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Пословник о раду жирија за доделу Награде "Павле Стефановић" 

  
 

  1. Жири може да ради и одлучује само у пуном саставу. 

  

 2. Секретар  УКСа, који је уједно и секретар жирија, обраћа 

се уредницима електронских и штампаних медија да изаберу најбоље 

текстове својих сарадника објављене током претходне године и да их 

пошаљу УКСу уз образложење, најкасније до краја фебруара.  

Узимају се у обзир само радови објављени/емитовани на српском 

језику. 
 

3. Прелиминарни састанак жирија одржава се крајем 

фебруара или почетком марта, којом приликом се евидентирају до тада 

приспели предлози, као и они које лично подносе поједини чланови 

жирија. 

  

4. На првом селекционом састанку жирија утврђује се коначна листа 

приспелих предлога. Када је коначна листа утврђена, сви чланови 

жирија изјашњавају се о томе да ли сматрају да међу предложеним 

текстовима постоји онај коме може бити додељена  Награда «Павле 

Стефановић». 

 

5. Сваки члан жирија прави своју ранг листу  предлога (до 5), међу 

којима могу бити текстови свих врста и облика предвиђених 

Правилником о Награди (тачка 2). Уколико неки од аутора имају 

два текста (предавања, циклуса емисија, две збирке текстова, итд.) или 

више  њих у конкуренцији, чланови жирија се – договорно – 

одлучују  само за  један од сваког аутора, који остаје у конкуренцији.  
 

6. Сваки члан жирија оцењује кандидате са уже листе са 1 до 5 бодова. 

 Уколико се на две листе или више  њих појављују исти предлози, од 

њих се формира ужа листа кандидата.  
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7. Уколико један кандидат добије најмање 3 пута по 5 бодова, он је 

добитник Награде. Ако се то не деси, онда три текста која у укупном 

редоследу добију највише бодова, улазе у ужи избор. Изузетно, ако се 

на трећем месту налази више кандидата са истим бројем бодова, сви 

улазе у ужи избор. 
 

8. Завршни поступак доношења одлуке: 

 сваки члан жирија утврђује свој предлог за награду уз усмено 

образложење свог избора. У случају да ниједно дело не добије већину 

гласова жирија (3), гласање се понавља за два дела са највећим бројем 

гласова. Уколико ни после поновљеног гласања ниједно од два дела не 

добије већину гласова жирија, награда се за ту годину не додељује.  

 

 

 

 

 


