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ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ „ПАВЛЕ и МИЛКА ИВИЋ“

Члан 1
Славистичко друштво Србије (даље: Друштво) додељује годишњу награду ПАВЛЕ 

И МИЛКА ИВИЋ (даље: Награда) за најбољи рад из српске лингвистичке славистике 
објављен од 15. новембра претходне до 15. новембра текуће године.

Члан 2
О Награди се издаје диплома коју потписују председник Друштва и председник 

Одбора за доделу Награде (даље: Одбор).

Члан 3
Право предлагања кандидата за награду имају појединци и институције. На основу 

предлога одлуку о лауреату Награде 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 лингвистичке славистике из више слави-
стичких институција. Број мандата члана Одбора није ограничен.

Члан 5
Чланови Одбора из свог састава бирају председника са мандатом од четири године. 

Број мандата председника Одбора није ограничен.

Члан 6
Писмено образложени предлози за доделу Награде достављају се председнику 

Одбора лично или преко Друштва до 15. новембра 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 извештава Друштво 
(председника и Управу) до 25. новембра текуће године.

Друштво обавештава лауреата о додељеној му награди и издаје саопштење за јавност 
до 1. децембра текуће године.

Члан 7
Награду уручују председници Друштва и Одбора на свечаном отварању традицио-

налног зимског скупа слависта Србије у јануару наредне године.

Члан 8
Образложење предлога за награду објављује се у часопису Славистика – органу 

Друштва.

Члан 9
Доношењем овог Правилника ставља се ван снаге Правилник о Награди „Павле 

Ивић“ од 11. јануара 2011. године.

Одбор за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“:
1) проф. др Недељко Богдановић,
2) проф. др Гордана Јовановић,
3) проф. др Драгољуб Петровић,
4) проф. др Предраг Пипер, редовни члан САНУ,
5) проф. др Слободан Реметић, редовни члан АНУРС,
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6) проф. др Срето Танасић,
7) проф. др Бранкица Чигоја.




