
                          

 

 

 

УНХЦР, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

Шеста београдска гимназија и Делегација Евроске уније у 

Републици Србији расписују 

конкурс за најбоље радове средњошколаца са територије Републике Србије на 

тему „ Добро дошли у моју земљу“. 
 

 
Поштоване колеге, 

Време у којем живимо суочило нас је са изазовима које раније нисмо познавали и о 

којима нисмо размишљали. Свет је данас постао место сукоба и конфликта, а то је 

условило потребу људи да сачувају своје животе, своје достојанство и пронађу простор 

за просперитет, безбедно окружење и најбоље услове за остваривање свог људског 

потенцијала. Ово време донело је велики број избеглица које траже мир, прилику да 

раде и образују се. 

Избеглица је појединац за кога су надлежни утврдили да му у држави порекла 

прети опасност од прогона и због чега му је додељена специјална заштита, зајамчена, 

пре свега, Женевском конвенцијом о избеглицама из 1951.године. 

Избеглице прелазе границе у потрази за безбедношћу и не могу да се врате кућама 

јер би им тамо животи били у опасности. Ускратити уточиште људима којима је оно 

потребно, може имати трагичне последице. 

Од 2015. године до данас више од милион избеглица и миграната је прошло кроз 

Србију, а већина је наставила пут ка Европској унији. Иако за већину њих Србија 

представља само земљу кроз коју пролазе, има и оних који у Србији виде земљу у којој 

би могли изнова да започну свој живот. Од 2008. године до данас избеглички статус су 

добиле 194 особе. 

Међу њима су такође деца, углавном тинејџери из Авганистана, Ирака, Ирана и 

других земаља који су на пут кренули сами, а неколико их је одлучило да остане у 

Србији. Будући да путују сами, без пратње родитеља или старатеља, изузетно су 

изложени ризику да  постану плен кријумчара људи. Све земље су у обавези да пруже 

заштиту деци без пратње родитеља или старатеља. 



Избеглице су људи као и сви ми. Они имају своје жеље, надања, страхове као и 

било који други човек. Да би потпуно могли да остваре своје потенцијале и својим 

искуствима, талентима и вештинама допринесу развоју нових заједница, неопходна 

је њихова активна интеграција у друштво. 

       Будући да млади људи увек имају најоригиналније идеје, Агенција Уједињених 

нација за избеглице (УНХЦР) је веома срећна због прилике да посредством овог 

креативног конкурса чује како средњошколци у Србији размишљају о начинима 

укључивања избеглица у друштвене токове у земљи. С обзиром на то приликом 

оцењивања радова посебно ће бити вредновани следећи елементи: 

• Показано јасно разумевање избеглица и креативност порука о важности 

инклузије избеглица. 

• Проналажење сличности и веза између локалних младих и њихових 

вршњака који су били принуђени да напусте своје домове, као и њихово 

узајамно разумевање и подршка. 

 

Конкурс „ Добро дошли у моју земљу“ расписујемо у три категорије: 

1. Најбоља песма или прича 

Сваки аутор може конкурисати са највише две песме или приче које морају бити 

потписане шифром. У посебној коверти доставити разрешење шифре и податке о 

кандидатима (име и презиме, назив школе, адреса и место). Радови морају бити 

откуцани (фонт Times New Roman величине 12).  

Стручни жити наградиће ауторе три најбоља рада. 

 
2. Најбољи ликовни рад рађен у техници по избору 

Сваки аутор може конкурисати са највише два ликовна рада, који морају бити 

потписана шифром. У посебној коверти доставити разрешење шифре и податке 

кандидата (име и презиме, назив школе, адреса и место).  

Стручни жири наградиће три најбоља рада. 

 
3. Најбољи кратки филм у трајању дo 2 минута 

Видео треба да буде постављен на школски Јутјуб канал (везан за званичан 

школски налог или школски налог ученика или наставника уколико школа користи 

услугу G-Suite). Видљивост подесити на "Јавно". 

Формулар за пријаву треба да садржи следеће податке: 

• Наслов кратког филма 

• Име и презиме ученика - аутора видео-материјала 

• Име и презиме наставника-ментора 

• Музика и друга ауторска дела коришћена у видео-материјалу и под којом су 

лиценцом објављена 

• Уколико су у филму снимана малолетна лица потребно је приложити 

скенирану писану сагласност родитеља или старатеља за  

снимање/фотографисање детета. 



• Музика, слике или инсерти из видео-материјала других аутора могу да буду 

коришћени само у складу са лиценцом под којом су објављени. Да би се 

избегло блокирање материјала препоручује се да се за музичку подлогу 

користе записи из Јутјуб аудиотеке (engl. Audio Library). Радови који не 

испуњавају наведене услове у вези са лиценцама коришћених других извора 

и немају наведену сагласност за снимање малолетних лица неће бити 

узимани у обзир. 

 

Ученички радови би требало да садрже уметничко виђење ученика средњих 

школа у Србији о процесима и начинима равноправног учешћа избеглица у 

друштву домаћина и њихово пуно интегрисање у нашу заједницу. Такође би 

требало заступити позитивна размишљања и ставове у односу на решавање 

проблема избеглица као што су: слобода кретања, приступ образовању и тржишту 

рада, приступ државној помоћи и другим људским правима. Посебна награда биће 

додељена ученику/ученици који има статус избеглице а учествује на конкурсу са 

својим радом из једне од претходно наведених категорија. 

 

 
 

           Рок за достављање радова: 15.05.2021.године. 

 Радове слати са назнаком ЗА КОНКУРС на адресу: 

 Шеста београдска гиманазија 

            Милана Ракића 33, 11000, Београд 11000 

 Консултације: 060/7282700 и direktor@vigimnazija.edu.rs 
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