
 

   
 

Temeljem članka 4. Statuta Studentskog zbora Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Skupština 

Studentskog zbora Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci na sjednici održanoj dana 29.siječnja. 2021. 

godine, objavljuje 

Javni poziv za studente 

NATJEČAJ STUDENTSKOG ZBORA AKADEMIJE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U 

RIJECI ZA DOSTAVU DIZAJNA OBJEKATA JAVNE NAMJENE – „ArtPUri park“  

1. UVOD 

Studentski zbor Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci (u daljenjem tekstu :SZAPURI) poziva sve 

studente Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci da se prijave na Natječaj dostavu dizajna objekata 

javne namjene – „ArtPUri park” (dalje u tekstu: Natječaj).  

Cilj ovog poziva je uključiti studente u izvannastavne aktivnosti te im ponuditi mogućnost kreiranja 

idejnog rješenja dizajna klupa i stolova koji će biti postavljeni u prostor parka ispred Akademije 

primijenjenih umjetnosti na zelenim površinama pod nazivom “ArtPUri park”. 

Projektom “ArtPUri park” se nastoji urediti vanjski prostor parka ispred Akademije primjenjenih 

umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za druženje i kreativno izražavanje studenata. Time bi se dobio prostor na 

kojem bi se mogle organizirati jednodnevne izložbe, radionice, festivali, nastava u prirodi i sl. Osim toga 

cilj je da studenti svoja teorijska znanja i vještine iskoriste u praksi i svojim radom uljepšaju i kreiraju 

poticajnu okolinu za razvoj studentske zajednice i njenog kulturnog života 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i 

ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

2. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ? 

Na Natječaj se mogu prijaviti svi studente Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci.  

Svaki autor ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s neograničenim brojem idejnih rješenja. 

3. SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA KOJA SE MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU 

Svi prijavitelji moraju svoj projekt prijaviti na propisanim obrascima. Obrascima treba priložiti i ostalu 

traženu dokumentaciju sukladno Natječaju. Sve obrasce je potrebno ispuniti na računalu hrvatskim 

jezikom i latiničnim pismom. 

Prijava na Natječaj mora sadržavati: 

1. Popunjenu i potpisanu prijavu s podacima prijavitelja - obrazac A, 

2. Popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu natječajnog rada prijavljenog na natječaj za dizajn 

objekata javne namjene – „ArtPUri park“ - obrazac B, 

3. Prijedlog idejnog rješenja dizajna klupa i stolova javne namjene:  

Moguće je priložiti: 

- Grube skice  

- Detaljno razrađene modele 

- 3D modele i slično s naglaskom na funkcionalnost i uporabljivost istih. 

4. Pisanu izjavu da autor ne želi javnu objavu svog identiteta (samo u slučaju ako autor rada ne želi 

da se njegov identitet javno objavi - neobavezno) 



 

   
 

 

Smjernice za izradu: 

Molimo da obratite pozornost da su dostupni materijali za izradu klupa i stolova drvene palete (na 

raspolaganju je 70 Euro-Norm paleta, 1200x800mm). One se mogu prekrojiti i spajati na razne načine, 

osim toga postoji i mogućnost bojanja drva zaštitnim lakovima.  

Oblici mogu biti slobodni, neuobičajni, no imajte na umu materijal od kojeg se izvodi (koji su iskoristivi 

elementi drvenih paleta) i naravno samu funkcionalnost i uporabljivost kreiranoga objekta (klupe 

prikladne za sjedenje i stolovi prikladni za odlaganje materijala).  

5. NAČIN PRIJAVE, ROK PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVA REZULTATA 

Rok za dostavu radova je 10. ožujka 2021. godine 

Radovi se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu: apuri@sz.uniri.hr 

Sve prijave poslane nakon roka i/ili koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti uzete u razmatranje. 

Članovi projektnoga tima razmotriti će sve pristigle prijave, te uzevši u obzir originalnosti i 

funkcionalnosti odabrati će se jedan ili više radova koji će se potom uz suradnju s prijaviteljem izraditi. 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 

kao i na facebook stranici SZAPURI najkasnije do 15. ožujka 2021. 

Prijavitelj čiji rad bude odabran će dobiti potvrdu Studentskog zbora Akademije primijenjenih umjetnosti 

u Rijeci o odabiru idelanog rješenja za potrebe projekta ArtPUri park.  

6. OSTALO 

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu 

elektroničke pošte: apuri@sz.uniri.hr do isteka roka za dostavu prijava na Natječaj.  

U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ne mogu se davati prethodna 

mišljenja o prihvatljivosti dizajna idejnog rješenja za objekt javne namjene. 

Prijavom na Natječaj prijavitelj prihvaća navedene uvjete Natječaja. 

 

U Rijeci, 29.siječnja. 2021. godine 

Ivana Babić, univ. bacc. art. 

Predsjednica Studentskog zbora Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci 

 

 
 

 

 


