
МЛАДИ УМЕТНИЦИ - ПОБЕДНИЦИ ЛИКОВНОГ ВАЗДУХОПЛОВНОГ КОНКУРСА 
 

 
 
Ваздухопловни савез Србије, као активни члан Међународне ваздухопловне федерације 
(ФАИ), организовао је ликовни конкурс за младе уметнике, старости између шест и 
седамнаест година, на тему: Летење прошлости и будућности. Ово међународно уметничко 
такмичење одржава се од 1986. године и отворено је за сву децу из земаља чланица ФАИ. 
Сваке године се бира нова тема конкурса, са циљем да се инспиришу млади уметници, а на 
адресу Међународне ваздухопловне федерације стижу радови деце са свих крајева света – 
из Кине, Финске, Русије, Америке… Претходних година и деца из Србије су учествовала у 
овом ликовном конкурсу, а на адресу Ваздухопловног савеза Србије је пристизало годишње 
преко хиљаду ликовних радова из предшколских установа, основних и средњих школа. Тако 
је било и 2019. године – у Ваздухопловни савез Србије је стигло чак 1135 радова деце из 66 
основних и средњих школа, осам предшколских установа и пет ликовних радионица, од 
севера па до југа Србије! 
Тема ликовног конкурса за 2020. годину била је „Летење прошлости и будућности“. Деца су 
самостално, и уз помоћ својих васпитача, учитеља, наставника и родитеља, врло озбиљно 
одговорила на ову ваздухопловну тему. Одлуком стручног жирија на челу са академским 
сликаром Драгишом Ћосић, одабрани као најуспешнији у све три старосне категорије су 
следећи учесници конкурса: 
Најбољи радови 1. група – деца од 6 до 9 година/јуниорска категорија (деца рођена од 1. 
јануара 2010. до 31. децембра 2013.године) 
1.Аница Радоњић (02.11.2013), ПУ „Дечији дани“ Београд 
2.Вера Јовановић (05.07.2010), Атеље Кабупа, Београд 
3.Мила Ђорђевић (27.10.2011), ОШ „Бранко Радичевић“ Врање 
Најбољи радови 2. група – деца од 10 до 13 година/средња категорија (деца рођена од 1. 
јануара 2006. до 31. децембра 2009. године) 
1.Мирја Микић (2009), ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 
2.Стефан Тодоровић (2009), ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно ИО Злакуса 
3.Тамара Мишчевић (2008), Атеље Кабупа, Београд 
Најбољи радови 3. група – деца од 14 до 17 година/сениорска категорија (деца рођена од 1. 
јануара 2002. до 31. децембра 2005. године) 



1.Петра Чановић (16.07.2003), Школа за дизајн, Београд 
2.Јована Рувидић (13.01.2004), Школа за дизајн, Београд 
3.Хелена `Христов (18.02.2003), Школа за дизајн, Београд 
Први корак у оквиру конкурса - избор најбољих на националном нивоу је овим скоро па 
завршен. Даље ће Ваздухопловни савез Србије победнике конкурса угостити у Дому 
ваздухопловства (просторије ВСС), када ће бити свечано проглашени победници и уручена 
признања. О тачном датуму и времену ћемо благовремено обавестити награђене. Након 
тога, најуспешнији радови у свакој старосној категорији шаљу се на међународни део 
конкурса и међународни жири бира победнике конкурса Међународне ваздухопловне 
федерације. Наравно, ми из Ваздухопловног савеза Србије нећемо заборавити све 
креативне младе људе, средине из којих долазе, школе, њихове учитеље и наставнике, те 
ћемо им се посебно захвалити што су се креативно, лепо и маштовито одазвали овом 
конкурсу! 
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