На основу члана 36. Статута Националног комитета IСОМ-а Србије, Скупштина
Националног комитета ICOM-а Србије на седници одржаној 14.12.2016. доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЉИВАЊУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА
НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА ICOM-а СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником регулише се поступак и начин додељивања годишњих награда
Националног комитета ICOM-а Србије. (у даљем тексту Награда)
Члан 2.
Национални комитет ICOM-а Србије (у даљем тексту ICOM Србија) додељује Награду
музејима, установама које ICOM препознаје као институције које имају неке или све
карактеристике музеја и музејским стручњацима, како је дефинисано Статутом ICOMа, као професионално признање за изузетне резултате у развоју културе Србије.
Кандидати морају бити чланови ICOM-а Србије.
Члан 3.
ICOM Србије додељује и захвалнице појединцима, установама и организацијама који су
активно радили на афирмисању музејске делатности и допринели раду ICOM-а Србије.
II КАТЕГОРИЈЕ НАГРАДА
Члан 4.
Награде се додељује у следећим категоријама:
1.
2.
3.
4.

Институција године
Музејски стручњак године
Пројекат године
Публикација године
Члан 5.

За награду Институција године, односно Музејски стручњак године могу да
конкуришу институције, односно појединци, који су током претходне године постигли
изузетне резултате у области међународне културне сарадње, развоја и унапређивања
музејске делатности, проучавања, заштите и презентације културне баштине, као и у
развоју културе Србије.
Члан 6.
За награду Пројекат године могу да конкуришу институције и пројектни тимови који
су током претходне године реализовали пројекат који представља изузетан допринос
очувању и промоцији културног наслеђа Србије, као и унапређењу регионалне и
међународне сарадње.
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Члан 7.
За награду Публикација године могу да конкуришу публикације, издате у предходној
години, а које представљају значајан допринос развоју музејске делатности и које су
настале као резултат стручног и/или научног рада, као и националне, регионалне и
међународне културне сарадње.
III ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА
Члан 8.
Предлози за додељивање Награде се подносе у писаној форми Комисији за доделу
награде ICOM-а Србије до краја фебруара, у години у којој се Награда додељује.
Иницијативу за доделу награда и захвалница могу поднети чланови ICOM -а Србије.
Предлог треба да садржи:
-

Категорију награде

-

Податке о кандидату (биографија, библиографија)

-

Образложење предлога уз пратећу документацију

IV КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА
Члан 9.
Скупштина НК ICOM-а Србије доноси одлуку о именовању Комисије за доделу
Награде (у даљем тексту Комисија)
Комисију чине председник и два редовна члана.
Ако члану Комисије из било ког разлога престане функција пре истека мандата,
Комисија може привремено да кооптира редовног члана Скупштине који није члан
неког другог органа.
Скупштина може да потврди мандат кооптираног члана до краја мандата Комисије,
или да уместо њега изабере другог члана.
Председавајући и редовни чланови Комисије могу да обављају функцију највише током
два узастопна мандата од по три (3) године. Раду Комисије помаже секретар ICOM-а
Србије.
Председавајући Комисије подноси Извршном одбору годишњи извештај најкасније до
30. октобра, као и општи извештај о раду Комисије током претходне три године
Комисија доноси одлуку о предлогу за доделу Награде и Захвалница на основу
благовремено приспелих предлога, уз оцену и образложење.
Комисија ради у складу са Статутом НК ICOM-а Србије.
Комисија током својих заседања води записник.
Записници и одлуке Комисије чувају се у архиви НК ICOM-a Србије као трајна
документа.
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ДОДЕЛА НАГРАДА
Члан 10.
Комисија разматра све благовремено достављене пријаве. Коначни предлози се усвајају
простом већином гласова чланова Комисије.
Одлуку Комисије о додели Награда верификује Извршни одбор ICOM-а Србије.
Одлука о додељивању награде може се објавити у штампаним и електронским
медијима и гласилима ICOM-а Србије.
Награде се уручују на Свечаној седници ICOM-а Србије у мају текуће године за
резултате остварене у преходној години.
Члан 11.
Награде уручује председник ICOM-а Србије уз образложење председника Комисије за
доделу награда.
Награда се састоји од плакете и повеље.
Изглед признања, која се додељује награђенима одређује Извршни одбор посебном
одлуком.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на Скупштини ICOM -а Србије.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додељивању
награде Националног комитета ICOM-а Србије донетог на Скупштини ICOM -а Србије
19. априла 2012, а допуњен на Скупштини ICOM -а Србије 9. маја 2014.

Славко Спасић
председник НК ICOM-а Србије
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