
Општина Димитровград, ул. Балканска бр.2. 18320 Димитровград расписује, 
 
 

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ЗНАКА И ЛОГОТИПА  

„ПАРКА АГРОБИОДИВЕРЗИТЕТА“ 
 
 

Циљ конкурса је да се пронађе квалитетно,оригинално и једноставно решење знака и 
логотипа „ПАРКА АГРОБИОДИВЕРЗИТЕТА“, применљиво на свим савременим средствима 
пословне и визуалне комуникације, а да садржи елементе агробиодиверзитета 
карактеристичне за општину Димитровград. 

Један кандидат може учествовати са више предлога. Идејно решење знака и логотипа 
треба бити подједнако конципирано за квалитетну видљивост или штампу у колор и црно 
белој варијанти са пуним називом „ПАРКА АГРОБИОДИВЕРЗИТЕТА“. Неопходно је доставити 
идејно решење на српском ћириличном и латиничном писму. 

 
Kонкурс је отворен oд 10 априла 2014. године. 
 
Конкурсни рад предати у запечаћеној коверти на којој је потписана шифра и која 

обавезно садржи: 

• A4 формат са решењем знака и логотипа, потписан шифром у доњем десном углу; 

• Примену знака-логотипа на коверти, меморандуму и визит карти, презентирану у размери 
1:1; 

• CD са електронском верзијом решења знака и логотипа (у 3 формата jpg. tiff. pdf) 

• Текстуално образложење; 

• Запечаћену коверту са подацима о аутору, и шифром у доњем десном углу. 
 

Kонкурсни рад мора бити потписан шифром у доњем десном углу свих листова и на CD-
у. Шифра је састављена од словних и бројчаних карактера, који ни на један начин не 
угрожавају анонимност учесника конкурса. Податке о аутору или ауторском тиму(име аутора, 
имена чланова тима, имејл адреса и контакт телефон) доставити у посебној затвореној 
коверти на којој се такође налази шифра рада. Уколико појединац/тим жели да конкурише са 
више решења, потребно је да свако решење има различиту шифру. 

 
Комисија именована од стране Председника општине, оцењиваће пристигле радове, а 

најбољи рад биће награђен новчаном наградом у износу од нето 20.000 РСД . 
Са аутором награђеног решења потписује се уговор. Потписивањем уговора и исплатом 

награде аутору/ауторском тиму ауторска права прелазе на Општину Димитровград и 
препустиће му се ексклузивно право коришћења знака и логотипа „ПАРКА 
АГРОБИОДИВЕРЗИТЕТА“. 

Ако Конкурсна комисија одлучи да ниједан од приспелих предлога не задовољава 
критеријуме Конкурса, комисија задржава право да не изабере ниједно решење, или да не 
додели предвиђену награду. 

Уколико се накнадно утврди да је знак и логотип плагијат, комисија задржава право да 
поништи одлуку о награди, а награђено лице је дужно да врати новчани износ награде. 

 
Право учешћа на Конкурсу имају сва правна и физичка лица. Чланови Конкурсне 

комисије и њихова блиска родбина немају право учешћа на Конкурсу. 
 

Конкурсна комисија приликом одабира приспелих радова узеће у обзир следеће 
критеријуме: 

 
a) обележја агробиодиверзитета општине Димитровград; 

b) креативност и графички квалитет решења. 



Додатне информације могу се добити у Одсеку са пољопривреду и рурални развој, 
Општине Димитровград сваког радног дана од 7 до 15 часова или на телефон 010/360-882, 
контакт особе: Александар Игов – члан општинског већа,  Иво Пејчев – сарадник. 

 
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у разматрање. 
 
Сви учесници ће бити писано обавештени о резултатима конкурса. Предлози знака и 

логотипа који не буду изабрани могу се преузети од стране аутора лично у просторијама 
Одсека за пољопривреду и рурални развој, Општине Димитровград. 

 
Пријавом на Конкурс учесници неопозиво прихватају све услове Конкурса. 
 
Овај Конкурс се објављује на огласној табли Општине Димитровград и на службеној 

интернет страници Општине Димитровград, а информацију о Конкурсу ће објавити и локални 
медији. 

 
Аутори достављају радове у затвореној коверти, најкасније до 24.04.2014. на адресу: 
 
Општина Димитровград - Одсека за пољопривреду и рурални развој 
Са назнаком  „ЗА КОНКУРС - ПАРКА АГРОБИОДИВЕРЗИТЕТА“  
Ул.Балканска бр.2.  
18320 Димитровград. 

 
 

Број: 320-13/14- II 
У Димитровграду, 09.04.2014. године 

 
 

О П Ш Т И Н А   Д И М И Т Р О В Г Р А Д 
 
 
 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
 

______________________  

                                                                                                   Небојша Иванов  


