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Скупштина Педагошког друштва Србије  доноси Правилник о додељивању награда и признања  

Педагошког друштва Србије 

Правилник усвојен 18.09.2018. 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА  СРБИЈЕ 

 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о додељивању награда и признања Педагошког друштва Србије (у даљем 

тексту: Правилник), уређује се врсте, поступак и критеријуми за доделу награда и признања и 

друга питања у вези са доделом награда и признања. 

 

Члан 2. 

Управни одбор Педагошког друштва Србије именује Комисију која ће предложити носиоце 

награда и признања које додељује Педагошко друштво Србије на годишњој Скупштини 

Педагошког друштва Србије. 

 

Члан 3. 

Сваки члан Педагошког друштва Србије има право да писаним путем уз образложење 

предложи Комисији појединца, групу људи, институцију, организацију која/који могу понети 

награде и признања која додељује Педагошко друштво Србије.  

Признања се могу додељивати појединцима и организацијама са пребивалиштем, односно 

седиштем на територији Републике Србије. 

Изузетно, за изванредне доприносе у остваривању циљева Педагошког друштва Србије – 

награде и признања се могу додељивати појединцима и организацијама из иностранства. 

Награде и признања могу се додељивати заслужним појединцима и постхумно. 

Признање из става 4. овог члана уручује се породици на чување. 

 

Члан 4. 

Комисија ће поштујући критеријуме за избор кандидата даје  предлог листе  носилаца 

награда и признања Педагошког друштва Србије за текућу годину. 

 

Члан 5. 

Скупштина Педагошког друштва Србије одлучује о томе ко ће понети награде и признања 

поштујући критеријуме и сагледавајући предлоге Комисије. 

 

 Члан 6. 

Комисију чине најмање три а највише пет чланова Педагошког друштва Србије које бира 

Управни одбор на својој седници. 

За време трајања мандата Комисије, чланови Комисије не могу бити предложени за 

добитнике награда и признања Педагошког друштва Србије. 

Комисија се именује на период од годину дана. 

Комисија одлучује већином гласова ко су кандидати за награде и признања. 

О раду Комисије води се записник. 

Члан Комисије који се не слаже са предлогом осталих чланова Комисије може издвојити 

мишљење које се уноси у записник са седнице. 
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Комисија сачињава листу кандидата за награде и признања уз образложење за сваког 

кандидата понаособ. 

Листа кандидата се доставља Скупштини Педагошког друштва, која доноси коначну 

одлуку о додељивању награда и признања. 

 

Члан 7. 

Педагошко друштво Србије може додељивати само награде и признања која су дефинисана 

овим Правилником. 

 

 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАГРАДА  И ПРИЗНАЊА ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА 

СРБИЈЕ 

 

Члан 8. 

Критеријуми за додељивање награда и признања независно од тога да ли се признања 

додељују члановима Друштва или другим појединцима и институцијама су: 

a) поштовање Етичког кодекса педагога:  

Однос према Удружењу 

Однос према професионалној слободи и угледу 

Однос према стручном и истраживачком раду 

Однос према другом лицу 

Однос према јавности 

Однос према колегама. 

b) Да својим професионалним активностима допириноси унапређивању васпитања и 

образовања у Републици Србији. 

c) Изузетне заслуге за оставривање циљева Педагошког друштва Србије као и да својим 

свеукупним деловањем  допириноси професионализацији занимања педагога и развоја 

Педагошког друштва Србије.  

 

 

 

III. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

 

 

Члан 9. 

Педагошко друштво Србије додељује следеће награде и признања: 

 захвалница 

 плакета 

 признање 

 почасни члан Друштва 

 

 

 

Члан 10. 

ЗАХВАЛНИЦА 

Захвалница Педагошког друштва Србије додељује се појединцима и организацијама: 

 за реализацију активности у оквиру Педагошког друштва Србије којима су се оставрили 

циљеви и задаци Педагошког друштва Србије. 

 за постигнуте резултате у појединачним акцијама или за континуиране активности 

Педагошког друштва Србије. 

 за остваривање циљева  и афирмацију Друштва. 
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Члан 11. 

ПЛАКЕТА 

Плакета Педагошког друштва Србије  додељује се појединцима и организацијама за : 

 вишегодишњи рад у остваривању циљева и  програмских задатака Педагошког друштва 

Србије; 

 развој и унапређење Педагошког друштва Србије; 

 омасовљење чланства и његово укључивање у остваривање задатака и циљева;  

 подизање и јачање угледа и афирмацију Друштва на територији Републике Србије и шире. 

. 

 

 

Члан 12. 

 ПРИЗНАЊЕ 

Признање се додељује за изузетан и дугогодишњи рад у оквиру Педагошког друштва 

Републике Србије, у циљу афирмације струке али и за допринос педагогији као науци. Признање 

може да се додели за животно дело појединцу и ово признање се додељије само једном. Признање 

може да буде додељено и институцији. 

 

 

Члан 13. 

ПОЧАСНИ ЧЛАН ДРУШТВА 

Почасни члан Друштва може бити особа која је својим дугогодишњим радом остварила 

изузетне резултате и допринела развоју струке како  у области истраживања и проучавања тема 

које су од интереса за развој и унапређивање образовања и васпитања, тако и за афирмацију 

Друштва кроз лично ангажовање. 

Признања и из овог члана Правилника додељују се само једном. 

 

 

 

IV. ДОДЕЉИВАЊЕ НОВЧАНИХ НАГРАДА НОСИОЦИМА НАГРАДЕ И ПРЗНАЊА 

 

Члан 14. 

   Управни одбор два месеца пре одржавања Скупштине Педагошког друштва Србије 

обавештава Комисију  да ли Педагошко друштво Србије има могућност да уз награде и признања 

додели и новчану награду будућим носиоцима награде и признања. 

Новчана награда је иста за све будуће носиоце награда и признања. 

 

 

 

V. УРУЧИВАЊЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

 

Члан 15. 

Председник Педагошког друштва Србије  информише чланове  о листи кандидата за 

награде и признања које му је доставила Комисија. 

Чланови Скупштина Педагошког друштва одлучују ко ће понети награду и признање. 

Одлука о додели награда и признања добитницима објављује се на сајту Педагошког 

друштва Србије. 

Чланови Скупштне Педагошког друштва Србије могу се изјаснити и електронским путем о 

појединачним предлозима Комисије за доделу награда и признања. 

Награду и признање уручује и потписује Председник Педагошког друштва Србије. 
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VI. ИЗГЛЕД  НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

Члан 16. 

Награда и признање штампа се у формату  А4. 

Награда и признање имају украсни оквир. 

На средини  налази се грб тамно црвене боје и назив организације- Педагошко друштво 

Србије. 

Испод назива наводи се  Скупштина Педагошког друштва Србије, а на средини  документа 

назив награде или признања. 

Испод назива награде или признања наводи се име и презиме и звање добитника. 

На дну документа са леве стране наводи се датум, а са десне потпис Председника 

Педагошког друштва Србије.  

 

 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу на дан доношења. 

 

У Београду, 18.09.2018.године 

 

 

Председник Педагошког друштва Србије 

Наташа Стојановић
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