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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. децембра 2013. године
на основу члана 8. тачка 13. и члана 15. Статута градске општине Врачар („Службени лист
града Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У РЕЦИТОВАЊУ
„КРАЉЕВСТВО ПОЕЗИЈЕ“
1. УСТАНОВЉАВА СЕ такмичење ученика у рецитовању посвећено успомени на глумца
Петра Краља - „Краљевство поезије“, које организује општина Врачар у сарадњи са Атељеом 212.
2. Такмичење „Краљевство поезије“ одржава се сваке године у априлу месецу.
3. За такмичење ученика у рецитовању „Краљевство поезије“ одређују се следеће
такмичарске категорије:

такмичење ученика основних школа - право учешћа имају победници школских
такмичења ученика од V до VIII разреда основних школа са територије градске општине Врачар и

такмичење ученика средњих школа - право учешћа имају победници школских
такмичења ученика средњих школа са територије града Београда.
4. Веће градске општине Врачар ће посебном одлуком именовати жири такмичења
„Краљевство поезије“, који чине председник и четири члана.
Жири такмичења „Краљевство поезије“ именује се на период од две године.
Задатак жирија је да изабере најуспешније рецитаторе у обе категорије такмичења
„Краљевство поезије“.
Веће градске општине Врачар ће у сарадњи са жиријем такмичења „Краљевство поезије“
одредити пропозиције такмичења за сваку годину.
Стручне и административно-техничке послове за потребе жирија вршиће Управа градске
општине Врачар.
5. Веће градске општине Врачар ће посебном одлуком утврдити износ новчаних награда за
најуспешније такмичаре по категоријама такмичења „Краљевство поезије“, као и за њихове
професоре који су их припремали за школско такмичење.
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6. Средства за реализацију такмичења из тачке 1. ове одлуке и доделу новчаних награда из
тачке 5. ове одлуке обезбеђују се у буџету градске општине Врачар.
7. Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности, односно одговорна лица,
а изражени су у граматичком мушком роду подразумевају природан мушки и женски род лица на
која се односе, у складу са начелима и прописима о родној равноправности.
8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.
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