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36. ОКТОБАРСКИ ЛИКОВНИ САЛОН
ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА И ПРАВИЛА УЧЕШЋА

Центар за културу Ковин расписује јавни конкурс за 36. Октобарски ликовни салон 2022. 
Традиционално и овогодишњи Октобарски ликовни салон Центра за културу Ковин 
презентоваће савремено уметничко стваралаштво кроз сликарство, вајарство и графику, као 
и уметничка дела настала путем савремених, алтернативних техника.

Конкурс се расписује за радове у четири категорије:

•	 Сликарство
•	 Графика

Пријем радова је од 5. до 9. септембра 2022. у галерији Центра за културу Ковин, Цара 
Лазара 85, од 10 до 16 часова.

Одлуку о излагању на 36. Октобарском ликовном салону доноси жири који ће резултате 
објавити најкасније 14. септембра 2022. о чему ће сви учесници бити обавештени електронском 
поштом, а резултати ће бити јавно саопштени путем сајта Центра за културу Ковин, Facebook 
странице и медија. Свечано отварање 36. Октобарског ликовног салона 2022. је 4. октобра 
2022. у 17 часова. Октобарски ликовни салон биће отворен до 1. новембра 2022.

Начин пријављивања
Један аутор може конкурисати само са једним радом за изабрану категорију!
(сликарство, вајарство, графика или алтернативне технике). 
Пријаву за 36. Октобарски ликовни салон 2022. аутор (или лице које донесе рад) може преузети 
на сајту: www.kulturakovin.rs или у Галерији Центра за културу Ковин. Аутори су дужни да 
читко попуњену пријаву са свим траженим подацима приложе приликом предаје рада.

Радове неће бити могуће предати без исправно попуњене пријаве!
Сваки рад на полеђини мора имати исписане основне податке: име аутора, назив дела, 
димензије и технику.

Радови у категорији Сликарство и Графика, као и дводимензионална дела у категорији 
Алтернативне технике, морају бити урамљени и спремни за качење са јасно означеним 
правцем постављања. Радови морају бити у галеријским димензијама са максималном 
дужином стране до 200 цм, а у категорији Вајарство (важи и за сва тродимензионална 
дела) до максималне висине од 200 цм.  
Молимо све ауторе да се придржавају наведених услова јер радови неопремљени за качење, 
као и радови  који се не могу адекватно поставити, неће бити прихваћени. 

•	 Вајарство
•	 Алтернативне технике



Правилник 36. Октобарског ликовног салона 2022.

Права и обавезе аутора
 
Право учешћа на конкурсу имају сви ликовни и уметници примењених уметности.

Центар за културу Ковин не обезбеђује транспорт радова, њихово допремање до галерије 
Центра за културу Ковин, нити обезбеђује враћање радове након затварања изложбе. 

Организатор, односно Центар за културу Ковин, не прихвата одговорност за евентуалну штету 
насталу током транспорта радова послатих поштом, иако је та опција конкурисања дозвољена. 

Центар за културу Ковин не враћа радове послате поштом.

По завршетку 36. Октобарског ликовног салона аутор може преузети рад лично или обавестити 
Центар за културу о доласку трећег лица са наведеним подацима који ће преузети рад. 

Преузимање радова је од уторка 8. до суботе 12. новембра 2022. у периоду од 10 до 14 часова.

Аутор не може подићи рад који је прошао селекцију 36. Октобарског ликовног салона у току 
трајања изложбе, већ само током периода горе наведених датума.

Центар за културу Ковин неће враћати радове након 14. новембра 2022. и непреузети радови 
постаће део Уметничке збирке Центра за културу Ковин.

Потписивањем пријаве аутор прихвата све одредбе правилника и конкурса 36. Октобарског 
ликовног салона 2022.

Организатор обезбеђује:
 
•	 Каталог 36. Октобарског ликовног салона (сваком аутору који прође селекцију)
•	 Наградни фонд
•	 Заједничку изложбу награђених аутора током следеће излагачке сезоне

Награде 36. Октобарског ликовног салона 2022.
Награда стручног жирија 36. Октобарског ликовног салона за сликарство у новчаном износу.

Награда стручног жирија 36. Октобарског ликовног салона за вајарство у новчаном износу.

Награда стручног жирија 36. Октобарског ликовног салона за графику у новчаном износу.

Награда стручног жирија 36. Октобарског ликовног салона за рад изведен алтернативним 
техникама у новчаном износу.

Поред награда Центар за културу Ковин уручиће и похвале жирија 36. Октобарског ликовног 
салона у све четири категорије.

Информације:
Сваког радног дана од 22. августа 2022. у периоду од 10 до 14 часова на телефон 064 6481920 
или galerijakovin@gmail.com.

Установа „Центар за културу“, Цара Лазара 85, Ковин    /     www.kulturakovin.rs 



Центар за културу Ковин
36. Октобарски ликовни салон 2022.

Пријава  
Име и презиме: _____________________________________________________________________________

Адреса:  ____________________________________________________________________________________

Година и место рођења:  _____________________________________________________________________

Контакт телефон:  __________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________

Wеb site: ___________________________________________________________________________________

Подаци о делу:

Назив дела: ________________________________________________________________________________

Категорија: _________________________________________________________________________________

Техника:  ___________________________________________________________________________________

Димензије:  ________________________________________________________________________________

Година настанка:  ___________________________________________________________________________

Вредност (цена): ____________________________________________________________________________ 

У Ковину _____________________________                    Потпис аутора:  _____________________________

Потпис лица које доноси рад:  ___________________________   Број личне карте: ______________________

Молимо вас да пре потписивања и предаје пријаве пажљиво прочитате услове учешћа!
Молимо вас да пре предаје проверите да ли је рад обележен и опремљен за постављање. 

Неопремљени и необележени радови неће бити примљени!
Аутор потписом потврђује да је сагласан са свим условима учешћа на 

36. Октобарском ликовном салону Центра за културу Ковин. 

Уколико рад доноси друго лице у име аутора својим потписом гарантује да је аутор рада 
упознат са свим условима конкурса и учешћа на 36. Октобарском ликовном салону 2022.

Аутор својим потписом такође изјављује да је сагласан да рад који није преузео 
у датом року поклања Центру за културу Ковин односно Уметничкој збирци.


