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Б е о г р а д
Уједињене нације су усвајањем Конвенције против корупције 2003. године
прогласиле 9. децембар за Међународни дан борбе против корупције.
Агенција за борбу против корупције тим поводом организује шести
НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА,
СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА И ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ НА ТЕМУ:
„ДА ЛИ ТРЕБА ДА БУДЕМ ХРАБАР ДА БИХ БИО ПОШТЕН?“1
Овогодишњим називом конкурса желимо да подстакнемо промишљање о
вредностима, конкретно о храбрости и поштењу и њиховом међусобном односу.
Вредности су принципи и стандарди о томе шта је добро и ваљано. Вредности
усмеравају наше понашање и представљају компас при доношењу одлука.
Само ако се доследно придржавамо појединих вредности, као што су на пример
храброст и поштење оне постају наше особине личности. Вредности су важан
конститутивни елемент сваке индивидуе, али и сваког друштва, па и оног у коме
ми живимо.
Тема овог конкурса може се обрадити узимајући у обзир индивидуална
искуства. Да ли је довољно бити поштен да би се учинило оно за шта верујемо
да је добро и исправно или свако поштење подразумева и дозу храбрости? Ако
сви видимо да се одиграва незаконито или неетично дело, а само један од свих
нас реагује, да ли то значи да нико од нас није поштен или да ипак треба
скупити храброст да би се урадила исправна ствар? Уколико у одељењу сви
знамо да нашег друга малтретира група деце да ли ћемо то пријавити
наставнику, разредном старешини, психологу школе или ћемо чекати да то неко
други уради, неко поштенији или храбрији, или и једно и друго? Да ли
одрастамо са поруком да треба бити поштен, а онда истовремено чујемо и:
„Немој да штрчиш“ или „Зашто баш ти да исправљаш 'криве Дрине'?“ Да ли у
крајњој линији, поштено поступити значи имати храбрости за обрачун са
конформистичким делом себе, са оним делом којем је добро баш онако како је?
Причу о храбрости и поштењу можемо сместити и у шири, друштвени
оквир. Да ли смо као друштво изградили систем који подржава и штити поштено
понашање? Да ли постоји правна сигурност за свакога ко указује на непоштене
поступке, злоупотребе и корупцију? Да ли досадашња искуства узбуњивача,
грађана који су пријавили корупцију у доброј вери, говоре да је поред
неоспорног поштења, неопходна и храброст да би се издржали дуготрајни
судски процеси, претње...И шта је потребно да друштво у коме живимо додатно
изгради како би поштење било довољно само по себи као покретач за акцију
против неправилности на различитим нивоима? Или ће и тада храброст увек
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бити неопходна јер као што песник рече: „Човјек који није храбар не може бити
ни поштен, јер за поштење су потребне жртве какве кукавица не умије да
поднесе, а потребна је и великодушност коју он не може разумијети“.
Позивамо све ученике и студенте да, самостално, у групама или уз помоћ
својих учитеља, наставника и професора, размисле и разговарају о овој теми и
учешћем на овом конкурсу пренесу своја искуства и размишљања у оквиру две
доле наведене категорије.
Просветне раднике молимо да осмисле и напишу једно предавање које
би посветили питањима која су отворена овим Конкурсом. Предавање треба да
има основну поруку и буде прилагођено узрасту ученика којима је намењено.
ШТА ПОДРАЗУМЕВА НАГРАДНИ КОНКУРС
Своје примере, ставове, искуства и идеје о задатој теми Конкурса
ученици и студенти могу исказати на један од следећа два начина:
1) категорија ЛИТЕРАРНИ РАД
(састав, есеј, песма, репортажа, коментар; рад треба да садржи од 500 до 1600
речи, или мање ако је рад у форми песме)
2) категорија КРАТКИ ФИЛМ
(снимљен мобилним телефоном, фото-апаратом, камером)
Просветни радници на тему Конкурса могу учествовати у категорији:
ПРЕДАВАЊЕ
(текст треба да садржи до 2500 речи)
ПРОЦЕДУРА ИЗБОРА НАЈБОЉИХ РАДОВА
Након разматрања свих пристиглих радова који испуњавају услове,
конкурсна комисија ће их поделити у две наведене категорије, а потом у једну
од четири групе узраста:
- млађи узраст (од I до VI разреда основне школе)
- средњи узраст (од V до VIII разреда основне школе)
- старији узраст (од I до IV разреда средње школе)
- студенти
Након бодовања по утврђеним критеријумима, биће објављена ранглиста и додељене прве три награде у обе категорије за сваки од четири
узраста, односно прве три награде за просветне раднике. Награде су:
- промо-материјали Агенције за борбу против корупције,
- књиге спонзора конкурса.
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КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА
* На конкурс се могу пријавити ученици основних и средњих школа,
односно студенти, као и просветни радници, са територије Републике Србије.
* Учесници конкурса (ученици, студенти и просветни радници) могу
конкурисати само са једним радом.
* Деца запослених у Агенцији за борбу против корупције немају право
учешћа на Конкурсу.
* Конкурсна комисија ће вредновати пре свега повезаност решења са
темом конкурса, као и: самосталност; оригиналност; креативност; јасноћу
поруке.
KАДА И КАКО ПОСЛАТИ РАД
Конкурс је отворен од 07.10. до 27.11.2015. године закључно до поноћи.
Радови могу бити достављени поштом или електронском поштом, на
следеће адресе:
Агенција за борбу против корупције
(за Конкурс поводом 9. децембра)
Царице Милице 1
11000 Београд
односно на е-mail:
konkurs@acas.rs
(Напомена: е-mailom је могуће послати радове уколико величина снимка
не прелази 15 мегабајта; адреса електронске поште заштићена је од spam
напада.)
ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ: име и презиме, разред и
школу, адресу и место становања, годиште, телефон, е-mail; такође
навести и назив и адресу, место, е-mail адресу и телефон своје школе или
факултета!
ВАЖНО!
Резултати конкурса биће објављени 9. децембра 2015. године на интернет
презентацији Агенције (www.acas.rs). Најбољи радови биће посебно
промовисани у јавности и објављени на интернет презентацији Агенције за
борбу против корупције. Награде ће добитницима бити послате поштом.
За више информација о конкурсу позовите 011 4149113 или пошаљите поруку
на адресу: konkurs@acas.rs
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