На основу члана 1. става 7, члана 11. става 7. и 8. и члана 13. става 1. Статута удружења „Српски
кривак“, Управни одбор удружења „Српски кривак“ на седници 5.4.2011. доноси:

ПРАВИЛНИК

o додели годишње награде „Српски кривак“

Предмет Правилника
Члан 1.
Овим Правилником регулише се поступак предлагања кандидата, избора и
доделе годишње награде „Српски кривак“.

Награда „Српски кривак“
Члан 2.
(1) Награда се састоји од фигуре „Српски кривак” изливене у бронзи, плакете и
приступнице удружењу „Српски кривак“, коју добитник потписује на
свечаности приликом доделе.
(2) Награда се уручује на свечаности која се тим поводом организује.

Критеријуми за доделу награде
Члан 3.
(1) Награда се додељује једном годишње за постигнућа у претходној години: за
допринос неговању српске традиције или за врхунска достигнућа у науци,
технологији, привреди, култури и спорту.
(2) Награда се додељује физичким лицима из Србије и света чија су дела
међународно призната и позната и која су допринела одржавању традиције
или повезивању наше земље са светом и њеном бољем представљању.
(3) Награда се може доделити:
(3.1) Истакнутом појединцу из Србије.
(3.2) Истакнутом појединцу у расејању пореклом из Србије.
(3.3) Истакнутом иностраном држављанину.
(4) Награда се једном лицу може доделити једанпут.
(5) Критеријуме за доделу награде одређује жири. Критеријуми су саставни део
пословника о раду жирија.
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Жири за доделу награде
Члан 4.
(1) Жири за доделу награде „Српски кривак“ има непаран број чланова.
(2) Председника и заменика председника жирија у складу с чланом 11. ставом
(7) и (8) предлаже, бира и разрешава Скупштина Удружења.
(3) Мандат председника и заменика председника жирија траје једну годину, без
ограничења броја мандата.
(4) Чланове жирија бира Управни одбор на предлог председника или заменика
председника жирија, уз образложење у писаној форми, биографију и
потписану сагласност предложеног кандидата.
(5) Састанке жирија заказује и води председник жирија. О термину и дневном
реду састанка председник жирија обавештава чланове жирија најмање 7
дана раније.
(6) У случају спречености председника жирија, састанке може заказивати и
водити заменик председника жирија.
(7) У припремној фази Жири може организовати електронске састанке.
(8) Жири може пуноважно одлучивати уколико састанку присуствује више од
половине укупног броја чланова жирија.
(9) Гласање чланова жирија је јавно. Жири одлучује простом већином гласова
присутних чланова.
(10) Жири води записник о току и одлукама састанка жирија. Записник припрема
и потписује председник жирија. Записник се доставља Управном одбору.
(11) На првом састанку жирија усваја се пословник и календар активности и то:
оквирни план састанака жирија, рок за подношење предлога кандидата за
награду, датум објављивања листе кандидата за награду, датум
објављивања добитника награде и оквирни датум доделе награде.

Поступак предлагања кандидата
Члан 5.
(1) Право предлагања имају редовни чланови удружења „Српски кривак”.
(2) Предлози садрже образложење у писаној форми и потписану сагласност
предложеног за награду „Српски кривак“.

Избор кандидата за награду
Члан 6.
(1) Након истека рока за предлагање кандидата, на састанку жирија се из скупа
приспелих предлога бирају кандидати за награду.
(2) Председник жирија образлаже приспеле предлоге. Након дискусије сваки
приспели предлог појединачно се ставља на гласање.
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(3) Листу кандидата за награду чине предлози који су добили просту већину
гласова присутних чланова жирија.
(4) Листа кандидата за награду је јавна.
(5) О листи кандидата за награду јавност се обавештава путем веб сајта
Удружења и обавештења за медије.

Избор добитника награде
Члан 7.
(1) Жири може донети одлуку да затражи стручно мишљење од другог лица
или установе у вези с доприносом кандидата за награду.
(2) Председник жирија за сваког кандидата образлаже предлог за награду,
приспеле извештаје и стручна мишљења.
(3) Након дискусије, за сваког кандидата се појединачно гласа.
(4) Добитник награде је кандидат који је добио највише гласова. Одлука о
добитнику награде пуноважна је ако је донета простом већином присутних
чланова жирија.
(5) Уколико више кандидата има једнак број гласова, тада се глас председника
жирија рачуна као два гласа.
(6) Уколико у поступку гласања није изабран добитник награде, гласање се
понавља, а из поступка се изоставља кандидат који је добио најмање
гласова.
(7) Уколико у поновљеном гласању једини кандидат не добије потребан број
гласова, награда се не додељује.
(8) О добитницима награде, термину и месту свечане доделе награде јавност
се обавештава путем веб сајта Удружења и обавештења за медије.

Додела награде
Члан 8.
(1) Термин и место свечане доделе награде Управни одбор утврђује заједно са
жиријем за доделу награде.
(2) Организацију свечане доделе награде реализује Управни одбор Удружења.

У Београду 5.4.2011.

Председник Управног одбора Удружења

мр Живорад Лазић
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