
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС: 

„ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА 
ЉУДСКИХ ПРАВА“ 

Канцеларија Заштитника грађана Града Суботице у 
жељи да обележи 10. децембар, Дан људских права и да подстакне младе, пре свега, 
средњошколце/ке , да размишљају и пишу о људским правима, једнакостима, 
сличностима и различитостима у друштву у ком се свакодневно крећу, расписује 
 литерарни конкурс под насловом: 

1. ЗАШТО СЕ О ТОМЕ ЋУТИ? 

2. САЊАО/ЛА САМ ДА БИ ЖИВОТ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ 
РАДОСТ 

Позивамо све ученице/ке средњих школа Града Суботице да нам пошаљу свој 
литерарни рад, есеј или песму на српском, мађарском односно хрватском језику.  

Конкурс је отворен од 25.октобра до 25.новембра 2016.године, а радови се 
достављају на е-маил адресу: ljudskaprava@subotica.rs u формату .доц. 

Додељују се три награде и то за најбољи рад на српском, мађарском и хрватском језику.  

За свако прво место додељује се новчана награда од 10.000,00 динара.  

За свако друго место додељује се новчана награда од 5.000,00 динара. 

За свако треће место додељује се новчана награда од 3.000,00 динара. 

Победнички радови биће објављени на званичној интернет презентацији сајта Града 
Суботице www.subotica.rs у рубрици Заштитника грађана, а њихови аутори/ке биће 
обавештени и путем мејла. 

Свечано проглашење и додела награда одржаће се поводом 10. децембра, Дана људских 
права,  а обележава се 09. децембра 2016. у Сали 1. Нове градсе куће Града Суботице, 
када ће се прочитати први награђени радови од стране аутора/ке. 

Шта је све потребно знати? 

- Рад може да садржи највише 1000 речи (две куцане стране А4 формата); 

- Уз рад се достављају следећи подаци: Име, презиме, адреса становања,  име школе, 
разред, е-маил адреса и контакт телефон; 

- Најбоље радове ће бирати Комисија која ће оцењивати идеју, оригиналност и 
креативност; 

Контакт телефон: 024/626-898 

Овај литерарни конкурс објављује се на огласним таблама свих средњих школа у 
Суботици, као и на званичној Интернет презентацији Града Суботице, www.subotica.rs  

Суботица, 24.10.2016.                                          Заштитник грађана Града Суботице             
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                                                                                            Златко Маросиук 

Састав Комисије за избор најбољих радова:  

- Председник:- Златко Маросиук, заштитник грађана Града Суботице 

- Чланови:- Богнад Лабан,  градоначелник, 

                 - Бунфорд Тивадар, председник Скупштине града Суботице, 

                 - Ерика Тот Салаи, заменица заштитника грађана, 

                 - Вуковић Симић Љиљана, заменица заштитника грађана, 

                 - Лаура Ковач, професорица српског језика и књижевности, 

                 - Рончак Петрович Ерика, професорица грађанског васпитања, 

                 - Ана Гаковић, професорица хрватског језика и књижевности. 


