
15. мај 2017. године 

 

 

Центар за културу Барајево из Барајева у оквиру свог Плана и програма за 2017. годину  

расписује 

 

Ј А В Н И    П О З И В 

за учешће на 

 

КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА БАРАЈЕВСКОГ СУВЕНИРА 

 

 

 I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА  

 

Предмет Конкурса представља израду идејног решења барајевског сувенира, за 

појединачни сувенир или линију сувенира.  

 

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА 

 

 1. Право учешћа на Конкурсу имају сва заинтересована правна и физичка лица 

(осим чланова Комисије за избор сувенира), која испуне услове наведене у овом 

Конкурсу.  

 

2. Своје радове (идејно решење Барајевског сувенира), учесници Конкурса могу 

доставити лично, сваког радног дана у периоду од 9.00 до 13.00 часова, или путем 

препоручене пошиљке, на адресу: Центар за културу Барајево, у затвореној и 

запечаћеној коверти (кутији) са назнаком „ЗА КОНКУРС – БАРАЈЕВСКИ СУВЕНИР“ 

и са шифром аутора, анонимно без имена и ознаке аутора. Такође, у истој пошиљци се 

мора обавезно налазити и посебан затворен коверат означен истом шифром уз назнаку 

„БАРАЈЕВСКИ СУВЕНИР - подаци о аутору“, у којем се достављају контакт подаци 

аутора (име, презиме, адреса, број телефона, е-маил) и својеручно потписана Изјава 

аутора (да је рад његово ауторско дело, те да у случају да исто буде изабрано као 

сувенир, ауторска права на истом, односно право на комерцијално искоришћавање 

истог, уступа Центру за културу Барајево, под условима који ће бити регулисани 

посебним уговором). 

 

 3. Сваки учесник може конкурисати са више радова. У том случају, сваки рад мора 

бити достављен као посебна пошиљка и на начин утврђен у тачки II – 2. овог Конкурса.  

 

3. Учесници Конкурса, идејна решења треба да доставе на формату А-3, графичка 

техника израде није условљена. У доњем десном углу рада мора се налазити својеручни 

потпис аутора. Такође је потребно дати и текстуални опис сувенира (димензија/е, боје, 

квалитет материјала) са освртом на врсту материјала (керамика, дрво, стакло, камен, 

метал, текстил и др.) који би био најпогоднији за израду сувенира и који је еколошки 

прихватљив, врста сувенира (појединачни или линија сувенира). Уколико аутор има и 

узорак сувенира, доставља га заједно са идејним решењем.  

 

 

 



III ОПШТИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ БАРАЈЕВСКИ СУВЕНИРИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ  

 

Барајевски сувенир представља производ прилагођен масовној производњи, 

намењен туристичкој промоцији Барајева. Предметни сувенир треба да буде лако 

препознатљив и визуелно пријемчив, а истовремено и одраз традиције, културне, 

историјске и материјалне баштине Барајева. Такође, сувенир треба да има и употребну 

вредност, односно да у границама доброг укуса буде стилизован као предмет са јасно 

одређеном употребном вредношћу. 

 

 

 IV НАГРАДЕ И УСЛОВИ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ  

 

На Конкурсу ће бити одабрана три најбоља идејна решења барајевског сувенира. 

Прво и најбоље идејно решење биће награђено новчаном наградом нето  износу од 

20.000,00 динара. Друго идејно решење биће награђено са 15.000,00 динара и треће са 

10.000,00 динара 

Са ауторима три најбоља идејна решења Центар за културу Барајево договориће 

услове о преузимању ауторских права и евентуалној даљој комерцијалној 

експлоатацији изабраних сувенира.  

Одабрани сувенир/и дистрибуираће се посредством Туристичких организација, 

сувенирница и других заинтересованих страна које за то буду овлашћене од стране 

Центра за културу Барајево.  

Добитник прве награде је у обавези да у року од 30 дана, од дана проглашења 

победничког решења и потписивања уговора са Центром за култур Барајево о дедели 

прве награде, активно учествује у изради књиге стандарда за одабрани сувенир. 

Књига стандарда представља документ којим се дефинишу и успостављају графички и 

други стандарди везани за визуелни идентитет сувенира, а обухвата дефинисање:  

 

 стандарда и дизајна сувенира, 

 начина правилне израде и коришћења; 

 боја које се користе; 

 стандарда електронског приказивања. 

Уколико  Комисија одлучи да ниједан од приспелих предлога не задовољава 

критеријуме Конкурса, Комисија задржава право да не изабере ниједно решење, као и 

евентуалну могућност прерасподеле конкурсних награда. Ако се накнадно утврди да је 

изабрани сувенир плагијат, Комисија задржава право да поништи Одлуку о награди, а 

награђено лице је дужно да врати новчани износ награде. 

 V РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  

Радови по овом Конкурсу, подносе се лично или путем препоручене пошиљке, 

најкасније до 1. октобра 2017. године до 14 часова, на адресу наведену у тачки II – 2, 

овог Конкурса.  

 

Радови који буду достављени после наведеног рока, као и радови који не буду 

достављени у форми, на начин и под условима утврђеним овим Конкурсом, неће бити 

оцењивани.  



Одлуку о избору барајевског сувенира, Комисија за избор сувенира, донеће 

најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење радова.  

Учесници Конкурса чији радови буду изабрани за барајевски сувенир, биће 

писменим путем обавештени о резултатима по овом Конкурсу, а такође и јавност, 

путем средстава јавног информисања.  

За сва евентуална питања или појашњења у вези Конкурса, заинтересовани се 

могу обратити Центру за културу Барајево лично у просторијама Центра, или путем 

електронске поште, на адресу czkbarajevo@gmail.com са назнаком „У вези Конкурса -  

БАРАЈЕВСКИ СУВЕНИР“ 

 

 

 

                                                                                                    в.д. директора 

                                                                                        Центра за културу Барајево  

                                                                                                 Јасмина Прица с.р. 

 


