


IV литерарни конкурс дечијих кратких изрека 
„Љубав је...“

Деца победници конкурса говоре своје изреке
     Видеи са вајбера

У оквиру 53.Манифестације Радост Европе, организован је IV литерарни 
конкурс дечијих кратких изрека „Љубав је...“. Ова тема конкурса, као и 
претходне три теме ( радост, пријатељство, слобода) су произашле из Речника 
пријатељства коју је написао Душко Радовић као манифест Међународног 
сусрета деце Европе Радост Европе. Деца су добила задатак да са максимум 
20 речи опишу шта је за њих љубав, што су и учинила на само њима својствен 
и креативан начин.Ове дечје мудрости својом искреношћу погађају право у 
мету у наше срце. 

Ева Вељковић 1/4, 
прво место, 

Уна Вељковић 5.разред
треће место 

ОШ „Димитрије Тодоровић 
Каплар“, Књажевац, ментор  

Мирјана Радовановић

Илија Бобић, Стојан Флорић, 
Алекс Ђорђишановић, Петар 

Траиловић, 2. разред , 
треће место

ОШ „Хајдук Вељко“, Корбово, 
ИО Ртково, 

ментор Шоктовић Снежана

https://youtube.com/shorts/HkOBlZleSGw https://youtu.be/9K92X3d2X8g

https://youtube.com/shorts/HkOBlZleSGw
https://youtu.be/9K92X3d2X8g


Аљоша Вељковић 5/3 , 
треће место 

ОШ „Бранко Радичевић“, 
ВрањеАлександра Дракулић 

Јована Глиџић 6/3, 
друго место, 

ОШ „Стефан Немања“, Ниш, 
ментор Тања Цекић 

Павле Лукић 3/3 , 
друго место

ОШ „Змај Јова Јовановић“, 
Београд, 

ментор Љиљана Милетић

https://youtube.com/shorts/e0GgS2LbN_E https://youtube.com/shorts/tIRZxghzdpc

https://youtube.com/shorts/d2mVLz39E8I https://youtube.com/shorts/PBcz4DhNPmQ

Лена Крстић 3/1,
друго место

ОШ „Бранко Радичевић“, Врање, 
ментор Сузана Ђорић

https://youtube.com/shorts/e0GgS2LbN_E
https://youtube.com/shorts/tIRZxghzdpc
https://youtube.com/shorts/d2mVLz39E8I
https://youtube.com/shorts/PBcz4DhNPmQ


Павле Старчевић 3/3, 
друго место, 

ОШ „Змај Јова Јовановић“, 
Београд, ментор Љиљана 

Милетић

Михаило Божић 3/3, 
друго место

ОШ „Змај Јова Јовановић“, 
Београд, ментор Љиљана 

Милетић

Коста Трифковић треће место, 
, Сара Радојевић треће место, , 
Борис Радованац треће место, , 

Ана Јамеџија треће место, Бошко 
Лужњанин друго место , 

2/1  
ОШ „Филип Вишњић“, Београд, 

ментор Миланка Берковић

https://youtube.com/shorts/NC1kJ2pCsWc

Вук Цолић 3/3, 
друго место 

ОШ „Змај Јова Јовановић“, 
Београд, ментор Љиљана 

Милетић

https://youtube.com/shorts/hml8ohdPCys https://youtube.com/shorts/m_qqRh2qOt0

https://www.youtube.com/watch?v=wif-
Meq4CAvk

https://youtube.com/shorts/NC1kJ2pCsWc
https://youtube.com/shorts/hml8ohdPCys
https://youtube.com/shorts/m_qqRh2qOt0
https://www.youtube.com/watch?v=wifMeq4CAvk


Љубица Цолић, 3/2
треће место 

ОШ „Мајка Југовића“, 
ментор Катарина Блажић

Ђурђа Краљевић 1/1
треће место, 

ОШ „Андра Савчић“, Ваљево, 
ментор Драгана Јовановић

Ања Костић 4/3, 
треће место, 

ОШ „Марија Бурсаћ“, Београд, 
ментор Јелена Југовић Јовановић

Матео Јаковљевић 10. година, 
треће место, 

Уједињени Арапски Емирати, 
ментор Слађана Лукић Бундало,  

онлајн школа српског језика , 
културе и традиције „Сава“

Михајло Илијин, 8.година, 
друго место

Кувајт, ментор Светлана Љутић, 
онлајн школа српског језика , 
културе и традиције „Сава“

https://youtube.com/shorts/Z_wEkw6l2iM https://youtube.com/shorts/030ZA70hyn4

https://youtu.be/r9XdafUwqdk

https://youtube.com/shorts/gDwRE-tedwU

https://youtube.com/shorts/RSHZqZ-
TCpOo

https://youtube.com/shorts/Z_wEkw6l2iM
https://youtube.com/shorts/030ZA70hyn4
https://youtu.be/r9XdafUwqdk
https://youtube.com/shorts/gDwRE-tedwU
https://youtube.com/shorts/RSHZqZTCpOo


Дуња Бачетић, 6/3, 
прво место, 

ОШ „Нада Матић“, Ужице, ментор 
Биљана Стефановић

Селена Стоиљковић 
друго место,  

Екатарина Стоиљковић 
треће место, 

Марија Мирковић треће место, 
4.разред

ОШ Свети Сава, Клокот, КИМ

Јована Марковић 10.година, 
друго место, 

он лајн šкола Сава

Реља Поповић 3/3, 
друго место, 

ОШ „Змај Јова Јовановић“, 
Београд, ментор Љиљана 

Милетић

https://youtu.be/RQOdKYLtvDw https://youtube.com/shorts/OoW3O38yrT4

https://youtube.com/shorts/OJifd4UjlaI https://youtu.be/th7gqDMXj7w

https://youtu.be/RQOdKYLtvDw
https://youtube.com/shorts/OoW3O38yrT4
https://youtube.com/shorts/OJifd4UjlaI
https://youtu.be/th7gqDMXj7w


53. Међународна Манифестација Радост Европе 

После паузе од две  године због епидемије која је паралисала свет, 
деца Европе су поново добила прилику да се сретну у Београду на 53. 
Међународној Манифестацији Радост Европе, чији је оснивач град Београд, а 
извршни продуцент Дечји културни центар Београд.
Деца из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Литваније, Мађарске, 
Македоније, Немачке, Норвешке, Пољске, Словеније и Црне Горе су била 
смештена код својих вршњака у  београдским школама: „Старина Новак“, 
„Бранислав Нушић“,“Свети Сава“, „Љуба Ненадовић“, „Иво Андрић“, „Бранко 
Радичевић“, „Лаза Костић“, „Ђура Јакшић“ и балетски студио ДКЦБ.

Пријем деце Европе

https://www.dkcb.rs/prijem-dece-evrope/

Карневал

https://www.dkcb.rs/karneval-i-otvaranje-re-2022/

https://www.dkcb.rs/prijem-dece-evrope/
https://www.dkcb.rs/karneval-i-otvaranje-re-2022/


Сусрети пријатељства 

- Радост Европе –Гала концерт 

https://www.dkcb.rs/koncerti-susreti-prijateljstva-re-2022/

https://www.dkcb.rs/radost-evrope-2022-gala-koncert/

https://www.dkcb.rs/koncerti-susreti-prijateljstva-re-2022/
https://www.dkcb.rs/radost-evrope-2022-gala-koncert/


Еколошка акција и спортко рекреативни дан 

Међународни ликовни конкурс- Радост Европе 

https://www.dkcb.rs/eko-akcija-i-rekreativni-dan-re-2022/

https://www.dkcb.rs/medjunarodni-likovni-konkurs-re-2022-dodela-na-
grada/

https://www.dkcb.rs/eko-akcija-i-rekreativni-dan-re-2022/
https://www.dkcb.rs/medjunarodni-likovni-konkurs-re-2022-dodela-nagrada/
https://www.dkcb.rs/medjunarodni-likovni-konkurs-re-2022-dodela-nagrada/


Одржана Манифестација Дан традиције 

https://www.dkcb.rs/odrzana-manifestacija-dan-tradicije/

https://www.dkcb.rs/odrzana-manifestacija-dan-tradicije/


Књиге о љубави и пријатељству

Пета девојчица, Марја
Градимир Стојковић

Права љубав никад није обична 
успомена.

Учитељица је одредила да седим 
с новопридошлом девојчицом 
Марјом, у трећој клупи. Испред нас 
је распоредила Ивану и Тању, а иза 
Насту и Лану. У четвртом разреду 
фазон девојчица постао је да се 
заљубе и све четири, две испред 
и две иза, одмах су се у мене 
заљубиле. А ја нисам ни у једну. Чак 
ни у Марју, која се није заљубила у 
мене. Гледао сам своја посла, а њих 
четири су гледале моја посла.

 

Александар иде у четврти разред и између њега и Марје, нове другарице из клупе, 
развија се посебан однос. Уз веселе догодовштине и драматичне ситуације, њихово 
другарство прерашће полако у љубав, али њу ће прекинути болест због које ће Марја 
морати да отпутује у Русију...

Духовита и топла прича омиљеног романописца о сазревању, чудним речима, 
озбиљним школским проблемима и ономе што ће постати много више од лепих 
ђачких сећања.



Ударио ме пубертет у главу
Роберт Такарич

„Мама је јуче рекла да сам 
страшан и да једва чека да изађем 
из пубертета“, каже Звездан који је 
управо ушао у пубертет и заљубио 
се у Зорицу. Али осим што је свет 
већ изврнут наглавачке бројним 
играма, непоузданим другарима, 
журкама и несташлуцима, поврх 
свега Звездан добија још један 
страшан ударац: Зорица одлази из 
града!

Како преболети љубав свог 
живота? И ТО У ПУБЕРТЕТУ!!!

 

Гласам за љубав
Гроздана Олујић

Роман „Гласам за љубав“ 
тематизује одрастање Слободана 
Галца и његове девојке Рашиде у 
провинцијском градићу Каранову. 
Искреност њихових осећања 
Гроздана Олујић продубљује 
школским и породичним 
проблемима стварајући 
комплексну слику међуљудских 
односа и необичних људских 
судбина.



Издавач:
Дечји културни центар Београд

Таковска 8

За издавача:
директор Дечјег културног центра Београд

Проф. мр Драган Марић

Уредник:
Слободан Станишић

Помоћник уредника:
Весна Крњаић Митровић, уредник едукативних програма ДКЦБ

Илустрација насловне стране:
Лаура Грулова, Закладна школа, Михаловце

l награда за колекцију у узрасној категорији од 7 до 9 година
24. Међународни ликовни конкурс Радост Европе

Уредник ликовних програма :
Лидија Сеничар

Графичкo обликовање:
Марија Лазаревски

Видео радови:
Предраг Недељковић

Интернет припрема:
Александар Курузовић

Београд, октобар 2022. године


