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расписује следеће конкурсе: 

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ и 

63. ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ 

 

РАСПИСУЈУ КОНКУРС ЗА 63. ИЗЛОЖБУ ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ СРБИЈЕ 

„ИЛУСТРАЦИЈА ЛИТЕРАРНИХ ДЕЛА“ у оквири 63. ЗМАЈЕВИХ ДЕЧЈИХ ИГАРА  

на тему: 

 „МАЛИ ПРИНЦ“ 

 

Био једном један мали принц... 

 

 …који је стасао у нежног пилота... и написао неке од најлепших редова за све нас... о 

детињству, пријатељству, поштовању, љубави, различитости. Кренули смо заједно на чудесну 

поетичну пловидбу и крстарећи тајанственим галаксијама, почели да их откривамо. Прво у себи... 

 Запловите, узлетите, нека вам звезде обасјавају пут и смејте се заједно са њима! 

  

*** 

 „За све људе звезде не значе исто. За једне, који путују, звезде су водичи. За друге, оне су 

само мале светиљке. За учењаке, оне су проблеми. За мог пословног човека оне су биле злато. Али 

све те звезде тамо ћуте. А ти, ти ћеш имати звезде какве нико нема… 

 Ти ћеш имати звезде које знају да се смеју !“ 

 

       Антоан де Сент Егзипери 

 

Надамо се да ће МАЛИ ПРИНЦ, изузетно дело славног француског аутора Егзиперија, 

бити снажна инспирација и донети пуно занимљивих радова. 

Срдачно вас поздрављамо  

ваше,  

 Змајеве дечје игре 

 



УСЛОВИ КОНКУРСА: 

На конкурсима могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, 

основних и средњих школа, као и приватне школе, ликовне радионице или атељеи за децу и 

омладину . 

Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, 

наставника односно ментора- свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена- 

посебно запакована са свим неопходним подацима . На ово посебно скрећемо пажњу 

Предшколским установама. 

 

Радови се не враћају него остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор 

задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да 

их репродукује у штампи. 

 

Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, зачини, 

тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова.  

 

Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. 

 

Радови морају бити самостална дечија остварења, 

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на 

компјутеру: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   Име и презиме детета:___________________________   

   Разред/ узраст:__________________________________ 

   Назив теме:____________________________________ 

   Назив школе:___________________________________ 

   Место и адреса школе:___________________________ 

   Име и презиме  

   наставника/ликовног педагога:____________________ 

   Контакт телефон:________________________________  

   Адреса електронске поште:_______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани 

руком неће се узети у разматрање. 

Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите. 

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 10. 06. 2020. 

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса: 

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 

ПОШТАНСКИ ФАХ  328  

Милеве Марић 62, 21101 Нови Сад 

моб. 064/47-37-363 

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org 

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/ 

mailto:cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com
https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/


 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНOЛОШКОГ РАЗВОЈА, 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ И 

65. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ 

расписују конкурс 

61. ИЗЛОЖБE ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ 

 

„СЦЕНА, МАСКА, КОСТИМ, ЛУТКА“ 

„Приказ женских ликова у драмској литератури“ и „Хероине нашег глумишта“ 

 

У оквиру 65. Стеријиног позорја у Новом Саду биће отворена изложба дечјих ликовних 

радова садржајно везаних за позориште на тему: 

СЦЕНА, МАСКА, КОСТИМ, ЛУТКА 

 

Очекујемо да ће деца свој доживљај позоришта, или своју визију неког новог позоришта у 

будућности, креативно реализовати у визуелном облику што и јесте својствено позоришту 

као визуелној уметности. Поред традиционалне теме „Сцена, маска, костим, лутка“, ове 

године предлажемо и подтеме:  

„Приказ женских ликова у драмској литератури“ и „Хероине нашег глумишта“ 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

На конкурсима могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, 

основних и средњих школа, као и приватне школе, ликовне радионице или атељеи за децу и 

омладину . 

Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, 

наставника односно ментора- свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена- 

посебно запакована са свим неопходним подацима . На ово посебно скрећемо пажњу 

Предшколским установама. 

 

Радови се не враћају него остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор 

задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да 

их репродукује у штампи. 



 

Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, зачини, 

тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова.  

 

Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. 

 

Радови морају бити самостална дечија остварења, 

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на 

компјутеру: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   Име и презиме детета:___________________________   

   Разред/ узраст:__________________________________ 

   Назив теме:____________________________________ 

   Назив школе:___________________________________ 

   Место и адреса школе:___________________________ 

   Име и презиме  

   наставника/ликовног педагога:____________________ 

   Контакт телефон:________________________________  

   Адреса електронске поште:_______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани 

руком неће се узети у разматрање. 

Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите. 

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 20. 07. 2020. 

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса: 

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 

ПОШТАНСКИ ФАХ  328  

Милеве Марић 62, 21101 Нови Сад 

моб. 064/47-37-363 

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org 

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/ 
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ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ И 

расписују конкурс  

31. ИЗЛОЖБE ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

на тему:  

„СТАРИ ЗАНАТИ“ 

 

Центр за ликовно васпитање деце и омладине Војводине (1954) је започео сарадњу са 
Културно-историјским друштвом „Пролеће на ченејским салашима“- ПЧЕСА 1986 године. 
Циљ ове сарадње био је да се кроз ликовне активности деци и младима пренесу обичаји, 
стари занати, народна веровања итд. те их на тај начин спасу од заборава. 
 
Последња изложба у сарадњи историјског друштва „ПЧЕСА“ из Новог Сада и Центра за 
ликовно васпитање деце и омладине Војводине организована је 2016. године. 
 
Жеља нам је да се ова изложба од изузетног значаја за очување наше традиције обнови, 
те кроз ликовне радове деце , културну баштину спасемо од заборава. 

 
Предложене теме: 

Посластичарски занати (Алваџија, Бомбонџија, Колачар - Посластичар, Лицидар,...) 

Кожарски занати-опанчар... 

Шнајдерски занати (бојаџија - бојење текстила, вуне, везиља, вуновлачар, гајтанџија, 
јорганџија, кројач - шнајдер, модисткиња, ћилимар, ћебеџија - израда ћебади, ткач- 
ткање тепиха, платна, свиле и др.,  капаџија - израда капа, ...) 

       Грнчарски занати ( лончар, грнчар - глинено посуђе, израда каљева за пећи ...) 

Столарски занати (бачвар, пинтер, качар и бураџија, дрводеља,  дуборезац, 

кломпар и израда нанула, израда народних музичких инструмената,...) 

Обрада метала (бичакџија - ножар, гравер, златар - кујунџија, израда звона, израда 
фењера, казанџија - бакарно посуђе, ковач - демирлија, филигран - кујунџија -израда 
сребрног накита 

       Коњички занати (кожари, сарачи, седлари, ковачи, колари, фијакеристи...) 

Али и многи други: берберин, дактилограф, корпар, содаџија, бунарџија, воскар, 
калдрмџија, кафеџија, стаклодувач, воденичар, књиговезац итд. 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

На конкурсима могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, 

основних и средњих школа, као и приватне школе, ликовне радионице или атељеи за децу и 

омладину . 

Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, 

наставника односно ментора- свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена- 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Opan%C4%8Dar
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%98%D1%83%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%98%D1%83%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87
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посебно запакована са свим неопходним подацима . На ово посебно скрећемо пажњу 

Предшколским установама. 

 

Радови се не враћају него остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор 

задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да 

их репродукује у штампи. 

 

Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, зачини, 

тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова.  

 

Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. 

 

Радови морају бити самостална дечија остварења, 

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на 

компјутеру: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   Име и презиме детета:___________________________   

   Разред/ узраст:__________________________________ 

   Назив теме:____________________________________ 

   Назив школе:___________________________________ 

   Место и адреса школе:___________________________ 

   Име и презиме  

   наставника/ликовног педагога:____________________ 

   Контакт телефон:________________________________  

   Адреса електронске поште:_______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани 

руком неће се узети у разматрање. 

Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите. 

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 15. 09.2020. 

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса: 

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 

ПОШТАНСКИ ФАХ  328  

Милеве Марић 62, 21101 Нови Сад 

моб. 064/47-37-363 

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org 

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com
https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/


Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
Коло српских сестара Епархије бачке, Одбор за веронауку Епархије бачке, Центар за ликовно 

васпитање деце и омладине Војводине  и  Удружење војвођанских учитеља 
организују 

 

 
ХХVIII РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  
СА  МЕЂУНАРОДНИМ   УЧЕШЋ ЕМ  

„СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“  

 
ЛИКОВНИ  КОНКУРС  НА ТЕМУ:  

 

            ЗАДУЖБИНЕ НЕМАЊИЋА 

 

Ликовни конкурс Светосавље и наше доба расписује се од 1992. године за децу предшколских, 

основних и средњих школа  Републике Србије и Републике Српске, а од 2012. и за децу  допунских 

српских школа у расејању. 

Понуђене подтеме су: 

Немањићи нас позивају 

Поглед Немањића са фресака 

Запутимо се путевима Немањића 

Христолика љубав Немањића 

Света лоза Немањића 

Хиландар, царска лавра Немањића 

Немањићи, наши преци  

Видео сам задужбину Немањића 

Задужбине у народним песмама 

 

Услови конкурса: 

 На конкурсу могу да учествују деца од 6 до 19 година старости у 5 категорија (предшколци,  
млађи и  старији основношколци, средњошколци и средњошколци средњих уметничких и 
стручних школа), 

 Радови морају бити самостална дечија остварења, 
 

 На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на 
компјутеру: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

    Име и презиме детета:___________________________   
   Разред/ узраст:__________________________________ 
   Назив теме:____________________________________ 
   Назив школе:___________________________________ 
   Место и адреса школе:___________________________ 



   Име и презиме  
   наставника/ликовног педагога:____________________ 
   Контакт телефон:________________________________  
   Адреса електронске поште:_______________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци написани руком неће се узети у 

разматрање. 

 

Напомене: Молимо да обратите пажњу на нову адресу Центра 

 Ликовне радове  слати на адресу: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, 
Милеве Марић 62, поштански ФАХ 328, 21101 Нови Сад. 

 Радове без потпуних  података, односно радови који на полеђини немају компјутерски 
попуњену табелу или радове увијене у ролне или пресавијене, жири неће узимати у 
разматрање (вредновање), као ни радове који садрже различите семенке, суве плодове, 
тестенину, нити било који други материјал који отпада са радова.  

 Чланови жирија биће ликовни уметници, историчари уметности, ликовни педагози, теолози, 
чланице Кола српских сестара Епархије бачке  и представник Министарства просвете. 

 Најуспешнији радови биће изложени на завршној свечаности и штампани у Каталогу који се 
уручује ученицима и наставницима уз награде.  

 Приспели  радови се не враћају и постају својина организатора који задржава право да радове 
користи и за друге непрофитабилне сврхе (изложбе, репродуковање, штампање) без 
надокнаде и сагласности аутора. 

                    

                 Обавештење о резултатима Конкурса и завршној свечаности биће благовремено објављени на 
сајтовима организатора  Конкурса: 

   www.eparhija-backa.rs (Одбор за веронауку Епархије бачке) 

www.uvu.rs  (Удружење војвођанских учитеља)  

   www.likovnicentardece.rs  (Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине) 

   https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/ 

 

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 13.06.2020. 

Организатори Конкурса доделиће: 

1. Највише 3 награде за најуспешније радове у свакој од 5 категорија (предшколци,  млађи и  
старији основношколци, средњошколци и средњошколци средњих уметничких и стручних 
школа) 

2.  Награду листа „Невен“ учеснику у категорији 1- 4. разред ОШ. 
3. Награду часописа „Машталица“  учеснику у категорији предшколаца. 
4. До 3 похвале у свакој категорији за успешне радове. 
5. Наставницима награђених ученика се додељују похвале, а наставнику који пошаље најбољу 

колекцију ученичких радова се додељује награда. 
 

http://www.likovnicentardece.rs/
https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/


Све додатне информације о XXVIII ЛИКОВНОМ  конкурсу „Светосавље и наше доба“ могу се 

добити у Центру за ликовно васпитање деце и омладине Војводине   

мобилни телефон 064/ 47 37 363 (Љубица Танкосић) или на е-адресу: 

centarzalikovnovaspitanje@gmail.com 

 

Поштовани учесници 28. КОНКУРСА „Светосавље и наше доба“, сваког дана 

очекујемо упутства Министарства просвете око такмичења. Време је да се 
завршавају ликовни и калиграфски радови. Вероватно ће првих дана јуна бити 
дозвољен улазак у школе наставницима, родитељима и ученицима, те 
предвиђамо да ће то бити прва прилика да се у школама сакупе радови и пошаљу 
организатору такмичења. 
Пратите даља обавештења на сајту. 
 


