
 Temeljem članka 15. stavka 1. alineje 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovca 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32-II/14), a sukladno Programu rada Savjeta mladih Grada 
Vrbovca za 2015. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32-II/14) i Financijskom planu Savjeta 
mladih Grada Vrbovca za 2015. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32-II/14) Savjet mladih 
Grada Vrbovca na 10. sjednici održanoj 01. srpnja 2015. godine raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
za Idejno rješenje za logo 

Savjeta mladih Grada Vrbovca 
 

UVJETI  
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju svi mladi s područja Grada Vrbovca.  
Svaki kandidat ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju s više radova.  

 

SADRŽAJ I NAČIN PREDAJE NATJEČAJNOG RADA 
 Ponuđeno rješenje mora jasno i vidljivo održavati Vrbovec i Savjet mladih Grada Vrbovca.  

Ponuđena rješenja u skladu s propozicijama Natječaja autori trebaju poslati u elektroničkom 
obliku na e-mail adresu Savjeta mladih Grada Vrbovca savjet.mladih@vrbovec.hr.  
 Sadržaj rada prijavljenog na Natječaj mora sadržavati prijedlog likovnog rješenja – znak i 
logotip: crtež u digitalnom ili papirnatom obliku.  
 

KRITERIJI ZA IZBOR:  
- kvaliteta i originalnost predloženog rješenja 
- usklađenost s karakterom djelatnosti i identitetom Savjeta mladih Grada Vrbovca 
- jasnoća, funkcionalnost i održivost rješenja.  

 

ROKOVI 
Početak natječaja 07. 07. 2015. godine. 
Rok za predaju natječajnih radova: 27. 07. 2015. godine. 
Rok za izbor pobjedničkog rada: 06. 08. 2015. godine.  

 

NAGRADA 
 Prema odluci i izboru Ocjenjivačkog suda izabrat će se 1 (jedan) pobjednički rad koji će biti 
nagrađen provedbom idejnog rješenja uz simboličnu nagradnu vrijednost u iznos od 500,00 kuna.  
 

OCJENJIVAČKI SUD 
 Ocjenjivački sud radit će u sastavu članova Savjeta mladih Grada Vrbovca. 
 

NAPOMENE 
 Odabrani logotip bit će istaknut na svim promotivnim materijalnima Savjeta mladih Grada 
Vrbovca (u svim oblicima medija) te će se koristiti u svim administrativnim dopisima, potvrdama i 
slično. Ime i prezime autora bit će trajno objavljeno na stranici, a autor će dobiti potvrdu i zahvalnicu 
od strane Savjeta mladih.  
 Savjet mladih kao organizator Natječaja zadržava pravo da prema odluci Ocjenjivačkog suda, 
između pristiglih radova na Natječaja, ne izabere pobjednički rad i poništi Natječaj ukoliko ocjeni da 
niti jedan rad ne zadovoljava propisane kriterije.  
 

KONTAKT 
 Koordinator Natječaja i kontakt osoba za više informacija je Tomislav Grežina, mob. 
098/659799. 
 
KLASA: 021-06/15-01/30 
URBROJ: 238/32-03/02-15-3 
Vrbovec, 01. srpnja 2015. godine  

Predsjednik 
Savjeta mladih Grada Vrbovca 

Tomislav Grežina, v.r. 
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