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Правилник о одличјима, наградама и признањима 
Друштва физикохемичара Србије 

 
1. Члан 

 
Ради подстицања научно-истраживачког и стручног рада и интересовања за 
остваривање циљева и задатака Друштва физикохемичара Србије (у даљем тексту 
Друштво), успеха у образовању и школовању, као и за постигнуте резултате у 
науци и струци, за успешан рад у Друштву и развој и јачање Друштва, Друштво 
својим члановима и другим појединцима, групи, организацијама, друштвима и 
другимa (у даљем тексту Кандидат) додељује одличја, признања, дипломе и 
награде. 
 
Додељивање одличја, признања, диплома и награда  регулише Правилник о 
наградама и јавним признањима (у даљем тексту Правилник) који доноси 
Скупштина Друштва физикохемичара Србије на предлог Председништва Друштва 
(у даљем тексту Председништво). 
 

2. Члан 
 
Као израз захвалности за изванредан рад и постигнуте резултате на остваривању 
циљева и задатака Друштва, додељују се: 
 
 Одличје за дугогодишњи и изванредан допринос физичкохемијским наукама 
 Одличје за изванредне резултате и заслуге у настави 
 Одличје за развој Друштва и његове афирмације 
 Одличје за практичну примену резултата основних истраживања из области 

физичке хемије 
 Одличје за изванредне успехе у популаризацији физичке хемије 

 
3. Члан 

 
Као израз захвалности за дугогодишње и посебно постигнуте резултате на 
остваривању циљева и задатака Друштва, додељују се признања: 
 
 Почасни председник Друштва 
 Почасни члан Друштва;  
 Заслужни члан Друштва. 

 
4. Члан 

 
Као израз захвалности за запажене постигнуте резултате на остваривању циљева и 
задатака Друштва, додељује се: 
 
 Признање за допринос физичкохемијским наукама 
 Признање  за резултате и заслуге у настави 
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 Признање за развој Друштва 
 Признање за практичну примену резултата основних истраживања из 

области физичке хемије 
 Признање за афирмацију и популаризацију физичке хемије 
 Признање за уређивачку и издавачку делатност Друштва 

 
5. Члан 

 
Као израз захвалности на подршци и помоћи остваривања циљева и задатака 
Друштва, додељује се захвалнице: 
 
 Захвалница  за материјалну подршку раду Друштва 
 Захвалница  за помоћ  у одржавању манифестација Друштва 
 и друге захвалнице 

 
6. Члан 

 
Дипломе које Друштво додељује су: 
 
 Павле Савић  
 Милоје Стоиљковић 

 
Диплома  Павле Савић се додељује најуспешније дипломираним студентима на 
основним академским и мастер студијама на матичном Факултету за физичку 
хемију који су у редовном року успешно завршили студије. 
 
Диплома Милоје Стоиљковић се додељује најуспешније дипломираним 
студентима на основним академским и мастер студијама природних наука, а који 
су уз то имали запажене завршне завршне радове из области физичке хемије 
 

7. Члан 
 

Награде могу да буду: 
 

 новчене 
 материјалне  
 друге пригодне 

 
и могу да се дају уз диплому Павле Савић и уз диплому Милоје Стојиљковић. Оне 
могу да се дају и уз признања из члана 4. овог Правилника. 
 

8. Члан 
 
 
Одлуку о додељивању одличја, признања, диплома и награда доноси 
Председништво на основу предлога за доделу одличја, признања, диплома и 
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награда (у дањем тексту Предлог) који даје Комисија за признања и награде (у 
даљем тексту Комисија), састављена од три истакнута члана Друштва, коју именује  
Председништво. 
 
Комисија Предлог утврђује на основу сопствене иницијативе и/или иницијативе 
најмање 10 (десет) чланова Друштва и/или иницијативе Председништва. 
 
Предлози морају да садрже: 
 
 СV Кандидата 
 Разлог због чега се кандидат предлаже уз приложено одговарајуће 

документовање разлога. 
 

9. Члан 
 

Председништво у име Друштва може да предлаже Кандидате за државна 
одликовања сходно Закону о одликовањима Републике Србије по којем  
“предлагачи за доделу одликовања могу бити – државни органи, Српска академија 
наука и уметности (САНУ), органи аутономне покрајине и локалне самоуправе, као 
и организације и удружења.“  
 

10. Члан 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине Друштва.1 
 
 

 
1 Правилник је усвојен на седници Скупштине одржане 21.12.2019. године 


