
 

 

Краља Милана 31/II 

Београд, 11000  

Teл: 011/364-01-74 

Фaкс: 011/364-02-02 

office@emins.org 

www.emins.org  

На основу чланa 21 Статута Европског покрета у Србији и члана 22 Закона о 

удружењима, дана 9. фебруара 2021. године, Скупштина Европског покрета у Србији 

је донела 

 

ОДЛУКУ 

о успостављању годишње награде „Живорад Жика Ковачевић“ за допринос 

развоју добросуседских односа и регионалне сарадње 

 

Члан 1. 

 

Европски покрет у Србији, Центар за регионализам и Центар за спољну политику, 

невладине организације које су у друштву познате по начелима промоције 

политике добросуседства и побољшане регионалне сарадње, успостављају 

годишњу награду за развој добросуседских односа Србије и шире регионалне 

сарадње „Живорад Жика Ковачевић“. 

 

Награда ће се додељивати једном годишње, крајем марта месеца, поводом 

обележавања годишњице смрти Живорада Жике Ковачевића. 

 

Награда ће се додељивати личностима које су у широј јавности препознате као 

промотери добросуседских односа и регионалне сарадње на Западном Балкану у 

оквиру невладиног сектора, академске заједнице, медијске и културне сфере, 

привреде и др. 

Члан 2. 

 

Одбор за доделу годишње награде задужен је за сва организациона и техничка 

питања која се односе на доделу награде. 
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Одбор чине по један представник сваке организације иницијатора за успостављање 

награде, као и добитници награде у претходном периоду. Одбор своје одлуке 

доноси двотрећинском већином на састанцима или путем електронских 

консултација. 

 

Право предлагања кандидата за добитника награде имају сви чланови Одбора. 

 

Представници иницијатора предлога за успостављање награде ће заједнички 

утврдити графички изглед и садржај награде. 

 

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Образложење 

 

Живорад Жика Ковачевић је у свом вишедеценијском друштвено-политичком, 

дипломатском и невладином ангажману принципијелно истицао нужност 

побољшања односа некадашње Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије, Србије и Црне Горе, те и Републике Србије са својим суседима. У том 

смислу посебно је значајно његово залагање у оквиру невладиног сектора, односно 

Игманске иницијативе (након 2000. године), као и на функцији председника 

Европског покрета у Србији (1999-2011) да се побољшају односи са државама 

тадашњег „Дејтонског троугла“, али и ширег постјугословенског подручја. 

 

У складу са члановима 8 и 25 Статута Европског покрета у Србији, Главни одбор је 5. 

фебруара 2021. године донео привремену одлуку бр. 07-01-2021 о успостављању 

годишње награде „Живорад Жика Ковачевић“ за допринос развоју добросуседских 

односа и регионалне сарадње и упутио предлог Скупштини на одлучивање.  

 

У складу са чланом 21 Статута Европског покрета у Србији и поменутом одлуком 

Главног одбора, Скупштина Европског покрета у Србији је већином гласова донела 

одлуку о одлуку о успостављању годишње награде „Живорад Жика Ковачевић“ за 

допринос развоју добросуседских односа и регионалне сарадње.  
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Београд, 9. фебруар 2021. године  

______________________________________________ 

Јелица Минић 

председница 

Европски покрет у Србији 


