Правилник о раду МФП СПЈ
У складу са одредбама Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/2011 - др.
закон), Oдлуке о манифестацијама и фестивалима у области културе и туризма од значаја за град
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014 и 3/2019) и Статута Фестивала, на
седници Скупштине Фестивала, одржаној _______________, у Смедереву, усвојен је
ПРАВИЛНИК О РАДУ МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА
ПОЕЗИЈЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење грађана Смедеревска песничка јесен организује стални међународни фестивал
поезије под називом Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен“.
На Фестивалу учествују песници, преводиоци, књижевни критичари и теоретичари
књижевности, као и уметници из других области из земље и иностранства по позиву директора
Фестивала, а на предлог уредника програмских целина.
Члан 2.
Организатор Фестивала је УГ Смедеревска песничка јесен уз претходну сагласност Града
Смедерева оличену у Oдлуци о манифестацијама и фестивалима у области културе и туризма од
значаја за град Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014 и 3/2019).
Члан 3.
Фестивал се одвија по одредбама овог Правилника. Овим правилником се регулишу
елементи који се тичу организације, програма, награда и признања које додељује Фестивал.
Рад Одбора за доделу награде и рад жирија регулише се посебним правилницима који
морају бити у складу са овим Правилником.
Члан 4.
Фестивал је установљен као селекција међународног поетског стваралаштва и подразумева
како главни, тако и пратећи програм, који на предлог директора Фестивала усваја Организациони
одбор.
Члан 5.
Фестивал се одржава у Центру за културу Смедерево и другим локацијама које, у складу са
програмом, одреди Организациони одбор.
Циљ Фестивала је да се кроз промовисање поезије и укрштања различитих поетских израза
из целог света, ојача међународна сарадња и подстиче књижевно, а нарочито песничко
стваралаштво.
Члан 6.
Фестивал се одржава сваке године током октобра.
Изузетно, Фестивал се може одржати у другом термину, у случају више силе.
Одлуку о могућим одступањима из става 1. овог члана доноси Организациони одбор на
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образложени предлог директора Фестивала.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФЕСТИВАЛА
Члан 7.
За организовање, одржавање и популаризацију Фестивала, образује се Организациони
одбор Фестивала који, на предлог председника Организационог одбора и директора Фестивала
именује Градско веће града Смедерева.
Организациони одбор Фестивала има председника, заменика председника, секретара и
чланове.
У Организациони одбор Фестивала се именују уредници засебних програмских целина,
чланови Градског већа Смедерева задужени за ресор културе и образовања и васпитања, директор
и извршни продуцент Фестивала.
Градско веће ће, у складу са потребом, именовати и додатна лица која нису обухваћена
ставом 3. овог Правилника.
Мандат чланова Организационог одбора ограничен је у складу са одлуком Градског већа.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члан 8.
Организациони одбор Фестивала:
доноси пословник којим ближе уређује свој рад,
даје сагласност на програм Фестивала,
даје сагласност на финансијски план Фестивала,
разматра и усваја извештај о реализацији Фестивала,
разматра и усваја финансијски извештај Фестивала,
усваја правилнике и остала акта предвиђена овим Правилником,
на предлог директора Фестивала или уредника програма, а у складу са посебним
правилницима, именује чланове жирија и одбора за доделу награда и признања,
обавља и друге послове утврђене законом и овим Правилником.

Организациони одбор Фестивала може образовати стална или привремена радна тела. Радна
тела разматрају и дају мишљење о појединим питањима и извршавају послове које им повери
Организациони одбор.
НАГРАДЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 9.
Фестивал, у складу са вишедеценијском традицијом, додељује следеће награде:
Награда Златни кључ Смедерева, за свеукупан песнички опус аутора из читавог света;
Награда Златни кључић, за свеукупни допринос поетском стваралаштву за децу;
Награда Златна струна, за најбољу необјављену књигу у рукопису аутора на српском
језику (по конкурсу);
Повељу Златко Красни, за свеукупни опус преводиоца поезије са српског или на српски
језик;
Награда Смедеревски Орфеј, награда за најбољу необјављену песму завичајног аутора (по
конкурсу);
Награде Златно словце, за најбоље песме деце нижих разреда основних школа (по
конкурсу);
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7. Награда Томислав Стевановић, за најлепшу песму о Смедереву (по конкурсу)
8. Повеља листа Наш глас, за афирмацију завичајног песништва.
Додељивање и услови за доделу горенаведених награда и признања ближе се уређују
засебним правилницима.
Члан 10.
Изузетно, Организациони одбор Фестивала може установити специјалну награду или
признање која није предвиђења овим Правилником уколико се за тим укаже посебна потреба
(јубилеји, годишњице, сећања...).
Специјална награда или признање не могу постати сталне награде или признања.
ОРГАНИ ФЕСТИВАЛА
Директор Фестивала
Члан 11.
Функцију директора Фестивала обавља директор Удружења у складу са Статутом
Удружења.
Члан 12.
Директор Фестивала обавља послове прописане Статутом Удружења.
Члан 13.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Фестивала.
Уредници програма
Члан 14.
Фестивал има девет засебних програмских целина: Златни кључ, Златни кључић, Златно
словце, Златна струна, Смедеревски Орфеј, Златко Красни, Томислав Стевановић, Меридијани,
Сајам поезије и публикацију Песнички меридијани Смедерева, којима координирају уредници.
Уреднике програма бира и разрешава Организациони одбор Фестивала, већином гласова од
броја присутних чланова Одбора, на предлог директора.
Мандат уредника траје четири године и може поново бити биран на исту функцију.
Једна особа може уређивати више програма.
Уредници програма: Златни кључ, Златни кључић, Златна струна, Смедеревски Орфеј,
Томислав Стевановић и Златко Красни уједно су и чланови жирија за доделу награда и признања
у оквиру ових програма за време трајања мандата.
Чланови жирија за награду Златни кључић истовремено обављају функцију и чланова
жирија за награду Златно словце.
Уредник програма може предложити и друго лице које ће обављати дужност члана жирија у
складу са правилницима.
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Члан 15.
Уредник програма:
1. сачињава предлог програма и финансијски план за свој програм у оквиру Фестивала;
2. пише пројекте и извештаје или делове пројеката и извештаја, у складу са упутствима
директора;
3. руководи фестивалским целинама, организује их, координира, стара се о реализацији и
одговара за успешност реализације програмских целина;
4. предлаже чланове жирија или одбора за доделу награда и признања у оквиру свог програма;
5. предлаже директору пратеће програме Фестивала;
6. редовно информише директора о реализацији послова из своје надлежности;
7. учествује у раду Организационог одбора;
8. обавља послове које му повери Организациони одбор или директор Фестивала;
9. стара се о спровођењу одлука Организационог одбора у сарадњи са директором Фестивала;
10. обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом, овим Правилником и општим
актима Фестивала.
Члан 16.
Уредник програма за свој рад одговара Организационом одбору и директору Фестивала.
Извршни продуцент
Члан 17.
Извршног продуцента бира и разрешава директор Фестивала.
Мандат извршног продуцента траје четири године и може поново бити биран на исту
функцију.
Члан 18.
Извршни продуцент:
1. руководи административним, стручним и правним пословима;
2. помаже директору у обједињавању и креирању програма Фестивала и финансијског плана,
у складу са предлозима уредника програма;
3. обавља послове које му повери директор Фестивала и Организациони одбор;
4. креира и предлаже маркетиншку и ПР политику Фестивала;
5. организује и реализује све неопходне радње у припремним фазама Фестивала (организација
смештаја, исхране, штампања, превоза...)
6. координира функционисање Фестивала у данима трајања;
7. даје предлог директору и уредницима програма о визуелном идентитету фестивалских
програма;
8. стара се о свим елементима (сценографија, музика, светла, ВЈ...) неопходних за реализацију
фестивалских програма;
9. организује уређивање и редовно ажурирање сајта и друштвених мрежа;
10. стара се о правилном коришћењу визуелног идентитета Фестивала;
11. организује прикупљање и архивирање фото/видео/аудио документације Фестивала;
12. присуствује седницама Организационог одбора;
13. обавља и друге послове, у складу са законом, овим Правилником и општим актима
Фестивала.
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Члан 19.
Извршни продуцент за свој рад одговара директору Фестивала.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
На сва питања која нису регулисана овим Правилником непосредно ће се примењивати
одредбе Статута Фестивала, Закона о удружењима и Oдлуке о манифестацијама и фестивалима у
области културе и туризма од значаја за град Смедерево.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
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