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Центар за социјални рад “ Др Михајло Ступар“ у Књажевцу ” 

је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у 
области социјалне и породично правне заштите. Основан је 1967 .  

 
Основна делатност Центра за социјални рад регулисана је 

Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана Републике Србије, Породичним законом  као и 
Општинском Одлуком о проширеним правима у области социјалне 
заштите. 

 
У животу сваког од нас, догоде се ситуације када нам је 

потребна помоћ, подршка или услуга Центра за социјални рад. 
Сврха постојања установе је да остане на страни обичног човека и 
његових потреба. Сигурни смо да наши суграђани то препознају  и 
да Центар за социјални рад доживљавају као установу од 
поверења. 

  
У решавању најразличитијих животних проблема, наши стручни 
радници полазе од неопходности поштовања основних људских 
права, као и специфичних потреба које има свака породица и 
појединац. У свом раду, ЦСР сарађује са другим државним 
институцијама (судовима, МУП-ом, школама, здравственим  
установама...), као и невладиним и хуманитарним организацијама. 

 
Нудимо прилику свим заинтересованим дизајнерима, почетницима 
и искуснима, да својим оригиналним решењем допринесу нашем 
раду. 

 
 
ЦИЉ КОНКУРСА 
 
Желели бисмо да путем овог јавног конкурса добијемо 

логотип који ће се издвајати оригиналношћу, достојно 
представљати Центар за социјални рад и бити њен заштитни знак. 
Логотип бисмо користили у пословној комуникацији, на нашем 
сајту, банерима, штампаним материјалима, приликом 



представљања у медијима, штампаним и електронским, као и у 
оквиру других промотивних активности. На тај начин, ваш логотип 
приметиће бројни партнери и корисници Центра за социјални рад.  

 
УСЛОВИ КОНКУРСА 
 
Конкурс је отворен за све. Дозвољена је сарадња више 

особа. Биће додељена само једна прва награда, коју може да 
освоји појединац или група аутора. 

  
 
 
 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗРАДУ ЛОГОТИПА 
 
• Логотип мора да садржи речи " Центар за социјални рад 

Књажевац" и на енглеском “ Center for Social Work in Knjazevac’’ 
јасно уочљиво и читљиво и ћириличним и латиничним писмом.  

• Могућа је и израда варијантног логотипа тако да, један 
садржи исписане речи, а друга варијанте не. 

• При изради логотипа могу се користити највише три 
боје.  

• Логотип мора да буде једноставан, без сувишних 
детаља, али ипак визуелно довољно упечатљив да привуче пажњу.  

• Логотип би требало да буде довољно једноставан и 
дизајниран тако да сви његови елементи буду уочљиви и у врло 
малим резолуцијама (нпр. приликом коришћења решења  за 
штампу на оловкама, упаљачима, привесцима и сл.).  

• Логотип би требало да изгледа добро не само на нашем 
меморандуму већ и на сајту, одштампаним мајицама,  постерима, 
билбордима, флајерима, ковертама и свим осталим предметима и 
медијима којих можете да се сетите.  

• Логотип мора да буде у векторском облику.  
• Креативност, оригиналност, естетска вредност и 

употреба простора и боја биће главни критеријуми приликом 
процењивања вредности и успешности рада.  

• Ако ваше решење логотипа победи, биће нам потребни 
и изворни фајлови које сте користили приликом израде (нпр. CDR 
fajlovi за кориснике CorelDRAW-а, АИ фајлови за кориснике Adobe 
Illustrator-a, итд.), те вас молимо да их сачувате до завршетка 
конкурса.  
 
 



ПРАВИЛА 
 

• 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.  

• Центар за социјални рад „Др Михајло Ступар“ задржава 
право да победничко решење измени или доради.  

• Центар за социјални рад „Др Михајло Ступар“  задржава 
право да не изабере ниједан рад, па самим тим и не додели 
награду.  

• Сви учесници конкурса биће директно обавештени о 
резултатима конкурса. По завршетку конкурса, победничко 
решење моћи ће да виде сви на нашем сајту.  

• Победник конкурса биће замољен да потпише 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 ће бити замољен 
да потпише и изјаву којом се одриче ауторских права на решење 
логотипа и дозвољава Центру за социјални рад „Др Михајло 
Ступар“ у Књажевцу да га користи без икаквих ограничења. 

 
НАГРАДА 
 
Победник ће добити 10.000 динара (било да је у питању 

један аутор или група аутора). Име победника биће објављено на 
нашем сајту.  

 
ОЦЕЊИВАЊЕ 
 
Процену вредности пристиглих радова и одлуку о победнику 

донеће жири састављен од :чланова тима Центра за социјални 
рад,са директором као председником жирија и Председником УО . 
Ниједном од чланова жирија, нити било коме ко ради за Крстарицу, 
није дозвољено да учествује у конкурсу. Главни критеријуми 
приликом оцењивања вредности пристиглих радова биће 
оригиналност, креативност и подесност логотипа за коришћење на 
сајту, у електронским и штампаним медијима. 

  
 



РОКОВИ 
 
Центар за социјални рад ће примати радове у периоду 15. 

јула – 15. августа 2010. године. Радови пристигли после 15. 
августа 2010. године неће бити узети у обзир. Листа радова који су 
ушли у ужи избор биће објављена до краја августа 2010. године, 
на сајту  ради прикупљања коментара посетилаца.  

Име победника биће објављено најкасније до 30.августа 
године на сајту? Новчана награда биће исплаћена особи чије је 
име наведено у мејлу којим је победнички рад послат на конкурс, и 
то по објављивању резултата.  

 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА 
 
Векторско решење логотипа треба да се експортује у РГБ 

битмапу ширине 1000 пиксела, формата ЈПЕГ, ПНГ или ГИФ. Таква 
величина фајла не сме да прелази 200 кб.  Решења послати на 
маил konkurs.centar.knjazevac@gmail.com. 
 


