РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ УКРАЈИНСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу Признања НСУНМ у 2019.години
Национални савет украјинске националне мањине сваке године додењује признања за посебан
допринос установа, удружења и појединаца на очувању украјинског националног идентитета и
промовисање украјинске националне заједнице у Републици Србији у области културе, образовања,
информисања и другим областима друштвеног живота.
1. Признања се додељују за резултате постигнуте:
- у предходној години и
- за дугогодишње збирно стваралаштво.
2. Признање може бити додељено физичком и правном лицу.
3. Признање може добити држављанин Републике Србије.
4. Правно лице мора бити регистровано на територији Републике Србије.
Право на Признање могу стећи; установа, удружење или појединац за постигнуте резултате у
оквиру делатности:
У области културе:
− Књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, преводилаштво) (публиковано дело
књижевног, публицистичког, научно-истраживачког и преводилачког стваралаштва)
− Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) (изведено музичко или музичко сценско
дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове
врсте)
− Ликовне и примењене уметности, визуелне уметности (изложено односно презентовано дело у
галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног
стваралаштва)
− Сценско стваралаштво и интерпретација (изведено односно приказано дело на позоришној сцени
и другом простору намењеном за извођење позоришних дела)
− Кинематографија и аудио визуелно стваралаштво (приказано филмско и ли радио телевизијско
остварење)
− Уметничка фотографија
− Дигитално стваралаштво и мултимедији
− Остала музичка, говорна, артистичка извођења културних дела
− За изузетне резултате у области културе украјинске националне заједнице (нови културни
садржаји, очување и заштита културних добара, а посебно изворног аматерског стваралаштва и
очувања нематеријалног културног наслеђа) и друге активности на плану унапређења и очувања
културе.

У области образовања:
− Студент који има просек преко 9.50

− Ђак генерације у основној или средњој школи
− Освојена прва три места на државном или међународном такмичењу
− Изузетна постигнућа у књижевности или образовању

−
−
−

−

−

У области информисања:
Увођење нових програмских садржаја
Објективност и благовременост у информисању
Остварење појединца у новинарству и публицистици, за серију или више написа, телевизијских
или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за украјинску
националну заједницу.
Остварена признања из сфере новинарства на такмичењима у земљи и међународним
такмичењима са остварењима којима је представљена украјинска национална заједница,
мултикултурализам наше средине и матерњи језик.
Друге активности у циљу развоја и унапређења ове области у призми остваривања тежњи
украјинске националне заједнице Србије.
У области научно истраживачког рада
У области спорта
У другим областима друштвеног живота

-

Предлоге за признање НСУНМ могу поднети физичка и правна лица, колективи и удружења.
Предлагачи кандидата за признања могу бити и сами одбори НСУНМ.
Предлози се достављају у писаној форми, са образложењем, подацима о кандидату, његовом
стваралаштву, опису рада и постигнутим резултатима.
Рок за подношеље предлога је 20. априла 2019. године.
Предлоге за доделу признања слати на следећу адресу:
Национални савет украјинске националне мањине
25230 Кула
Маршала Тита 119

Неблаговремено достављени предлози и непотпуна документација неће бити разматрана.
- Испуњеност услова утврђују Одбори НСУНМ, сваки за домен свог деловања.
- Коначну одлуку о добитницима Признања за дату годину доноси НСУНМ.
Додатне информације могу се добити у Националном савету украјинске националне мањине
Кула , М.Тита 119 или позивом на телефон 025/725 531.

