
Делегација Европске уније
у Републици Србији

Поводом Европске недеље мобилности, Делегација Европске уније у Републици Србији, ЕУ инфо центар и 
Секретаријат за саобраћај Града Београда позивају младе од 8 до 18. година да се пријаве на конкурс у цртању на 
тему “Зелене идеје за наш град”. 

Европска недеља мобилности (ЕНМ) је годишња кампања одрживе урбане мобилности, која се одржава сваке 
године од 16. до 22. септембра и која има за циљ да промовише алтернативне врсте мобилности у сврху очувања 
животне средине.  Ове године низом активности у различитим крајевима Европе, а са заједничком темом “Наше 
улице, наш избор” указује се на све већу потребу да се улице и градови прилагоде грађанима, а не аутомобилима.

Зато је ове године, ЕУ у Србији одлучила да позове наше најмлађе суграђане да својим цртежима на тему “Зелене 
идеје за наш град” покажу у каквом граду желе да живе.  Желите да ваш град, улица, школа буду зеленији, са 
више дрвећа, паркова или имате идеју како би ваша запуштена улица могла бити зелена оаза, хоћете више стаза 
за бицикле, ролере или паркова за игру? 

Све ово могу бити теме на које нам можете послати свој скенирани цртеж (максималне величине до А3 формата), 
са вашом оригиналном поруком до 5. септембра 2014., до 17:00h,  путем електронске поште на адресу: 
competition@euinfo.rs, са назнаком: алтернативна мобилност – “зелене идеје за наш град”. 

Прве три награде за цртеже су бицикл, ролери и тротинет, док ће најбољих 20 радова бити изложено у ЕУ инфо 
центру у септембру током обележавања Европске Недеље мобилности. Град Београд и ЈКП ГСП Београд, као 
генерални покровитељи акције промовисаће победничке цртеже са порукама на два возила градског 
саобраћајног превоза. 

Од 6. до 11. септембра 2014. сви пристигли радови биће објављени на Фејсбук страници ЕУ инфо центра, где ће 
грађани моћи да гласају “лајковима” за најбољих 20 радова који ће бити приказани на изложби, док ће добитнике 
прве три награде бирати стручни жири.

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ 2014.
ОД 16. - 22. СЕПТЕМБРА

ЕУ КОНКУРС ЗА МЛАДЕ: “ЗЕЛЕНЕ ИДЕЈЕ ЗА НАШ ГРАД”



Делегација Европске уније
у Републици Србији

1. ТРАЈАЊЕ: Конкурс траје од 05. 8. до 05. 9. 2014.
2. ТЕМА: “Зелене идеје за наш град”
3. УЧЕШЋЕ: Сви грађани Србије, од 8 до 18 година, могу да учествују на конкурсу. 
4. МАКСИМАЛАН БРОЈ РАДОВА КОЈЕ ЈЕДАН УЧЕСНИК МОЖЕ ПОСЛАТИ: 1
Радови који се шаљу на конкурс морају да буду скенирани у колору.  Потребно је да уз рад буду достављени 
следећи подаци: име рада, име и адреса аутора, датум рођења аутора,  и име родитеља или старатеља и број 
мобилног телефона. 
5.ФОРМАТ: Радови морају бити послати у електронском формату (ЈПГ) на следећу адресу: competition@euinfo.rs. 
Уколико немате могућност да скенирате свој цртеж, сваког радног дана од 10 до 18 часова можете доћи у ЕУ инфо 
центар, у Дому омладине, у Београду, где исти можете предати у затвореној коверти. 
6. АУТОРСКА ПРАВА:  Учествовањем на конкурсу, сваки учесник даје Делегацији ЕУ у Србији дозволу да објави 
његов рад и да га користи. Сви финалисти даће Делегацији ЕУ права да објави њихове радове у брошурама, 
каталозима, календару и медијима.
7. НАГРАДЕ:
Прва награда у рангу 8 до 13 година: Победник конкурса освојиће бицикл
Прва награда у рангу 14 до 18 година: Победник конкурса освојиће бицикл
Друга награда у рангу  8 до 13 година: Другонаграђени ће добити ролере 
Друга награда у рангу 14 до 18 година: Другонаграђени ће добити ролере 
Трећа награда у рангу  8 до 13 година: Трећенаграђени ће добити ролере
Трећа награда у рангу 14 до 18 година: Трећенаграђени ће добити ролере

За све остале учеснике чији су радови изабрани да буду приказани на изложби: ваучер за куповину књига. 
Победнички цртежи аутора који су изабрани за прво и друго место биће одштампани у форми 
промотивног банера и аплицирана на два возила ГСП-а у Београду. 

8. ОЦЕЊИВАЊЕ:
Најбољих 20 радова који ће бити приказани на изложби биће они који добију највише лајкова на страници ЕУ 
инфо центра у периоду од 6 до 11. септембра 2014. Најбоља три рада бира стручни жири.  Сви радови који садрже 
говор мржње, у било ком облику, биће одбачени. Победници ће бити обавештени о одлуци жирија до 12. 
септембра. Одлуке жирија су коначне и на њих не постоји право жалбе.
9. СЛАЊЕМ РАДА НА КОНКУРС, СВАКИ УЧЕСНИК ПРИСТАЈЕ НА ПРАВИЛА УЧЕШЋА

ПРАВИЛА УЧЕШЋА
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