У циљу промоције, побољашња и промоције туристичке понуде , на основу својих
овлашћења, задатака и програма рада, Туристичка организација општине Мионица
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на
КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СУВЕНИРА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I Циљ конкурса:
Циљ конкурса је упсешна промоција општине Мионица као туристичке
дестинације кроз сувенире који ће одражавати њене аутентичне природне, културне,
историјске и туристичке потенцијале.
II Предмет конкурса:
Предмет Конкурса су званични будући сувенири општине Мионица.
Расписује се конкурс за избор идејног решења сувенира општине Мионица.
Конкурс је отворен за све заинтересована правна лица са седиштем на територији
Републике Србије и физичка лица са држављанством Републике Србије.
III Захтеви конкурса:
Сувенири треба да буду аутентични, украсни или употребни, величине и тежине
које су прилагођене лаком транспорту, адекватно упаковани, погодни за серијску
(масовну) производњу, прихватљиве цене, прилагођени савременом човеку.
Сувенир треба да има употребну вредност, односно да у границама доброг укуса
буде стилизован, изгледом и израдом треба да задовољи уметничке и производне
стандарде.
Сувенири могу бити употребни и украсни предмети као нпр.: магнети, платнени
цегери, мајице, привесци, маркери за књиге, подметачи за чаше, разгледнице, шоље,
реплике препознатљивих грађевина и биљне и животињске врсте и сл.
Потребно је да сувенир буде лако препознатљив и визуелно пријемчив,
истовремено да одражава традиционалну, културну, историјску и материјалну баштину
општине Мионица.
Прихватљиво је да материјал од кога је израђен буде: керамика, камен, глина,
метал, дрво, гипс, восан, текстил, кожа, папир, стакло и сл.

IV Теме конкурса:
Сувенири се бирају у 4 категорије:
1. Традиционални сувенир (Украсни или употребни предмет настао по оригиналним
решењима дизајнера и уметника инспирисаних миониочким мотивима, значајним
манифестацијама и културним догађајима у граду, уз поседовање елемента
препознатљивости локалне средине са одразом традиције, културне, историјске и
материјалне баштине Мионице.)
2. Културно-историјски ресурси (амбијенталне целине, култунрно-историјски
споменици, музеји, сакрални објекти и познате личности са територије општине
Мионица и слично)
3. Сувенир Мишићевих дана (потребно је израдити сувенир који осликава дух
Мишићевих дана)
4. Слободна тема (Учесници конкурса у слободној теми имају уметничку слободу да
дизајнирају сувенире како желе, али је потребно да сувенири одсликавају дух
вароши Мионица и њене знаменитости.)
V Услови конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу имају сва правна лица са седиштем на територији
Републике Србије и физичка лица са држављанством Републике Србије; чланови
Комисије за избор сувенира немају право учешћа на Конкурсу;
2. За решење сувенира аутор треба да доставе: један примерак сувенира у
оригиналној величини и материјалу, са текстуалним образложењем идеје до 200
речи са објашњењем за сувенир, описом процеса даље израде, као и са
калкулацијом трошкова израде сувенира, и потписаном изјавом аутора, а
достављање предлога врши се на следећи начин:
a) У затвореној коверти (кутији) са назнаком „Конкурс за сувенир – за назнаком
теме конкурса“, доставља се сувенир са шифром аутора, анонимно без имена и
ознака аутора;
b) У посебној, затвореној коверти, приложеној уз коверту или кутију, означену истом
шифром, достављају се контакт подаци о аутору уз назнаку „Сувенир - подаци о
аутору“ са следећим подацима: - подаци о аутору (за физичка лица: име, презиме,
адреса, јмбг, број личне карте, број текућег рачуна и назив банке, број телефона, email; за правна лица: образац о идентификацији који садржи податке о
идентификацији, податке о делатности и податке о рачунима у банци), - опис
материјала и поступак израде и паковања, - изјава да је предложени рад ауторско
дело и потпис аутора.
3. Сваки аутор може доставити неограничен број решења за сувенир по свакој од
категорија. У том случају, сваки рад мора бити достављен као посебна пошиљка.
4. Аутори морају да потпишу изјаву да је рад његово ауторско дело и да у случају да
оно буде изабрано као сувенир, своја ауторска права, односно право на
комерцијално искоришћавање, уступају Туристичкој организацији општине

Мионица, под условима који ће бити регулисани посебним уговором о откупу
ауторских права. (Изјава је доступна уз текст Конкурса на званичним
презентацијама опште Мионица и Туристичке организације Мионица.)
VI Киртеријуми за вредновање:
При избору ће се вредновати:
- квалитет укупног концепта,
- препознатљивост,
- оригиналност,
- аутентичност,
- техничка изводљивост и могућност серијске производње,
- рационалност и реалност решења,
- практичност и могућа примена у свакодневној употреби,
- економска приступачност производа.
VI Награде
1. Уколико Комисија за избор званичног сувенира општине Мионица утврди да је
квалитет пристиглих радова задовољавајући, донеће одлуку о додели једнократних
откупних награда, у износу од 10.000,00 динара по идејном решењу сувенира.
2. Ако Комисија одлучи да ниједан од приспелих предлога не задовољава
критеријуме Конкурса, Комисија задржава право да не изабере ниједно решење,
као и могућност прерасподеле конкурсних награда.
3. Потписивањем уговора о ауторским правима и исплатом награде аутора, ауторска
права прелазе на Туристичку организацију Мионица.
4. Уколико се накнадно утврди да је сувенир плагијат, Комисија задржава право да
поништи Одлуку о награди, а награђено лице је дужно да врати новчани износ
награде.
VII Рок за достављање радова и доношење одлуке о избору
1. Предлоге доставити у року од двадесет (20) дана, од 22.07.2016. године од дана
објаве Конкурса на званичним интернет презентацијама општине Мионица и
Туристичке организације Мионица. Предлоге доставити поштом или лично, на
адресу: Туристичка организација Мионица, др Јове Алексића бб, 14242 Мионица.
2. Радови који не буду достављени у форми и на начин под условима утврђеним у
тачкама овог Конкурса, неће бити оцењивани.
3. Сви учесници ће бити писмено обавештени о резултатима Конкурса. Предлози
сувенира који не буду изабрани неће биће враћени ауторима, уз могућ откуп
сувенира на предлог Комисије.
4. Одлуку о избору туристичких сувенира, Комисија за избор сувенира, донеће
најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за доставу предлога. Предајом
рада, аутори пристају на услове Конкурса, на јавно излагање и публиковање рада.
5. Комисија задржава право да узме у разматрање и предлоге приспеле ван
прописаног рока, уколико оцени да је то целисходно-оправдано.

6. За сва евентуална питања у вези Конкурса, заинтересовани се могу обратити
Туристичкој организацији Мионица на адреси: др Јове Алексића бб, 14242
Мионица и на телефон: 014/3422-080 као и путем електронске поште на
tomionica@gmail.com
7. Пријавом на Јавни конкурс учесници неопозиво прихватају све услове Конкурса.

