
                               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

        У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ,, ЛИЧНИ СТАВОВИ –ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДЛУКЕ'' 

 

 

                                                                Расписује  

 

 

                                                                КОНКУРС 

 

                                         ЗА ИЗРАДУ ЛИКОВНОГ РЕШЕЊА 

                      ЗА ПРОМОТИВНИ   ТУРИСТИЧКИ ПЛАКАТ НА ТЕМУ  

                                          НЕГОТИНСКИХ ПИВНИЦА 

 

Пројекат је финансиран од стране Швајцарске развојне сарадње (СДЦ), као и 

немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а спроводи 

се од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ)  и општинске 

управе општине Неготин  у циљу подршке учешћу локалног становништва у 

развојним пројектима локалне заједнице 

 

Услови конкурса: 

 

Право учешћа на конкурсу имају ученици од петог до осмог разреда  основних 

школа ( катергорија ОШ)  као и ученици средњих школа  на територији општине 

Неготин који похађају наставу из ликовног образовања ( категоrија СШ). 

Тема  ликовних радова – Неготинске пивнице 

Ликовне технике - У изради идејног решења за плакат  дозвољене су све ликовне 

технике на димензијама А3 ( блок бр 5) 

 

Почетак конкурса: Конкурс почиње од дана објаве на сајту општине Неготин 

www.negotin.rs 

 

Избор ликовних решења ће се вршити у две фазе: 

 

Прва фаза - на нивоу сваке школе - на основу стручне процене радних верзија  

ликовних решења од стране наставника / професора  ликовног образовања до 

10.априла 2015 

За ученике чији радови буду прошли примарну селекцију биће организована 

теренска посета  комплексима Неготинских  пивница 

Друга фаза - на нивоу целе општине - Радови за конкурс се шаљу на адресу 

општинске управе општине Неготин  (адреса је на крају текста конкурса) до  

08.маја 2015. Наставничка комисија ће направити ужи избор пристиглих радова 

(10 средњошколских радова + 30 радова ученика основних школа) за гласање на 

Facebook страници Канцеларије за локални економски развој 

Радови у ужем избору биће представљени и на званичном сајту општине Неготин, 

како би сви грађани имали увид у радове који конкуришу за најбољи плакат. 



Радови ће бити презентовани под шифрама коју одређује пројектни тим. Резултат 

гласања биће награда публике  у две категорије - најбољи радови основаца  и 

најбољи радови средњошколаца. Гласање на  Facebook страници Канцеларије за 

локални економски развој трајаће 14 дана од дана објављивања радова. 

 

Евиденцију пристиглих радова као и евиденцију  гласања водиће пројектни тим  

пројекта ,,Лични ставови –заједничке одлуке''. 

 

Аутори  најбоље оцењених радова од стране публике у свакој од категорија 

добијају награде у виду опреме за ликовно у динарској против вредности од по  75  

еур  за прво место, 50 еур за друго место и 25 еур за треће место. 

 

По завршетку конкурса, до 10 јуна 2015,  биће организована изложба свих  радова 

из друге фазе селекције радова у оквиру овог конкурса на којој ће бити додељене 

награде ауторима најбоље оцењених радова. 

 

За  све школе чији ученици буду учествовали у конкурсу обезбеђен је наградни 

фонд у виду опреме за ликовне кабинете у износу од по 142,85 еур у динарској 

против вредности. 

 

Рок за доставу радова  је 08.мај 2015. 

 

У коверти поред рада  потребно је да  на посебном документу аутор рада  наведе 

име и презиме, назив школе и разред који похађа и својеручни потпис. На полеђини 

рада сваки аутор треба да напише своју шифру од 5 знакова. 

 

Адреса за доставу радова  
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