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ПРОГРАМ  

ОБЕЛЕЖАВАЊА 150 ГОДИНА ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 

 

1. ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 

• Завршетак формалних процедура 

• Израда извођачког пројекта 

• Избор извођача радова 

• Радови на доградњи и реконструкцији 

• Опремање школе 

• Овај део програма контролишу: Зоран Станковић (председник  

    комисије) Жарко Ковач, Власта Чарнојевић, Предраг Јевтић, Анђелка  

     Мандић, Мишко Обрадовић, Ђорђе Вуковић.  
 

 

 

2. ПРЕГЛЕД МОГУЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 
 

2.1. ЂАЧКИ ПРОГРАМИ  
 

• Овај свеобухватни део програма пројектоваће и реализоваће  

    Наставничко веће Ваљевске гимназије                   (Комисија за ђачке програме) 

 

2.2. НАУЧНИ И СТРУЧНИ ПРОГРАМИ 
 

• Научни скуп „Стопедесет година  

     Ваљевске гимназије“                                                                       (НКИО)1 

• Стручни програми разних струка                                                                                (НКИО)  

     (лекари, инжењери, правници ...) 

 

2.3. ТРАДИЦИОНАЛНИ ГИМНАЗИЈСКИ СЕРИЈСКИ ПРОГРАМИ  

 

• Трибине „Домети“                                                                               (НКИО) 

• Програми „Галерија знаменитих“                                                                               (НКИО) 

• Професори Ваљевске гимназије                                                                                 (НКИО) 

• Трибине са истакнутим гостима                                                                                  (НКИО)                      

 

 

                                                           
1   Скраћеница НКИО  значи – Надлежна Комисија Извршног Одбора 
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2.4. КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ 
 

• Појединачне књижевне вечери – писаца ваљевских  

    гимназијалаца                                                                                                                (НКИО) 

• Матијино књижевно вече (29.11.2020.)                                                                    (НКИО) 

 

2.5. ДРАМСКИ ПРОГРАМИ 

 

• Представа глумаца –  

     некадашњих ваљевских гимназијалаца                                                                    (НКИО) 

• Сусрети са позоришним асовима – 

    ваљевским гимназијалцима                                                                                        (НКИО) 

• Представа ваљевских гимназијалаца – Аброфест 2020.                      (драмски студио) 

 

2.6. МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ 

 

• Вече хорске музике                                                                                                (НКИО) 

• Вече забавне музике                                       (НКИО) 

• Вече народне и староградске музике                                                                        (НКИО) 

• „Кућа за спас“ (Концерт „Неверних беба“)                                                                (НКИО) 

• „Истина“ (Концерт „Жељка Јоксимовића“)                                                                (НКИО)  

    

2.7. ЛИКОВНИ ПРОГРАМИ 

 

• Велика изложба до сада неизлаганих слика  

     Љубе Поповића                                                                          (Модерна галерија и НКИО) 

• Сликарски програми                                                                                                     (НКИО)  

• Вајарски програми                                                                                                        (НКИО) 

• Архитектонски програми                                                                                               (НКИО 

• Фотографски програми                                                                                                 (НКИО) 

• Филмски програми                                                                                                        (НКИО) 

• Дизајн                                                                                                                              (НКИО) 

• Карикатура                                                                                                                     (НКИО) 

• Појединачне изложбе                                                                                                    (НКИО)                                                      

 

2.8. СПОРТСКИ ПРОГРАМИ 
 

• Изложба „Ваљевски гимназијалци –                                                                          (НКИО)  

    врхунски спортисти“ 

• Спортске трибине                                                                                                          (НКИО) 

 

2.9. СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА                                                                (Ваљевска гимназија и НКИО)  
 

2.10. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 2                                                         (Ваљевска гимназија и НКИО)  
 

• Монографија Ваљевске гимназије 

• Зборник сећања ваљевских гимназијалаца 

• Зборник радова са научног скупа  

    „150 година Ваљевске гимназије“ 

• Фотомонографија Ваљевске гимназије 1870 – 1920 

• Фотомонографија Ваљевске гимназије 1920 – 1970 

• Фотомонографија Ваљевске гимназије 1970 – 2020 

• Тематске монографије  

 

 

                                                           
2   У овај део програма се не убрајају и сви свечани бројеви редовних школских издања   
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2.11. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 
 

• Мултимедијална изложба                

  „Стопедесет година Ваљевске гимназије“3                                                               (НКИО) 

• Изложба летописа                                                                                                          (НКИО) 

    Ваљевске гимназије 

• Изложба писаних извештаја                                                                                        (НКИО) 

     Ваљевске гимназије 

• Свечана седница Одбора за обележавање                                      (Ваљевска гимназија       

 150 година Ваљевске гимназије уз присуство                                                      и Одбор) 

     Наставничког већа, Школског одбора,  

     Савета родитеља, гостију и  

     пријатеља Ваљевске гимназије 

• Велико гимназијско дружење (Омни центар)                                                           (НКИО) 

• Маркетиншко-медијска активностима у оквиру јубилеја                                       (НКИО) 

*  Циљна група( Којим све циљним групамс се обраћамо?) 
*    Јасан циљ  (Шта желимо да се о нама говори?) 
*    Адекватни канали (На који начин ћемо доћи до сваке од циљних група?) 
*    Начин креирања релевантних садржаја (Како ћемо креирати садржај?) 
*  Динамика и процес објављивања  

 

 
 

 

3. ПРОГЛАШЕЊЕ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛУ ОД НАЦИОНАЛНОГ 

ЗНАЧАЈА 
 

• Писање предлога са образложењем                                                                                        (НКИО)                                     

• Избор потписника предлога – некадашњих ученика  

Ваљевске гимназије                                                                                                                   (НКИО)   

• Избор потписника предлога –  

пријатеља Ваљевске гимназије                                                                                                (НКИО) 

• Лобирање                                                                                                           (Сви чланови Одбора) 
 

 

 

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 
 

Предложене манифестације се могу изоставити, тј. избрисати, али се могу додати    

и друге које нису поменуте  

 

* 

 

Детаљнија разрада манифестација са персонализованим и конкретним носиоцима послова и 

оријентационим терминима одржавања манифестација следи по коначном утврђивању списка 

манифестација и предлозима Комисија - конкретних носилаца појединих програма. 

 

* 

 

Наведени програм манифестација се распоређују на 2019, 2020. и најкасније 2021. и 2022. 

годину, али се неки програми ипак морају одмах фиксирати  4 5: 

                                                           
3  Фотографије, документа, новински исечци, извештаји, летописи, књиге, предмети ... 
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• Светосавска академија (25. јануар 2020.) 

• Научни скуп „Стопедесет година Ваљевске гимназије“ (средина марта 2020.) 

• Активности везане за предлагање Ваљевске гимназије школом од националног значаја 

(почетак априла 2020.) 

• Мултимедијална изложба „Стопедесет година Ваљевске гимназије“ (почетак новембра 

2020.) 

• Монографија „Стопедесет година Ваљевске гимназије“ (прва половина новембра 2020.) 

• Свечана седница (23. новембар 2020. у 17 часова) 

• Свечана академија (23. новембар 2020. у 19 часова) 

• Велико гимназијско дружење (23. новембар 2020. у 21 час) 
 

* 
 

Наведене програме реализоваће следеће комисије Извршног одбора Одбора за обележавање 150 

година Ваљевске гимназије: 6 
 

1) Комисија за доградњу и реконструкцију (Зоран Станковић)7 

2) Комисија за ђачке програме (Гордана Аврамовић) 

3) Комисија за научни скуп (др Мирослав Перишић) 

4) Комисија за манифестације (Вера Ваш) 

5) Комисија за ликовне програме (наташа Кристић) 

6) Комисија за издавачку делатност (Слађана Маријанац) 

7) Комисија за маркетинг и медије (Никола Божић) 

8) Комисија за свечану академију (Мирослав Трифуновић) 

9) Организационо-техничка комисија (Вељко Ћировић) 

10) Комисија за финансије (Предраг Јевтић) 

11) Комисија за проглашење ВГ институцијом од националног значаја (Алекса Јокић) 
 
 

ЈАВНА  РАСПРАВА 

 
Јавна расправа по формулисаном предлогу Програма обележавања 150 година Ваљевске 

гимназије траје од 09.03.2019. до 31.03.2019.  

 

У јавној расправи о предлогу Програма обележавања 150 година Ваљевске гимназије право 

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

заинтересовани грађани.  
 

Јавна расправа ће се одвијати амандмански - писменим и електронским путем, тако што ће све 

своје примедбе и предлоге у виду амандмана заинтересовани достављати Извршном одбору: 

• Поштом - писменим путема на адресу Ваљевска гимназија (за обележавање 150 година 

школе), 14000 Ваљево, Вука Караџића 3; 

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

На основу приспелих примедби и сугестија Извршни одбор ће у току априла 2019. формирати 

Програм обележавања 150 година Ваљевске гимназије и доставити га члановима Одбора за 

обележавање 150 година Ваљевске гимназије на коначно усвајање. 

 
Председник Извршног одбора  

Одбора за обележавање 150 година Ваљевске гимназије 

др Војислав Андрић 

                                                                                                                                                                                                   
4   Фиксирамо само оно што зависи искључиво од активности садашњих и некадашњих  

    ученика, професора и пријатеља Ваљевске гимназије 
5  Крај подухвата везаних за доградњу и реконструкцију зграде Ваљевске гимназије нису  

    фиксиране, јер те активности нису везане за нашу добру вољу и зависе од других  
6     Уколико буде потребе ИО ће формирати и друге комисије 
7     У загради су предлози за председнике комисија 
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