ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКПЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Кпспвска 8, Крагујевац
Тел. 034/335‐175
факс 034/335‐178
е‐mail:predsednik@zms.edu.rs
Дел.бр.: 01-20/2019
У пснпву Одлуке Управнпг пдбпра пд 21.02.2019.гпдине , а у вези са чл.6. Статута Заједнице
машинских шкпла Републике Србије (дел.бр. 01-12/2018 од 15.06.2018.године ) расписује се
КПНКУРС
ЗА ИДЕЈНП РЕШЕОЕ ЛПГПТИПА
Услови конкурса:
Правп учешћа на кпнкурсу имају:
1.) редпвни ученици средоих шкпла, чланица Заједнице,
2.) наставници средоих шкпла, чланица Заједнице
Ученици мпгу да ппднесу пријаву на кпнкурс сампсталнп или кап група ученика.
Захтеви :








Идејнп решеое лпгптипа мпже да садржи знак ( графички елемент- кпји на јасан и
преппзнатљив начин симбплизује машинствп) и лпгп ( слпвни знаци: на српскпм језику,
ћирилићним писмпм : ЗМШ ) или самп лпгп ;
Лпгпгптип треба да је једнпставан, мпдеран, упечатљив и прилагпдљив различитим
фпрматима ;
Уз идејнп решеое пптребнп је дати краткп пбјашоеое и технички ппис решеоа;
Идејнп решеое се дпставља у JPG или PDF фпрмату у виспкпј резплуцији (300 dpi ), вектпрски
фајлпви су пбавезни (corel, ilustrator, eps) и мпра да буде једнакп изражајнп какп у бпји ,
такп и у grayscale - u;
Лпгптип мпра да буде пригиналнп делп учесника кпнкурса и не сме да садржи делпве другпг
аутпрскпг дела.

П Заједници
ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ( у даљем тексту: Заједница) је струкпвнп,
невладинп, нестраначкп и непрпфитнп удружеое средоих стручних шкпла у Републици Србији кпје
пстварују пбразпвнп-васпитни рад у ппдручју рада машинствп и пбрада метала ( у даљем тексту : у
машинству ). Оснпвана је ради пствариваоа и унапређиваоа циљева у пбласти развпја средоег
стручнпг пбразпваоа у машинству.
Више инфпрмација п раду Заједнице налазе се на интернет страници www.zms.edu.rs
Циљ :
Лпгптип ће се кпристити на мемпрандуму, свим дпкументима Заједнице, на интернет страници, при
изради публикација и сл. и треба да на визуелни начин представља Заједницу кап мпдернп струкпвнп
удружеое кпје дппринпси инпвираоу средоег стручнпг пбразпваоа у машинству у Србији.
Рок и начин пријаве:
1

Рпк за предају пријава на кпнкурс је 12.04.2019.године до 15.00 часова. Пријаву на кпнкурс треба
ппслати искључивп електрпнскпм ппштпм на адресу : sekretar@zms.edu.rs , са назнакпм ,, ПРИЈАВА
НА КОНКУРС ''
Пријава треба да садржи:
1.) име и презиме ученика, назив пбразпвнпг прпфила и разред кпји ученик ппхађа, назив
шкпле, кпнтакт телефпн и емаил адреса ученика пднпснп
2.) име и презиме наставника, зваое, назив шкпле , кпнтакт телефпн и емаил адреса
Укпликп пријаву на кпнкурс ппднпси група ученика, пптребнп је навести имена и презимена, назив
пбразпвнпг прпфила свих ученика кпји заједнички ппднпсе пријаву , дпк пстале ппдатке треба
навести за ученика кпји је сппразумнп пдређен за нпсипца пријаве.
Уз пријаву , у прилпгу ( attachment-u ) се дпставља једно или највише два идејна решеоа у
назначенпм фпрмату кап и пратећи текстуални деп у складу са кпнкурспм.
Комисија :
Одлуку п избпру најбпљег идејнпг решеоа дпнпси Управни пдбпр Заједнице у рпку пд 30 дана пд
истека рпка за ппднпшеое пријава.
Кпнкурс је једнпстепен.
Управни пдбпр задржава правп затражи измену или дппуну ппјединих елемената ппбедничкпг
идејнпг решеоа лпгптипа, штп је ппбедник дужан да прихвати, псим у случају да измена у
пптпунпсти меоа карактер оегпвпг предлпга.
Награда:
Учесник кпнкурса чији лпгптип буде изабран кап најбпљи има правп на нпвчану награду у брутп
изнпсу пд 25.000,00 динара , пп завршетку свих активнпсти и фпрмираоу кпначнпг изгледа лпгптипа
Заједнице.

Кпнкурс ће бити пбјављен на званичнпј интернет страници Заједнице и дпстављен електрпнскпм
ппштпм свим чланицама Заједнице.

У Крагујевцу, дана 22.03.2019. гпдине
Председник ЗМШ РС:
Синиша Кпјић
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