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O изложби 

Kалендаром Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја организацију 

првог републичког такмичења, у 2016/17. 

школској години, из области класичних 

ликовних медија, за средње уметничке 

школе је добила Школа за дизајн из 

Београда. Организатор је одабрао област 

фотографије.                                          

После реализованог такмичења на нивоу 

Школе, организатор је објавио конкурс  

за републички ниво такмичења с темама 

Живот улице и Слободна тема,а у 

категоријама монохром и колор. На 

конкурс је пристигла 301 фотографија из 

11 школа. Жирирање је обављено 26. и 

27. маја 2017. год. у просторијама Школе 

за дизајн.                                                      

Испред Министарства просвете,                                                           

у својству посматрача, присутна је била 

Биљана Букинац. Жири је оцењивао 

радове бодовним системом на скали од 1 

до 10, те је максималан број бодова био 

50. Бодовна граница за формирање 

поставке за јавно излагање је 35 бодова, 

а у случају мањих галерија се помера 

због броја фотографија које се могу 

изложити.  

Према мишљењу Заједнице уметничких 

школа организација првог такмичења у 

подручју рада култура, уметност, јавно 

информисање од великог је значаја, јер 

омогућава увид у ученичка постигнућа, 

омогућава размену идеја, бољи контакт 

између школа  и доприноси развоју 

методике у уметничкој области.                                                              

 Награђени радови 

Тема: Живот улице/монохром                  

Прва награда: Просјачка тема, Јовановић 

Петар, Школа примењених уметности, 

Шабац                                                     

Друга награда: Сужени снови, Ристивојевић 

Ружица, Школа примењених уметности, 

Шабац                                                                

Трећа награда: Бег у тишину, Нађ Емилија, 

Школа за дизајн „Богдан Шупут”, Нови Сад                                                                     

Тема: Живот улице/колор                                     

Прва награда: Склониште, Аничић Васић 

Тијана, Школа за дизајн „Богдан Шупут”, 

Нови Сад                                                         

Друга награда: Човек међу голубовима, 

Драгаш Лара,  Школа за дизајн „Богдан 

Шупут”, Нови Сад                                                       

Трећа награда: Сан, Миладиновић Милица 

Школа за дизајн, Београд                        

Тема: Слободна/монохром                                    

Прва награда: Рефлексија, Ристивојевић 

Ружица, Школа примењених уметности, 

Шабац                                                                                

Друга награда: Мостови 3, Манчев Срђан,  

Техноарт, Београд                                                                                           

Трећа награда: Твитер, Јевтић Матија, 

Школа за дизајн, Београд                                                          

Тема: Слободна/колор                                              

Прва награда: Океан, Константиновић 

Милан, Школа за дизајн, Београд                                     

Друга награда: Небески прозор, Јевтић 

Матија, Школа за дизајн, Београд                                         

Трећа награда: Лед 1, Миладиновић Милица 

Школа за дизајн, Београд 


