
ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Наградни конкурс  

 #СуперхеројиБудућности 
Намењен ученицима свих основних школа у Републици Србији 

 
Позивамо Вас да учествујете на  наградном конкурсу #СуперхеројиБудућности чији је 

циљ популаризација  IT/STEM едукације кроз уметничко остварење. 

 

Тема конкурса базира се на концепту одрживог развоја, који су успоставиле Уједињене 

нације. Пројекат има за циљ да подстакне ученике да креативним радовима дају своју 

визију будућности како бисмо се што ефикасније припремили за изазове 21. века. 

 

Инспирисани причом о GOLUXLAND-у, своју визију будућности за 2041. годину ученици 

могу креативно изразити слањем својих радова у неком од следећих облика (изабрати форму 

по жељи): 

 

● цртеж (слободна техника) или фотографија макете, 

● видео клип, 

● литерарни рад (слободна форма), 

● игрица за рачунар коју су ученици развили + кратак текст о игрици (слободна форма). 

 

Пријава и учешће на конкурсу су потпуно бесплатни! 

 

Процес се одвија на следећи начин: 

1. Пријава за учешће на конкурсу налази се на сајту goluxland.rs/konkurs и  попуњавају 

је родитељи са ученицима; 

2. Рад у електронској форми се поставља након регистровања на сајту goluxland.rs, од 

стране родитеља или ученика; 

3. У оквиру налога на сајту, сви пријављени ученици добијају приступ бесплатним 

туторијалима - Како да направим игрицу; 

4. Селекција радова, објављивање резултата и додела награда. 

 

Пријаве за учешће на конкурсу су отворене до 30. јуна 2021. у 23:59.  

 

Најкреативније радове очекују вредне награде као што су: 

1. PlayStation 5  

https://goluxland.rs/konkurs
http://goluxland.rs/


2. Лаптоп  

3. Таблет за цртање  

4. Стипендије за GOLUXLAND школу програмирања 

 

Као и многе друге награде. 

 

Наш стручни тим, заједно са публиком на друштвеним мрежама ће те радове анализирати и 

оцењивати током летњег распуста. Резулати конкурса и информације о наградама биће 

објављене јавно на сајту и страницама организатора када сви радови буду прегледани. 

 

За школе које су обезбедиле највећи број ученика који су учествовали на конкурсу 

припремили смо посебне награде.   

 

Будућност припада онима који верују у своје снове и вредно се припремају за њихово 

остварење! Кренимо заједно у авантуру #СуперхеројиБудућности! 

 

Причу о футуристичком граду GOLUXLAND и путу суперхероја можете прочитати на 

линку goluxland.rs/prica. 

 

Правилник за учешће на Конкурсу #СуперхеројиБудућности можете прочитати на следећем 

линку goluxland.rs/konkurs-pravilnik. 

 

Више информација о Golux Institutu Tehnologije и пројекту GOLUXLAND можете пронаћи 

на сајту goluxland.rs. 

 

Организатор конкурса је Golux Institute of Technology Београд, Србија, МБ: 21509906, 

ПИБ: 111610586, Тел. 069 30 777 01, Тел. 069 30 777 60, Email: office@goluxland.edu.rs 

С поштовањем, 

Никола Голубовић, директор  069 30 777 01 

Александра Пећанац, шеф ЕДУ сектора 069 30 777 60 

Сара Смиљанић, подршка 069 30 777 97 
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