Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
а по овлашћењу Савета за популациону политику Владе Републике Србије
Упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за израду слогана, који ће бити коришћен у кампањи за промоцију мера популационе
политике са циљем подстицања рађања у Републици Србији
У актуелном тренутку, развитак становништва који се пре свега огледа кроз
позитивни природни прираштај је у тесној вези са одрживим друштвено-економским
развојем Републике Србије. У том смислу кампања ће бити усмерена на стимулацију
родитељства и рађање већег броја деце.
Право учешћа на Јавном позиву имају сви држављани Републике Србије, као и
правна лица регистрована на територији Републике Србије.
Јавни позив од дана 4. децембра 2017. године, поред објављивања у дневном листу
„Блиц“, биће доступан и на интернет страни Владе Републике Србије, на интернет страни и
Фејсбук страни Министарства културе и информисања, на интернет страни Кабинета
министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.
Пријаве са текстом слогана намењених за коришћење у Кампањи слати редовном
поштом на адресу Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд,
са назнаком за Јавни позив за слоган и на електронску адресу: natalitet@kultura.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до 19. децембра 2017. године.
НАПОМЕНА: Једна пријава може да садржи један слоган.
За прва три најбоље рангирана слогана предвиђена је новчана награда у следећим
износима:
-

150.000 динара – прво место;
75.000 динара – друго место;
50.000 динара – треће место.

Стручна комисија оцењиваће слоган у складу са критеријумима који подразумевају да
се лако памти, да је једноставан за изговор, да осликава важност теме, да исказује главну корист
кампање и да неко други не користи сличан. Пријаве на Јавни позив поред текста слогана
морају да садрже следеће податке: име и презиме подносиоца за физичка лица, тачан назив
за правно лице, тачну адресу и контакт телефон.

Пријаве које не стигну редовном поштом и које не садрже тражене податке, неће
бити разматране.
Резулати Јавног позива биће објављени у дневном листу „Блиц“, биће доступан и на
интернет страни Владе Републике Србије, на интернет страни и Фејсбук страни
Министарства културе и информисања, на интернет страни Кабинета министра без
портфеља задуженог за демографију и популациону политику.
Организатор преузима ауторска права на објављивање награђеног слогана без
накнаде.
Комисија задржава право да не додели неку од три, или чак ниједну награду.
За сва додатна питања можете се обратити Борки Рајшић, саветнику у Министарству
културе и информисања, на телефон: 011/3398-671.

