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КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ЗНАКА И ЛОГОТИПА УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ 

УМЕТНИКА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Конкурсни рад треба да садржи знак (графички елемент) и логотип –акроним (скраћени 

назив: УЛУКиМ) у колор и црно-белој верзији решења. 

Напомена: Словне знаке писати ћириличним писмом. 

 

2. ЦИЉ КОНКУРСА 

Циљ конкурса је да се добије што квалитетније решење знака и логотипа. Потребно је 

да решење буде оригинално,  једноставно и визуелно упечатљиво и да је применљиво 

на сва савремена средства пословне и визуелне комуникације (меморандум, визит 

карта, промо материјал…).  

 

3. ТИП КОНКУРСА И ПРАВО УЧЕШЋА 

Конкурс је јавни. Право учешћа имају сва правна и физичка лица са и ван територије 

Србије (индивидуално или у групи). Могуће је послати и више од једног решења. 

 

4. ПРАВИЛА КОНКУРСА 

1. Радове доставити мејлом на адресу udruzenje.kim@gmail.com са подацима о 

аутору/ауторском тиму. Подаци о аутору/ауторском тиму морају бити у 

посебном документу и потребо је да садрже име и презиме, адресу и број 

телефона аутора. 

2. Лого мора бити оригинално дело аутора и не сме садржати делове ниједног 

другог ауторског дела. 

3. Радове је потребно доставити у колор и црно-белој варијанти у векторском 

формату (Corel Draw ili Adobe Illustrator). Лого мора имати могућност скалирања 

од великих формата (плаката, паноа, мајица итд) до малих (меморандуми, визит 

карте, флајери, штампани материјал итд) 

4. У посебном документу приложити и кратко текстуално образложење (до 500 

ријечи) којим се објашњава понуђено решење. 
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5. Избор најбоља три решења извршиће Комисија; 

6.  Победничка решења (I, II и III место) самим проглашењем постају 

интелектуално власништво Удружења ликовних уметника Косова и Метохије, те 

су аутори победничких решења обавезни да потпишу изјаву у којој се одричу 

свих ауторских права, односно интелектуалног власништва, и исто преносе на 

Удружење ликовних уметника Косова и Метохије  која има право даљњег 

неограниченог располагања истим: 

7. Удружење ликовних уметника Косова и Метохије задржава право да не додели 

награде уколико Комисија процени да ниједно понуђено решење не испуњава 

услове конкурса 

8.  Аутори победничких решења приликом преузимања награда потписују изјаву о 

оригиналности решења, и у случају спора са трећим лицем, везано за 

оригиналност решења самостално сносе целокупну правно материјалну 

одговорност; 

 

5. НАГРАДА 

1. Првонаграђено решење – 5000,00 динара (пет хиљада динара) и диплома 

УЛУКиМ-а 

2. Другопласирано и трећепласирано решење биће похваљено и биће додељене 

дипломе УЛУКиМ-а 

 

6. ИЗЛОЖБА 

Након завршетка конкурса биће организована изложба где ће бити приказана сва 

пристигла решења. На свечаном отварању биће проглашени победници конкурса. 

 

6. РОКОВИ 

Конкурс је отворен од 07. априла до 04. маја 2014. године. 

 

 

 


