
 

 

 

 

 

На основу Статута Друштва дефектолога Србије, члан 40, алинеја 5, Управни одбор 

Друштва, на седници одржаној 30.08.2017. у Београду, доноси 

 

Правилник о раду Фонда „Проф Миодраг В. Матић“ 

 

Друштво дефектолога Србије (у даљем тексту Друштво) има Фонд „Проф. Миодраг В. 

Матић“ (у даљем тексту Фонд) који је основан на седници Савеза друштава дефектолога 

Србије од 30. маја 1983.год. 

Члан 1. 

Овим Правилником регулише се поступак и начин додељивања награда и признања Фонда 

Члан 2. 

Награде и признања које Фонд додељује су: повеље, плакете, дипломе и захвалнице.   

Награде и признања која се додељују су: 

- повеље -  школама, установама, појединцима,  

- плакете – школама и установама 

- дипломе - студентима, ученицима (старости до 18 година), штићеницима (старости 

до 30 година), и  

- захвалнице - организацијам цивилног друштва. 

Члан 3. 

Повеља се додељује школама и установама за изузетне резултате за унапређење 

дефектолошке науке и праксе као и за остваривање циљева и задатака Друштва. 

Повеља се додељује и појединцима који су активни чланови Друштва, који редовно 

измирују чланарину према Друштву, и који су у делокругу свог рада постигли резултате 

који представљају изванредан допринос дефектолошкој науци и пракси.  

Члан 4.  

Плакета се додељује школама и установама за постигнуте  запажене вишегодишње 

резултате у едукаџији и рехабилитацији деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју, 

инвалидитетом и поремећајем понашања,, као и развоју дефектолошке теорије и праксе.  

  



Члан 5.  

Диплома се додељује ученицима (старости до 18 година) и штићеницима (старости до 30 

година), са сметњама у развоју и инвалидитетом, који постижу добре резултате у 

образовању и оспособљавању за живот (за све врсте сметњи у развоју и инвалидитета). 

Добитник ове Дипломе добија и новчану награду, чији износ одређује Управни одбор 

Друштва за сваку календарску годину.. 

Диплома се додељује свршеном студенту Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацијуУмиверзитета у Београд као и свршеном студенту Медицинског факултета 

Универзитета у Новом Саду, Катедре са специјалну рехабилитацију и едукацију , који су 

постигли најбољи општи успех у току студирања, за генерацију која је завршила основне 

студије у протеклој календарској години. Кандидате предлажу Наставно-научна већа 

наведених факултета.. Добитнци ове Дипломе добијају и новчану награду, чији износ 

одређује Управни одбор Друштва за сваку календарску годину. 

Члан. 6.  

Захвалница се додељује појединцу или организацији цивилног друштва за допринос и 

остварена постигнућа у сарадњи  са установама и организацијама у области заштите и 

унапређења положаја деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом и поремећајем 

понашања као и Друштвом дефектолога Србије и на тај начин значајно допринели 

остваривању задатак и циљева Друштва. 

Члан 7. 

Изглед признања, која се додељује награђенима је пригодан, а по квалитету своје израде 

адекватан значају ових награда. 

У техничкој и уметничкој обради мора да буде садржан натпис: ДРУШТВО 

ДЕФЕКТОЛОГФА СРБИЈЕ, ФОНД „Проф. Миодраг В Матић“, и знак Друштва.  

Члан 8. 

За доделу награда и признања Фонд расписује Конкурс најкасније до краја октобра. 

Конкур се објављује на сајту Друштва http://defektolozisrbije.org, и отворен је до 40 дана од 

дана објављивања. Текст Конкурса садржи и тачно назначен датум до којег се могу послати 

предлози.  

Члан 9. 

Предлоге дају Окружне организације Друштва дефектолога Србије, васпитно-образовне, 

институције социјалне и здравствене заштите и друге институције за децу и омладину  са 

сметњама у развоју,особе са инвалидитетом и поремећајем понашања.  

Сваки предлог мора садржати и писмено образложење, како би се могао извршити избор за 

наведена признања. 

http://defektolozisrbije.org/


Предлози се шаљу на адресу: 

Друштво дефектолога Србије 

Ул. Косовска 8/1, 11000 Београд 

Са назнаком: За конкурс Фонда ''Проф. Миодраг В. Матић'' 

И на е-маил:sekretar@defektolozisrbije.org  

Члан 10.  

Приспеле предлоге, који стигну до датума назначеног у Конкурсу, разматраће Одбор Фонда 

и према утврђеним критеријумима одабрати добитнике награда и признања. 

Предлози који стигну  после наведеног рока неће се разматрати. 

Члан 11.  

Награде и признања свечано се додељују добитницима на Данима дефектолога. 

Награде и признања добитницима уручује председник Фонда уз читање пригодног сижеа  

из записника о избору награђених.  

Члан 12.  

Записници, одлуке и друга документа Фонда чувају се у архиви Друштва као трајна докумен 

Члан 13.  

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Пословник Фонда „Проф. Миодраг 

В. Матић“, донет 12.12.1994. г. 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на сајту Друштва. 

 

У Београду,  

30. 08.2017. 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Дрштва дефектолога Србије 

Синиша Ранковић , дипл.дефектолог 




