
КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН ЗНАКА – ЛОГО-а И АМБЛЕМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Позивају се сви заинтересовани да узму учешће и пошаљу своје радове на Конкурс за идејно решење (дизајн) визуелног 
идентитета (лого-а и амблема) Народне скупштине.

О НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Народна скупштина је највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Србији. 
Народна скупштина у оквиру својих надлежности врши представничку, законодавну, изборну и контролну функцију. 
Народна скупштина доноси: закон, буџет, завршни рачун, план развоја, просторни план, пословник, стратегију, декларацију, 
резолуцију, препоруку, одлуку, закључак и аутентично тумачење закона. 

ЗНАЧАЈ ЗНАКА-ЛОГО-а И АМБЛЕМА
Комуникација Народне скупштине са јавношћу остварује се и кроз визуелни идентитет, који је у функцији њене 
препознатљивости, а подршка јавности је један од услова успешног рада Народне скупштине. У жељи да комуницира са 
јавношћу на препознатљив начин, да представи карактер институције и приближи је јавности, Народна скупштина жели 
да одреди свој визуелни идентитет и да добије основне симболе (лого и амблем) којима ће се представити као модерна, 
ефикасна и рационална институција. 
Лого и амблем Народне скупштине као њени заштитни знаци треба да на једноставан, препознатљив и упечатљив начин 
обједине, илуструју и истакну најзначајније карактеристике Народне скупштине. 
 
ЗАХТЕВИ ЗА ДИЗАЈН ЗНАКА-ЛОГО-а и АМБЛЕМА
Идејно решење (графичко, сликовно) знака-лого-а и амблема треба да буде савремено (избор слова, боја и њихова засебна и 
међусобна комуникација), и да, између осталог, одсликава и дух архитектонског решења Дома Народне скупштине. Дизајн 
знака-лого-а и амблем треба да буде једноставан за уочавање и препознавање у земљи и иностранству и не сме да вређа или 
делује увредљиво за било ког грађанина и Републику Србију. 
Идејно решење знака-лого-а и амблема треба да садржи знак (графички елемент) и логотип  (словни знаци). Код текстуалног 
дела знака-лого-а и амблема потребно је водити рачуна о употреби језика на територији Републике Србије тако да омогући 
несметану употребу различитих језика и писама, када је то потребно у законом прописаним случајевима, без промене самог 
идејног решења.
У погледу геометријског облика не постоје посебна ограничења, осим општих ограничења да знак-лого и амблем не смеју 
бити вулгарни, спорни или забрањени, док њихова величина мора да омогући свакодневну употребу и примену у различитим 
ситуцијама као што су службена преписка, медијско представљање, израда публикација, сувенира и сл.

УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица.
Предложено решење треба да се састоји од знака и речи:„Народна скупштина”.
Радови се достављају у затвореним ковертама које су обележене шифром учесника.
У посебном затвореном коверту, на коме је исписана шифра учесника, треба дати „решење шифре” - име и презиме, адреса, 
контакт телефон и e-mail адреса учесника 
Предложена идејна решења представљају се у боји на листу А4 формата. Сваки лист треба да је обележен шифром учесника 
конкурса.
Решење треба дати и у црно-белој варијанти, а словни део на ћириличком и латиничком писму. Уз решење треба дати краће 
објашњење и технички опис решења.
На посебном CD-u, такође означеном истом шифром, треба снимити колорно и црно-бело решење, свако у посебном фајлу 
(RGB jpg, не веће од 800x800 px). 
 Послати радови неће се враћати.
Аутор победничког рада се обавезује да Народној скупштини достави изабрано графичко решење као фајл у неком од 
векторских формата.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА
Право учешћа на конкурсу имаће аутори чији радови су предати до 12.12.2011 до 12:00, на адресу: Народна скупштина,  
Краља Милана 14, Београд, са напоменом: ‘’Конкурс за дизајн знака –лого-а и амблема Народне скупштине’’.

СТРУЧНИ ЖИРИ И НАГРАДА
Одлуку о победничком раду донеће стручни жири сачињен од истакнутих стручњака, уметника и представника Народне 
скупштине. 
Победнички рад биће награђен новчаном наградом од 200.000,00 динара.

ПРАВА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Победнички рад биће заштитни знак Народне скупштине. Aутор победничког рада се обавезује да уступи сва своја ауторска 
имовинска права Народној скупштини. 

Све релевантне информације о Народној скупштини могу се пронаћи на интернет страници Народне скупштине: 
www. parlament.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА


