На основу чланова 34. и 43. Статута УЕПС-а, Удружења за тржишне комуникације Србије,
предлога са седнице Клуба лауреата одржане 9. марта 2018. године, Управни одбор УЕПС-а,
на својој седници одржаној дана 10.07. 2018. године, доноси:

Правилник за доделу награде за животно дело
Oвим Правилником се утврђују критеријуми, поступак и начини додељивања Нaграде
за животно дело Удружења за тржишне комункације Србије (у даљем тексту УЕПС) .
1. Награда УЕПС-а за животно дело (у даљем тексту: Награда) додељује се за изузетан
професионални и друштвени рад у области тржишних комуникација.
2. Награда се додељује сваке друге (непарне) године.
3. Кандидате за Награду могу да предлажу све чланице удружења достављањем
образложених предлога на јавни позив УЕПС-а објављен na сајту УЕПС-а и упућен на
мејлинг листе чланица који треба да буду достаљени најкасније до 31. децембра
предизборне (парне) године.
4. За Награду могу бити кандидовани сви који су професионално у тржишним
комуникацијама Србије присутни најмање 20 година.
5. Oсим наведеног, следећи критеријуми ће бити посебно вредновани:
- рад на унапређењу и подизању стандарда струке кроз креативност односно
иновативност
- установљавање и примена нових модела тржишних комуникација у извршном и
управљачком ниову/сегменту
- професионална репутација у струци
- друштвена одговорност
6. Образложени предлог треба да садржи:
- биографију кандидата,
- објављене радове/дела (текстови, књиге...) и остале референтне пројекте
- одржана предавања
- освојене награде и признања (у оквиру тима и самостално),
- допринос развоју УЕПС-а и друштвени ангажман на афирмисању струке у широј
друштвеној заједници.

- остале релеватне податке из професионалног опуса кандидата.
7. Опис кандидатуре треба да буде досатвљен у Ворд документу образложен у
максимално 1800 карактера са размацима. Приложена биографија може бити
достављена у Ворд документу или ПДФ формату на једној А4 страни.
8. Награду додељује Жири досадашњих добитника, састављен од активних чланова
Клуба лауреата на основу увида у приспеле предлоге, на седници која се одржава
најкасније до 31. марта у изборној (непарној) години.
Жири разматра све приспеле предлоге и гласањем се опредељује између предложених
кандидата. Уколико има више приспелих предлога, жири може у електорнској преписци
пре седнице, да направи ужи избор кандидата.
Уколико је достављен само један предлог, жири се опредељује гласањем „за“ и „против“
9. Награда за животно дело се додељује искључиво једном кандидату. Може се
доделити само једанпут једном кандидату.
10. У случају да жири лауреата не може да се одлучи између два или више кандидата, о
добитнику већином гласова, као крајња инстанца, одлучује Управни одбор УЕПС-а.
11. Потврду избора добитника награде за животно дело, као и за остала годишња
признања, даје Управни одбор УЕПС-а.
12. Тек када Управни одбор потврди предлог Клуба лауреата, он постаје пуноважан.
Чланови Клуба лауреата немају право да свог кандидата предложеног за награду
извештавају да ју је добио све док то не потврди Управни одбор УЕПС-а.
13. Следствено томе, Управни одбор УЕПС-а има право да не прихвати предлог Клуба
лауреата у случају да кандидат не задовољава Правилником прописане услове за
добитника годишње награде. У том случају, Клуб лауреата може да предложи другог
кандидата, а ако ни он не буде задовољавао прописане услове, добитника онда бира
Управни одбор УЕПС-а, као и за остале категорије – простом већином или ако процени да
нема одговарајућег кандидата, доноси одлуку да се награда не додели.
14. Графичка решења признања усваја Управни одбор УЕПС-а.
15. Овај Правилник ступа на снагу 10.07.2018.

