
 Savjet mladih Grada Belog Manastira, temeljem članka 13. stavak 1. alineja 16. Poslovnika o 

radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 2/09), na 

11. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2014. godine, raspisuje: 

 

NATJEČAJ 
za idejno rješenje za logo 

Savjeta mladih Grada Belog Manastira 

 

UVJETI 

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju svi mladi s područja Republike Hrvatske u dobi od 15 do 

30 godina 

Svaki kandidat ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više radova. 

SADRŽAJ I NAČIN PREDAJE NATJEČAJNOG RADA 

Ponuđena rješenja u skladu s propozicijama natječaja autori trebaju poslati u elektroničkom obliku 

na email adresu Savjeta mladih savjet_mladih@beli-manastir.hr 

Sadržaj rada prijavljenog na natječaj mora sadržavati slijedeće priloge i informacije: 

 

1. prijedlog likovnog rješenja – znak i logotip: / puni kolor i/ili c/b; 300 dpi jpg, 300 dpi tif, pdf, png, 

jpeg  

2. opis i obrazloženje rada  

3. izvedeni oblik logotipa u rezoluciji 1024x768 pixel 

 

KRITERIJI ZA IZBOR: 

– kvaliteta i originalnost predloženog rješenja 

– usklađenost s karakterom djelatnosti i identitetom Savjeta mladih Grada Belog Manastira 

– jasnoća, funkcionalnost i održivost rješenja s programskom koncepcijom manifestacije 

– ekonomičnost i prilagodljivost rješenja u različitim medijima 

ROKOVI 

Početak natječaja: 18.03.2014. godine 

Rok za predaju natječajnih radova: 20.04.2014. godine 

Rok za izbor pobjedničkog rada: 30.04.2014. godine 

  



NAGRADA 

Prema odluci i izboru Ocjenjivačkog suda izabrat će se 1 pobjednički rad, koji će biti nagrađen 

provedbom idejnog rješenja uz simboličnu nagradu vrjednosti  =400,00HRK. 

 OCJENJIVAČKI SUD 

Ocjenjivački sud radit će u sastavu članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira zajedno s 

pridruženim članovima.  

NAPOMENE 

Odabrani logotip bit će istaknut na svim promotivnim materijalima Savjeta mladih Grada Belog 

Manastira (u svim oblicima medija) te će se koristiti u svim administrativnim dopisima, potvrdama i 

sl. Ime i prezime autora bit će trajno objavljeno na stranici, a autor će dobiti potvrdu i zahvalnicu od 

strane Savjeta mladih. Sudjelovanje u natječaju isključivo je volonterske naravi te Savjet mladih ne 

snosi financijske troškove izrade logotipa. 

Savjet mladih, kao organizator natječaja, zadržava pravo da prema odluci Ocjenjivačkog suda između 

pristiglih radova na natječaj ne izabere pobjednički rad i poništi natječaj, ukoliko ocjeni da niti jedan 

rad ne zadovoljava propisane kriterije. 

KONTAKT 

Koordinator natječaja i kontakt osoba za više informacija jeRobert Kožić 095 808 1068. 

 

Veselimo se Vašim radovima! 

 

KLASA: 021-05/14-01/03 

URBROJ: 2100/01-01-02-14-8 

U Belom  Manastiru, 07.03.2014. godine 

    

PREDSJEDNIK 
SAVJETA MLADIH 

 

Robert Kožić 

  

 
 


