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Конкурс је отворен од 25. маја до 15. јула 2015. године.  

Радови се шаљу искључиво у електронском облику на имејл адресу странице 

srpskijezikiknjizevnost1@gmail.com са наведеним основним подацима учесника 

(пуно име и презиме, место и држава рођења, имејл адреса учесника). Право 

учешћа имају сви који пошаљу ауторску песму или причу (тема је слободна). 

Радови за које се утврди да су плагијат, који су претходно већ објављивани или 

који нису написани у складу са правилима Конкурса биће дисквалификовани.  

Најбољи радови ће бити објављени у Зборнику поезије и прозе (2016) странице 

Српски језик и књижевност. 

 

 

 

_________  

Имејл адреса за додатне информације: srpskijezikiknjizevnost1@gmail.com. 

 

mailto:srpskijezikiknjizevnost1@gmail.com


П Р А В И Л А   К О Н К У Р С А: 

 

 

 

1. Учесници Конкурса могу бити сви заинтересовани без обзира на пол, године 

старости, вероисповест, националну припадност. 

 

2. Радови се шаљу искључиво у електронском облику на имејл адресу странице 

srpskijezikiknjizevnost1@gmail.com, са назнаком: /Subject/ Конкурс за најлепшу 

песму и причу (2016). Подаци се наводе у документу заједно са песмом/причом. 

Рад је потребно сачувати у .doc верзији. 

 

3. Oсновни подаци учесника које рад мора садржати су: име и презиме, место и 

држава рођења, имејл адреса учесника). Радови који не садрже наведене податке ће 

бити дисквалификовани. 

 

4. Упуство за писање рада: ћирилично писмо (дозвољено је и латинично писмо 

тамо где је то неопходно), екавски или (и)јекавски изговор, фонт 12, тип слова 

Times New Roman, проред 1,5. 

 

5. Уколико се утврди да је рад претходно већ био објављиван, учесник ће бити 

дисквалификован. 

   

6. Број страница је ограничен. Радови у стиху и прози – до пет куцаних страница са 

проредом. Радови који не испуњавају овај услов ће бити дисквалификовани. 

 

7. Учесник има право да пошаље само један рад. Сви они који буду послали више 

од једног рада ће бити дисквалификовани.    

 

8. Циљ Конкурса за најлепшу песму и причу (2016) је промовисање писане речи и 

неафирмисаних песника и писаца.Награде за најуспешније радове нису предвиђене. 

Најлепши радови ће бити објављени у Зборнику поезије и прозе (2016) странице 

Српски језик и књижевност који ће бити доступан широкој читалачкој публици.  

 

9. Уредништво странице и блога Српски језик и књижевност задржава потпуно 

право на коришћење и објављивање пристиглих радова. 

 

 

 

 

 

 

 

Свим заинтересованим учесницима желимо много успеха! 

Уредништво странице и блога Српски језик и књижевност! 


