На основу члана 23. Статута Удружења водовода и канализације Србије, Скупштина
Удружења, на седници 19. новембра 2020. године у Београду доноси

ПРАВИЛНИК
о врсти, критеријумима и поступку за доделу признања и награда
Удружења водовода и канализације Србије
Члан 1.
Овим правилником утврђују се врсте, критеријуми и поступак за доделу признања и
награда за нарочите успехе, ангажовање и допринос унапређењу рада Удружења и
развоју области производње и дистрибуције воде за пиће, услуга канализације и
санитације, као и очувању и заштити водних ресурса.
Члан 2.
Признања и награде, у смислу овог правилника, јесу јавна признања која се додељују
на годишњим пригодним свечаностима или манифестацијама које организује
Удружење.
Право предлагања кандидата за награђивање имају сви чланови Удружења,
институције и појединци, заинтересовани да на тај начин пруже допринос уважавању
вредности које доприносе јачању Удружења и области његовог деловања.
Предлози се писменим путем достављају Генералном секретару Удружења.
Обазложени предлог Генерални секретар доставља Управном одбору на даље
одлучивање, а коначну одлуку о лауреатима доноси Скупштина Удружења.

I Врсте признања и награда
Члан 3.
Као признања и награде одређују се:
1) златна повеља,
2) велика повеља,
3) повеља,
4) годишње награде за најбоље студентске радове,
5) плакета,
6) писмена захвалница,
7) новчана награда.

Члан 4.
Златна повеља Удружења водовода и канализације Србије, свечани писани акт,
највише је признање Удружења. Додељује се институцијама и појединцима за изузетан
допринос развоју Удружења и унапређењу области снабдевања водом за пиће, услуга
канализације и санитације, као и за допринос очувању и заштити водних ресурса.
Документ се израђује од квалитетног папира формата А/3, у чијем врху је исписан назив
„Удружење водовода и канализације Србије“ ћириличним писмом, са утиснутим знаком
на левој страни. Испод тога, у средини се исписује назив признања „Златна повеља“.
Испод назива признања исписује се кратак пригодан текст образложења мотива за
доделу признања, а испод тога се наводи назив или име добитника и разлог
додељивања. У доњем левом делу наводе се место и датум, а у доњем десном делу
функција, име и презиме лица које додељује признање.
Уз Златну повељу додељује се Плакета Удружења, а може се доделити и новчана
награда.
Члан 5.
Велика повеља Удружења водовода и канализације Србије је свечани писани акт који
се додељује институцијама и појединцима као високо признање за велики допринос
развоју Удружења и унапређењу области снабдевања водом за пиће, услуга
канализације и санитације, као и за допринос очувању и заштити водних ресурса.
Документ се израђује од квалитетног папира формата А/3, у чијем врху је исписан назив
„Удружење водовода и канализације Србије“ ћириличним писмом, са утиснутим знаком
на левој страни. Испод тога, у средини се исписује назив признања „Велика повеља“.
Испод назива признања исписује се кратак пригодан текст образложења мотива за
доделу признања, а испод тога се наводи назив или име добитника и разлог
додељивања. У доњем левом делу наводе се место и датум, а у доњем десном делу
функција, име и презиме лица које додељује признање.
Уз Велику повељу додељује се Плакета Удружења, а може се доделити и новчана
награда.
Члан 6.
Повеља Удружења водовода и канализације Србије је свечани писани акт који се
додељује институцијама и појединцима за допринос развоју Удружења и унапређењу
области снабдевања водом за пиће, услуга канализације и санитације, као и за
допринос очувању и заштити водних ресурса.
Документ се израђује од квалитетног папира формата А/4, у чијем врху је исписан назив
„Удружење водовода и канализације Србије“ ћириличним писмом, са утиснутим знаком
на левој страни. Испод тога, у средини се исписује назив признања „Повеља“. Испод
назива признања исписује се кратак пригодан текст образложења мотива за доделу
признања, а испод тога се наводи назив или име добитника и разлог додељивања. У
доњем левом делу наводе се место и датум, а у доњем десном делу функција, име и
презиме лица које додељује признање.

Члан 7.
Повеља Удружења водовода и канализације Србије са плакетом је признање које се
додељује свим члановима Удружења поводом обележавања јубилеја.

Члан 8.
Годишње награде за најбоље стручне радове студената основних академских и
основних струковних студија додељују се на основу конкурса и позива објављеног у
средствима јавног информисања. Награде се додељују у две категорије, у свакој
категорији по три награде.
Прва категорија обухвата стручне радове по слободно изабраним темама из тематске
поставке „Правни оквир и развојне политике предузећа водовода и канализације“.
Друга категорија обухвата стручне радове по слободно изабраним темама из тематске
поставке „Економика воде за пиће и услуга канализације“.
Право учешћа на конкурсу имају заинтересовани студенти основних академских и
струковних студија свих акредитованих факултета у Србији. Теме се обрађују уз
менторску пажњу професора који су чланови стручне комисије за избор најбољих
радова.
На предлог Генералног секретара, одлуку о саставу комисије доноси Управни одбор
Удружења. Мандат комисије може обухватити више изборних циклуса конкурса.
Конкурсом руководи стручна комисија коју чине професори универзитета и која је
самостална у избору најбољих радова. Комисија има најмање три члана. Резултате
избора са образложењем Комисија доставља Генералном секретару Удружења, а он их
доставља Управном одбору и Скупштини на даље одлучивање.
Студентима лауреатима годишњих награда у обе категорије додељује се повеља са
плакетом и новчана награда у складу са одлуком Управног одбора.
Повеља са плакетом додељује се и менторима лауреата такмичења за најбоље
студентске радове и члановима комисија који су реализовали избор.
Удружење има право да, по сопственом избору, у својим средствима информисања
објављује приспеле, одабране и награђене студентске радове, уз потпуно поштовање
ауторских права студената. Радови се могу објављивати по завршетку изборног
циклуса.
Члан 9.
Плакета Удружења водовода и канализације Србије је округла метална плоча, на којој
је рељефно утиснут знак Удружења у средини. Подлога Плакете је четвороугаона плоча,
на којој је исписан назив „Удружење водовода и канализације Србије” ћириличним
писмом.
Плакета је признање које се додељује институцијама и појединцима за допринос
појединим аспектима рада Удружења и развоја области у којој послује.
Члан 10.
Писмена захвалница Удружења водовода и канализације Србије је признање које се
додељује институцијама и појединцима у знак захвалности за успешну сарадњу и
допринос појединим аспектима рада Удружења.
Захвалница се израђује од квалитетног папира формата А/4, у чијем врху је исписан
назив „Удружење водовода и канализације Србије“ ћириличним писмом, са утиснутим
знаком на левој страни. Испод тога, у средини се исписује назив признања „Захвалница“.
Испод назива признања исписује се кратак пригодан текст образложења мотива за
доделу признања, а испод тога се наводи назив или име добитника и разлог
додељивања. У доњем левом делу наводе се место и датум, а у доњем десном делу
функција, име и презиме лица које додељује признање.

II Критеријуми за избор лауреата
Члан 11.
Златна повеља се додељује за изузетно велики допринос развоју Удружења и
унапређењу области снабдевања водом за пиће, услуга канализације и санитације, као
и за допринос очувању и заштити водних ресурса.
Основни критеријум је изузетан значај дела или решења, као и трајан велики позитиван
утицај које је дело или решење имало на положај Удружења и делатност снабдевања
водом за пиће, услуга канализације и санитације, као и очување и заштиту водних
ресурса.
Златна повеља за животно дело може се доделити појединцу који је својим великим
ангажовањем и изузетним резултатима утицао на позитиван развој области у којој
делују предузећа водовода и канализације.
Члан 12.
Велика повеља се додељује за велики допринос развоју Удружења и унапређењу
области снабдевања водом за пиће, услуга канализације и санитације, као и за
допринос очувању и заштити водних ресурса. Основни критеријум је значај дела или
решења, као и велики позитиван утицај које је дело или решење имало на положај
Удружења и делатност снабдевања водом, услуга канализације и санитације, као и на
заштиту и очување водних ресурса.
Велика повеља за животно дело може се доделити појединцу који је својим великим
ангажовањем и вредним резултатима утицао на позитиван развој области у којој делују
предузећа водовода и канализације.
Члан 13.
Повеља се додељује за значајан допринос развоју Удружења и унапређењу области
снабдевања водом за пиће, услуга канализације и санитације, као и за допринос
очувању и заштити водних ресурса. Основни критеријум је значај дела или решења, као
и позитиван утицај које је дело или решење имало на развој Удружења и унапређење
области у којој делује.
Члан 14.
Критеријуме за додељивање Годишњих награда за најбоље студентске радове
прецизно одређују чланови Комисије за избор лауреата, која се састоји од професора
универзитета.
Општи критеријуми, које ће Комисија допунити и прецизирати, односе се на значај и
актуелност изабране теме, као и на могућност њене примене у стратешком и
оперативном вођењу пословне политике.
Члан 15.
Плакета се, као саставни део повеља, додељује према критеријумима који важе за
њихову доделу.
Може се додељивати и самостално, са или без новчане награде, за допринос појединим
аспектима развоја Удружења и унапређења области снабдевања водом за пиће, услуга
канализације и санитације, као и за допринос очувању и заштити водних ресурса.

Члан 16.
Писмена захвалница се додељује за допринос појединим аспектима рада Удружења и
добру сарадњу којом је ојачан његов пословни положај. Критеријум за додељивање
захвалнице је квалитет сарадње и ангажовања на остварењу заједничких пословних
циљева.

III Поступак за доделу признања
Члан 17.
Признања и награде додељују се на основу писмено достављених образложених
предлога.
Образложење мора да садржи податке о предлагачу и о кандидату кога предлаже за
награђивање, као и аргументовани опис рада или дела које завређује награду.
Предлози се током целе године, најкасније до краја септембра текуће године,
достављају Генералном секретару, који их прикупља, обрађује и без изузетка доставља
Управном одбору на даље одлучивање.
Управни одбор сачињава коначан предлог за све категорије и доставља га Скупштини
на коначну одлуку. Коначну листу предлога Управни одбор усваја на редовној или
електронској седници. Одлуку о лауреатима Скупштина доноси на редовној или
електронској седници.
Члан 18.
Признања и награде уручују се непосредно, а уколико се физичком лицу додељују
постхумно, предају се члановима његове уже породице (оцу, мајци, супружнику или
деци).
Члан 19.
Новчане награде Удружења додељују се из редовног буџета. Висину награда, у складу
са могућностима, одређује Управни одбор, водећи рачуна да износи награда буду
одговарајући знак пажње и поштовања вредних резултата којима су лауреати
заслужили признања.
Удружење може основати посебан фонд за прикупљање новчаних средстава искључиво
за награђивање дефинисано овим правилником. Одлуку о оснивању таквог фонда
доноси Скупштина Удружења, а његов рад се уређује посебним правилником.

Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине Удружења.

Председник Скупштине
У Београду,

Небојша Јаковљевић

19. 11. 2020.
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