
 

 

 

 

 

Извештај са ликовно-литерарног конкурса расписаног поводом 

обележавања XXVIII недеље здравих уста и зуба 2018. године, на тему 

 

 

„ЗДРАВИ ЗУБИ У ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ” 

 

 
Поводом обележавања XXVIII Недеље здравља уста и зуба од 14. до 20. маја 

2018. године, Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др 

Милан Јовановић Батут” расписао је конкурс за најбољи ликовни и литерарни рад на 

тему „ЗДРАВИ ЗУБИ У ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ” за децу предшколског и 

основношколског узраста у Републици Србији. 

У оквиру поменутог конкурса у Завод за јавно здравље Пожаревац пристигло је 

укупно 74 рада, од тога 67 ликовних (21 из предшколских установа, 34 од првог до 

четвртог разреда и 12 од петог до осмог разреда основних школа) и 7 литерарних (1 од 

првог до четвртог разреда и 6 од петог до осмог разреда основних школа). Радови су 

пристигли из 4 предшколске установе и 7 основних школа са територије Браничевског 

и Подунавског округа. 

Од свих пристиглих радова изабрани су најбољи из сваке категорије и 

достављени Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” у 

Београд.  

На Републичком нивоу у Центар за промоцију здравља Института за јавно 

здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” пристигло је укупно 597 радова од тога 

559 ликовних радова (од чега 237 из предшколских установа, 261 од првог до четвртог 

разреда, 60 од петог до осмог разреда основних школа и 1 из специјализоване установе 

за рад са децом ометеном у развоју) и 37 литерарних радова (од чега 3 из 

предшколских установа, 28 од првог до четвртог разреда и 6 од петог до осмог разреда 

основних школа). Радови су пристигли из 21 окружног института и завода. 

Радове је оцењивао Жири у саставу: Милица Салашки, маст. ликовних 

уметности; Татјана Шљивар, дипл. историчар уметности, др Биљана Килибарда, шеф 

Канцеларије за превенцију пушења, мр sc. Надежда Николић, др sc. med. Јелена Гудељ 

Ракић, начелница Центра за промоцију здравља и др Мирјана Тошић, спец. социјалне 

медицине. Жири се састао 1. јуна 2018, прегледао све пристигле радове, направио 

селекцију и ужи избор радова и потом одабрао најбоље радове у свакој од седам 

категорија. 

Међу најбољим радовима проглашен је и један рад са територије нашег 

округа. Треће место за литерарни рад у категорији од петог до осмог разреда 

основне школе, заузела је Милена Митровић, V/2, ОШ „Милош Савић”, Пољана, 

Лучица, Пожаревац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литерарни радови од V до VIII 

 

III место:  Милена Митровић, V/2,  ОШ „Милош Савић”, Пољана, 

Лучица, Пожаревац 

 
 

 


