
PRAVILNIK - NATJECANJE LUMEN BUSINESS 
2019/20. 

 
I. OPĆI DIO 

 
1) ORGANIZACIJA I VOĐENJE NATJECANJA 

 
 

Članak 1. 
 

1. Natjecanje LUMEN Business (u daljnjem tekstu Natjecanje) jest edukativno         
studentsko natjecanje u rješavanju poslovnih slučajeva.  
 

2. Natjecanje je u organizaciji ogranka udruge eSTUDENT (u daljnjem tekstu: 
Organizatori) te poduzeća koja su partneri Natjecanja (u daljnjem tekstu: Partneri). 
Natjecanjem rukovode voditelj/ica i njegov/njezin suvoditelj/ica. 

 
3. Voditelj i organizacijski tim imaju isključivo pravo tumačenja ovih pravila u interesu            

poštenja i jednakosti, što obuhvaća odstupanje od ovih pravila kada je to potrebno za              
održavanje poštenja i jednakosti. U slučaju takvih odstupanja obavijestit će se svi            
zainteresirani sudionici što je prije moguće. 

 
4. Okolnosti koje nisu regulirane ovim pravilima bit će riješene od strane voditelja 

odnosno organizacijskog tima. 
 

5. Organizatori zadržavaju pravo izmjene ovog Pravilnika u bilo kojem trenutku. U 
slučaju takvih izmjena obavijestit će se svi zainteresirani sudionici što je prije 
moguće. 

 
6. U slučajevima navedenim pod 3., 4. i 5. žalba na odluke nije moguća. 

 
 

2) SUDJELOVANJE NA NATJECANJU 
 

Članak 2.  
 

1. Osobe uključene u Natjecanje su članovi organizacijskog tima, natjecatelji, partneri          
projekta.  

 

 

 



II. NATJECATELJI 
 

1. OSNOVNE ODREDBE 
 
 

Članak 3. 
1. Natjecanje je otvoreno za sve studente (redovni i izvanredni studenti) preddiplomskih           

i diplomskih studija sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih           
škola) u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Sloveniji i            
Republici Srbiji. 

 

2. Natjecateljska ekipa može se sastojati od najmanje dva (2), a najviše četiri (4)             
studenta. 

 

Članak 4. 

1. Promjene sudionika unutar timova moguće su do krajnjeg roka za podnošenje           
prijava. Za sve promjene unutar tima potrebno je poslati mail koordinatoru Partnera            
za koji se prijavljujete. 

  

2. U carbon copy (cc) maila potrebno je staviti sve stare i nove članove tima. 

 

Članak 5. 

Natjecatelji su dužni do trenutka predaje rješenja ispuniti svoj životopis na adresi i na način               
na koji će ih obavijestiti koordinatori. Rješenja natjecatelja čiji životopisi ne budu ispunjeni             
neće biti  prihvaćena i neće se slati poduzećima na ocjenjivanje. 

 

Članak 6.  

Sudjelovanjem u natječaju natjecatelji pristaju na obradu i objavu njihovih osobnih podataka            
u svrhu provedbe natjecanja, javne objave dobitnika, dodjele i realizacije nagrade te objave             
reportaža i/ili sličnih materijala vezanih uz promidžbu natjecanja. i to bez prava na bilo kakvu               
naknadu u svezi s time. 

 

 

 



2. PRIJAVE 

 

Članak 7. 

Na natjecanje se prijavljuje popunjavanjem obrasca dostupnog na službenim web          
stranicama projekta: www.estudent.hr 

 

Članak 8. 

Svaki natjecatelj ima pravo rješavati dva (2) slučaja, u istom ili različitim timovima. 

 

Članak 9. 

Nakon navedenog datuma kao zadnjeg za prijave, prijave više nisu moguće niti će biti              
razmatrane. 

 

III. NATJECANJE 
 

1. KOMUNIKACIJA S MENTOROM 

 
Članak 10. 

 
1. Svakom partneru, sudioniku LUMEN Business 2020., dodjeljuje se jedan član          

LUMEN Business tima, koji je koordinator za to poduzeće.  
2. Koordinator postaje posrednik između poduzeća i natjecatelja. 

 

Članak 11. 

1. Koordinatoru se prosljeđuju svi upiti vezani za poslovni slučaj koji će ih proslijediti             
mentorima u poduzeću.  

2. Koordinator će odgovor mentora naknadno proslijediti natjecatelju koji ga je zatražio. 
3.  

Članak 12. 

1. Natjecateljima je strogo zabranjeno direktno kontaktirati poduzeća 
2. U slučaju direktnog kontaktiranja predstavnika poduzeća tim će biti diskvalificiran iz           

natjecanja. 

http://www.estudent.hr/


 

2. PREDAJA RJEŠENJA 

 
Članak 13. 

 
1. Rješenja se predaju posebnom formom putem Interneta.  
2. U dokumentima/rješenjima ne smiju biti navedena imena članova tima koji predaju           

rješenje.  
3. Dodatne informacije natjecatelji će dobiti od svojih koordinatora. 

 

Članak 14. 

1. Prilikom predaje rješenja, koordinator će svakom timu dodijeliti šifru.  
2. Do datuma objave rezultata koordinator je jedina osoba koja zna koji tim stoji iza              

određene šifre.  
3. Sva rješenja se u poduzeću predaju isključivo pod šifrom. 

 

Članak 15. 

Rješenja predana nakon zadanog roka neće se uzeti u obzir. 

 

Članak 16. 

Partner ima pravo koristiti sva zaprimljena rješenja bez obzira na plasman i to bez prava na                
bilo kakvu naknadu u svezi s time, bez obveze navođenja identiteta natjecatelja i bez prava               
natjecatelja na ikakve daljnje naknade za iskorištavanje predmetnih rješenja. 

 

3. ODABIR I OBJAVA FINALISTA 

 

Članak 17. 

Odluku o finalistima i pobjednicima donosi isključivo partner, odnosno stručni žiri partnera            
koji je najbolje upoznat s konkretnim problemom poslovnog slučaja. 

 

Članak 18. 

1. Obavijest o ulasku u finale bit će objavljena na Facebook stranici i službenoj             
eSTUDENT stranici.  



2. Svi finalisti pravovremeno će dobiti informacije o održavanju finalnih prezentacija od           
svog koordinatora. 

3. Svi timovi dobivaju povratni feedback od poduzeća. 

 

4. PREZENTACIJE FINALISTA 

 
Članak 19. 

 
1. Nakon objave rezultata, finalisti su dužni prezentirati svoje radove stručnom žiriju           

partnera. 
2. Prezentacije ne smiju trajati više od zadanog vremena (o kojem će finaliste            

obavijestiti njihov koordinator). 
3. Prezentacijama finalista prisustvuju članovi tima, stručni žiri partnera i koordinator          

LUMEN Business tima. 

5. ZAVRŠNICA 

 
Članak 20. 

 
Završnoj ceremoniji mora prisustvovati najmanje jedan (1) član tima koji je ušao u finale. 

 

Članak 21. 

Svaki Partner nagrađuje najbolja tri (3) tima s novčanim nagradama u iznosu: 

● 1.mjesto – 10.000,00 HRK (deset tisuća kuna) 

● 2.mjesto – 5.000,00 HRK (pet tisuća kuna) 

● 3.mjesto – 3.000,00 HRK (tri tisuće kuna) 

IV. CERTIFIKATI 
 

Članak 22. 

1. Svi natjecatelji koji predaju rješenje dobivaju certifikat o sudjelovanju. 
2. Natjecatelji finalisti dobiti će certifikat o prolasku u finale natjecanja. 
3. Natjecatelji koji osvoje prva 3 mjesta dobit će poseban certifikat s uvjerenjem o             

osvojenom mjestu. 

Članak 23. 

1. LUMEN Business tim se obvezuje da će nakon Završne ceremonije, za timove koji             
nisu osvojili nagradu organizirati dva termina za podizanje certifikata za sudjelovanje. 



2. Certifikate za cijeli tim može podići jedan član tima.  
3. Nakon isteka zakazanih termina LUMEN Business tim više ne odgovara za preostale            

certifikate. 
4. Ako preuzimanje certifikata nije moguće, oni se mogu poslati online, putem e-mail            

adrese. 

Članak 24. 

Certifikati za sudionike izvan Zagreba koji nisu ušli u finale bit će nakon Završne ceremonije               
poslani na e-mail adresu svakog člana tima. 

 

V. KONZULTACIJE 
 

Članak 25. 
 

Nakon prijava, partner će održati konzultacije sa sudionicima natjecanja koji su se prijavili za              
rješavanje njihovog poslovnog slučaja. 

 

 

Članak 26. 

Za sudionike natjecanja bit će organizirana predavanja koja će im pomoći u rješavanju. 

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 27. 

1. Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi isto tijelo i na isti način kao i sam Pravilnik. 
2. U slučaju da je bilo koja odredba ovog Pravilnika nejasna ili postoji nesuglasnost             

između odredbi, tijelo iz stavka 1. ovog članka ovlašteno je tumačiti odredbe ovog             
Pravilnika i o njihovoj primjeni donosi konačnu odluku. 

  
Članak 28. 

Organizator i Partneri nisu odgovorni za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje            
taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost Internet            
poslužitelja. 

  
Članak 29. 



Plasman i rang lista kao i bodovna lista natjecatelja smatraju se tajnom do službenog              
završetka natjecanja. 
 

  
Članak 30. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici natjecanja LUMEN            
Business 

 


