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На основу овлашћења из члана 4. Пословника о раду  

Извршног одбора Одбора за обележавање 150 година Ваљевске гимназије  

Извршни одбор доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  

ЗА ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ОБЕЛЕЖЈА ЈУБИЛЕЈА  

150 ГОДИНА ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 

Члан 1. 

 
Извршни одбор Одбора за обележавање 150 година Ваљевске гимназије расписује конкурс за 

графичко решење обележја јубилеја 150 година Ваљевске гимназије. 

Члан 2. 
 

Конкурс траје од 09.03.2019. до 09.04.2019. и објављује се на сајту Ваљевске гимназије. 

Члан 3. 
 

На конкурсу за графичко решење обележја јубилеја 150 година Ваљевске гимназије право 

учешћа имају сви садашњи и некадашњи ученици и професори Ваљевске гимназије и пријатељи 

Ваљевске гимназије. 

Члан 4. 
 

Конкурсни рад се доставља као електронски документ (као attachment у PDF формату – 

максималне величине до 10МВ). 

Конкурсни рад треба да садржи следеће елементе: 

а)  Кратко образложење идејног решења 

б)  Визуелни материјал који треба да садржи: 

• Графичко решење плаката у PDF документу (треба да буде урађен и у векторском облику 

са акцентом јубилеја - 150 година); 

• Лого у PDF документу (треба да буде урађен и у векторском облику са акцентом јубилеја - 

150 година); 

• Адаптација (црно-бело решење / позитив и негатив / боје за примену у штампи, као и за 

потребе дигиталних медија CMYK – RGB); 

• Типографија; 

• Основни приказ примене логотипа на различитим материјалима : позивница, визит-карта, 

меморандум, коверта; флајер;  постер; веб сајт. 

 



Члан 5. 
 

Конкурс се спроводи достављањем конкурсног материјала у форми PDF документа - презентације 

решења са спецификацијом 

Конкурсни материјал се доставља Извршном одбору: 

• Поштом – путем DVD на адресу Ваљевска гимназија (за обележавање 150 година школе), 

14000 Ваљево, Вука Караџића 3  или 

• Електронским путем преко е-maila odbor150godina@gmail.com 

 

Члан 6.  
 

Извршни одбор ће у току априла 2019. прегледати приспеле радове, одабрати најприхватљивије 

решење и обавестити уечснике конкурса о исходу конкурса. 

 

Члан 7. 
 

Конкурсни радови се не хоноришу.  

Прихваћено решење се не хонорише, али аутор(и) аутоматски постају донатори обележавања 150 

година Ваљевске гимназије у износу од  60.000 динара. 
 

 

 

Председник Извршног одбора 

Одбора за обележавање 150 година Ваљевске гимназије 

др Војислав Андрић 
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