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На основу члана 82. Статута Српског географског друштва, Извршни
одбор Српског географског друштва је на својој седници одржаној 4. 02. 2016.
године усвојио овај

П Р А В И Л Н И К
О ДОДЕЉИВАЊУ ПРИЗНАЊА СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА

Члан 1.
Друштво додељује следећа признања:
- Медаљу Јована Цвијића
- Повељу Српског географског друштва
- Повељу за почасног члана Друштва
- Захвалницу

Члан 2.
МЕДАЉА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА

Медаља Јована Цвијића представља највише признање за изваредне
резултате у развоју географске науке и наставе, као и за особити допринос афирмацији
Друштва у свим доменима његовог рада и деловања, посебно за развијање плодоносне
сарадње између Српског географског друштва и других географских и сродних
научних институција у Србији и иностранству.
Медаља Јована Цвијића се додељује:
а) Српским научним радницима који су својим радовима објављеним у
земљи и иностранству, пружили нарочити допринос развоју географије, њеној научној
и друштвеној афирмацији и угледу и који су током дужег периода развијали
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интензивну делатност у Друштву, посебно на плану издавачке делатности, редовним
годишњим семинарима, предавањима у Научном и Наставном одсеку, на
манифестацији ''Цвијићеви дани'' и традиционалним Конгресима. Кандидат мора
имати најмање пет радова објављених у издањима Српског географског друштва.
б) Иностраним научним радницима који су својим научним делима
пружили општепризнате резултате од важности за развој географске науке и њених
појединих научних области и који активно сарађују са Српским географским
друштвом и другим институцијама у Србији.
в) Географским и сродним научним друштвима, и институцијама у
Србији и иностранству које су резултатима свог научног рада остварилe
општепризнати допринос развоју географских наука.
Медаља се, по правилу, додељује поводом јубиларних годишњица
Српског географског друштва и других друштава и институција.
г) Српским географима који су наставно-педагошком, васпитном,
стручном, научном, организационом и друштвеном
делатношћу
пружили
изванредан допринос унапређењу наставе географије и популаризацији науке и
ширењу географских знања; који имају посебне заслуге за подизање угледа географије
и који кроз дужи временски период раде на развијању активности Друштва, посебно на
унапређењу образовно-васпитног процеса и издавачке делатности.

Члан 3.
Предлоге за доделу Медаље Јована Цвијића из чл 2. став а) и б) са
писменим образложењем, подносе Извршном одбору научне и наставно-научне
институције, или најмање три истакнута научна радника редовних професора
Универзитета – члана Друштва, од којих је бар један носилац Медаље Јована Цвијића.
Предлоге за доделу Медаље Јована Цвијића из чл. 2. став в) и г) са
писменим образложењем, могу поднети:
- Подружнице Друштва,
- Извршни одбор Друштва,
- Најмање пет чланова Друштва, у чијем саставу учествују три
наставника и два истакнута научна радника или универзитетска професора, од којих је
бар један носилац Медаље Јована Цвијића.

Члан 4.
Писмени предлози се подносе Извршном одбору Друштва
најкасније 30 дана пре одржавања Годишње скупштине.
Извршни одбор Друштва разматра предлоге о додели Медаље
Јована Цвијића, изјашњава се већином гласова чланова Извршног одбора тајним
гласањем. Предлоге који испуњавају критеријуме утврђене овим Правилником
подносе Скупштини Друштва на изјашњавање.
Одлуку о додели Медаље Јована Цвијића Скупштина доноси
већином гласова јавним гласањем.
Скупштина Друштва може одбацити предлоге о додели Медаље
Јована Цвијића , као и затражити додатна објашњења.
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Члан 5.
ПОВЕЉА СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА

Повеља се додељује географима и другим научним, културним и
јавним радницима и институцијама за посебне резултате и активности учињене
Српском географском друштву и географији у целини.
Писмене предлоге за доделу Повеље Српског географског
друштва подносе Извршном одбору Друштва најмање три истакнута научна радника,
члана Друштва, најкасније 30 дана пре одржавања Годишње скупштине Друштва. од
којих је бар један носилац Повеље или Медаље Јована Цвијића. Предлоге разматра и
утврђује Извршни одбор Друштва о чему извештава Скупштину Друштва. Скупштина
доноси одлуку јавним изјашњавањем.
Уколико се током године, пре одржавања Годишње скупштине
Друштва, створи потреба за доделу Повеље Српског географског друштва, исту,
уз задовољење процедуре исказане у претходним пасусима овог члана, додељује
Извршни одбор Друштва.
Извршни одбор о овоме обавештава Годишњу скупштину
Друштва.

Члан 6.
ПОВЕЉА ЗА ПОЧАСНОГ ЧЛАНА ДРУШТВА

У складу са чланом 22. Статута Српског географског друштва,
Повеља о почасном члану Друштва додељује се оним домаћим и иностраним научним
радницима који имају посебне заслуге за развој географске науке и који интензивно
сарађују са Друштвом.
Писмени предлог о додели Повеље, подносе најмање три
истакнута научна радника, члана Друштва од којих је бар један добитник Медаље
Јована Цвијића Извршном одбору Друштва најкасније 30 дана пре одржавања
годишње Скупштине. Предлоге за почасне чланове разматра и утврђује Извршни
одбор о чему извештава Скупштину Друштва. Скупштина доноси одлуку јавним
изјашњавањем.

Члан 7.
ЗАХВАЛНИЦА СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА

Захвалница се додељује физичким и правним лицима за учињене
материјалне и друге услуге Друштву. Додењују се на писмени предлог подружнице и
актива Друштва, Научног и Наставног одсека Друштва и на предлог најмање три члана
Друштва.
Предлог се упућује Извршном одбору Друштва најкасније 30 дана
пре одржавања Годишње скупштине. Ако га Одбор већином гласова прихвати предлог
постаје пуноважан.
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Предлог добитника Захвалнице припремају Наставни и Научни
одсек и администрација Друштва, потврђује га Извршни одбор, а усваја Скупштина
Друштва.

Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о додељивању признања Српског географског друштва усвојен на седници
Извршног одбора 24. фебруара 2011. године.

За Извршни одбор
Српског географског друштва
ПРЕДСЕДНИК
/Проф. др Мирко Грчић/
СЕКРЕТАР
/др Микица Сибиновић/
У Београду,
4. фебруар 2016. године
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