
На основу члана 10.  Статута Центра за културу „Војислав Илић Млађи“(„Службени 

гласник општине Жабари 2/13“) , Управни одбор Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ 

Жабари на седници одржаној  дана 28.11.2022.године, донео је:  

 

ОДЛУКУ 

о установљењу књижевног конкурса 

 „Завичајно звоно професора Вучковића“  

са  правилима и условима конкурса  

 

 

Члан 1. 

На основу предлога директора Центра за културу „Војислав Илић Млађи“, установљава се 

књижевна награда под називом „Завичајно звоно професора Вучковића“ за најбољу 

необјављену завичајну песму и најбољу необјављену краћу причу о завичају. 

Члан 2. 

Награде се састоје од дипломе и новчаног износа из Члана 10. и уручују се на књижевном 

сусрету „Завичајно звоно професора Вучковића“, који ће се одржавати сваке године око 

8.фебруара када је рођен професор Драгослав Вучковић.  

Члан 3. 

Књижевни конкурс организује се у част преминулог професора српског језика и 

књижевности Драгослава Вучковића, рођеног у Ореовици, истакнутог радника из области 

просвете и културе који је својим радом допринео развоју и афирмацији културног 

стваралаштва Браничевског округа. Као један од утемељивача манифстације „Дани 

Војислава Илића Млађег“, али и аутор монографије „Ореовица запис за потомство“ дао је 

посебан допринос очувању завичајног стваралаштва, културе и традиције на територији 

општине Жабари. 

Члан 4 . 

Књижевни конкурс се објављује почетком децембра у текућој години у листу „Политика –

културни додатак“ као и на сајту општине Жабари, друштвеним мрежама и локалним 

медијима и траје до 15. јануара наредне годинe, и садржи основне податке о начину 

конкурисања, роковима и осталим релевантним чињеницама из ове Одлуке. 



Члан 5. 

Учесници конкурса могу да пошаљу највише два рада из обе категорије под истом шифром 

откуцане у два примерка на адресу: Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ Жабари, 

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, под назнаком „За конкурс“. Решење шифре се доставља 

у посебној коверти заједно са радовима са следећим подацима: име и презиме, адреса,број 

телефона и краћа биографија. 

Члан 6. 

Селектор може бити професор разредне наставе, професор српског језика и књижевности 

или књижевник са објављеним бар једним књижевним делом. 

Члан 7. 

На основу броја приспелих радова, селектора из члана 5. бира директор, једног за обе 

категорије или по једног са сваку категорију. 

Члан 8. 

Селектор је дужан да брижљивом анализом изабере једну најлепшу песму и причу  које ће 

бити награђене  и по још 10 које ће бити штампане у Зборнику који ће се објављивати 

сваке тређе године , уз писано образложење свог избора. 

Члан 9. 

Административно-техничке послове око конкурса врши Центар за културу Жабари, а све 

приспеле песме и приче доставља селектору у року од седам дана од закључивања конкурса. 

Члан 10.  

Ауторе најбоље песме и приче утврђује директор и запослени у Центру за културу, 

отварањем шифри које одабере селектор најкасније до 1.фебруара и објављују се на сајту 

Општине Жабари и друштвеним мрежама. 

Члан 11. 

За комплетан рад поводом књижевног конкурса селектору и првонаграђенима припада 

накнада у висини коју на предлог директора одреди Управни одбор Центра за културу. 

Члан 12. 

Награде се састоје од дипломе и новчаног износа из Члана 10. и уручују се на књижевном 

сусрету „Завичајно звоно професора Вучковића“, који ће се одржавати сваке године око 

8.фебруара када је рођен професор Драгослав Вучковић.  



Члан 13. 

Текстови конкурса, награђене песме и приче као и оне које су ушле у ужи избор за Зборник, 

записи селектора и објаве у штампи чувају се у архиви Центра за културу. 

Члан 14. 

Ова Одлука биће објављена у „Службеном гласнику“ општине Жабари и ступа на снагу 

даном објављивања. 

 

Број : 153-22 

 Датум: 28.11.2022. године 

    Ж а б а р и 

 

 

 

 

                                                                                                                     УПРАВНИ ОДБОР   

                                                                                                                    Председник 

Стефан Момчиловић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


