
 

         
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ БЕОГРАДСКЕ  

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА             

 од 03.09.2020. године                                   

Тел.: 065 33 19 890 /065 33 19 891 

Е-mail:pdpalilulabg@gmail.com 

11210 Београд, Грге Андријановића 18 
 

Поштоване колеге и сарадници, 

 

Ове године Дечија недеља ће бити нова прилика да се омогуће квалитетнији услови за 

остваривање права детета на развој испуњен љубављу, разумевањем и поштовањем. 

  

Са жељом да допринесемо остваривању основне идеје програма Дечије недеље, у 2020. 

години Пријатељи деце Београда и општинско удружење Пријатеља деце београдске 

општине Палилула током трајања Дечије недеље организоваће ,,online“ ликовни 

конкурс као и литерарни на тему „Шта у мом срцу лежи...“ 

 

Право учешћа на конурсу имају сва деца из основних и средњих школа Београда и то у 

три категорије: 

а) категорија млађих разреда (1 – 4 разред); 

б) категорија старијих разреда (5 – 8 разред); 

в) категорија средњих школа (1 – 4 разред). 

 

Цртежи се могу радити на  блоку бр. 4. или бр. 5., у акварел или темпера техници, 

воштаним или дрвеним бојицама. 

 

Уз сваки цртеж неопходно је приложити папирић са читко исписаним следећим 

подацима: име и презиме аутора рада, разред и одељење аутора, годину израде цртежа, 

назив школе, назив општине на којој се налази школа, контакт телефон и имејл адреса 

аутора рада или ментора. 

 

Неоходно је фотографисати цртеж заједно са папирићем постављеним испод или поред 

рада, и фотографију послати у ЈПГ формату (молимо да цртежи не буду у ПДФ формату, 

стављени у word документе, или са додатим ефектима, односно филтерима за 

фотогафију) свом ментору (професору разредне наставе/предметном наставнику). 

 

      Школе своје најуспешније фотографије радова, до 10 радова (кориговати по 

потреби) у свакој категорији, достављају електронским путем општинским 

удружењима Пријатеља деце  београдске општине Палилула до   27.09.2020.  на 

меил pdpalilulabg@gmail.com  

 

Радове за литерарни конкурс потрбно је откуцати у WORD-u и послати на меил     

pdpalilulabg@gmail.com до   27.09.2020 

mailto:pdpalilulabg@gmail.com


      Општинска удружења Пријатеља деце врше избор најбољих радова и додељују 

дипломе и награде за најуспешније фотографије ликовних радова на општинском нивоу. 

 

       Општинска удружења Пријатеља деце достављају електронским путем 

фотографије најуспешнијих ликовних радова у свим техникама (до 10 радова у 

свакој категорији) удружењу Пријатељи деце Београда. 

 

Стручни жири/селектор радова на градском нивоу такмичења може да додели у 

категоријама млађи и старији узраст,  максимум по два прва, и по три друга и трећа 

места. 

 

Градска ,,online” изложба планирана је за четвртак, 08. октобар 2020. године. 

 

 

С поштовањем,                                                                                 

ПДБОП 
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