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16. КЊИЖЕВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 
Регионални центар за таленте „Михајло 
Пупин” из Панчева, и Систем регионалних 
центара Србије, расписују 16. књижевни 
конкурс за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда 
основних школа. Теме су слободне, а радове 
треба слати под пуним именом и 
презименом на адресу РЦТ „Михајло 
Пупин”. 
Сваки учесник може да пошаље највише три 
песме или кратке приче (рада). 
 
Крајњи рок за слање радова је 18. април 

2019. године. Одлука о резултатима 
конкурса биће објављени до половине маја 
2019. године на сајту и фејсбук страни РЦТ 
„Михајло Пупин”, и посредством медија. 
(Директно, биће обавештени само награђени 
и они који позову наведене бројеве 
телефона.)  
 
Свечана додела награда одржаће се у оквиру 
16. смотре уметничких радова ученика 
Србије, у Београду, у Галерији РТС-а 
(Таковска 10), 13. јуна. 

 
Аутори одабраних радова биће награђени наградама које су обезбедили спонзори конкурса, и 
биће им додељене дипломе. 
Биће организовано читање најуспешнијих књижевних радова, приликом додела награда у 
Галерији РТС-а. 
Од септембра уприличиће се изложбе најуспешнијих ликовних радова, као и представљање 
награђених радова на књижевном конкурсу, у градовима у којима постоје Регионални центри за 
таленте. 
 
Напомена 1: Учесници конкурса треба да са послатим радовима забележе број телефона или 
имејл адресу за контакт (било да су они лични или од школе коју похађају), име школе коју 
похађају и име предметног наставника или професора (или ментора који им је помагао при раду).  
Напомена 2: Учесници конкурса радове могу слати на горе наведену поштанску адресу или 
имејл адресу. 
Напомена 3: Објављени радови неће бити узети у обзир. 
 

директор РЦТ „Михајло Пупин” 
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