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ПРАВИЛНИК О НАГРАДАМА И ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА  

СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА 

 
Члан 1. 

У циљу подстицања креативног научног и стручног рада у областима хемијских и технолошких 

наука, СХД додељује својим члановима следећа признања: 

 Медаљу за трајан и изванредан допринос науци, 

 Медаљу за прегалаштво и успех у науци, 

 Медаљу за изузетан допринос примени науке у индустрији, 

 Медаљу за изванредне резултате у настави. 

Као израз захвалности и признања за уложени труд и постигнуте резултате на реализацији 

циљева Друштва, за допринос његовом значају и угледу као и популаризацији и развитку 

хемије и хемијске технологије, СХД додељује својим члановима и следећа јавна признања, 

проглашавањем за: 

 заслужног члана СХД, 

 почасног члана СХД, 

 почасног члана СХД из иностранства и, 

 почасног председника СХД. 

За запажен успех постигнут у току студија СХД додељује годишње награде и специјална 

признања најбоље дипломираним студентима основних студија хемијских и технолошких 

наука. 

За постигнут успех на такмичењима из хемије ученика основних и средњих школа, у 

организацији СХД, Друштво награђује ученике који су освојили прва три места, односно прве 

три награде у свакој од категорија такмичења.      

Као посебан вид признања СХД може додељивати повеље, дипломе, захвалнице, похвалнице и 

плакете појединцима, радним организацијама, институцијама и друштвима у земљи и 

иностранству. 

СХД може предлагати своје чланове за додељивање јавних признања, награда и одликовања за 

научни и стручни рад, као и за избор у друга научна друштва и институције. 

СХД може, за своје чланове, дати подршку предлозима других институција у смислу 

претходног става.  

Поступци за додељивање ових признања регулисани су овим Правилником. 

 

Медаље СХД 

Члан 2. 

У циљу подстицања научно-истраживачког и стручног рада, за остваривање циљева и задатака 

Друштва и као израз признања за постигнуте резултате у науци и струци, Друштво додељује 

својим члановима следеће медаље: 

 Медаља за трајан и изванредан допринос науци, 

 Медаља за прегалаштво и успех у науци, 

 Медаља за изузетан допринос примени науке у индустрији и, 

 Медаља за изванредне резултате у настави. 



 2 

Члан 3. 

Медаље се додељују појединцима, осим Медаље за изузетан допринос примени науке у 

индустрији, која може бити додељена и као групно признање. 

Медаље се додељују једном годишње и то по једна из сваке категорије. 

Члан 4. 

Медаља за трајан и изванредан допринос науци додељује се најистакнутијим научницима за 

свеукупни научни опус којим су значајно допринели унапређивању одговарајуће научне 

области, унапређењу универзитетске наставе, школовању научног подмлатка и подизању 

угледа Друштва. 

Члан 5. 

Медаља за прегалаштво и успех у науци додељује се млађим научним радницима који су 

објавили већи број научних радова, а међу њима и радове монографског карактера, који су се 

нарочито истакли у појединим областима, а који нису старији од 35 година. 

Члан 6. 

Медаља за изузетан допринос примени науке у индустрији додељује се истакнутим 

научницима и стручњацима, или групи научника и стручњака, који су значајно допринели 

примени знања у индустрији, допринели освајању нових производа и нових технологија, као и 

унапређивању процеса производње. 

Члан 7. 

Медаља за изванредне резултате у настави додељује се наставницима основних школа, 

професорима средњих школа и универзитетским наставницима, за запажене резултате 

постигнуте на унапређивању наставе, развијању и увођењу нових наставних метода и 

наставних средстава, као и на популаризацији хемије. 

Члан 8. 

Признања се додељују у виду медаље и дипломе.  

Члан 9. 

СХД сваке године објављује јавни позив о додељивању награда у  својим гласилима. 

Члан 10. 

Право предлагања кандидата за Медаље СХД имају: подружнице и секције СХД, стручни 

органи научних и образовних установа, руководства привредних организација и њихових 

асоцијација, као и најмање пет чланова Друштва. 

Члан 11. 

Предлози за Медаље морају бити детаљно образложени и садржавати податке о научним и 

стручним вредностима кандидата. 

Члан 12. 

Предлози за Медаље достављају се Канцеларији СХД најкасније до 15. октобра текуће године. 

Члан 13. 

Предлоге за додељивање Медаља разматра и о њима одлучује Жири за награде. Одлуке Жирија 

су коначне. 

Члан 14. 

Медаље се уручују на Свечаној скупштини СХД . 
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Члан 15. 

Жири за награде састоји се од 5 чланова. Чланове Жирија за награде бира Управни одбор СХД 

за период од две године. Председник Жирија је председник Друштва. Ако неко од чланова 

Жирија буде предложен за неку од медаља престаје му мандат за текућу годину, а Управни 

одбор бира новог члана. 

Члан 16. 

Одлуку о додељивању медаље Жири доноси простом већином од укупног броја чланова. Ако се 

за предложеног кандидата не изјасни више од половине укупног броја чланова Жирија награда 

се не додељује. 

Члан 17. 

Имена добитника награда објављују се у  гласилима СХД. 

Члан 18.  

Жири подноси извештај о своме раду и добитницима Медаља за текућу годину Управном 

одбору СХД. 

 

Заслужни и почасни чланови СХД. 

Члан 19. 

Као израз захвалности и признања за рад и постигнуте резултате на остваривању циљева и 

задатака Друштва, СХД својим члановима додељује јавна признања проглашавањем за 

заслужног члана СХД и почасног члана СХД. 

Члан 20. 

За заслужног члана СХД може бити проглашен члан Друштва који је својим активним радом 

дао значајан допринос остваривању циљева и задатака Друштва кроз разноврсне облике 

деловања као што су: учешће у раду секција Друштва, посебно одржавањем секцијских 

предавања, рад у подружницама Друштва, посебно на омасовљавању чланства и обогаћивању  

садржаја рада, покретање оснивања нових подружница, допринос развоју и популаризацији 

хемијске науке кроз публиковање радова у часописима Друштва, рад у редакционим одборима 

часописа Друштва, рад у организационим и научним одборима научних и стручних 

манифестација Друштва, рад у изабраним органима и телима Друштва, рад у другим 

организацијама и институцијама као делегат СХД, као и друге активности од значаја за рад и 

углед Друштва. 

Члан 21. 

За почасног члана СХД може бити проглашен члан Друштва који је у дугогодишњем периоду 

остварио резултате кроз активности наведене у претходном члану, као и резултате у стручном и 

научном раду којима подиже углед Друштву и доприноси развитку науке, струке и образовања 

у нашој средини. 

Члан 22. 

За почасне чланове СХД из иностранства могу бити бирани истакнути научни радници који су 

својом дугогодишњом активношћу извршили значајан утицај на развој појединих научних 

области код нас, што се нарочито огледа  у: учешћу на научним манифестацијама и одржаним 

пленарним или секцијским предавањима, сарадњи са нашим научним радницима у оквиру 

заједничких научних пројеката, доприносу образовању наших научних кадрова кроз 

постдипломске, докторске студије и студијске боравке у својим установама. 

За почасне чланове СХД могу бити проглашени и истакнути научни радници, који нису 

чланови СХД и других стручних друштава, научних институција и производних организација. 



 4 

Члан 23. 

Предлози за додељивање признања из чланова 20, 21 и 22 достављају се у писаном виду 

Комисији за јавна признања. Право предлагања за ова признања имају: секције и подружнице 

СХД, Председништво СХД, Хемијско друштво Војводине, група од најмање 5 чланова и 

Комисија за јавна признања. 

Предлози за ова признања морају бити образложени. 

Члан 24. 

Предлози за признања из чл. 20-22 могу се подносити током целе године. Крајњи рок за 

достављање предлога Комисији је 30. септембар текуће године. 

Члан 25. 

Комисија за јавна признања разматра приспеле предлоге и износи своје предлоге на 

септембарском заседању Управног одбора. О предложеним кандидатима Управни одбор се 

изјашњава јавним гласањем. Изабран је онај кандидат који је при гласању добио најмање 2/3 

гласова од присутних чланова Управног одбора. 

Члан 26. 

Председник Друштва проглашава изабране заслужне чланове друштва и уручује им повељу  о 

проглашењу за заслужног члана на Свечаној седници Скупштине СХД. 

На истој седници Свечане скупштине проглашавају се изабрани почасни чланови Друштва и 

уручује им се повеља са плакетом. 

Члан 27. 

Почасни чланови Друштва ослобођени су плаћања чланарине Друштва. 

 

Почасни председник СХД 

Члан 28. 

Као израз признања за дугогодишњи успешан рад у руководећим органима Друштва, за 

истакнуте научне резултате, а посебно за значајан допринос креирању политике и развоја 

Друштва и подизању његовог угледа у нашој земљи и иностранству у својству председника 

Друштва, СХД може изабрати свога члана који је обављао дужност председника, за почасног 

председника Друштва. 

Члан 29. 

За предлагање кандидата и избор почасног председника Друштва, као и права која се стичу 

овим избором, важе исте одредбе овога Правилника као и за почасне чланове СХД. 

 

Годишња признања СХД дипломираним студентима основних студија 

Члан 30. 

Ради стимулисања вредних и талентованих студената на факултетима из области хемије, 

хемијских технологија и металургије, Друштво додељује годишња признања дипломираним 

студентима основних студија за изузетан успех постигнут у току студија. 

Члан 31. 

Признања су намењена студентима који су похађали неки од факултета у Србији, који су 

дипломиралу у року не дужем од годину дана у односу на Статут матичног факултета и који 

нису старији од 27 година. Бира се између кандидата који су одбранили дипломски – завршни 

рад у периоду од 1. јула претходне године до 30. јуна текуће године. 
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Члан 32. 

Предлоге за додељивање годишњих признања најбоље дипломираним студентима основних 

студија припрема Комисија за јавна признања и то позивањем одговарајућих факултета да 

доставе своје предлоге до 30.септембра текуће године. Комисија разматра предлоге и 

образложене предлоге доставља Управном одбору на усвајање.  

Члан 33. 

Годишња признања су следећа: 

 годишња награда, коју добија до пет најбољих студената који су дипломирали са 

просечном оценом положених испита 9,50 и изнад, и оценом дипломског – завршног рада 

10, при чему са једног факултета годишњу награду добија један студент, као и сви који су 

дипломирали са просечном оценом 10,00 и оценом дипломског – завршног рада 10. 

Годишња награда се, по правилу, састоји од: дипломе о додели награде, новчаног дела који 

утврђује Управни одбор за текућу годину, двогодишње претплате на  часописе Друштва и 

ослобађања плаћања чланарине Друштва за период од две године.  

 специјално признање, које добијају сви дипломирани студенти основних студија са 

просечном оценом положених испита 9,50 и изнад и оценом дипломског - завршног рада 10 

(изузев оних који су добили годишњу награду). Специјално признање се, по правилу 

састоји од: дипломе о додели признања, двогодишње претплате на часописе Друштва и 

ослобођања плаћања чланарине Друштва за период од две године. 

Члан 34. 

Годишња признања дипломираним студентима основних студија уручују се на Свечаној 

скупштини Друштва текуће године. 

 

Награђивање најбоље пласираних ученика основних и средњих школа на 

такмичењима из хемије у организацији СХД 

Члан 35. 

СХД награђује дипломама и књигама ученике који су у свакој од категорија такмичења 

освојили прва три места, односно прве три награде.    

Члан 36. 

Одлуку о додељивању награда доноси Жири за извођење такмичења за ученике основних и 

средњих школа. Председнике Жирија за извођење такмичења за ученике основних и средњих 

школа бира Управни одбор СХД, на предлог Председништва СХД, за период од две године. 

Остале чланове Жирија одређују Председници Жирија.     

 

Јавна признања установама, друштвима и предузећима 

Члан 37. 

Као знак признања за успешну сарадњу и помоћ у реализацији циљева и задатака Друштва, као 

и за значајне резултате у развоју научне мисли, ширењу и популаризацији научних сазнања, 

СХД може доделити установама, друштвима и предузећима у земљи и иностранству почасне 

повеље, дипломе, захвалнице и плакете. 

Члан 38. 

Одлуку о додељивању признања из претходног члана доноси Управни одбор на предлог 

Председништва или Комисије за јавна признања. 
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Јавна признања ван СХД 

Члан 39. 

Одлуку о предлагању чланова Друштва за јавна признања (награде, одликовања, почасна 

звања, функције и сл.), као и за избор у друга научна друштва и институције, доноси Управни 

одбор на предлог Председништва или Комисије за јавна признања. Критеријуми и рокови се 

усклађују са условима јавног конкурса или позива. 

Члан 40 

Одлуку о давању подршке за своје чланове у вези с предлозима других институција доноси 

Управни одбор на предлог Председништва или Комисије за јавна признања. Критеријуми и 

рокови се усклађују са условима јавног конкурса или позива. 

Члан 41. 

Предлоге за избор почасних и заслужних чланова Друштва, почасног председника, годишњих 

награда и специјалних признања најбоље дипломираним студентима основних студија, 

признања  установама и предузећима, као и предлоге за јавна признања ван СХД, прикупља и 

разматра Комисија за јавна признања СХД или Председништво СХД. 

Комисија за јавна признања СХД састоји се од 5 чланова и бира је Управни одбор на период од 

две године. Радом Комисије руководи председник кога бирају чланови Комисије на првој 

седници. 

 

Завршне одредбе 

Члан 42. 

Овај Правилник ступа на снагу онда када га усвоји Управни одбор СХД. Све измене и допуне 

овога Правилника обављају се по истом поступку. 

 

Београд, 11.април 2002.године Секретар Друштва, 

 

Проф. Иванка Поповић, с.р. 

 

Измене и допуне урађене маја 2005. године Секретар Друштва 

 

 доц. др Драгица Шишовић 

 

Измене и допуне урађене 3. априла 2013. и 27. марта 2014. године Секретар Друштва 

 

 доц. др Рада Баошић 

 


