ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ "ПАВЛЕ ВАСИЋ"
Члан 1.
Награда "Павле Васић" основана је са циљем да подстиче, развија и афирмише
критичко – теоријску мисао из области примењене уметности и дизајна у Србији.
Члан 2.
Оснивач Награде "Павле Васић" је Удружење ликовних уметника примењених
уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) и суоснивачи:
Друштво историчара уметности,
Музеј примењене уметности,
Факултет примењених уметности,
Музеј позоришне уметности,
Удружење уметничких критичара и
Београдски ТВ програм.
Члан 3.
Награда и Признање "Павле Васић" се додељују за текстове из области примењене
уметности и дизајна, примењени теоретски и критички рад у медијима, пратећи
једногодишњу продукцију објављену у свим врстама стручних публикација
(монографије, књиге, зборници) и ауторске изложбе историчара уметности.
Област примењене уметности према секцијама УЛУПУДС-а обухвата области које
покривају: архитектуру, дизајн, вајарство, текстил и савремено одевање, сценографију
и костимографију, сликарство и графику, уметничку фотографију, теорију, критику и
историју ликовне и примењене уметности.
Члан 4.
Оснива се Одбор Награде "Павле Васић". Оснивач Награде делегира у Одбор два (2)
своја представника, а суоснивачи по једног (1). Мандат Одбора траје четири (4) године.
Представници оснивача и суоснивача у Одбору могу да буду историчари уметности и
критичари. Одбор из својих редова бира председника.
Члан 5.
Оснивач доноси овај Правилник о додели Награде "Павле Васић", а Одбор именује
жири за награду и одлучује о активностима везаним за доделу Награде.
Члан 6.
Предлог за Награду "Павле Васић" могу упутити појединци, уз писмену препоруку,
установе, удружења и чланови Одбора.

Члан 7.
Одбор именује жири за награду из редова историчара уметности и критичара. Жири
ради у саставу од три (3) члана са мандатом од две (2) године.
Члан 8.
Одбор прати годишњу продукцију из домена примењене уметности и дизајна,
прикупља материјал и доставља жирију за доделу награде. Одбор има увид у
пријављене радове.
Члан 9.
Одлука о Награди и Признању доноси се већином гласова чланова жирија.
Члан 10.
Одлука жирија за доделу Награде и Признања саопштава се 12. марта приликом
свечаног уручења Награде.
Члан 11.
Награда "Павле Васић" састоји се од новчаног износа и повеље и може се добити само
једном. Признање "Павле Васић" састоји се од повеље и може се добити само једном.
Признање се додељује у зависности од одлуке Жирија. Награда и Признање су
недељиви.
Члан 12.
Седиште Одбора награде "Павле Васић" налази се у УЛУПУДСу. У седишту Одбора
обављају се сви припремни и административни послови за доделу Награде.
Kандидати су дужни да доставе три примерка рада са којим конкуришу за Награду
Одлука о Награди ставља се на увид Управном одбору и Уметничком савету оснивача
УЛУПУДСа.
Правилник је усвојен на састанку Управног одбора од 29 априла 2010. године.
Допуна Правилника је усвојена на састанку Управног одбора од 17. јула 2018. године.
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