
ПРАВИЛНИК  

О ДОДЕЛИ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ДУШАН ВАСИЉЕВ“ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником ближе се уређују питања у вези с доделом књижевне 

награде „Душан Васиљев“ (у даљем тексту: Награда), као и о условима именовања, 

рада и разрешења жирија који Награду додељује. 

 

Члан 2. 

 

 Награду је установила Скупштина општине Кикинда (у даљем тексту: 

Oснивач), која је и додељује.  

 

Члан 3. 

 

 Циљ додељивања Награде јесте афирмација дела кикиндског књижевника 

Душана Васиљева, као и савремених књижевних текстова у којима је могуће 

препознати поетичко наслеђе овог аутора.  

Процес доделе Награде нужно подразумева ангажман што већег броја 

локалних културних институција, у циљу доприноса националном и регионалном 

угледу Кикинде.  

Један од носилаца активности доделе Награде јесте гимназија „Душан 

Васиљев“ као први и вишедеценијски баштиник имена овог писца. 

 

Члан 4. 

 

 Награда се додељује за најбољу књигу прозе или поезије објављену на 

територији Р Србије у току једне календарске године (1. јануар – 31. децембар). 

 

Члан 5. 

 

 Лауреат добија плакету и новчани износ. Новчани део износи 1000 евра у 

динарској противвредности.   

Плакета садржи имена оснивача Награде и аутора, а потписују је овлашћено 

лице оснивача и председник жирија. 

 

Члан 6. 

 

 Награда се додељује 27. марта, на дан смрти Душана Васиљева, у склопу 

прославе Дана гимназије.   

Лауреат је у обавези да одржи говор матурантима Гимназије у простору који 

одреде оснивач и представник Гимназије, а у присуству представника медија, 

оснивача, као и чланова жирија. 

Аутор који је у претходном периоду добио награду „Душан Васиљев“ не 

може за њу конкурисати својим новим делом. 



 

 

Члан 7. 

 

 У конкуренцији за Награду наћи ће се искључиво оне књиге које издавачи 

или аутори благовремено пошаљу у три штампана примерка на адресу прописану 

конкурсом. 

 Књиге које не испуњавају услове и рокове конкурса неће се наћи у 

конкуренцији. 

 Жири и оснивач немају обавезу да обавесте издаваче и ауторе о пропустима 

које су исти начинили приликом конкурисања. 

 Издавачи и аутори књиге шаљу на адресу Народне библиотеке „Јован 

Поповић“ из Кикинде.  

 Представник библиотеке одговара за тачност списка пристиглих наслова о 

ком уредно обавештава чланове жирија. 

 Након завршне седнице жирија, књиге пристигле на конкурс остају у 

власништву Народне библиотеке „Јован Поповић“, која на тај начин обогаћује свој 

фонд и постаје снабдевена релевантним насловима из актуелне књижевне 

продукције. 

  

Члан 8. 

 

 Оснивач Награде и управа Гимназије у обавези су континуираног годишњег 

одржавања надгробног споменика и гробног места Душана Васиљева, као и бисте 

која се налази пред зградом Гимназије. 

 

Члан 9. 

 

 Одлуку о додели Награде доносе чланови трочланог жирија.  

Чланови жирија именују се из реда стручњака афирмисаних на пољу 

књижевности, као и значајних аутора. 

Општинско веће општине Кикинда именује чланове жирија и поверава им 

мандат у трајању од четири године.  

Лице које је провело укупан мандат на месту члана жирија за доделу 

Награде не може поново бити бирано на исту позицију. 

Након истека четворогодишњег мандата, чланови одлазећег жирија 

консензусом предлажу оснивачу чланове жирија за наредни мандат у 

четворогодишњем трајању. 

 

Члан 10. 

 

Општинско веће општине Кикинда може разрешити све или поједине 

чланове жирија пре истека периода именовања: 

- на лични захтев; 

- у случају доношења одлуке о гашењу Награде; 



- у случају да комплетан жири или поједини његови чланови не 

извршавају обавезе или на други начин поступају у супротности с 

одредбама овог Правилника. 

 

Члан 11. 

 

 Жири бира председника из свог састава, а одлучује на седницама већином 

гласова својих чланова. 

 Жири је у обавези да завршну седницу, на којој доноси одлуку о добитнику 

награде, донесе на седници одржаној у седишту оснивача. 

 Завршна седница жирија одржава се у марту, најмање четрнаест дана пре 

церемоније доделе Награде. 

 Након завршне седнице чланови жирија одржавају обавезну конференцију 

за медије у седишту оснивача, на којој јавно саопштавају име добитника Награде. 

 Жири и оснивач су у обавези да одлуку о расписивању конкурса, 

информацију о броју пристиглих наслова, њиховим називима и именима аутора и 

издавача, одлуку о најужем избору ажурно доставе медијима на локалном и 

националном нивоу. 

 Жири и оснивач су у обавези да текст конкурса најмање тридесет дана пре 

окончања конкурса проследе свим издавачима, репрезентативним удружењима 

књижевника, штампаним медијима, телевизијским и радио-станицама, као и 

књижевним интернет-порталима. 

 

Члан 12. 

 

 Члановима жирија припада накнада за рад у жирију, у нето износу у висини 

од 330 евра у динарској противвредности по једној години мандата. 

 Накнада из претходног става биће исплаћена у једнократном износу најдуже 

14 дана након завршне седнице. 

 Према члановима жирија разрешеним по било ком основу општина Кикинда 

нема финансијских обавеза. 

 Општина Кикинда сноси путне трошкове доласка чланова жирија на 

конференције за медије и завршну седницу, уколико исти нису с територије СО 

Кикинда. 

 Општина Кикинда не исплаћује дневнице члановима жирија за активности 

наведене у претходном ставу.  

 

Члан 13. 

 

 Чланови жирија дужни су да: 

- прате књижевну продукцију у току календарске године; 

- сарађују с оснивачем; 

- учествују на конференцијама за штампу и континуирано обавештавају 

јавност о току поступка доделе Награде; 

- одлуку о награђеној књизи донесу благовремено, непристрасно и у 

складу с највишим естетичким али и етичким стандардима; 



- учествују на свечаности доделе Награде; 

- поступају на начин који обезбеђује успешну реализацију поступка 

доделе и афирмације Награде. 

 Члан 14. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Општинског већа 

СО Кикинда. 

 

 

 

 


