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20.12.2018. године
Основној школи „Иса Бајић“ у Кули
Госпођи Валентини Лабовић,
Наставница ликовне културе
Поштована госпођо Лабовић,
Канцеларија за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у
правосуђу (ОПДАТ), амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду, Вам се
захваљује на учешћу ваших 7 ученика (Огњен Гавранић, Дуња Ракић, Душан
Пејановић, Милош Кастратовић, Борис Врањеш, Наталија Жирош, Нина
Војиновић) из основне школе „Иса Бајић“ у Кули, на ликовном такмичењу на тему
„Млади за друштво без корупције“ које је одржано од 9.12.2017. године до
1.4.2018.године за ученике од 5. до 8.разреда у категорији цртежа или плаката.
Циљ такмичења је био да се унапреди свест младих у Србији о штетности
корупције по читаво друштво.
Посебно Вам се захваљујемо, на ангажману имајући у виду да је укупно 7 ваших
ученика послало своје цртеже, од укупно 70 ученика колико их је учествовало из
целе Србије, што представља значајно учешће у укупном броју свих учесника
ликовног такмичења.
Посебно Вам се захваљујемо што сте са својим ђацима и колегама дошли на
отварање изложбе 10.12.2018. године у Дому омладине у Београду, а која је трајала
од 10. до 11. децембра ове године, чиме сте значајно допринели и увеличали значај
изложбе и теме такмичења.
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Изложбу је отворио отправник послова амбасаде САД-а у Београду, господин Курт
Донели. Изложбу је посетило на отварању око 200 људи (сви ученици који су
учествовали у ликовном такмичењу, њихови наставници и директори школа,
родитељи, представници међународног сектора и др.).
На отварању изложбе су проглашени победници у категорији цртежа, а то су Ивана
Јаћимовић, из основне школе у Земуну (прво место), Маја Рацић, из основне школе
Светислав Голубовић Митраљета у Батајници (друго место) и Алекса Алексов из
основне школе Јован Цвијић из Београда. У категорији видео снимка прво место је
освојила Ружица Ристивојевић из Школе примењених уметности у Шапцу, а друго
место је освојио Никола Магденовски из средње економске школе у Сомбору.
С поштовањем,
Walter Perkel
Волтер Перкел
Саветник за борбу против корупције
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Амбасада САД
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