
Правилник о додели признања Удружења грађана Ћирилица    .
Усвојен дана 13.06.2011. год на седници Управног одбора Удружења

Члан 1

Удружење грађана Ћирилица додељује следећа признања:
- повеља Чувара ћирилице за највећи допринос у борби за

очување Ћирилице
- Чувар Ћирилице
- захвалница Удружења Ћирилица

Члан 2

Повеља  Чувара  Ћирилице као јединог српског писма додељује се појединцима,
установама или организацијама за посебан допринос  у борби за враћање Ћирилице
сходно Уставу Србије  и традицији српског народа.

Члан 3

Признање из члана 2 додељује Управни одбор на седници простом већином гласова

Члан 4

 Признање из члана 2 може се доделити највише два пута у току године и то у мају
за крсну славу Удружења и крајем године за годишњу скупштину Удружења.

Члан 5

Признање из члана 2 може се доделити највише двојици појединаца и двема
установама( организацијама ) у току каленадарске године.

Члан 6

Признање Чувара Ћирилице припада свим члановима Удружења Ћирилица даном
учлањења у Удружење, а додењује се после најмање пет година чланства, за
показану припадност идејама Ћирилице.

Члан  7

Признање из члана 6 може  доделити на захтев члана Ћирилице, Управни  одбор
удружења, под условом да је члан платио чланарину за текућу календарску годину
и није прекршио правила Ћирилице.



Признање може доделити и повереник за чланове своје подружнице на основу
одлуке Управног одбора, под истим условима.

Члан 8

Признање Чувара Ћирилице могу да добију појединци, установе,предузећа, јавна
гласила, предузетничке радње и остале друштвене организације које користе у
службеној и јавној употреби своје једино писмо Ћирилицу и то са поносом истичу,
Као и да  нису спремни да га се одрекну.

Члан 9

Признање из члана 6 додељује Управни одбор на седници простом већином
присутних чланова.

Члан 10

Признање из члана 6 може се доделити највише два пута у току године и то у мају
месецу за крсну славу Удружења и крајем године за протеклу календарску годину.

Члан  11

Признање из члана 6 може се доделити највише двојици појединаца и двема
установама ( организацијама )  у току календарске године.

Члан 12

Захвалницу Удружења Ћирилица могу да добију појединци  које користе у
службеној и јавној употреби своје једино писмо Ћирилицу.

Члан 13

Захвалницу из члана 10 могу да уруче сви чланови Удружења

Члан 14

Захвалницу Удружења Ћирилица могу да добију установе,предузећа,јавна
гласила,предузетничке радње и остале друштвене организације које користе у
службеној и јавној употреби своје једино писмо Ћирилицу.



Члан 15

Захвалницу из члана 12  додељују: управни одбор Удружења, повереништва
удружења, председник управног одбора и његов заменик.

Члан 16

За евидентирање додељених признања формира се једна књига евиденције за цело
Удружење по одговарајућим евиденционим бројевима.
Књига евиденције стоји код члана Управног одбора кога својом одлуком обавеже
председник.

Члан 17

Сва признања се могу додељивати у земљи и иностранству, домаћим и страним
држављанима, само једном.

Члан 18

Признања додељена према члану 2 и према члану 8 могу бити са припадајућом
наградом, ако Удружење обезбеди одговарајућа средства.

У Београду  18. 06. 2011. године    Немања   Видић
                                                                          Председник   Удружења Ћирилица


