Фондација „Биљана Боснић Огњеновић“
Ул. Водице 20, Београд, Р. Србија
office@bbofondacija.com
bbofondacija.com

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ „БИЉАНА БОСНИЋ
ОГЊЕНОВИЋ“

Члан 1.
Награда
Новинарска награда „Биљана Боснић Огњеновић“, додељује се за најбољи путопис који се
односи на дестинацију у Републици Србији.
Члан 2.
Циљеви награђивања
Новинарска награда „Биљана Боснић Огњеновић“ основана је у циљу очувања успомене
на једну од најбољих младих туристичких новинаки и чини јединствену награду из
области туристичког новинарства у Републици Србији.
Кроз новинарску награду „Биљана Боснић Огњеновић“промовише се Србија као
туристичка дестинација и доприноси међународној сарадњи са другим земљама.
Члан 3.
Оснивачи
Оснивач новинарске награде „Биљана Боснић Огњеновић“ је Фондација „Биљана Боснић
Огњеновић“.
Фондацију „Биљана Боснић Огњеновић“ су основали чланови њене породице из пијатета
према Биљани.
Члан 4.
Доносиоци Правилника
Оснивачи Фондације доносе правилник о додели новинарсе награде „Биљана Боснић
Огњеновић“.
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Члан 5.
Награда
Новинарска награда „Биљана Боснић Огњеновић“ за најбољи путопис о дестинацији у
Републици Србији састоји се од плакете и новчаног износа у износу од 100.000,00 РСД.
Победнички текст ће бити објављен у часопису „Туристички свет“.
Члан 6.
Специјална награда
Поред награде за најбољи путопис о Републици Србији, ове године, биће додељене и две
специјалне награда за најбоље путописе о Арапској Републици Египат.
Радни наслов путописа о Египту је „Египат у очима Србије.
Награде за најбољи путопис о Египту такође ће носити име „Биљана Боснић
Огњеновић“, а биће додељене од стране Амбасаде Египта.
Специјалне награде се састоје од плакете и путовања у Египат на седам дана (укључене су
авионска карта и смештај) у периоду од августа до новембра 2020. године.
За прву специјалну награду моћиће да конкуришу сви новинари и студенти новинарства.
Друга специјална награда је намењена студентима свих факултета у Републици Србији,
старости од 17 до 23. године.
Награђени путописи ће бити објављени у часопису „Туристички свет“.
Члан 7.
Конкурс и услови конкурса
Конкурс за новинарске награде „Биљана Боснић Огњеновић“ биће објављен 21.12.2019.
године и трајаће до 21.06.2020. године.
На конкурсу за најбољи путопис о Републици Србији, право учешћа имају млади
новинари и студенти, старости од 20 до 34. године.
На конкурсу за прву специјалну награду, право учешћа имаће студнети новинарства и
новинари.
На конкурсу за другу специјалну награду, право учешћа имаће студенти свих факултета у
Републици Србији старости од 17 до 23. године.
Пријаве на конкурс ће се слати на мејл адресу: konkurs@bbofondacija.com.
Радови који конкуришу не смеју бити већ објављиван нити награђиван.
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Пријаве ће бити шифроване и као такве достављане стручном жирију.

Члан 8.
Стручни жири и одлучивање
Стручни жири за доделу новинарске награде „Биљана Боснић Огњеновић“ за најбољи
путопис који се односи на дестинацију у Републици Србији има три члана.
Стручни жири чине еминентни новинари из области туризма: Љиљана Реброња, главна и
одговорна уредница часописа „Туристички свет“ и Драган Боснић, фоторепортер и
дугогодишњи новинар листа „Политика“, док је трећи члан жирија професор
међународног права на Правном факултету Универзитета у Београду, др Бранко Ракић..
Одлуке жирија се доносе двотрећинском већином.
Одлуку о добитнику специјалних награда донеће представници Амбасаде Египта.

Члан 9.
Проглашење победника и свечана додела награда
Победници конкурса ће бити проглашени 15.07.2020. године.
Свечаност поводом доделе награда биће уприличена 21.07.2020. године, на дан Биљаниног
рођења.

Правилник је усвојен дана 09.12.2019. године и ступа на снагу даном усвајања.

У име Фондације „Биљана Боснић Огњеновић“

Милица Боснић, директорка Фондације
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