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Извештај о реализацији 5. Републичког такмичења 

из области класичних ликовних медија: цртеж 

2021/2022. школска година 

 

Календаром такмичења, одобреним од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Школа за дизајн из Београда је школске 2021/2022. године 

организовала 5. Републичко такмичење из области класичних ликовних медија: цртеж, за 

ученике уметничких школа. Тема конкурса је била Ту сам, а ученици су били позвани да 

конкуришу са 3 до 5 цртежа малог формата, јединствене целине. После одржаних 

такмичења на школском нивоу, организатор (Школа за дизајн) је објавио конкурс за 

Републичко такмичење. Распис конкурса је трајао од 1. до 14. марта. На конкурс су 

пристигли радови 157 ученика из 13 школа: Уметничка школа Ниш, Уметничка школа, 

Ужице, Техничка школа Дрво арт, Београд, Школа за текстил и дизајн, Лесковац, Школа 

за дизајн, Београд, Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар, Школа за дизајн Богдан 

Шупут, Нови Сад, Школа примењених уметности, Шабац, Политехничка школа, 

Суботица, Машинско саобраћајна школа, Чачак, Гимназија Бољаи, Сента, Политехничка 

школа Крушевац и Уметничка школа Краљево. 

У Школи за дизајн је одржано жирирање пристиглих радова 25. марта. Радови су 

оцењивани у две категорије: први/други разред и трећи/четврти разред. 

Комисија је радила у саставу: Владимир Милановић (Факултет ликовних уметности у 

Београду, др.ум, редовни професор), Невенка Стојсављевић (Виша школа за примењену и 

ликовну уметност у Београду, маг.ум, редовни професор у пензији) и Милена Путник 

(Шумарски факултет, др.ум, ванредни професор), са чланом - посматрачем из 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Маријом Крнетом, руководиоцем 

Сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих. 

Свих 157 ученика је испунило услове конкурса. 

Чланови жирија су сваку мапу (серију) радова оцењивали у распону од 1 до 20 бодова, па 

је максимални могући број бодова износио 60. Најбоље пласирани радови, оцењени са 

више од 40 бодова, селектовани су за излагање. За излагање су одабрани радови 82 

учесника. Изложба одабраних радова ће бити организована у УК Пароброд у априлу. 



Пласман ученика који су освојили награде 
 

 

 

Категорија први/други разред: 

1. место – Река Шиге (2.разред, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике 

“Бољаи”, Сента) 

2. место – Миа Атанацков (2.разред, Техничка школа Дрво арт, Београд) 

3.место – Бојана Поповић (2.разред, Машинско - саобраћајна школа, Чачак) 

3.место – Ања Миљковић (1. разред, Школа за дизајн, Београд) 

Похвала: Емеше Кудлик (2.разред, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике 

“Бољаи”, Сента) 

 

 
Категорија трећи/четврти разред: 

1. место – Регина Франк (3.разред, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике 

“Бољаи”, Сента) 

2. место – Милица Мијачић (4.разред, Уметничка школа Ниш) 

3. место – Анастазиа Гајин (3.разред, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике 

“Бољаи”, Сента) 

3.место - Јана Стошић (3. разред, Школа за дизајн, Београд) 

Похвала: Кристина Гирева (4. разред, Школа за дизајн “Богдан Шупут”, Нови Сад) и 

Андреј Павловић (3. разред, Уметничка школа у Краљеву) 

 

 

 

28.март 2022. 

Организациони тим Школе за дизајн 


