На основу члана 21. Став 1. Тачка 8. Статута Удружења за пејзажну хортикултуру Србије,
Управни одбор Удружења за пејзажну хортикултуру Србије на седници одржаној 08. 12.
2014. године, донео је:

ПРАВИЛНИК
О
НАГРАДАМА И ПРИЗНАЊИМА УДРУЖЕЊА ЗА ПЕЈЗАЖНУ
ХОРТИКУЛТУРУ СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим правилником се установљавају награде и признања Удружења за пејзажну
хортикултуру Србије (у даљем тексту: Удружење), услови и поступак доделе награда.
Члан 2.
Награде и признања Удружења се додељују члановима Удружења и другим лицима
као признање и стимулација за успех и напредак у струци, и то:
1) за животно дело;
2) за изузетно достигнуће и допринос у струци из делатности чланова Удружења;
3) за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере.
4) најбољем студенту четврте године Одсека за пејзажну архитектуру и
хортикултуру у текућој години на основу укупне просечне оцене у текућој
школској години закључно са 31.јануаром.
Члан 3.
Награде које Удружење додељује јесу:
1) Повеља (признање, захвалница);
2) Повеља са новчаном наградом;
3) Новчана награда.
Члан 4.
Право подношења предлога за доделу награде имају сви органи и тела Удружење
матични факултети, као и најмање 15чланова Удружење
Одлуку о додели награде Удружења доноси Управни одбор Удружења на предлог
Комисије коју образује за утврђивање испуњености услова за доделу награда у складу са
критеријумима утврђеним од стране Управног одбора.
Члан 5.
Додељивање награда се врши једанпут годишње, на годишњој Скупштини УПХС.
Награда се предаје добитнику у свечаном поступку који посебном одлуком утврђује
Управни одбор Удружења.

Члан 6.
У току календарске године Удружење може да додели:
1) једну награду за животно дело;
2) највише три награде и/или признања за изузетно достигнуће и допринос у
струци из делатности чланова Удружења;
3) највише три награде за остваривање изузетних резултата на почетку стручне
каријере;
4) једну награду најбољем студенту четврте године Одсека за пејзажну архитектуру
и хортикултуру.
Једно лице може добити награду за животно дело само једанпут.
Члан 7.
Фонд за новчане награде одређује се Финансијским планом Удружења.
Члан 8.
Управни одбор Удружења утврђује одлуком изглед Повеље (захвалнице) и висину
новчане награде из члана 3. овог правилника.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Удружења и Интернет презентацији Удружења.

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
УДРУЖЕЊА ЗА ПЕЈЗАЖНУ ХОРТИКУЛТУРУ
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