
У оквиру пројекта ''Стари занати и гастрономско наслеђе у функцији промоције туристичке
понуде Ковина'', с циљем побољшања понуде и квалитета сувенира, Туристичка организација
општине Ковин, дана 01.10.2020.године, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на

К О Н К У Р С У

ЗА ИЗБОР СУВЕНИРА КОВИНА

I  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса представљa избор најбољег аутентичног туристичког сувенира Ковина, који
ће се продавати у Туристичкој организацији општине Ковин.

Избор сувенира се врши у три (3) категорије:

1) Традиционални сувенир
2) Уметнички сувенир
3) Гастрономски сувенир

Сувенири морају бити у форми (за сваку категорију информативни пример):

-  Традиционални сувенир: украсни и/или употребни предмети (од сламе и кукурозовине, вез и
ткани предмети, израда предмета од вуне, и слично). Могу бити и они настали као спој
традиционалних техника и савременог дизајна ( ткане и плетене футроле за мобилни телефон,
маркери за књиге, привесци, подметачи за чаше, и слично).

-     Уметнички сувенир: украсни и/или употребни предмети (од керамике - шоље, флаше,
реплике градских здања; сликање на тканинама, стаклу, керамици, дрвету, јајима, тиквама, и
слично).

-  Гастрономски сувенир: прехрамбени сувенири, јестиви или декоративни производи
(бомбонџијски, медичарски, лицидерски производи – лицидерска срца, медењаци, мед, биљни и
други прехрамбени производи припремљени на традиционалан начин) искључиво
карактеристични за гастрономско наслеђе поднебља општине Ковин.

II  КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

а) Туристички сувенир представља производ намењен туристичкој промоцији Ковина, различите
материјалне вредности, који ће ценом бити прихватљиви у продаји на слободном тржишту.

б) Сувенир мора поседовати елементе препознатљивости локалне средине и бити одраз
традиције, културне, историјске и материјалне баштине Ковина.

в) Сувенир треба да има употребну вредност, односно да у границама доброг укуса буде
стилизован, изгледом и израдом треба да задовољи уметничке и производне стандарде. За
израду се не могу користити неразградиви већ искључиво еколошки прихватљиви материјали
(нпр. керамика, глина, гипс, восак, камен, теракота, дрво, текстил, стакло, папир, биљке и др.)

г) Прехрамбени сувенири морају имати декларацију и морају бити представљени у форми
сувенира (адекватно паковање, мала амбалажа и сл.). Прехрамбени декоративни производи у
деклерацији треба да имају назнаку да нису за јело, да служе у декоративне сврхе.



Произвођачи осталих прехрамбених сувенира морају обезбедити све потребне потврде о
безбедности производа за употребу и услове неопходне за безбедну продају.

д) Сваки сувенир треба да буде у потпуности спреман за продају, да има примерено паковање и
изражену цену.

ІІI УСЛОВИ КОНКУРСА И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА РАДОВА

1. Право учешћа на Конкурсу имају сва правна и физичка лица (осим чланова Комисије за избор
сувенира), која испуне услове и критеријуме наведене у овом Конкурсу.

2. Учествовање на конкурсу је анонимно. Аутор треба да достави један примерак сувенира у
пошиљци на следећи начин:
а) У затвореној пошиљци са назнаком „Конкурс за сувенир Ковина“, доставља се сувенир
обележен са шифром аутора (анонимно без имена и ознака аутора);

б) Уз сувенир у пошиљци,  доставити затворену коверту означену истом шифром аутора, са
следећим подацима:
– подаци о аутору (име, презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона, е-маил),
– опис материјала и поступак израде и паковања,
– изјава да је предложени рад дело аутора уз потпис.

ц) Пошиљке се достављају на следећу адресу:
    Туристичка организација општине Ковин, Цара Лазара 86 б, 26220 Ковин

3. Сваки учесник може конкурисати са више радова. У том случају, сваки рад мора бити
достављен као посебна пошиљка са сопственом шифром и на начин утврђен у тачки 2.

4. У случају да сувенир буде изабран, ауторска права на истом, односно право на комерцијално
искоришћавање истог, уступа Туристичкој организацији општине Ковин, под условима који ће
бити регулисани посебним уговором.

5. Непотпуне, неправовремене и нејасне понуде или понуде израђене супротно одредбама
овога Конкурса неће се разматрати.

IV КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СУВЕНИРА

Комисија обавља поступак избора туристичких сувенира и састављена је од стручних лица из
области туризма, уметности, етнологије, дизајна.

При избору ће се вредновати: квалитет укупног концепта, препознатљивост општине Ковин,
традицијско наслеђе, вредност и оригиналност, рационалност и реалност решења, практичност
и могућа примењивост у свакодневној употреби, као и економска приступачност производа.

Ако конкурсна комисија одлучи да у некој од предвиђених категорија нису испуњени услови и
критеријуми Конкурса, задржава право да не додели неку од предвиђених награда. У случају да
комисија одлучи да ниједан од приспелих предлога не задовољава критеријуме Конкурса,
задржава право да поништи Конкурс без посебног образложења и без сношења трошкова или
других новчаних и осталих евентуално насталих последица.



V НАГРАДЕ

На Конкурсу ће бити додељене три награде за најбољи сувенир Ковина, и то:

- Награда у категорији „Традиционални сувенир“: 5.000 динара
- Награда у категорији „Уметнички сувенир“: 5.000 динара
- Награда у категорији „Гастрономски сувенир“: 5.000 динара

Награђени најбољи сувенири носиће ознаку „Сувенир Ковина 2020'“.

Сувенири који нису награђени, а ушли су у најужи избор на основу вредновања комисије, могу
се продавати у Туристичкој организацији општине Ковин, под условима који ће бити регулисани
посебним уговором.

VI РОКОВИ И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс је отворен до 26. октобра 2020.године, до 12 часова.

Радови који буду достављени после наведеног рока, неће бити оцењивани.

По закљученом конкурсу и избору најбољих радова сви примљени сувенири ће бити изложени
јавности и медијима.

Свечана додела награда и изложба свих сувенира одржаће се 31.октобра 2020.године.

Сви учесници Конкурса, биће писменим путем обавештени о резултатима по овом Конкурсу, као
и о детаљима у вези изложбе сувенира и свечане доделе награда и признања.

Награђене радове Туристичка организација општине Ковин задржава, а аутори сувенира који не
буду изабрани могу да у року од 8 дана од коначних резултата конкурса лично преузму своје
радове које су доставили.

Предајом рада аутори пристају на услове Конкурса, на јавно излагање и публиковање рада.

Текст Конкурса ће бити објављен на интернет страници: www.turizamkovin.rs  и у медијима.

Сва евентуална питања и додатне информације затражити писменим путем на е-маил:
tookovindirektor@gmail.com, са назнаком „Конкурс за сувенир Ковина“.


