ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
Пчеларски центар Качерски мед

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ЛОГОТИПА И ЕТИКЕТЕ ЗА ПРОИЗВОД “КАЧЕРСКИ МЕД”
Конкурс се спроводи у оквиру пројекта “Пчеларски центар – Качерски мед”. Пројекат се реализује у оквиру
програма EU Еxchangе 4 који финансира Европска унија. Програмом руководи Делегација ЕУ у Србији, а
спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО). ГО Лазаревац је координатор на пројекту, док су
коапликанти Општина Лајковац, Општиа Љиг и земљорадничка задруга Качерски мед”.

Предмет и услови конкурса
Опис производа: Логотип се ради за производ – “Качерски мед” , који представља производ са
заштићеним географским пореклом. Качерски цветни мед се добија од цветова багрема, липе и зељастих,
углавном лековитих биљака. Интезитет боје Качерског цветног меда варира од врло светле до умерено
светле, нијанса боја од прозирно светло жуте , окер жуте, преко жуте до отворене црвенкасте и наранџасте.
Боја је прозрачно сјајна, потпно засићене и униформне пигментације. Арома качерског меда је изузетно
пријатна, са јасно израженим преовлађујућим тоном багремовог меда и приметним зачињеним мирисом
липе.
“Качерски мед” је производ који потиче са географског подручја Качерске области, чији су квалитет и посебна
својства битно условљена географским подручјем и људским фактором чија се производња, прерада и
припрема у целини одвијају на територији општина заштићеног географског подручја. Качерски мед је
производ чији се квалитет и репутација суштински могу приписати његовом географском пореклу.
Област заштићеног географског порекла „Качерског меда“ обухвата подручје града Београда, Колубарског,
Моравичког и Шумадијског округа и захвата општине: Лазаревац, Ваљево, Мионица, Љиг, Лајковац,
Обреновац, Уб, Горњи Милановац и Аранђеловац. Кроз ову област протичу реке – Колубара, Тамава, Љиг, Уб,
Турија, Качер. Надвисују је и ограничавају планине Повлен, Маљен, Сувобор, Рудник и Букуља.
Услови за логотип
-

Логотип треба да буде креиран у складу са производом за који се дизајнира, да буде упечатљив,
памтљив и асоцијативан
Логотип мора бити оригинално дело аутора и не сме садржати делове ниједног другог ауторског дела
Логотип мора имати могућност скалирања од великих формата (плаката, паноа, мајица...) до малих
(флајери, штампани материал, визиткарте..итд.)
Логотип мора бити једнако изражајан како у боји тако и монохроматски
Логотип може бити типографски, графички или комбинација ова два типа
Логотип мора садржати текст: “ Контролисана географска ознака”
При коришћењу слова у дизајну логотипа, неопходно је да њихов изглед и облик буде оригиналан и
упечатљив
Текст мора бити исписан ћириличним писмом

Пројекат координира
Градска општина Лазаревац

Адреса: Карађођева 42, 11550 Лазаревац
Тел: +381 11 8123 191
Фаx: +381 11 8121 067
www.lazarevac.rs

Пројекат финансира
Европска унија

Делегација Европске уније у Републици СрбијиАвенија
19а, Владимира Поповића 40-В, 11070 Нови Београд
Тел: +381 11 3083 200
Фаx: +381 11 3083 201
www.europa.rs
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Услови за етикету
-

Етикета има облик правоугаоника
Етикета мора бити са бандеролом
Бандерола је произвољног облика
Централни део је исписан називом “Качерски мед”
На бандероли мора стајати натпис: “Качерски мед” и “Контролисана географска ознака”
Етикета мора да се слаже са логотипом и бандеролом, и да са њима чини складну целину
При коришћењу слова у дизајну етикете, неопходно је да њихов изглед и облик буде оригиналан и
упечатљив
Текст мора бити исписан ћириличним писмом
Приликом осмишљавања етикете треба имати у виду да ће се на етикети накнадно додавати обавезни
подаци из члана 11 став 1 тачка 1), 2), 3) Правилника о декларисању, означавању и рекламирању
хране(“Сл. гласник РС”, бр. 85/2013)

Општи услови конкурса
1. Пријава на конкурс обавезно садржи:
-

Податке о аутору/ауторском тиму : име и презиме, е-маил адресу, број телефона
Конкурсни рад мора бити достављен у штампаном (А 4 формат) и дигиталном облику - векторски и
ЈПЕГ формат
Уз рад приложити кратко текстуално образложење (до 500 речи) на листу А4 формата, које треба да је
приложено и на ЦД-у (ПДФ).

2. Аутор победничког решења приликом преузимања награде потписује изјаву о оригиналности решења, а у
случају спора с тим у вези, искључиво је одговоран трећим лицима
3. Након проглашења победника сви пристигли радови постају власништво ГО Лазаревац , која их може
користити у целости или у појединостима, уз навођење имена аутора учесника конкурса
5. Предајом пријаве учесници прихватају све пропозиције конкурса

Награде
-

Награду на конкурсу добија само победничко решење
Победничка награда је у износу од 1000 еур у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан исплате
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Критеријуми за оцењивање
- Јасна концепција – визија
- Оригиналност решења (препознатљивост на тржишту)
- Уметничка и естетска вредност
- Актуелност
- Графичка јасноћа
- Усклађеност са врстом производа
Понуде се оцењују на основу критеријума ове методологије и упоредном анализом свих предлога и
појединачних оцена чланова жирија.
Конкурс је отворен до 30.04.2014. године до 12,00 часова. Све пријаве које пристигну до тог рока биће
прегледане од стране Комисије. Пријаве које пристигну после тог рока, као и непотпуне пријаве, неће се
прегледати.
Резултати конкурса биће јавно објављени најкасније до 20.05.2014. године на сајту општине и пројектног
центра.
Пријаве се могу предати непосредно преко писарнице Управе ГО Лазаревац или препоручено поштом на
адресу :
Градска општина Лазаревац
Карађорђева 42, 11550 Лазаревац
Пројектни Центар
IV спрат, Канцеларија 11
Са назнаком КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ЛОГОТИПА И ЕТИКЕТЕ ЗА ПРОИЗВОД “КАЧЕРСКИ МЕД”
Све додатне информације у вези са конкурсом можете добити на тел: 0117871446 или путем мејла:
centar.lazarevac@gmail.com

Конурс се организује уз финансијску подршку Европске уније. Садржај конкурса је искључиво
одговорност Градске општине Лазаревац и не представљва нужно ставове Европске уније.
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