacija trebaju stići na adresu određenu Općim uvjetima Natječaja do roka za primanje natječajnih radova bez obzira na način dostave. Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, odnosno ocjenjivanja.
	1.13.  Svim pristiglim natječajnim radovima s prijavnicama bit će dodijeljene šifre pod kojima će se natječajni radovi voditi prilikom ocjenjivanja.
	2.  TIJEK NATJEČAJA
	2.1.  Natječaj počinje u ponedjeljak 13.2.2023. kada će na internetskim stranicama HDD-a www.dizajn.hr i Raspisivača www.prostoria.eu, biti objavljena kompletna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti, Projektni zadatak Natječaja, dodatna dokumentacija, Prijavnica, Izjava) i poziv zainteresiranima na informativni sastanak (usmeni brifing).
	2.2.  Usmeni brifing će se održati u dućanu Štof by Prostoria, Antuna Bauera 9, Zagreb, u petak 17.2.2023. s početkom u 13 sati. Sudjelovanje na usmenom brifingu nije obavezno.
	2.3  Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Opće uvjete i Projektni zadatak je do 9.3.2023. Natjecatelji mogu postavljati pitanja putem elektroničke pošte na adresu natječaji@dizajn.hr s nazivom NATJEČAJ ŠTOF BY PROSTORIA-UPIT
	2.4.  Rok za primanje natječajnih radova u prvom krugu je do utorka 14.3.2023. do 17 sati.
	2.5.  Prvi krug natječaja je anoniman i otvoren je za sve zainteresirane natjecatelje koji imaju pravo sudjelovati u natječaju. U prvom krugu natječaja Ocjenjivački sud će na temelju pristiglih natječajnih rješenja odabrati minimalno 5 finalista koji će ući u drugi, prezentacijski krug natječaja koji nije anoniman. Rezultati prvog kruga biti će objavljeni najkasnije 20. ožujka na stranicama Raspisivača i Provoditelja.
	2.6. U drugom krugu natječaja odabrani natjecatelji (finalisti) će biti pozvani na usmenu prezentaciju svog idejnog rješenja pred Ocjenjivačkim sudom kroz 15-minutni razgovor. Prezentacija idejnog rješenja bit će moguća i putem videa. Ocjenjivački sud završit će s radom u drugom krugu natječaja najkasnije do srijede 29.3.2023.
	2.7.  Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom te objavljeni na internetskim stranicama Raspisivača i Provoditelja do utorka 4.4.2023.
	3.  INFORMATIVNI SASTANAK (USMENI BRIFING)
	3.1.  Sudjelovanje na usmenom brifingu nije obavezno.
	3.2.  Usmeni brifing će se održati u dućanu Štof by Prostoria, Antuna Bauera 9, Zagreb, u petak 17.2.2023. s početkom u 13 sati.
	3.3.  Usmeni brifing se organizira u cilju boljeg upoznavanja natjecatelja s natječajnim zadatkom i uvjetima sudjelovanja te pruža priliku zainteresiranim natjecateljima za postavljanje dodatnih pitanja predstavnicima Raspisivača i članovima Ocjenjivačkog suda. Na brifingu će svi natjecatelji uživo moći pogledati dostupne materijale od kojih će se izrađivati novi proizvodi i pobliže se upoznati s mogućim tehnologijama proizvodnje.
	3.4. Zapisnik s brifinga zajedno s fotografijama i specifikacijama materijala bit će dostavljen putem elektronske pošte zainteresiranim natjecateljima, koji nisu mogli prisustvovati brifingu, na njihov upit.
	3.5.  Svi zainteresirani natjecatelji koji žele sudjelovati na usmenom brifingu moraju obavezno najaviti svoje sudjelovanje putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr najkasnije do 16.2.2023. do 20 sati. Poruku je potrebno nasloviti „Natječaj ŠTOF BY PROSTORIA_najava sudjelovanja“.
	3.6.  Natjecatelji koji neće moći prisustvovati usmenom brifingu mogu svoja pitanja unaprijed uputiti putem adrese natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti „Pitanja - Natječaj ŠTOF BY PROSTORIA“ najkasnije do roka za najavu sudjelovanja. Na pitanja pristigla elektroničkom poštom prije informativnog sastanka, koja bi mogla biti zanimljiva širem krugu natjecatelja, odgovorit će se na sastanku, a odgovori na njih bit će dostupni u zapisniku i na www.dizajn.hr. Pri tome neće biti objavljeno ime natjecatelja koji su postavili pitanje. Odgovori na pitanja koji su već dani u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji bit će poslani elektroničkom poštom samo natjecateljima koji su ih postavili.
	4.  DOKUMENTACIJA
	4.1.  Natjecateljima će biti na raspolaganju sljedeća dokumentacija u digitalnom obliku:
	OPĆI UVJETI NATJEČAJA    (Štof by Prostoria._uvjeti.pdf)
	PROJEKTNI ZADATAK NATJEČAJA  (Štof by Prostoria_zadatak.pdf)
	DODATNA DOKUMENTACIJA  (Štof by Prostoria_moodboard.pdf)
	PRIJAVNICA      (Štof by Prostoria_prijavnica.doc)
	IZJAVA     (Štof by Prostoria_izjava.doc)
	4.2.  Pristup natječajnoj dokumentaciji otvoren je svima zainteresiranima.
	4.3.  Natječajna dokumentacija je besplatna i dostupna do isteka roka predaje natječajnih radova. Natječajnu dokumentaciju moći će se preuzeti na internetskoj stranici Provoditelja, www.dizajn.hr, i Raspisivača, www.prostoria.eu, počevši od datuma objave Natječaja.
	5.  POSTAVLJANJE PITANJA
	5.1.  Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak i Opće uvjete Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.
	5.2.  Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak i Opće uvjete u prvom krugu je do 9.3.2023.
	5.3.  Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni javno na www.dizajn.hr. Imena natjecatelja koji su postavljali pitanja neće biti objavljena.
	6.  SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
	6.1.  Natječajni rad treba sadržavati:
	6.1.1.  Uredno popunjeni i potpisani obrazac Prijavnice kojom natjecatelj pristaje na uvjete natječaja. Obrazac Prijavnice je sastavni dio objavljene natječajne dokumentacije.
	6.1.2.  Potpisanu Izjavu kojom natjecatelji izjavljuju da je predano idejno rješenje nastalo isključivo za potrebe natječaja te da nije objavljivano i korišteno u druge svrhe. Obrazac Izjave je sastavni dio objavljene natječajne dokumentacije.
	6.1.3.  Idejno rješenje novog proizvoda:
	idejno rješenje prezentirano na minimalno 10, maksimalno 20 listova položenog A3 formata u tiskanom i digitalnom obliku. Listovi ne trebaju biti uvezeni. Digitalna prezentacija treba biti u .pdf formatu visoke rezolucije.
	tekstualno obrazloženje ideje i koncepta (do 1000 znakova)
	Obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje idejnog rješenja u kojem treba spomenuti ishodište ideje, upotrebu i unaprijed pripremljeno razvojno rješenje za način izrade. Dodatno, druge važne informacije, smjernice i svojstva relevantna za novi proizvod.
	ostalo: po nahođenju natjecatelja, moguće je priložiti skice, nacrte, vizualizacije idejnog rješenja proizvoda kao i primjenu i upotrebu.
	7.  OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA U PRVOM KRUGU NATJEČAJA
	7.1.  Natječajni rad, detaljno specificiran u točki 6. Općih uvjeta, treba dostaviti u tiskanoj i digitalnoj formi i to:
	—  tiskana dokumentacija sadrži:
	potpisanu Izjavu
	potpisanu Prijavnicu
	prezentaciju natječajnog rada (nekaširane, neuvezene stranice položenog A3 formata 10 do 20 listova)
	tekstualno obrazloženje ideje i koncepta
	Prijavnica i Izjava se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, predaju uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici.
	—  digitalna dokumentacija sadrži:
	prezentaciju natječajnog rada sadržajem identičnu printanom radu, u PDF formatu, opsega 10 do 20 stranica.
	tekstualno obrazloženje ideje i koncepta
	Digitalna dokumentacija se može dostaviti snimljena na USB mediju ili CD/DVD ili se može uploadati na server (Dropbox, Google Drive ili sl.) ili poslati putem servisa za slanje velikih datoteka (WeTransfer i sl.), a link na prezentaciju treba poslati na adresu natjecaji@dizajn.hr s naznakom naziva koncepta rada iz prijavnice. Napominjemo da je digitalnu prezentaciju neophodno dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekcije, u smislu čitkosti sitnih opisa). Natjecatelji mogu, ako smatraju potrebnim, uz prezentaciju dostaviti i dodatni materijal (film, animacija i sl.). Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM/USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. Provoditelj natječaja jamči za anonimnost prezentacija poslanih putem servera ili servisa za slanje velikih datoteka.
	7.2. Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj_Štof by Prostoria”. U slučaju osobne dostave radno vrijeme je radnim danom od 9 do 17 sati.
	7.3. Rok za primanje natječajnih radova je do utorka 14.3.2023. do 17 sati. Radovi koji stignu nakon isteka roka za primanje ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja bit će vraćeni pošiljatelju.
	7.4. Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja. Potpisom na prijavnici autori jamče i da autorska prava na natječajnom radu nisu prenijeli na treću osobu te se obvezuju na sebe preuzeti sve eventualne zahtjeve trećih osoba koje bi one postavljale u vezi s predmetnim autorskim radom.
	Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada, odnosno da će surađivati s Raspisivačem u procesu razvoja proizvoda te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. U slučaju da Raspisivač s autorom rada dogovori proizvodnju i distribuciju, potpisuje se autorski ugovor s pravima na tantijeme. U slučaju da autor odabranog rada i Raspisivač ne uspiju dogovoriti daljnju suradnju na razradi rada, Raspisivač ima pravo dogovoriti suradnju na razradi rada s trećima u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće uvjete Natječaja i da su s njima suglasni.
	7.5.  U slučaju da natjecatelji šalju više od jednog natječajnog rada, svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima Natječaja i poslati odvojeno.
	8.   KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
	8.1. Tri pobjedničke ideje rješenja Proizvoda određuje stručni žiri sastavljen od radnika Raspisivača koji će napraviti odabir od prvog do trećeg mjesta na temelju četiri kriterija:
	Kriterij originalnosti  (inovativnost i prepoznatljivost)
	Kriterij održivost  (iskoristivost materijala, količina otpada pri izradi, optimizacija proizvodnog procesa i dr.)
	Kriterij kvalitete idejnog rješenja  (upotreba proizvoda, trajanje i dr.)
	Kriterij tehnologije  (jednostavnost i brzina proizvodnje, lakoća izvodljivih elemenata i dr.)
	9.  OCJENJIVAČKI SUD
	9.1. Stručni Ocjenjivački sud čini pet članova, a sastavljen je od:
	1.      Andreja Bašak, predstavnica Štofa by Prostoria
	2.      Morana Radočaj, predstavnica Štofa by Prostoria
	3.      Anđela Vilić, predstavnica Štofa by Prostoria
	4.      Tihana Taraba, predstavnica HDD-a
	5.      Tonči Vladislavić, predstavnik HDD-a
	9.2.  U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se zamjenski član, odnosno članovi.
	9.3.  U prvom krugu natječaja prilikom zasjedanja svi su pristigli natječajni radovi anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. Anonimnost se mora poštovati sve dok Ocjenjivački sud ne donese svoje mišljenje ili odluku o odabranim finalistima koji ulaze u drugi krug natječaja.
	9.4.  U drugom krugu natječaja Ocjenjivački sud će pozvati odabrane finaliste na prezentaciju svog idejnog rješenja kroz 15-minutni razgovor. Prezentacija idejnog rješenja bit će moguća i putem videa (putem Zoom platforme). Termini prezentacija će se dogovoriti neposredno s odabranim finalistima.
	9.5.  Ocjenivački sud će u drugom krugu izabrati tri najbolja idejna rješenja s utvrđenim rangom - 1., 2. i 3. mjesto, a koji stječu pravo na nagradu te na daljnji razvoj samog Proizvoda. Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o nedodjeljivanju nagrada, odluku o dodjeli manje od tri nagrade ili odluku o preraspodjeli nagradnog fonda.
	9.6.  Ocjenjivački sud je samostalan u svojim odlukama. Ocjenjivački sud razmatra natječajne radove isključivo na temelju kriterija navedenih u pozivu na Natječaj.
	9.7.  O radu Ocjenjivačkog suda sastavlja se zapisnik koji vodi predstavnik Raspisivača. U zapisnik se moraju unijeti sve napomene članova Ocjenjivačkog suda. Za tri nagrađena rada potrebno je unijeti obrazloženje o dodjeli nagrade. Isto tako, u slučaju odluke o nedodjeljivanju nagrada, odluke o dodjeli manje od tri nagrade ili odluke o preraspodjeli nagradnog fonda u zapisnik je potrebno napisati obrazloženje. Zapisnik potpisuju svi članovi Ocjenjivačkog suda i zapisničar.
	9.8.  Ocjenjivački sud završava s radom nakon donošenja odluke o nagrađenim radovima i objave rezultata Natječaja.
	10.  NAGRADE
	10.1. Dodjeljuju se tri nagrade, a ukupni nagradni fond iznosi 3.000 EURA bruto te je raspodijeljen na sljedeći način:
	1.      mjesto: 1.300 eura
	2.      mjesto: 1.000 eura
	3.      mjesto: 700 eura
	10.2.  Iznosi nagrada predstavljaju ukupni trošak isplate (bruto+doprinosi u slučaju isplate preko autorskog ugovora, odnosno bruto iznos u slučaju isplate preko računa). Sva porezna davanja i doprinose snosi Raspisivač.
	10.3. Novčani će se iznosi isplatiti dobitnicima u roku od 7 dana od završetka natječaja i objave rezultata.
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