
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
 

 РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 
 

ЗА ИДЕЈНО-ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ЗА ЗНАМЕЊА КОМОРЕ 
(грб, знак и застава) 

 
I Предмет конкурса је израда идејно-графичког решења за знамења Инжењерске 
   коморе Србије (грб, знак и застава). 
 
II  Kонкурс је по врсти: јавни; према задатку: идејни; и према начину предаје: анонимни. 
 
III Рок за предају конкурсне документације је 30 дана од дана објављивања 
   конкурса. 

IV Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији Коморе до 
  10 дана након завршетка рока за предају. 

V Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија коју именује Управни одбор 
  Инжењерске коморе Србије. 

VI Комисија неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве на конкурс које 
  нису у складу са пропозицијама конкурса, као и пријаве које нису стигле у року. 

VII  Право учешћа на конкурсу имају заинтересовани појединци (инжењери, архитекте, 
теоретичари, кустоси, уметници, дизајнери и други ствараоци) и заинтересована 
правна лица. 

VIII Пропозиције конкурса: 
- Знамења морају да репрезентују предмете бављења свих чланова Инжењерске коморе Србије, 

утврђених Законом о планирању и изградњи, уз национална обележја у националним бојама 
(бојама заставе Републике Србије). 

- Како је Законом о изгледу и употреби грба, заставе и химне забрањено да се грб и застава 
користе као саставни део других амблема, то национална обележја могу садржати само одређене 
елементе који се налазе и на Малом грбу Републике Србије. 

- Логотип мора бити оригинално дело аутора и не сме садржати делове других ауторских дела;  
- Логотип мора имати могућност скалирања од великих формата (плаката, паноа и сл.) до малих 

(флајери, штампани материјал и сл.); 
- Конкурсни рад мора бити достављен аналогно (на А4 формату) и у електронском облику (на ЦД-у 

или УСБ-у), у коверти. У исту коверту аутори треба да ставе затворену мању коверту у којој се 
налази име и презиме аутора са контакт подацима, бројем мобилног телефона, адресом и 
шифром. Аналогни и електронски облик предлога, треба да имају истоветну шифру са шифром 
аутора која се налази у мањој коверти.  



- Предајом рада учесници прихватају све пропозиције конкурса, а награђено решење постаје 
власништво Инжењерске коморе Србије. 

- У коверти у којој се доставља конкурсни рад, сваки аутор треба да достави и „Изјаву о преносу 
свих имовинских права аутора идејно-графичког решења за знамења Коморе, на Инжењерску 
комору Србије“. Изјаву о преносу свих имовинских права, написати у слободној форми на А4 
формату и потписати. 

- Организатор конкурса има право да победничко решење измени или доради, уз консултацију са 
аутором. 

IX Награда: 

-  Рад који буде изабран од стране Комисије за идејно-графичко решење за знамења Коморе, биће 
награђен у нето износу од 80.000,00 РСД. 

 

Пријаве на конкурс доставити на адресу Коморе:  

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ  
Булевар војводе Мишића 37, Београд 

 
Са назнаком:  

 
Пријава за конкурс за идејно-графичко решење за знамења Коморе 

 
НЕ ОТВАРАТИ 

ДО 28.12.2019. ГОДИНЕ 

 
Контакт: 
branislava.babic@ingkomora.rs 
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