На основу чл. 30. i 54. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ - БК, Главни
одбор, на седници одржаној 10.10.2009.године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАЊИМА, НАГРАДАМА И ПОКЛОНИМА

Члан 1.
Овом Одлуком се одређују награде, признања и поклони (у даљем
тексту: награде) Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК ( у даљем тексту: Покрет) и
уређује се начин њиховог додељивања, односно примања и давања .
Члан 2.
Награде се могу доделити појединцима и оганизацијама Покрета,
као и организацијама, нестраначким личностима, и појединцима који
нису чланови Покрета.
Члан 3
Награде и признања Покрета су повеље, захвалнице и плакете.
Члан 4.
Повеље се додељују члановима Покрета за следеће активности:
• Изузетан допринос у повећању броја чланова Покрета,
симпатизера и присталица,
• Значајна допринос на унапређивању угледа Покрета,
• Значајан допринос на материјалном јачању положаја
Покрета, односно у финансирању значајних пројеката,
• Значајне резултате на побољшању имиџа Покрета и медијској
презентацији.

Члан 5.
Захвалнице се дају појединцима, групама и колективима за
изузетно залагање и успешне резултате у реализацији конкретних
пројеката или спонзорисања појединачних и конкретних програмских и
других активности Покрета.
Члан 6.
Плакете Покрета додељују се појединцима и организацијама који
нису у Покрету (нестраначке личности и сл.) у знак захвалности за
успешну сарадњу или у циљу истицања заслуга појединца.
Члан 7.
Као део награде Извршни одбор може доделити новчана средства,
уметнички предмет ( слику, скулптуру, књигу и сл.) или други предмет
(златна значка Покрета , ручни сат и сл.) у складу са одлуком органа
који награду додељује.
Члан 8.
Награде могу да буду додељене за појединачне активности које су
организоване као посебан догађај или такмичење када се награде
установљавају за прво до трећег места, у зависности од резултата на
такмичењу.
Члан 9.
Изглед награде утврђује Креативни тим кога именује Извршни
одбор Главног одбора Покрета, уз обавезне елементе: лого Покрета,
потпис председника Покрета и печат Покрета.
Члан 10.
Ради евиденције датих и примљених награда, отвара се “Књига
протокола” у коју се уписује врста награде, прималац награде, повод
награде и датум уручења награде.
Књигу протокола
води Служба протокола Покрета у Служби
Покрета.
Члан 11.
Поклони које примају појединци или организације Покрета , а чија
вредност прелази 100 евра ( у динарској противредности) постају
власништво Покрета, заводе се у Књигу протокола и третирају као
основна средства.

Члан 12.
Поклоне које примају појединци или организације Покрета, а чија
вредност не прелази 100 евра у
динарској противвредности нису
обавезни да их пријаве или доставе Служби протокола Покрета.
Члан 13.
Појединци и организације Покрета који представљају делегата или
делегацију Покрета могу да носе поклоне у име Покрета појединцима и
организацијама.
Члан 14.
Врсту поклона, сходно нивоу дариваног и дародавца, одобрава
Извршни одбор Главног одбора Покрета на предлог Службе протокола
Покрета и Креативног тима.
Члан 15.
Одлуку о награди доноси Извршни одбор на предлог комисије коју
именује председник Покрета.
Комисија писаним путем обавештава све органе Покрета о
критеријумима за кандидовање органа, институција или појединаца,
року за предлагање и врстама награда које се додељују.
Члан 16.
Награде и признања добитницима уручује председник Покрета или
лице које он овласти.
Члан 17.
Уручивање награда и признања се врши по правилу на Дан
Покрета, 06. октобра текуће за претходну годину, или на крају догађаја
који је повод за награђивање.
Члан 18.
Награде и признања могу додељивати и општински одбори Покрета
Снага Србије у складу са својом одлуком, а плакeте уз сагласност
Извршног одбора главног одбора Покрета.

