
Muzej grada Pazina i Društvo likovnih stvaratelja Pazin  
 

raspisuju  
 

NATJEČAJ ZA IZRADU SUVENIRA  
PAZINA I PAZINŠTINE  

 
 

1. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe 
državljani RH. 

2. Suvenir treba da bude odraz umjetničke i kulturne baštine Pazina i Pazinštine. 
3. Materijal za izradu suvenira treba biti prirodan, ekološki prihvatljiv (keramika, kamen, 

metal, drvo, tekstil, staklo, papir i drugo). Prijedlozi mogu biti umjetničko-obrtnički 
proizvodi, rukotvorine, tiskovine, multimedija. 

4. Svaki autor može dostaviti više prijedloga. 
5. Autor treba dostaviti suvenir u originalnoj veličini i materijalu, u primjerenom 

pakiranju i sa sljedećim podacima: 
– naziv suvenira, 
– kratko obrazloženje ideje, 
– naziv materijala izvedbe,  
– okvirna cijena izvedbe. 

6. Pravovremeno prispjele radove ocjenjivati će stručno povjerenstvo imenovano od 
Muzeja grada Pazina i Društva likovnih stvaratelja Pazin. Kriteriji za vrednovanje 
suvenira su sljedeći: kvaliteta, originalnost, prezentacija, pakiranje i cjelovitost u 
postignutoj prepoznatljivosti Pazina i Pazinštine. 

7. Stručno povjerenstvo će dodijeliti tri jednokratne otkupne nagrade: 
  – prva nagrada   3.500,00 kn 
  – druga nagrada     2.500,00 kn 
  – treća nagrada     1.500,00 kn 
     Isplatom nagrada Muzej grada Pazina stječe pravo korištenja predloženog rješenja na tri 
godine. 
     Nagrađeni radovi stječu i pravo korištenja oznake Izvoran suvenir Pazina / Pazinštine na 
tri godine. 
     Stručno povjerenstvo će odabrati i suvenire koji prema kriterijima stječu pravo na 
korištenje oznake Izvoran suvenir Pazina / Pazinštine na tri godine.  
     Nagrađeni prijedlozi i prijedlozi koji će steći pravo na oznaku Izvoran suvenir Pazina / 
Pazinštine biti će prezentirani na izložbi u Muzeju grada Pazina ili Galeriji Društva likovnih 
stvaratelja Pazin na kojoj će biti uručene i nagrade.   

8. Predviđena je mogućnost da se s nagrađenim autorima kao i autorima koji su stekli 
pravo korištenja oznake Izvoran suvenir Pazina / Pazinštine, koji sami proizvode suvenire, 
potpiše poseban ugovor za realizaciju izrade suvenira.  
      9.  Ako stručno povjerenstvo odluči da nijedan od prispjelih radova ne udovoljava  

kriterijima natječaja zadržava pravo da ne izaberu nijedno rješenje. 
10. Ukoliko se naknadno utvrdi da je suvenir plagijat, ukinuti će se odluka o nagradi i  

dodijeli oznake Izvoran suvenir Pazina / Pazinštine, a nagrađeni autor je dužan vratiti 
novčani iznos nagrade. 
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11. Prijedloge suvenira treba dostaviti do 30. rujna 2011. na adresu:  
    Muzej grada Pazina 
    Trg Istarskog razvoda 1 
    52000 PAZIN 
  s naznakom: Za natječaj za izradu suvenira 

12. Dodatne obavijesti se mogu dobiti na tel. 052/616-866. 
13. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.     
14. Obavijesti o rezultatima natječaja biti će dostavljene svim sudionicima natječaja. 
15. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju sve uvjete.   

      16. Natječaj je otvoren od 31. prosinca 2010. do 30. rujna 2011. godine, a objavljen je na   
            web stranicama Muzeja grada Pazina (www.muzej-pazin.hr). 
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