
                                                                                                                        
 

САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ И 

УДРУЖЕЊЕ УМЕТНИКА „ДУНАВ АРС“ 

 

у оквиру пројекта „Одговорно живљење“ 

расписују 

 

ЛИКОВНИ КОНКУРС за дечије радове на тему 

„Ако штедиш – више вредиш“ 
 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

 

Учесници конкурса могу бити ученици од првог до осмог разреда основне школе који треба да 

пошаљу по један рад најкасније до 11. априла 2014. године на адресу: Компанија „Дунав 

осигурање“ а.д.о,  Дирекција за животна осигурања, Н/Р Љиљана Куљача, Коларчева 7, 11000 

Београд. Контакт телефон: 011/3039-065 и 3224-001 лок. 451, е-mail: ljiljana.kuljaca@dunav.com 

 

На полеђини рада назначити: Име и презиме аутора, година рођења, одељење,  назив и адресa 

школе, место.  
 

Млади уметници имају слободу избора технике рада што подразумева следеће ликовне 

дисциплине: цртеж: оловка, перо и туш, лавирани цртеж, угљен; 

Графика: монотипија, линорез, картон графика, гипсорез; 

Сликарство: акварел, гваш, темпера, пастел - суви, уљани и акварелни, зграфито 

(гравирање уљаног или воштаног пастела); фротаж, колаж, комбиноване технике... 

Формат и избор материјала: слободан. 

Подлога: акварел папир, хамер, сива лепенка и остале врсте тањег картона. 

 

Радови ће бити жирирани од стране Стручног савета Удружења уметника Дунав АРС, Ликовно 

педагошког жирија у саставу: 

1. Војин Недељковић, дипл. историчар уметности, 

2. Ана Водинелић, дипл. историчар уметности, 

3. Марија Марковић, дипл. историчар уметности, 

4. Слободан Симић, ликовни педагог, 

5. Љиљана Новковић, наставник разредне наставе. 
 

Изложба награђених и похваљених радова биће организована у Дунавском уметничком излогу у 

Београду, Македонска 4 од 22. априла до 03. маја 2014. године. 

Свечано отварање изложбе је 22. априла 2014. године у 18 часова. 
 

Све информације о условима и току реализације конкурса можете добити на Facebook страници 

Одговорно живљење и на www.surs.org.rs 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

Подстакнути брзином промена које се дешавају у нашем окружењу, последицама великих 

економских криза и несналажењу „обичног“ човека у свему томе, Савез учитеља Републике 

Србије и Компанија Дунав осигурање су крајем 2011. године започели сарадњу осмишљавањем и 

реализацијом пројекта „Одговорно живљење“. Овај пројекат има за циљ да најмлађе и њихове 

родитеље, преко просветних радника, упозна са изазовима XXI века и да их упути на неопходна 

знања и вештине које им могу помоћи да се лакше снађу у времену у коме живимо. 
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Бројне акредитоване трибине и радионице широм Србије, за непуних 15 месеци, похађало је 

скоро/готово 17.000 просветних радника и тако сазнали више о емоционалној и финансијској 

писмености. 

Увиђајући значај и потребу да се становништво финансијски описмењава, на иницијативу Савеза 

учитеља Републике Србије, финансијска писменост, кроз циљеве и исходе образовања, регулисана 

је Законом о основном образовању и васпитању који је Народна скупштина усвојила у јуну 2013. 

године. 

Овим ликовним конкурсом желимо да подстакнемо ученике основне школе на размишљање 

и ликовно изражавање на тему финансијске писмености, да их подстакнемо на одговорно 

понашање,  штедњу новца и  свих расположивих ресурса. 

Кроз активности које следе у оквиру пројекта „Одговорно живљење“ потрудићемо се да 

понашање, знање, разумевање и умеће коришћења финансијских производа код најмлађих буде на 

што вишем нивоу. 

 

 

 

 

Београд, 11.03.2014.  


