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РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗВАНИЧНЕ МАСКОТЕ 

5. ЕВРОПСКИХ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ИГАРА КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У 

БЕОГРАДУ 2020.ГОДИНЕ  

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Предмет и циљ конкурса је израда оригиналног и јединственог идејног решења званичне 

маскоте 5. Европских универзитетских игара које ће се одржати 2020. године у Београду. 

 

Победничко решење треба да буде наменски креирано за потребе конкурса, да испуњава 

професионалне стандарде дизајна, на високом ликовном и естетском нивоу и да буде 

применљиво на свим савременим средствима визуелне комуникације.  

 

Као један од најважнијих елемената идентитета Универзитетских игара, маскота треба да 

допринесе повећању видљивости и популаризацији 5. Европских универзитетских игара 

које ће се одржати 2020. године у Београду, у медијима и широј јавности.  

 

Званична маскота ће имати значајну улогу у свим промотивним активностима, као и на 

догађајима током одржавања игара. Као таква треба да, на оригиналан и визуелно 

интересантан начин, представља студентски спорт и одражава дух Универзитетских игара. 

 

Идејно решење за маскоту 5. Европских Универзитетских игара које ће се одржати у 

Београду 2020.године треба да садржи:  

 

1. Примарно колорно решење маскоте у 2Д, опционо у 3Д; 

2. Колорно решење маскоте разрађено у више поза којe служе при представљању / 

промоцији 3 спорта;   

3. Минимум 3 решења која приказују применљивост маскоте на различитим 

форматима и са различитом сврхом (на пример, сувенир за продају, одело за 

маскоту, мајица за продају, постамент у спортском селу и сл.); 

4. Текстуално образложење решења (до 2000 карактера). 

 

Идејно решење маскоте може по неким својим обележјима да представља карактеристике  

града или земље домаћина. 

 



Интернет странице које могу помоћи приликом израде идејног решења за маскоту 

могу се видети на:  

https://www.eusa.eu/events/games, www.eug2018, www.eug2016, www.eug2014, 

www.eug2012 

 

 

Учесници и упутства за достављање радове са идејним решењем: 

 

Учесници конкурса могу бити домаћа и страна физичка и правна лица.  

 

Прилоге идејних решења потребно је послати у.ПДФ или .ЈПЕГ формату.  

 

Текстуално образложење (тачка 4) је потребно доставити у .ДОЦ фајлу.  

 

Конкурсни рад мора бити потписан шифром у доњем десном углу свих листова (шифру 

утиснути преко сваке странице документа као Wатермарк). 

 

Шифра треба бити састављена од три словне и три бројне ознаке које ни на један начин не 

угрожавају анонимност учесника. 

 

Све фајлове је потребно спаковати у један зипован (.ЗИП) фолдер назван по шифри и 

доставити путем линка електронском поштом на office@eug2020.eu . 

 

У тексту истог мејл-а треба написати податке аутора или ауторског тима (име, адреса и 

контакт телефон), као и шифру под којом учествују на конкурсу.  

 

Уколико појединац / тим жели да конкурише са више решења, свако решење се доставља 

засебно, под различитим шифрама. 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА 

 

Kонкурс је јаван и једностепен. 

 

Конкурс jе отворен  30 дана  од дана објављивања у штампи и на интернет порталима (у 

краћој везији) са позивом за учешће и усмерење на званичну интернет страницу 

www.eug2020.eu . 

 

 

ЖИРИ, ПРАВИЛА ИЗБОРА, И РОКОВИ: 

 

Пристигла решења прегледаће стручни жири-комисија која се састоји од 3 члана. 

 

Резултати конкурса ће бити објављени истог дана на интернет страници www.eug2020.eu 

 

Рок за доставу решења је  10.11.2019. до 17 часова. 
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Стручни жири ће изабрати најбоље решење гласањем, већином гласова чланова. 

 

Стручни жири изабраће победника у року до 10 дана након завршетка конкурса, односно 

до 20.11.2019.године.  

 

Стручни жири задржава право да не прихвати ниједно од приспелих решења. 

 

НАГРАДНИ ФОНД: 

 

Прва награда:  200.000,00 динара 

Друга награда: 100.000,00 динара 

Трећа награда: 50.000,00 динара 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Исплатом награде  аутору  идејног решења, организатор- привредно друштво „5. 

ЕВРОПСКЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ИГРЕ БЕОГРАД 2020“, стиче право да идејно решење 

користи у целини или делимично, као и право неограничене ексклузивне материјалне 

експлоатације решења, односно Аутор / ауторски тим ће недвосмислено и неискључиво, 

временски неограничено за територију целог света пренети и уступити трајно ауторска и 

сродна права на идејном решењу званичне Маскоте горе наведеном привредном друштву -

организатору. 

 

Првонаграђени аутор или ауторски тим се обавезује да привредном друштву „5. 

ЕВРОПСКЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ИГРЕ БЕОГРАД 2020“ достави изабрано идејно 

графичко решење у ПДФ формату заједно са књигом графичких стандарда. Израдa 

коначне књиге графичких стандарда je обавеза аутора/ауторски тим након дефинисаних 

потребних елемената садржаја. Сви елементи ће бити регулисани Уговором након 

окончаног конкурса и одабира најбољег идејног решења. 

 

Потписивањем Уговора, аутор је сагласан са одредбом о изворности и ауторској 

оригиналности дела те да, у случају спора са трећим лицем, самостално сноси целокупну 

материјално-правну одговорност. 

 

Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције и завршне одредбе овог Конкурса. 

 

Конкурсни материјал се не враћа и остаје у архиви привредног друштва „5. ЕВРОПСКЕ 

УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ИГРЕ БЕОГРАД 2020“ д.о.о. Београд, ул. Kрунска бр. 9, Београд - 

Врачар, матични број: 21459453, ПИБ: 111307136.   

 

Привредно друштво „5. ЕВРОПСКЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ИГРЕ БЕОГРАД 2020“ д.о.о. 

Београд, задржава  право  неприхватања понуђених  идејних решења  и не сноси трошкове 

за учешће аутора у овом поступку. 

 



Све остале информације се могу добити од контакт особе- Марија Радошевић на телефон 

011/2020500 радним данима од 09 до 16 часова почевши од дана објаве конкурса. 


