
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДE РАНКО РАДОВИЋ 

  

Члан 1. 

Наградa  која  носи  име  архитекте  Ранка  Радовића  основанa je  са  циљем  да подстичe, развија 
и афирмишe  критичко-теоријску мисао у области архитектуре и архитектонско  стваралаштво  и  
самим  тим  установљава  критеријуме  за   њено вредновање  у  Србији  и  на  међународном  
нивоу,  што  подразумева укључивање Република  бивше  Југославије  и  земаља  из  света  са  
којима  је  Ранко  Радовић сарађивао или у којима је радио.  

Члан 2. 

Оснивач Награде Ранко Радовић је Удружење ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије (УЛУПУДС) а суоснивачи су: Архитектонски факултет у Београду, Факултет 
техничких наука у Новом Саду, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије 
Милосављевића Коларца, Урбанистички завод Београда, Потисје Кањижа АД, Инжењерска комора 
Србије  

Члан 3. 

Награда Ранко Радовић састоји се од три признања (у свим областима у којима се Ранко Радовић 
огледао) која се додељују за:  

1)  критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходноj календарској години као и у 
текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч 
уопште;  

2)  телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације и  

3)  најзначајније реализовано архитектонско дело довршено у истом периоду.  

Члан 4. 

Оснива  се Одбор Награде Ранко Радовић  који  има  дванаест (12)  чланова. Оснивач награде  
делегира  у Одбор  четири (4)  члана  и  то  два (2)  из Секције  за  историју, теорију и критику 
уметности и два (2) из Архитектонске секције  (чији  је професор Ранко  Радовић  био  члан),  
суоснивачи  по  једног (1)  и  породица  Ранка  Радовића једног (1).  Мандат  Одбора  траје  четири 
(4)  године.  Представници  оснивача  и суоснивача  могу  да  буду   историчари  и  теоретичари   
уметности,  критичари  и архитекти,  као  и  угледне  личности  из  области  културе (књижевници,  
сликари, научници....). Одбор из својих редова бира Председника.  

Члан 5. 

Оснивач  доноси  овај  Правилник  о  додели  Награда ''Ранко  Радовић''  а  Одбор именује  три  
жирија  за  Награду  и  одлучује  о  активностима  везаним  за  доделу награде. Чланови Одбора не 
могу бити чланови жирија.  Чланови Жирија, њихови сарадници и њихови рођаци не смеју да 
конкуришу за награду.  

 

 



Члан 6. 

Предлоге за Награде Ранко Радовић могу упутити појединци, установе, удружења и чланови 
Одбора, док чланови жирија не могу предлагати кандидате за награде.  Објављује  се  оглас  у  
медијима,  што  подразумева  укључивање  појединаца, институција и медија Република бивше 
Југославије и земаља из света са којима је Ранко Радовић сарађивао или у којима је радио.    

Члан 7. 

Одбор именује три  жирија за доделу Награде Ранко Радовић:  жири  за  критичко-теоријске  
текстове  о  архитектури  објављене  у  претходноj календарској  години  као  и  у  текућој  години  
до  датума  доделе  награде,  и  то  за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште; жири 
за телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације и  жири за најзначајније 
реализовано архитектонско дело довршено у истом периоду. Сва  три  именована  жирија  броје  
од  три (3)  до  пет (5)  чланова,  а  чине  их историчари и теоретичари  уметности, критичари и 
архитекти, као и угледне  јавне личности. Члан жирија може  обављати  ту  дужност  само  у  
једном  од  три жирија.   Жирији раде независно  један од другога.  Мандат члановима жирија траје 
две (2) године. Одлука о Наградама се доноси већином гласова чланова жирија.  Сваки од жирија 
додељује само једну награду. 

Члан 8. 

Награде  Ранко  Радовић  састоје  се  од  новчаног  износа  и  повеље. Њихов  износ одређује  
УЛУПУДС  у  зависности  од  прикупљених  средстава  од  суоснивача, спонзора и донатора.  
Штампање  повеље  и  организацију  додељивања  обавиће  Одбор.  Рачун  за прикупљање 
средстава ће се отворити преко УЛУПУДС-а.   

Члан 9. 

Одлука  се  саопштава  и  награде  додељују 21.  септембра (датум  када  је  Ранко Радовић 
докtорирао  на Сорбони)  приликом  свечаног  уручења Награда. Одлука  о Наградама се не може 
објавити у медијима пре тог датума.       

Члан 10. 

Седиште Одбора Награде Ранко Радовић  налази се у УЛУПУДС-у.  Одлука  о  наградама  ставља  
се  на  увид  Управном  одбору  и  Уметничком  савету УЛУПУДС-а.   Правилник  је  усвојен  на  
годишњој  Скупштини  УЛУПУДС-а 23.12.2006.  а  допуне Правилника су усвојене на годишњој 
Скупштини УЛУПУДС-а 19.10.2008. године и на Седницама Управног одбора УЛУПУДС-а од 
05.10.2009.године, 17.02.2010. и 02.07.2010. године.   

    

Председник УЛУПУДС-а   

 Александар Денић 


