
У складу са Статутом Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка 

јесен и Правилником о раду Фестивала, Организациони одбор фестивала, на седници 

одржаној ________ 2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ЗЛАТНО СЛОВЦЕ 

 

 

Члан 1. 

 Награда Златно словце је песничко признање које Фестивал, у складу са 

Одлуком Организационог одбора фестивала, додељује за песничко стваралаштво 

ученика млађих разреда основних школа са територије Општине Смедерево. 

 

Члан 2.  

 Награда Златно словце је саставни део програма Златни кључић. 

 Конкурс се расписује на одређену тему са идентичним насловом за све песме, а 

то је наслов једне песме аутора који те године добија награду Златни кључић. 

 

Члан 3.  

 Награда Златно словце се додељује једном годишње. 

 На конкурсу могу учествовати ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда 

основних школа са територије Града Смедерева. 

На основу расписаног конкурса, од приспелих радова жири ће одабрати 12 

најуспешнијих песама, за сваки узраст по три песме. 

Изузетно, ако жири оцени да међу пристиглим песмама не може да изабере 

радове довољно квалитетне да се испоштује критеријум узраста аутора, изабраће 12 

најуспешнијих радова без обзира на узраст аутора. 

 За награду Златно словце аутори могу конкурисати самостално или 

организовано у оквиру своје школе или свог одељења. 

Један аутор може конкурисати са највише две песме које не смеју бити дуже од 

30 стихова. 

 

Члан 4. 

Награда Златно слове се састоји од: 

- објављивања изабране песме у Зборнику Златно словце, 

- дипломе и 

- књиге изабраних песама добитника награде Златни кључић. 

 

Члан 5. 

Чланови жирија за награду Златни кључић уједно су и чланови жирија за 

награду Златно словце.  

Члан 6. 

Чланови Жирија ће се међусобно договорити ко ће председавати радом жирија. 

 

Члан 7. 

Конкурс се мора расписати са почетком нове школске године, најкасније до 5. 

септембра. 

Рок за пристизање радова биће донет у складу са датумом одржавања 

Фестивала. 

По окончању конкурса Уредник је дужан да члановима жирија најкасније у року 

од три дана достави пристигле радове. 



Жири је обавезан да током наредних седам дана изабере радове који ће бити 

награђени и своју писану одлуку доставе Директору Фестивала. 

 

Члан 8. 

 Одлука Жирија за доделу награде је пуноважна уколико је донета већином 

гласова и уколико су је потписали сви његови чланови. 

 

Члан 9. 

 Уколико чланови Жирија за доделу награде одлуку не донесу у року 

предвиђеном овим Правилником, или сви чланови не потпишу Одлуку, директор 

Фестивала ће именовати нови Жири за доделу награде најкасније у року од 3 (три) дана 

од дана истицања поменутог рока. 

 Нови Жири за доделу награде има рок од 5 (пет) дана од дана именовања да 

донесе одлуку по истим критеријумима. 

 

Члан 10. 

 Чланови Жирија за доделу награде обавезују се на строгу дискрецију током 

вршења поверене функције. 

 Имена чланова Жирија 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 Жирија за доделу 

награде до доношења одлуке. 

 

Члан 11. 

 Пошто Жири за доделу награде донесе одлуку о изабраним ауторима и достави 

је директору Фестивала, он или Уредник програма дужни су да у року од 3 (три) дана 

обавесте изабране ауторе о овој одлуци. 

 

Члан 12. 

 Директор Фестивала ће о добитнику и додељеној награди обавестити јавност 

путем конференције за новинаре или саопштења упућеног медијским кућама. 

 

Члан 13. 

Награда Златно словце уручује се на пригодној свечаности у оквиру Фестивала, 

у складу са усвојеном програмском концепцијом за ту годину. 

 

Члан 14. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 Правилник ће бити доступан јавности путем званичног сајта Фестивала. 


