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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РАСПИСУЈЕ JАВНИ ПОЗИВ
за израду логотипа Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике
Србије, који је намењен студентима и студенткињама на основним и мастер
академским студијама
Влада Републике Србије основала је 21. јануара 2011. године Канцеларију за
сарадњу са цивилним друштвом на основу Уредбе о Канцеларији за сарадњу са цивилним
друштвом („Службени гласник РС“ бр.26/10). Ова одлука Владе Републике Србије
представља резултат вишегодишњег залагања организација цивилног друштва за
неопходно унапређење институционалног оквира за подршку развоју цивилног друштва
у Републици Србији.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом основана је у циљу системског
укључивања организација цивилног друштва у стални дијалог са владиним институцијама,
који треба да се заснива на транспарентној и структурисаној комуникацији и редовној
размени искустава, информација и мишљења.
Оснивање Канцеларије је у функцији остваривања неколико циљева: 1)
успостављање сталног дијалога између државе и организација цивилног друштва по
питањима од општег и заједничког интереса; 2) јачање међусекторске сарадње у
областима у којима су организације цивилног друштва важни актери у формулисању и
реализацији јавних политика (људска права, изградња правне државе, родна
равноправност, социјална заштита, запошљавање, смањење сиромаштва, социјално
укључивање, образовање, култура, аматерски спорт, одрживи развој, заштита човекове
околине, добросуседска сарадња, евро-атлантске интеграције, и др.); 3) јачање капацитета
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организација цивилног друштва као кључног чиниоца у креирању плуралног и
демократског друштва.
ЦИЉ КОНКУРСА
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом жели да путем јавног конкурса добије
логотип који ће се издвајати оригиналношћу и бити заштитни знак Канцеларије. Логотип
ће се користити на званичној интернет презентацији, банерима, штампаним материјалима,
приликом представљања у штампаним и електронским медијима, као и у оквиру других
промотивних активности, а као допринос визуелном идентитету Канцеларије за сарадњу
са цивилним друштвом.
Логотип би требао да буде једноставан, лако препознатљив и упечатљив, да обједини и
истакне најзначајније карактеристике ове институције која, као стручно тело Владе,
представља институционални механизам за подршку и развој цивилног дијалога између
Владиних институција и организација цивилног друштва и стварање подстицајног
окружења за развој цивилног друштва.

УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учествовања имају сви студенти и студенткиње на основним и мастер академским
студијама, млађи од 28 година, са пребивалиштем на територији Републике Србије.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗРАДУ ЛОГОТИПА








При изради логотипа могу се користити највише три боје.
Логотип би требало добро да изгледа у црно-белој верзији.
Креативност, оригиналност и естетска вредност биће главни критеријуми приликом
процењивања вредности и успешности рада.
Логотип мора да буде у векторском облику.
Победник/ца конкурса биће у обавези да достави изворне фајлове које су
коришћени приликом израде (нпр. CDR фајлови за кориснике CorelDRAW-а, AI
фајлови за кориснике Adobe Illustrator-а, итд.), па Вас молимо да их сачувате до
завршетка конкурса.
Векторско решење логотипа треба да се експортује у RGB bitmap-у, ширине до 500
и висине до 500 пиксела, формата JPEG, PNG или GIF. Величина фајла не сме да
прелази 50 kb.
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НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Идејно решење и потребну документацију слати искључиво електронским путем на
следећу e-mail адресу: office@civilnodrustvo.gov.rs.
ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА:
Обавезна документација подразумева:
1. Предлог логотипа - у електронској везији у неком од следећих формата: JPEG,
PNG или GIF. Величина фајла не сме да прелази 50 kb.
2. Кратка биографија подносиоца идејног решења логотипа у којој је обавезно
назначити контакт телефон и адресу подносиоца;
3. Лична карта подносиоца идејног решења логотипа – скенирана;
4. Фотокопија прве стране индекса и стране на којој је уписан последњи
положен испит - скенирано;
5. Потврда са факултета о статусу студента - скенирана.
ПРАВИЛА КОНКУРСА










Решење мора бити оригинално, тј. не сме бити коришћено раније.
Нема ограничења у броју решења са којима ћете конкурисати (можете послати
више од једног решења).
По завршетку конкурса и проглашењу победника, име аутора више се неће
везивати за логотип, нити ће бити објављивано и истицано. Подаци о аутору биће
сачувани, али не и јавно истицани.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом задржава право да победничко
решење измени или доради.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом задржава право да не изабере
ниједан рад, па самим тим и не додели награду.
Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији
Канцеларије www.civilnodrustvo.gov.rs најкасније 20 радних дана од дана завршетка
конкурса.
Победник/ца конкурса ће потписати изјаву којом потврђује да је решење
оригинално, у целини и у свим деловима, и да ниједан елемент решења није туђе
власништво заштићено ауторским правима. Такође, победник/ца ће потписати и
изјаву којом се одриче ауторских права на решење логотипа и дозвољава
Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом да га користи без икаквих
ограничења.
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НАГРАДА
Победник/ца конкурса ће добити 25.000,00 динара за награђено идејно решење, и име
победника/це биће објављено на званичној интернет презентацији Канцеларије за сарадњу
са цивилним друштвом.
ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИСТИГЛИХ РАДОВА
Процену вредности пристиглих радова и одлуку о победнику донеће Канцеларија за
сарадњу са цивилним друштвом.
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Пријаве на конкурс доставити најкасније до 30. aприла 2012. године, у 16:30 часова.
Пријаве пристигле након тог рока неће бити разматране.
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ
Име победника/це Конкурса биће објавњено на званичној интернет презентацији
Канцеларије најкасније 20 радних дана од дана завршетка конкурса. Новчана награда биће
исплаћена по објављивању резултата конкурса.
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