
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ОБЈАВЉУЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЛОГOТИПА ФАКУЛТЕТА  И 
ЈУБИЛАРНОГ ЛОГОТИПА ФАКУЛТЕТА

I УВОД

 Поводом обележавања 60 година од оснивања Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Факултет објављује 
позив за израду идејног решења:

  1. ЛОГОТИПА ФАКУЛТЕТА
  2. ЈУБИЛАРНОГ ЛОГОТИПА ФАКУЛТЕТА

II ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Право учешћа на позиву имају студенти, дипломирани студенти, запослени Филозофског факултета у Новом Саду, као 
и дипломирани студенти и студенти Универзитета у Новом Саду.
 
 Предлог идејног решења логотипа Факултета и/или јубиларног логотипа Факултета доставити у року од 20 дана од дана 
објављивања позива, односно до 20. марта 2014. године поштом или достављањем у зграду Филозофског факултета у 
запечаћеној коверти са назнаком Предлог логотипа, на адресу Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр. 2.
 
 Идејно решења треба да садржи елементе:
  1. Пун назив Факултета: Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
  2. Јубиларни логитип поред пуног назива треба да садржи: 60 ГОДИНА

 Идејна решења оба логотипа морају бити оригинална и не смеју бити ни на који начин и ни за кога увредљива. Поред 
тога, морају представљати Филозофски факултет на најбољи могући начин у складу са вредностима отворености, изврсности 
и хуманизма које Факултет промовише.

 Идејно решење логотипа неопходно је израдити у електронском облику, у неком од векторских формата (пожељно је у 
Adobe Illustrator-у), а финалне верзије треба да буду испоручене у следећим форматима: Ai, EPS, PDF, JPG, transparent PNG.
 
Оба логотипа треба да буду произведена у неколико варијација зарад њихове даље употребе и то:
  • Позитив/ колор (RGB, CMYK / Pantone)
  • Негатив/ колор (RGB, CMYK / Pantone)
  • Позитив /Grayscale
  • Негатив /Grayscale
  • Позитив /B&W
  • Негатив /B&W

 Неопходно је доставити хоризонталну и вертикалну варијанту логотипа (изузев у случају да се логотип развија као 
амблем, нпр. да све буде у једном кругу или неком другом ликовном елементу).
Идејна решења доставити у димензијама 10x10 цм, у резолуцији од 300 dpi.

 Уз идејна решења логотипа пожељно је доставити пропратно објашњење самог логотипа, као и објашњење могуће 
примене у различитим медијима.

 Након завршеног позива Комисија ће извршити избор најбољег идејног решења логотипа Факултета и најбољег идејног 
решења јубиларног логотипа Факултета.

 Филозофски факултет у Новом Саду, додељивањем награде за најбоље идејно решење логотипа Факултета и најбоље 
идејно решење јубиларног логотипа Факултета, задржава ауторско право на реализицији решења и изради логотипа.

 Презентација свих предложених идејних решења биће организована 1. децембра 2014. године поводом обележавања 
Дана Факултета.

Декан Филозофског факултета
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