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ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ                                 
 

 
На основу члана 4. Правилника  о признањима Друштва термичара Србије, Главни одбор 

Друштва термичара Србије, на редовној седници одржаној 24.9.2009. године, донео је   
 

 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТУПКУ ДОДEЛЕ ПРИЗНАЊА ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ 

 
 I Уводнa одредбa  

 
Члан 1. 

 
Овом oдлуком ближе се уређује поступак предлагања кандидата и доношења одлуке о додели 

признања Друштва термичара Србије (у даљем тексту: Друштва), поступак доделе  и изглед признања 
Друштва (у даљем тексту: Признања). 

 
 

II Поступак предлагања  кандидата и доношење одлуке о додели Признања 
 

 
Члан 2. 

 
Предлог кандидата за доделу Признања (у даљем тексту: предлог кандидата)  за текућу 

календарску годину  доставља се Главном одбору Друштва у пероду од 1. до  30. новембра исте године 
и објављује на Интернет презентацији Друштва. 

Главни одбор до 25. јануара  наредне календарске године разматра предлоге кандидата који су 
достављени од стране Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу Признања. 

 
 

Члан 3. 
 

Предлог за доделу Признања садржи имена кандидата, назив предлагача, лично име кандидата, 
занимање, године живота, место пребивалишта и адресу стана, са радном биографијом и остварењима 
у струци, као и детаљним образложењем разлога за доделу Признања.                                                              

 Уз предлог кандидата се, по правилу, доставља изјава о прихватању кандидатуре за доделу 
Признања. 

 
Члан 4.                                                                                         

 
Друштво, по правилу, не упућује посебне јавне или интерне позиве за достављање предлога 

кандидата. 
 

 Члан 5. 
 

Ради доношења одлуке о додели Признања, Главни одбор формира Комисију за утврђивање 
испуњености услова за доделу Признања (у даљем тексту: Комисија) 

Комисија : 
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1. утврђује  да ли  је предлагач поднео благовремен и потпун предлог кандидата за текућу годину 
у складу са чл. 2 и 3. ове одлуке и у  складу са Правилником о признањима  Друштва; 

2. даје  образложено мишљење о свим предложеним кандидатима и 
3. предлаже доношење одлуке о додели и врсти Признања, у складу са Правилником о признањима 

Друштва. 
Комисија има 5 чланова и то: председника и четири члана. Комисију образује Главни одбор 

Друштва. Председник Комисије је, по правилу, Председник Научног одбора Друштва. 
Остала питања у вези рада комисије, ближе се одређују одлуком о образовању Комисије. 
Предлог за доделу Признања, са мишљењем и предложеном врстом Признања, комисија доставља 

Главном одбору најкасније до 31. децембра текуће године. 
 

 
 Члан 6. 

 
Одлуку о додели Признања, на основу предлога Комисије,  доноси Главни одбор , на начин 

предвиђен Пословником о раду Главног одбора. 
 Одлуку из претходног става овог члана, Главни  одбор доноси најкасније до 25. јануара наредне  
године. 
 Висина  Фонда за доделу признања утврђује се до 31. децембра , зависно од финансијских 
средстава Друштва. 
 Врста Признања може бити: 

1) признање за животно дело; 
2) признање за изузетно достигнуће у струци из делатности  Друштва и 
3) признање за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере. 

 
 

Члан 7. 
 

Кандидат  за кога на седници Главног одбора не буде донета одлука о додели Признања, не 
може бити поново предложен за кандидата за доделу Признања, по поступку предвиђеном одредбама 
ове одлуке. 
 

III  Поступак доделе Признања  и изглед  Признања 
 

1. Свечаност доделе Признања 
 

  Члан 8. 
  

Након доношења одлуке Главног одбора о додели Признања, обавља се додељивање Признања 
на посебној свечаности коју сазива председник Главног одбора Друштва, по правилу, 27.јануара. 

О листи званица, њиховом броју и месту одржавања свечаности доделе Признања одлучује 
председник Главног одбора. 

Свечаности доделе Признања, по правилу,  мора присуствовати лауреат. 
Изузетно, на основу изричитог захтева лауреата и сагласности председника Главног одбора, 

лауреата на свечаности доделе може заступати члан породице кога  лауреат овласти или опуномоћени 
представник институције којој лауреат  припада,  по избору лауреата.   
 

  Члан 9. 
 

Свечаност доделе Признања  састоји се од три  посебна догађаја: 
 

1) Јавног саопштења о додели Признања: 
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- Поздравно обраћања скупу врши Председник Друштва, 
- Редослед саопштења о Признањима је како следи: 
 
         А) добитника Признања за животно дело,  
         Б) добитника Признања за изузетно достигнуће у струци из 
         делатности чланова Друштва и 
         В) добитника Признања за остваривање изузетних резултата на почетку стручне 
каријере, 

                - Председник Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу Признања чита 
саопштење Комисије за додељена Признања под А), Б) и В) 
  
2) Уручењем  Признања: 

- Након јавног саопштења, председник Друштва позива носиоце Признања редоследом 
утврђеним у тачки 1. алинеје 1. подтачкама А), Б), и В)  да приступе  и уручује им, 
заједно са Председником Комисије,  Признања. 

3) Текст Јавног саопштења публикује се у гласилима Друштва и доставља јавним медијима у форми 
званичног саопштења. 
 

 
2. Признање о награди за животно дело 

 
  Члан 10. 

 
Признање за животно дело исписује се калиграфски на пергаменту или сличном материјалу и 

носи  печат Друштва. 
Признање за животно дело потписују: председник Друштва и Председник Комисије. 
Изглед Признања за животно дело, садржај текста, визуелну и графичку опрему, одобрава 

Главни одбора Друштва. 
 
 

3. Признање за изузетно достигнуће у струци из делатности чланова Друштва 
 

  Члан 11. 
 

Признање за изузетно достигнуће у струци из делатности чланова Друштва исписује се 
калиграфски на квалитетном папирном материјалу и носи печат Друштва. 

Признање за изузетно достигнуће у струци из делатности чланова  Друштва потписују 
Председник  Друштва и Председник Комисије. 

Изглед Признања за  изузетно достигнуће у струци из делатности Друштва, садржај текста, 
визуелну и графичку опрему одобрава Главни одбор. 

 
 
4. Признање за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере 

 
  Члан 12. 

 
Признање за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере исписује се 

калиграфски на квалитетном папирном материјалу и носи печат Друштва. 
Признање за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере потписују 

Председник  Друштва и Председник Комисије. 
Изглед Признања за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере, садржај 

текста, визуелну и графичку опрему одобрава Главни одбора Друштва. 
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IV  Завршна одредба 
 

 
  Члан 13. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 
 

  
 

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ 
 
 

Проф. др Милан Радовановић, с.р. 
 
 
 

                                              


