
53. СМОТРА РЕЦИТАТОРА СРБИЈЕ ,,ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ'' 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 1 

 

Школска такмичења 

 

Име и презиме такмичара: 

Контакт телефон такмичара: 

Потпун назив песме: 

Пуно име и презиме аутора песме: 

Име и презиме педагога (ментора): 

Контакт телефон ментора: 

Категорија по узрасту: 

Разред: 

Језик на коме се песма говори: 

Време трајања песме: 

 

Назив школе, КУДа, установе или организације коју рецитатор представља: 

Контакт особа: 

Контакт телефон: 

Мејл адреса: 

 

Пријавни  образац попунио (организатор школског такмичења): 

Датум и место: 

 

 



Организатори школског такмичења након одржаног такмичења достављају 
Пријавни образац 1 организатору општинског такмичења  

 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 2 

 

Општинска такмичења 

 

Организатор општинске смотре – назив установе: 

Контакт особа: 

Контакт телефон: 

Мејл адреса: 

Општина: 

Округ: 

 

Пријавни  образац попунио (организатор општинског такмичења): 

Датум и место: 

 

Организатори општинског такмичења након одржаног такмичења достављају 
Пријавни образац 1 и Пријавни образац 2 организатору окружног такмичења  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 3 

 

Окружна такмичења 

 

Организатор окружне смотре – назив установе: 

Контакт особа: 

Контакт телефон: 

Мејл адреса: 

Округ: 

 

Пријавни  образац попунио (организатор окружног такмичења): 

Датум и место: 

 

 

 

Организатори окружног такмичења након одржаног такмичења достављају 
Пријавни образац 1, Пријавни образац 2 и Пријавни образац 3 организатору 
републичког такмичења – Центру за културу Ваљево, односно организатору 
покрајинског такмичења (ово важи само за Војводину)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 4 

 

Покрајинска такмичења 

 

Организатор покрајинске смотре – назив установе: 

Контакт особа: 

Контакт телефон: 

Мејл адреса: 

Покрајина: 

 

Пријавни  образац попунио (организатор општинског такмичења): 

Датум и место: 

 

Пријавни  образац попунио (организатор покрајинског такмичења): 

Датум и место: 

 

Организатори опокрајинског такмичења након одржаног такмичења 
достављају Пријавни образац 1, Пријавни образац 2, Пријавни образац 3 и 
Пријавни образац 4 организатору републичког такмичења – Центру за 
културу Ваљево.  

 

 

 

 

 

 

 



НАПОМЕНА:  

- Након школског такмичења, организатори истих попуњавају само поглавље 
Пријавни образац 1 и достављају га организатору општинског такмичења 
општине којој припадају. Уз образац достављају појединачне снимке 
такмичара који су се пасирали за општинско такмичење, 2 дана пре 
такмичења и Сагласност родитеља. 

- Термин општинског такмичења одређује организатор истог у складу са 
терминима из Календара такмичења и смотри за школску 2021/22 годину 
Министарства просвете РС, који су наведени и у позивном обавештењу о 
начину реализације овогодишње Смотре које смо доставили у прилогу. 
 

- Организатори општинског такмичења попуњавају Пријавни образац 1 и 
Пријавни образац 2 и достављају га организатору окружног такмичења 
округа коме припадају. Уз образац достављају  појединачне снимке 
такмичара који су се пасирали за окружно такмичење, 2 дана пре 
такмичења и сагласност родитеља. 
 

- Термин окружног такмичења одређује организатор истог у складу са 
терминима датим у горе поменутом Календару. 
 

- Организатори окружног такмичења попуњавају Пријавни образац 1, 
Пријавни образац 2 и Пријавни образац 3 и достављају их Центру за 
културу Ваљево најкасније до 24. априла 2022. године. 
 

- Организатори покрајинског такмичења попуњавају Пријавни образац 1, 
Пријавни образац 2, Пријавни образац 3 и Пријавни образац 4 достављају 
их Центру за културу Ваљево најкасније до 24. априла 2022. године. 
 


