
У складу са Статутом и Правилником о раду Међународног фестивала поезије 

Смедеревска песничка јесен, Организациони одбор фестивала доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ЗЛАТНИ КЉУЧ СМЕДЕРЕВА 

 

 

Члан 1. 

 Награда Златни кључ Смедерева је песничко признање које Фестивал додељује 

у складу са Одлуком Скупштине града Смедерева и Правилником о раду Фестивала. 

 

Члан 2.  

 Награда Златни кључ Смедерева се додељује једном годишње једној особи за 

укупно песничко стваралаштво. 

 Уколико је песник/песникиња једном добила награду, она не може поново бити 

у конкуренцији за доделу исте. 

 

Члан 3. 

 Награду Златни кључ Смедерева додељује Одбор за доделу награде који чине 

три члана. 

 Чланове Одбора за доделу награде именује Организациони одбор фестивала на 

предлог директора Фестивала. 

 Мандат чланова Одбора за доделу награде траје једну годину и могу поново 

бити бирани на ту функцију. 

 Чланови Одбора за доделу награде морају бити неоспорни познаваоци 

песничког стваралаштва, признати песници, као и други истакнути посленици речи: 

преводиоци, књижевни критичари, професори Универзитета који су професионално 

повезани са песничким стваралаштвом... 

 

Члан 4. 

 Организациони одбор фестивала мора именовати чланове Одбора за доделу 

награде најкасније до 15. фебруара за наредну годину. 

 Уредник програма је дужан да до овог датума, у договору са директором 

Фестивала, објави позив за предлоге кандидата за награду. 

 

Члан 5. 

 Песнике могу номиновати: 

- издавачи 

- удружења књижевника 

- удружења преводилаца 

- преводиоци (чланови репрезентативних удружења преводилаца) 

- песници (чланови репрезентативних удружења књижевника) 

- најмање једна трећина чланова Организационог одбора фестивала 

- уредник програма Златни кључ Смедерева. 

 

Члан 6. 

 За сваки предлог предлагач је дужан да достави: 

- биобиблиографију песника/песникиње 

- најмање 20 песама предложеног аутора на језику оригинала и у преводу на 

српски језик (уколико се ради о иностраном аутору) 

- списак награда које је аутор добио 



- исечке из штампаних медија или клипинг из електронских медија у којима се 

говори о ауторовом стваралаштву 

- образложење кандидатуре не дуже од 3000 карактера 

- писану потрвду аутора да прихвата номинацију и да ће, уколико буде награђен, 

присуствовати уручењу награде на Фестивалу. 

 

Члан 7. 

 Рок за подношење предлога је 01. април текуће године. 

 

Члан 8. 

 Предлози се достављају у штампаном облику поштом или лично извршном 

продуценту Фестивала у затвореној коверти без назнака који аутор је номинован, са 

напоменом на коверти: Златни кључ Смедерева. 

 Извршни продуцент Фестивала после рока предвиђеног Чл. 7. овог Правилника 

заводи пристигле номинације у електронску деловодну књигу, те неотворене коверте 

доставља члановима Одбора за доделу награде не касније од 15. априла текуће године. 

 

Члан 9. 

 Чланови Одбора за доделу награде неће разматрати предлоге који не испуњавају 

услове наведене у Чл. 6. и Чл. 7. 

 Чланови Одбора за доделу награде, такође, неће разматрати предлоге уколико 

кандидат за награду тренутно обавља функцију директора Фестивала или члана 

Организационог одбора фестивала. 

 Чланови Одбора за доделу награде, изузетно, могу разматрати предлог 

кандидатуре некадашњих чланова Организационог одбора и некадашњих директора, 

само уколико се са тим сложи актуелни Организациони одбор двотрећинском већином 

гласова. 

 

Члан 10. 

 Одлука Одбора за доделу награде је пуноважна уколико је донета већином 

гласова и уколико су је потписали сви његови чланови. 

 

Члан 11. 

 

 Чланови Одбора за доделу награде морају одлуку донети најкасније до 15. маја 

текуће године. 

 Чланови Одбора за доделу награде имају обавезу да одлуку поткрепе писаним 

образложењем. 

 

Члан 12. 

 

 Уколико чланови Одбора за доделу награде одлуку не донесу у року 

предвиђеним овим Правилником или сви чланови не потпишу Одлуку, директор 

Фестивала ће именовати нови Одбор за доделу награде најкасније у року од 7 (седам) 

дана од дана истицања поменутог рока. 

 Нови Одбор за доделу награде има рок од 30 (тридесет) дана од дана именовања 

да донесе одлуку по истим критеријумима. 

 Уколико ни нови Одбор за доделу награде не донесе одлуку у року наведеном у 

Чл. 11. овог Правилника, награда за ту годину неће бити додељена.  



Члан 13. 

 Чланови Одбора за доделу награде обавезују се на строгу дискрецију током 

вршења поверене функције. 

 Имена чланова Одбора за доделу награде 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 Одбора за доделу 

награде до саопштавања одлуке јавности. 

 

Члан 14. 

 Пошто Одбор за доделу награде донесе одлуку о лауреату, у року од 24 часа 

обавештава директора Фестивала. 

 Одбор за доделу награде дужан је да у року од 3 (три) дана директору 

Фестивала достави Одлуку и образложење у писаној форми. 

 

Члан 15. 

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

и образложења обавести чланове Организационог одбора електронским путем, а у 

истом периоду и добитника. 

 

Члан 16. 

 Директор Фестивала је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана 

обавештавања добитника награде, о додељеној награди обавести јавност путем 

конференције за новинаре или саопштења упућеног медијским кућама. 

 

Члан 17. 

 Награда Златни кључ Смедерева се састоји од позлаћене копије средњовековног 

кључа Смедерева, новчаног износа и објављивања двојезичне књиге до сада 

необјављеног избора песама лауреата. 

 Висину новчане награде утврђује Организациони одбор Фестивала, а у складу 

са Одлуком Скупштине града Смедерева. 

 Уређивање двојезичне књиге добитника обавља уредник програма Златни кључ 

уз сарадњу са аутором. 

 

Члан 18.  

 Део награде Златни кључ Смедерева (позлаћену копију кључа средњовековног 

Смедерева) на пригодној свечаности у оквиру Фестивала додељује градоначелник 

Смедерева или друго лице које градоначелник овласти. 

 Новчани део награде се уплаћује на рачун примаоца награде. 

 Први примерак одштампане двојезичне књиге може уручити директор 

Фестивала, председник Организационог одбора, генерални спонзор или спонзор 

награде. 

 Одлуку о уручењу првог примерка одштампане књиге доноси директор 

Фестивала. 

 

Члан 19. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 Правилник ће бити доступан јавности путем званичног сајта Фестивала. 

 


