
У складу са Статутом и Правилником о раду Међународног фестивала поезије 

Смедеревска песничка јесен, Организациони одбор Фестивала, на седници одржаној 

_____________ 2021. године доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ЗЛАТНА СТРУНА 

 

 

Члан 1. 

 Награда Златна струна је песничко признање које Фестивал додељује у складу са 

Правилником о раду фестивала. 

  

Члан 2.  

 Награда Златна струна се додељује једном годишње једној особи за најбољи 

рукопис необјављених песама пристиглих на конкурсу. 

За награду могу конкурисати искључиво аутори који стварају на српском језику. 

 

Члан 3. 

Награда Златна струна се састоји од статуете Златна струна и објављивања 

двојезичне књиге песама добитника.  

 Избор песама за двојезичну едицију Златна струна обавиће уредник програма 

Златна струна у договору са награђеним песником. Песме заступљене у едицији могу 

бити искључиво оне песме које су и послате на конкурс. Додатне песме, уколико је 

потребно, бира аутор у договору са уредником програма.  

Награђени добитник је дужан да присуствује свечаном уручењу награде.  

Изузетно, ако је награђени аутор вишом силом спречен да присуствује свечаности 

уручивања и о томе у писаној форми (која подразумева и електронску пошту) 

благовремено обавести организатора Фестивала, награда ће му бити додељена накнадно. 

Ако аутор награђене песме одбије да присуствује свечаности уручивања награде 

или се без образложења не појави, награда му неће бити додељена. 

 

Члан 4. 

О добитнику награде Златна струна одлуку доноси трочлани жири који именује 

Организациони одбор Фестивала на предлог уредника програма. 

 Мандат чланова жирија траје једну годину и могу поново бити бирани на ту 

функцију. 

 Чланови жирија морају бити неоспорни познаваоци песничког стваралаштва, 

признати песници, други истакнути посленици речи, као и ранији добитници ове награде. 

 

Члан 5. 

 Организациони одбор Фестивала мора именовати чланове жирија најкасније до 01. 

маја за текућу годину. 

 

Члан 6. 

 Председника жирија именује директор Фестивала у договору са уредником 

програма Златна струна, од троје чланова које је именовао Организациони одбор.  

 



Члан 7. 

 Уредник програма Златна струна је дужан да у договору са директором Фестивала 

распише конкурс за доделу награде Златна струна најкасније 15. марта текуће године. 

 Конкурс може бити отворен најкасније до 01. маја текуће године. 

 

Члан 8. 

 За награду Златна струна аутор мора да достави своје необјављене песме у 

рукопису у обиму од 30 до 50 песама од којих ће се сачинити избор као у Чл. 3. овог 

правилника. 

 Песме морају бити откуцане ћириличним писмом и умножене у четири примерка. 

Руком писане песме неће бити уврштене у селекцију. 

 Песме се потписују искључиво шифром. Уколико су песме потписане именом, 

презименом или именом и презименом аутора, рукопис неће бити уврштен у селекцију 

жирија.  

 Заједно са песмама, у засебној запечаћеној коверти, аутор је дужан да достави у 

једном примерку одштампано разрешење шифре које мора садржати:  

- име и презиме, 

- адресу пребивалишта, 

- контакт телефон, 

- адресу електронске поште и 

- стваралачку биографију не дужу од 1000 карактера. 

 

Песник који конкурише за награду је сагласан да његове песме, потписане пуним 

именом и презименом, као и његова стваралачка биографија буду штампани двојезично у 

едицији Златна струна на српском и једном светском језику. 

Одлуку о томе на који ће језик бити преведена збирка песама добитника награде 

доноси директор Фестивала уз консултације са добитником. 

На конкурсу не могу учествовати: актуелни и некадашњи чланови жирија, 

директор Фестивала, чланови Организационог одбора, уредници програма, лица 

ангажована на реализацији Фестивала, као ни лица која не стварају на српском језику.  

   

Члан 9. 

 Председник жирија је дужан да најкасније 15. јуна сазове седницу жирија на којој 

ће разматрати пристигле песме и донети одлуку о добитнику.  

 Коверте са разрешењем шифара и личним подацима песника који су конкурисали 

за награду остају у дирекцији Фестивала и жири у њих не може имати увид. 

 

Члан 10. 

 Жири своју одлуку може донети једногласно или већином гласова. У образложењу 

жирија мора бити истакнуто да ли је одлука донета једногласно или већином гласова.  

 Издвојено мишљење члана жирија може бити садржано у образложењу једино 

уколико члан жирија на томе инсистира.   

   

 



Члан 11. 

Жири ће одабрати три најбоља аутора и поређати их по редоследу од првог до 

трећег места. 

 Истог дана пошто жири донесе одлуку о три најбоља аутора, директор Фестивала 

или лице које он задужи, приступиће отварању коверте са разрешењем шифре и личним 

подацима песника чија је песма прва по редоследу. 

 Уколико аутор не испуњава услове из Чл. 7. овог Правилника, његов рукопис ће 

бити дисквалификован, а биће разрешена шифра рукописа следећег по редоследу. 

 Уколико ни други или трећи рукопис не испуњава услове из Чл. 7. овог 

Правилника, награда Златна струна за ту годину неће бити додељена. 

 Изузетно, уколико жири сматра да међу приспелим рукописима осим ова три 

постоји још неки који завређује награду, могу предложити неки од њих, али само ако је 

њихова одлука о избору рукописа једногласна. 

 Чланови жирија имају обавезу да одлуку поткрепе писаним образложењем. 

 Писано образложење је саставни део публикације Златна струна. 

  

Члан 12. 

 Уколико чланови жирија одлуку не донесу у року предвиђеним овим Правилником, 

награда за текућу годину неће бити додељена, а жири ће бити распуштен без права на 

поновно именовање актуелних чланова. 

 Одлуком жирија сматраће се и писано обавештење директору Фестивала да од 

пристиглих рукописа за текућу годину ниједан нема значајну естетску вредност, те да 

жири сматра да награду не треба доделити. 

 Одлука из ст. 2. овог Члана мора бити донета једногласно. Уколико је одлука 

донета већином гласова, поступиће се по ст. 1. овог Члана. 

 

Члан 13. 

 Чланови жирија обавезују се на строгу дискрецију током вршења поверене 

функције. 

 Имена чланова жирија могу бити саопштена јавности тек пошто одлука о награди 

буде донета. 

 Чланови Организационог одбора, као и сва радна тела Фестивала, имају за обавезу 

да као службену тајну чувају информације о члановима жирија до доношења одлуке. 

 

Члан 14. 

 Директор Фестивала је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема Одлуке и 

образложења обавести добитника о одлуци жирија. 

 Уколико добитник одбије награду, директор Фестивала ће о томе обавестити жири, 

а они ће у року од 48 сати по рангу из Чл. 10. овог Правилника именовати добитника и 

написати образложење.  

 Овај члан биће примењен и у случајевима предвиђеним Чл. 3. ст. 3. 

 

Члан 15. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 Правилник ће бити доступан јавности путем званичног сајта Фестивала. 

 


