
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(skraćeno NZRCD)

objavljuje

JAVNI POZIV za izradu prijedloga grafičkog redizajna internetske stranice NZRCD na adresi 
http://zaklada.civilnodrustvo.hr, svih podstranica te organizacije izbornika sa pripadajućim 
podizbornicima.

I. Opći uvjeti

1) Javni poziv objavljuje NZRCD, Kušlanova 27, Zagreb, koja je ujedno i provoditelj javnog 
poziva.

2) Predmet javnog poziva je izrada prijedloga grafičkog redizajna internetske stranice 
NZRCD (u daljnjem tekstu – Prijedlog) na adresi http://zaklada.civilnodrustvo.hr te 
organizacije izbornika s pripadajućim podizbornicima.

3) Svrha i cilj javnog poziva je dobivanje kvalitetnog, prepoznatljivog, jasnog i pamtljivog 
dizajnerskog i organizacijskog rješenja za http://zaklada.civilnodrustvo.hr .

4) Pravo na podnošenje Prijedloga imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i 
pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj s relevantnim znanjem i iskustvom u 
području koje je predmet ovog poziva.

5) Svaki autor ima pravo sudjelovanja s najviše tri (3) rada. Članovi Povjerenstva za 
odabir, sastavljači javnog poziva te njihovi bliski srodnici nemaju pravo sudjelovanja na 
ovom javnom pozivu.

6) Javni poziv objavljen je na internetskoj stranici NZRCD i dnevnom tisku.

7) Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana za ovaj javni poziv do 3. prosinca (do 
15:00 sati) 2007. godine. Pitanja se postavljaju putem elektroničke pošte na adresu 
redizajn@zaklada.civilnodrustvo.hr     . Odgovori će biti proslijeđeni natjecatelju u 
najkraćem roku.

8) Rok za prijavu Prijedloga je 10. prosinca 2007. godine do 11:00 sati na adresi NZRCD, 
Kušlanova 27, 10000 Zagreb. 

9) Prijedlog se predaje ispisan u boji na papiru odgovarajućeg formata (preporučljivo) te 
snimljen na CD-u.

10) Natjecatelj treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 najmanje jedan (1) a najviše tri (3) Prijedloga grafičkog redizajna internetske 
stranice NZRCD sa svim elementima utvrđenim ovom Pozivu,

 potpisan i ovjeren obrazac s podacima o autoru 
 potpisanu i ovjerenu izjavu o suglasnosti za eventualni dodatni angažman

Dokumentacija se dostavlja isključivo poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj 
omotnici na adresu:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Kušlanova 27
10000 Zageb

S naznakom: „ZA JAVNI POZIV - REDIZAJN NZRCD – NE OTVARATI“

11) Iz natjecanja će se isključiti Prijedlozi pristigli nakon roka za predaju navedenoga u točki 
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8., Prijedlozi koji ne zadovoljavaju uvjete iz točke 9. i točke 10. te Prijedlozi koji ne 
zadovoljavaju Tehničke uvjete u dijelu II. ovoga javnog poziva.

12) Za prijavljeni Prijedlog redizajna Natjecatelj jamči da je isti njegovo originalno djelo 
sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. U slučaju da se naknadno 
utvrdi da to nije autorovo originalno djelo, autor je dužan NZRCD nadoknaditi svaku 
štetu koja bi eventualno iz toga proizašla.

13) Prijavom Prijedloga Natjecatelji prihvaćaju javni poziv i njegove uvjete.

14) Sva autorska prava odabranog Prijedloga po ovom javnom pozivu, autor prenosi na 
NZRCD po isplati nagrade te neće imati daljnjih autorskih potraživanja prema NZRCD.

15) NZRCD ne smije prijavljene, a neprihvaćene Prijedloge objavljivati, umnažati, 
distribuirati ili upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu osim za ovaj javni poziv.

16) Svi sporovi koji bi mogli nastati vezano za ovaj javni poziv prvenstveno se rješavaju 
dogovorom ili arbitražom. U slučaju da se ne mogu rješiti na takav način, u nadležnosti 
su redovnog suda u Zagrebu.

II. Tehnički uvjeti

NZRCD stavlja na uvid sljedeće dokumente:

 tekst javnog poziva,
 obrazac s podacima o autoru 
 izjavu o suglasnosti za eventualni dodatni angažman na doradi Prijedloga
 sadašnje grafičko rješenje na http://zaklada.civilnodrustvo.hr:

o naslovna stranica,
o podstranice,
o ostali sadržaj (linkovi, online knjižnica, zanimljivosti, zakoni i propisi).

1) Prijedlog se predaje u konačnom obliku u hrvatskoj inačici, u skladu sa standardom 
UTF-8.

2) Prijedlog treba sadržavati grafičke i stilske predloške za:

 stranice:

o početnu stranicu http://zaklada.civilnodrustvo.hr
o podstranice svih kategorija izbornika i podizbornika,

 definirane stilske predloške za tablice, linkove, liste, naslove, podnaslove, tekst i 
ostale elemente sadržaja,

 organizaciju preglednosti početne stranice i svih podstranica.

3) Zadani elementi stranice uključuju obvezne zajedničke elemente za početnu stranicu i 
podstranice:

 zaglavlje:

o naziv i logotip NZRCD (dosadašnji vizualni identitet),
o formular za pretraživanje,
o mogućnost promjene jezika, impressum i mapu weba,

 prostor i grafičko rješenje za glavni izbornik i podizbornike,
 prostor i grafičko rješenje za sadržaj,
 prostor i grafičko rješenje za pomoćne sadržaje (npr. dodatni linkovi, online 

knjižnica....),
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 podnožje,

o naziv NZRCD,
o obavjest o zadržavanju autorskih prava (copyright notice).

4) Elementi koji mogu produžiti vrijeme učitavanja stranice, a nisu u funkciji sadržaja (npr. 
animacije) nisu poželjni.

5) Prijedlog se predaje ispisan u boji na papiru odgovarajućeg formata, te na CD-u u GIF, 
JPG, PDF ili PSD formatima (za grafički redizajn naslovne stranice NZRCD sa svim 
podstranicama), a način organizacije izbornika i podizbornika u DOC formatu.

6) Natjecatelj se obvezuje da će, ukoliko njegov Prijedlog Povjerenstvo za odabir odabere 
kao najkvalitetniji, dostaviti NZRCD Prijedlog na CD-u u PSD formatu. Ntjecatelj se, 
sukladno potpisanoj izjavi obvezuje uskladiti svoj prijedlog s eventualnim dodatnim 
prijedlozima naručitelja. Vrijeme utrošeno na dodatni rad neće biti duže od petnaest 
(15) radnih sati tijekom pet (5) radnih dana.

III. Povjerenstvo za odabir

1) Za provedbu javnog poziva, ocjenu prijavljenih Prijedloga i odabir najboljeg rješenja 
osniva se posebno Povjerenstvo za odabir.

2) Povjerenstvo za odabir završit će s radom i objaviti ime autora najboljeg Prijedloga do 
14. prosinca 2007. godine.

3) Povjerenstvo za odabir ocjenjivati će svaki Prijedlog temeljem sljedećih kriterija:

 udovoljavanje kriterijima iz dijela I. Točke 10. ovog poziva,
 originalnost i kvaliteta ukupnog Prijedloga,
 usklađenost dijelova Prijedloga (naslovnica, stranica, oznaka.... ) i
 jednostavnost navigacije i lakoća uporabe.

IV. Nagrada

1) Po završetku procjene pristiglih Prijedloga Povjerenstvo za odabir predložiti će 
najkvalitetnije rješenje. Izabrani Prijedlog biti će nagrađen s iznosom od 15.000 kn.

2) Povjerenstvo za odabir ima pravo odbiti sve pristigle Prijedloge.


