
НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ПЛАКАТА ЗА
НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА 2012. године

Канцеларија за превенцију пушења Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и  Комисија за 
превенцију употребе дувана Министарства здравља Републике Србије расписују наградни конкурс за израду ПЛАКАТА 
поводом обележавања НАЦИОНАЛНОГ ДАНА БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА 2012. године. 

Пропозиције за учеснике: 

- Право учешћа имају студенти основних студија уметничких факултета у Републици Србији. Учествовање је  бесплатно, 
а радови се предају под ШИФРОМ. 
- Тема: „УЖИВАЈ БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА“. 
- Рад може бити дело једног или више аутора.
- Учесници конкурса могу поднети само један рад у оригиналу. Цртежи, скице, фотокопије и плагијати неће бити 
прихваћени. Рад мора да садржи назив теме, да буде формата Б2(50цм x70цм), у колору и да није до сад нигде излаган.
- Одабир жанра и ауторски приступ потпуно су слободни.
- Рок за пријем радова је 20. децембар 2011. године. Радови који буду достављени после наведеног рока неће бити 
прихваћени за жирирање.
- Радови се достављају лично или шаљу поштом (о свом трошку) на адресу: Канцеларија за превенцију пушења, Институт 
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, ул. Др Суботића бр. 5, 11000 Београд  са назнаком „ЗА ЛИКОВНИ 
КОНКУРС”. Радове одбијене на конкурсу кандидати могу преузети у року од 60 дана од дана објављивања резултата 
конкурса у Институту за jавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Жирирани радови изабрани за изложбу 
остају у власништву организатора конкурса. 
- Уз рад је обавезно приложити ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ПЛАКАТА ЗА НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ 
ДУВАНСКОГ ДИМА 2012. године у затвореној коверти, са јасно исписаном ШИФРОМ на полеђини коверте која може 
да садржи највише осам карактера. ПРИЈАВА се може преузети са сајта  www.batut.org.rs. 
- Сваки рад на полеђини мора да садржи идентичну шифру која је написана на коверти (читко исписано).
  Напомена: Без овог податка рад се неће узимати у разматрање.
- Организатор ће штампати плакат првонаграђеног аутора, каталог у боји са репродукцијама награђених и одабраних 
радова, календар за 2012. годину са 3 првонаграђена рада и 9 пратећих награђених радова и организовати изложбу од 31. 
јануара до 28. фебруара 2012. године у Институту за јавно здравље  Србије „Др Милан Јовановић Батут”.
- Радове ће оцењивати жири у саставу: проф. Гојко Варда, архитекта и дизајнер, професор Факултета за дизајн у 
Београду; Александра Лукић, академски сликар, победница првог конкурса на тему за чист ваздух без дуванског дима; 
Татјана Шљивар, историчар уметности; др Зорица Плавшић и Споменка Ћирић-Јанковић, психолог, чланови Комисије за 
превенцију употребе дувана.
- Резултати конкурса биће објављени на сајту  www.batut.org.rs  крајем децембра 2011. године.

За додатне информације можете се обратити Канцеларији за превенцију пушења, телефон: 011/ 2684 566/ лок.178 

                                                                                                     Награде: 
                                                                                                     ПРВА НАГРАДА: 70.000 динара
                                                                                                     ДРУГА НАГРАДА: 50.000 динара
                                                                                                     ТРЕЋА НАГРАДА: 30.000 динара
                                                                                                     9 пратећих награда: по 10.000 динара          

Канцеларија за превенцију
пушења

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Комисија за превенцију
употребе дувана
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