
 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЛОГА  

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА 

 

Позивају се сва заинтересована лица да учествују на Конкурсу за избор идејног 

решења лога Туристичко-спортске организације Чукарица. 

Циљ конкурса је да се добије квалитетно, оригинално и једноставно решење лога 

Туристичко-спортске организације Чукарица. 

Идејно решење лога треба да симболизује мотиве општине Чукарице. Лого ће бити 

коришћен на свим промотивним материјалима Туристичко-спортске организације Чукарице. 

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица.  

Пожељно је да идејно решење лога садржи знак ( графички елемент) и логотип (словни 

знаци).  

Предлог за идејно решење лога Туристичко-спортске организације Чукарице треба, у 

складу са Законом о изради и употреби лога и Статутом Туристичко-спортске организације 

Чукарице, да одговара мотивима: историјским, културним, и локалним посебностима 

општине Чукарице и не сме вређати општи државни интерес, верска и национална осећања 

као и јавни морал. 

Општи критеријуми за израду идејног решења лога: 

- Лого мора бити израђен у складу с уобичајеном хералдичком вексиколошком 

праксом и одговарати садржају који је одређен тачком II конкурса; 

- Број, распоред и садржај поља на предложеном решењу лога мора бити примерен 

хералдичкој пракси; 

- Лого се мора радити у две варијанте: основној (такозвани мали лого) и проширеној 

односно службеној (такозвани средњи лого); 

- Основни лого мора да садржи ''ШТИТ'' као есенцијални хералдички елемент и 

традиционални симбол заштите; 

- Број, распоред и садржај поља у штиту морају задовољити хералдичку праксу, а 

њихов садржај мора бити у складу са захтевима из тачке II  конкурса; 

- Проширени - службени лого - мора да има двојезични натписом – на српском 

(ћириличним писмом) и енглеском језику Туристичко-спортска организација Чукарица и 

- Облик и форма лога мора да омогућава технику штампања у више боја и да се лого, 

као симбол може користити за израду плакета, повеља, значки, јавних признања, сувенира и 

слично. 

Посебни услови у погледу презентације и опреме предложеног графичког решења  

лога: 

- Цртежи којима се представља предлог решења лога морају бити рађени у боји и 

достављени на засебним листовима формата А4; 

- Сваки од наведених листова који садржи предлоге мора бити засебно обележен 

именом и бројем; 

- За лого, уз цртеже у боји, на посебном листу формата А4 мора се доставити и црно-

бела варијанта истог решења; 

- На посебном листу формата А4 морају се доставити разрадни примери са 

апликацијама предложеног лога на меморандуму и визит карти и 
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- Техника израде предлога може да буде и ручна али у боји (технике: туш, темпера, 

гваш и акварел, или комбинација тих техника). Поред доставе цртежа на папиру, предлог 

решења се доставља и у електронској форми на ЦД-у тако што ће име и број цртежа бити 

уписан на самом ЦД-у и на његовом омоту. 

Уз цртеже неопходно је доставити и блазон - текстуални опис садржаја лога . 

Наведени текст треба да буде достављен у штампаном облику на формату А4 и у 

количини текста две новинарске шлајфне (тј. 2 листа А4 формата са проредом слова). Сваки 

лист мора бити обележен редним бројем и да има име учесника. 

Достављање конкурсних радова, њихов одабир и конкурсне награде: 

1. Конкурсни радови се достављају у пакетима (ковертима А4) под шифром најкасније 

до 15,00 часова последњег дана конкурса и на адресу Туристичко-спортске организације 

Чукарице: Комисија за избор идејног решења лога Туристичко-спортске организације 

Чукарица, Шумадијски трг бр. 2; 11030 Чукарица, са назнаком   ''КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО 

РЕШЕЊЕ ЛОГА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦЕ - НЕ 

ОТВАРАТИ''. 

Уз рад, у посебној,  затвореној коверти потребно је доставити личне податке аутора 

(шифра, име и презиме, занимање, адресу становања, e-mail адресу, контакт телефони и 

својеручни потпис) као и писану изјаву аутора да уколико буде награђен своје ауторско право 

аутоматски преноси на расписивача конкурса односно Туристичко-спортску организацију 

Чукарице, и да је понуђено решење лична креација аутора.  
 

2. Конкурс траје од 19. септембра до 12. окторба 2018. године. Конкурс објавити на 

порталу Туристичко-спортске организације Чукарица 19. септембра 2018. године. 

Комисија за избор идејног решења лога Туристичко-спортске организације Чукарица, 

ће по завршетку конкурса записнички прегледати све доспеле радове и извршити избор 

идејног решења лога у року од 10 дана. О резултатима конкурса и избору обавестити јавност 

путем јавних медија и на порталу Туристичко-спортске организације Чукарица, а награђеног 

учесника писаним обавештењем. 
 

3. Аутор чији предлог идејног решења буде изабран има право на новчану награду у 

нето износу од 25.000,00 динара. 

Сваки учесник конкурса може учествовати са највише три рада али сваки тај рад мора 

бити достављен као посебна пошиљка (рад) и са посебном шифром и траженим садржајем. 

Радови који на адресу Туристичко-спортске организације Чукарице буду стигли након 

истека рока за пријављивање (12. окторба 2018. године) неће се узимати у разматрање. 

Непотпуни предлози идејних решења, што на почетку прегледа доспелих радова 

записнички установљава Комисија, такође се неће узимати у разматрање. 

Особа за контакт: -  Марија Јовановић 011/3052-380 и 065/5217-990 

 


