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Ко може да учествује? 

Могу да учествују сви заинтересовани ученици основних школа и средњих школа које 
су пријавиле учешће у акцији Енергија је свуда око нас. 

Проблем енергије је глобални проблем. Земље чланице Европске уније до 2020. 
требају 20 посто традиционалних горива заменити обновљивим и алтернативним 
изворима. То је обавеза и за земље кандидате за пријем у ЕУ, међу којима је и Србија. 
Енергетска криза, упућује нас на трагање за новим изворима енергије, као и на 
рационално коришћење и штедњу постојеће енергије. 

 

 

Које су теме? 

Ваш задатак је да напишете литерарни рад (поезија/проза) на неку од следећих тема:  

 Алтернативни и обновљиви извори енергије.  

 Мере штедње енергије  

 Екологија, управљање отпадом и енергија. 

Жеља покровитеља акције Енергија је свуда око нас је да деци пруже прилику да 
освоје вредне награде, али и могућност да пошаљу поруку својим вршњацима како још 
може да се добије и уштеди енергија уз очување здравог окружења. Жеља нам је да 
вас у ери високо развијених технологија мотивишемо да сачувате дух и користите 
лепоту језика којим говорите. Својим речима дајете свој допринос решењу проблема 
енергије. Поделите своја размишљања са нама и представите своје идеје оделењу, 
школи, улици, целом свету... 

Шта се доставља? 

Сваки учесник литерарног конкурса је обавезан да достави свој литерарни рад у 
штампаном и у електронском облику (на ЦД-у). Приликом израде рада водите рачуна 
да користите Times New Roman font, величина 12, једноструки проред, све маргине 
2cm, обавезна  нумерација страница. 

Обавезно је да уз литерарни рад приложите формулар (такође у штампаном и у 
електронском облику) на 1 страници А4 формата са јасно назначеним и видљивим 
следећим подацима: 

• Име, презиме и разред такмичара 
• Изабрана тема 
• Податке о професору-ментору (име, презиме, контакт телефон, е-маил) 
• Податке о школи (назив, адреса, тел/факс, е-маил) 

 



Опште напомене 

• Слањем литерарних радовa за литерарни конкурс у оквиру акције 
Енергија је свуда око нас, аутори радова аутоматски уступају право 
организаторима да достављене радове објаве у билтену акције и на сајту 
www.cnti.info      

• Сваки учесник може послати неограничен број радова 
• Рок за слање радова је одређен трајањем акције и биће објављен на 

сајту www.cnti.info   
• Поведите рачуна да у тексту уместо наших слова (ć, š,...) не користите (c, 

s,...)   
• Обавезно је доставити радове одштампане на папиру, радови у рукопису 

неће бити разматрани. 
• Радови морају бити оригинални и рађени самостално, настали у 2011. 

години и не смеју бити раније излагани на другим конкурсима  
• Радове у електронском облику је потребно доставити у неком од 

стандардних текстуалних формата (.txt, .rtf, .doc, ...)  
• Уколико из исте школе шаљете више радова такмичара, радови у 

електронском облику се могу доставити на једном ЦД медијуму уз 
обавезно раздвајање радова по фасциклама за сваког ученика засебно. 
Подсећамо да обавезно доставите уз овај ЦД и радове одштампане на 
папиру.  

• Приспели радови се неће враћати 
• Најбољи радови ће бити награђени и аутори позвани на завршну 

свечаност акције.  

 

Контакт 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

Адреса: Булевар Ослобођења 39, 21000 Нови Сад 
Тел: +381 (0)21 444 024 
Тел/Факс: +381 (0)21 442 352 
Контакт: Јован Сандић +381 (0)64 22 02 740 
Е-mail: energija@cnti.info  
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