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Из славистичког живота

ПОВЕЉА „РАДОВАН КОШУТИЋ“
На основу члана 22, тачка 13 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина
Друштва на заседању од 10. јануара 2014. године успоставља Повељу „Радован Кошутић“
и усваја Правилник о додељивању Повеље „Радован Кошутић“, који гласи:
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ ПОВЕЉЕ „РАДОВАН КОШУТИЋ“
Члан 1
У част оснивача српске високошколске славистике, Славистичко друштво Србије
(даље: Друштво) додељује Повељу „Радован Кошутић“ (даље: Повеља) активним славистима који живе и раде на територији Републике Србије за укупан допринос научном
и педагошком раду на пољу источних и западних словенских језика, књижевности и
култура у српској средини или за најбоље монографско научно дело из ове области, издато у текућој години.
Повеља се додељује по правилу једном годишње. При избору кандидата за Повељу
узима се у обзир њихов укупан допринос славистичкој науци или референтне студије
објављене у три последње године.
Члан 2
Повељу потписују председник Друштва и председник Одбора за доделу Повеље
(даље: Одбор).
Члан 3
Право предлагања кандидата за награду имају појединци и институције. На основу
писмено образложених предлога, одлуку о добитнику Повеље доноси Одбор. Одбор је
самосталан у одлучивању.
Члан 4
Одбор од седам чланова са мандатом на четири године образује Скупштина Друштва.
Чланови Одбора су научни радници у области славистике из више славистичких научних институција. Број мандата члана Одбора ограничен је на највише два узастопна изборна периода.
Члан Одбора може бити предложен за доделу Повеље, али у том случају предлагач
мора бити искључиво лице ван састава Одбора и Управе Друштва, а одлука се доноси
са једним гласом мање. Евентуално предложени члан Одбора има право вета на поступак одлучивања о сопственој кандидатури, што су остали чланови Одбора дужни уважавати.
Члан 5
Чланови Одбора из свог састава бирају председника са мандатом од четири године.
Члан 6
Писмено образложени предлози за доделу Повеље достављају се председнику
Одбора лично или преко Друштва до 31. октобра текуће године.
Одбор о поднетим предлозима расправља на седници на којој је присутно најмање
половина чланова и одлучује већином гласова присутних. Председник Одбора о одлуци
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извештава Друштво (председника и Управу) у року од 15 дана, а најкасније до 20. новембра текуће године.
Друштво обавештава лауреата о додељеној му награди и издаје саопштење за јавност
до краја текуће године.
Члан 7
Награду уручују председници Друштва и Одбора на свечаном отварању традиционалног зимског скупа слависта Србије почетком наредне године.
Члан 8
Образложење предлога за награду објављује се у часопису Славистика – органу
Друштва.
Одбор за доделу Повеље „Радован Кошутић“
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

проф. др Богдан Косановић
проф. др Ксенија Кончаревић
проф. др Петар Буњак
академик Предраг Пипер
проф. др Александра Корда-Петровић
проф. др Ана Марић
проф. др Јанко Рамач

