
                                                                                  (Пречишћен текст)                                                                                   
 

На основу члана 23. Статута Удружења педијатара Србије, Председништво 

Удружења педијатара Србије на седници одржаној дана 31. маја 2017. 
године доноси 

 

 ПРАВИЛНИК  О  ДОДЕЛИ  ПРИЗНАЊА УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА 
СРБИЈЕ 

 
I – OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређују се врсте признања Удружења педијатара Србије 
(у даљем тексту: Удружење), као и услови и поступак за њихову доделу. 
 

Члан 2. 
 

Удружење може, као признање, доделити Повељу Удружења домаћем или 
страном држављанину или организацији који су својим делима веома 
значајно унапредили  рад и допринели остваривању циљева Удружења 

дефинисаних Статутом, чиме су заслужни за напредак Удружења у свим 
областима његовe делатности. Повеља се може доделити појединцу или 

организацији који су својим деловањем веома значајно увећали углед 
Удружења у земљи и иностранству; појединцу или организацији који су 
својим радним или материјалним доприносом веома значајно унапредили рад 

Удружења и допринели његовом развоју;  појединцу или организацији који 
су својим изузетним залагањем веома значајно допринели унапређивању 

сарадње Удружења са другим институцијама у земљи и иностранству; 
појединцу и организацији поводом значајних јубилеја, за лични или 
заједнички допринос који је веома значајно унапредио рад Удружења и 

његов развој. 
 

Удружење може, као признање, доделити Плакету Удружења, домаћем или 
страном држављанину, као и организацији, за посебан допринос развоју 
Удружења и унапређењу његовог рада. Плакета се може доделити појединцу 

или организацији који су својим деловањем дали посебан допринос развоју и 
афирмацији Удружења у земљи и иностранству; појединцу или организацији 

који су својим радним или материјалним доприносом посебно унапредили 
рад Удружења и допринели његовом развоју;  појединцу или организацији 

који су својим посебним залагањем допринели унапређивању сарадње 
Удружења са другим институцијама у земљи и иностранству;  појединцу и 
организацији поводом значајних јубилеја, за лични или заједнички посебан 

допринос унапређивању рада Удружења и његовом развоју. 
 

Удружење може, као признање, доделити Захвалницу Удружења домаћем 
или страном држављанину или организацији, за битан допринос развоју 
Удружења и унапређењу његовог рада. Захвалница Удружења се може 

доделити појединцу или који су својим деловањем дали битан допринос 
развоју и афирмацији  Удружења у земљи и иностранству; појединцу или 

организацији који су својим радним или материјалним доприносом битно 
унапредили рад Удружења и допринели његовом развоју;  појединцу или 
организацији који су својим битним залагањем допринели унапређивању 

сарадње Удружења са другим институцијама у земљи и иностранству;  
појединцу и организацији поводом значајних јубилеја, за лични или 



заједнички битан допринос унапређивању рада Удружења и његовом 

развоју. 
Члан 3. 

 
За заслуге које се односе на развој, унапређење рада и остваривање циљева 
Педијатријске школе Србије дефинисаних Правилником о раду Педијатријске 

школе Србије, Удружење односно Педијатријска школа Србије могу доделити 
повељу, плакету или захвалницу. 

 
Повеља из ст. 1 овог члана носи назив "Проф др Александар Крстић". 
 

Признања из ст. 1 овог члана додељују се на основу критеријума за 
одговарајућа признања из чл. 2. овог Правилника. 

 
Одлуку о додели признања из ст. 1 овог члана доноси Председништво, на 
предлог Управе Школе. 

 
                                                    Члан 4. 

 
Признања се додељују појединцу за живота, а само изузетно постхумно. 

 
Члан 5. 

 

Иницијативу за доделу признања може покренути председник Удружења, 
члан Председништва, директор Педијатријске школе, уз сагласност Управе 

Школе,  председник секције Удружења, уз сагласност председништва секције 
и председник подружнице, уз сагласност подружнице. 
 

Члан 6. 
 

Иницијатива за доделу признања подноси се, уз образложење, председнику 
Удружења. 
Образложење иницијативе садржи: биографске податке, библиографске 

податке, мишљење о научно и стручном раду, оцену доприноса кандидата 
унапређењу здравствене заштите деце и омладине, оцену доприноса 

кандидата афирмацији, ширењу угледа и унапређењу рада и развоја 
Удружења и образложење разлога због којих се предлаже додела признања. 
 

Члан 7. 
 

Председништво, на предлог председника Удружења, разматра иницијативу и 
доноси образложену одлуку о додели признања. 
 

Члан 8. 
 

Лице или организација коме/којој је додељено признање свечано се 
промовише и додељује му/јој се признање. 
 

Члан 8. 
 

Повељу, плакету и захвалницу  потписује председник Удружења. 
Признања из чл. 3. овог Правилника потписују  председник Удружења и 

директор Педијатријске школе. 
Повељa, плакета и захвалницa оверавају се печатом Удружења. Повеља и 
Плакета исписују се ручно-калиграфски. 



Захвалница се штампа. 

Садржај и облик повеље утврђује одлуком Председништво. 
Повеља и плакета додељују се у корици за повељу теракот боје која је 

штампана у златотиску и садржи пун назив и логотип Удружења. 
 
 

Члан 9. 
 

Удружење води књигу добитника признања, која се трајно чува. 
 

Члан 10. 

 
Признања Удружења  уручује председник Удружења на свечаном скупу. 

 
 

II – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет-

порталу Удружења, а примењиваће се од 1. јуна 2017. године. 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИШТВО УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА 

СРБИЈЕ 
Председник Председништва/Удружења, 

 

Проф. др Радован Богдановић 
 


