На основу члана 25. Статута Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва
Председништво Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва је на седници
одржаној 6.03.2013. године донело је

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЉИВАЊУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се врсте годишњих награда и признања Друштва лекара
Војводине Српског лекарског друштва (у даљем тексту: Друштво) као и поступак и начин
њиховог додељивања.
Члан 2.
Годишње награде и признања Друштва додељују се активним члановима Друштва и
правним лицима због нарочитог доприноса за активност Друштва и развоја медицине и
стоматологије у организационом, стручном и научном погледу.
Члан 3.
Друштво предлаже своје чланове и за признања која нису у компетенцији Друштва:
- Одличја и награде Српског лекарског друштва и других институција

II ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ДРУШТВА
Члан 4.
Годишње награде Друштва су:
1. НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО – додељује се једна награда за изузетне резултате у
дугогодишњем континуираном раду у Друштву.
2. НАГРАДА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД – додељује се једна награда за
резултате постигнуте у области научноистраживачке делатности, за објављене радове
и публикације у претходном периоду.
3. НАГРАДА ЗА ЗАШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА – додељује се једна награда за
успехе у практичној примени нових достигнућа, за изузетну организацију

здравствене службе и едукацију младих кадрова специјалиста и лекара опште
медицине.
4. НАГРАДА ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ –
додељује се једна награда за запажене успехе у примарној здравственој заштити
становништва, редовним здравственим контролама и постигнутим успесима у
превенцији нарушавања здравља становништва, посебно на селу.
Члан 5.
Годишње награде се додељују и најбољим дипломираним студентима медицине и
стоматологије у протеклој календарској години.
Додељују се две награде:
- НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ УСПЕХ У ТОКУ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ
- НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ УСПЕХ У ТОКУ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ,
а на основу извештаја Медицинског факултета у Новом Саду.
У случају пријаве више кандидата са истим просечним оценама, предност се даје
кандидату са краћим роком студирања.
Члан 6.
Одлуку о додељивању годишњих награда доноси Комисија за годишње награде
Друштва.
Члан 7.
Годишње награде Друштва уручује се сваке године на Годишњој скупштини Друштва
(у свечаном делу).
Оне се састоје из писане награде, а потписује их председник Комисије и председник
Друштва, који их и уручују лично добитнику награде.
Текст у техничкој и уметничкој обради мора да садржи: натпис – Друштво, назив
награде, амблем, датум и место додељивања.
Члан 8.
Право предлагања за награде Друштва имају све подружнице, специјалистичке
секције и органи управљања Друштва.
Члан 9.
Предлози морају да буду достављени писано са образложењем, биографијом и
потребном документацијом у траженом року, како би Комисија имала довољно времена за
избор кандидата.

Члан 10.
Некомплетна документација, предлози без образложења, као и предлози после датог
рока неће се разматрати.
Члан 11.
Кандидати који се предлажу за годишње награде треба да испуњавају услове:
- да су активни чланови Друштва
- да имају високу етичку оцену
- да редовно измирују чланарину Друштва
- да су у делокругу свога рада постигли резултате који представљају велики
допринос медицинској науци и струци.
Члан 12.
Годишња награда Друштва може бити додељена кандидату само једном у животу.
Члан 13.
Награде се не могу доделити преминулим члановима.
Члан 14.
Уколико нема кандидата који испуњава услове за наведену награду, награда се те
године не додељује.
Члан 15.
Одлуку о именовању Комисије за годишње награде Друштва доноси Годишња
скупштина Друштва на предлог Председништва.
Комисија има 9 чланова заступљени из подружница и специјалистичких секција
Друштва. Њеним радом руководи Председник Комисије.
Мандат чланова Комисије траје 4 године.
Члан 16.
У случају упражњеног места у Комисији, Председништво Друштва именује другог
члана, а мандат му траје колико би трајао мандат члана кога мења.
Члан 17.
Комисија ради потпуно самостално и њена одлука је коначна.

Члан 18.
Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако је присутно најмање 5 чланова
Комисије. Одлуке су пуноважне ако је за сваку годишњу награду гласало више од половине
присутних чланова Комисије.
Члан 19.
Комисија за годишње награде може постхумно доделити СПОМЕНИЦУ истакнутим
члановима и доајенима Друштва.
Члан 20.
Споменица се додељује у знак захвалности преминулим истакнутим лекарима који
су својим дугогодишњим деловањем допринели развоју медицинске науке и здравствене
делатности, као и афирмацији Друштва.
Члан 21.
Споменицу уручују председник Комисије и председник Друштва на Годишњој
скупштини, члановима породице преминулог.

III ПРИЗНАЊА ДРУШТВА
Члан 22.
Признања Друштва су:
1. ПОВЕЉА - додељује се за изузетне активности у дугогодишњем периоду, на
унапређењу циљева и задатака Друштва
2. ПЛАКЕТА - додељује се за значајан допринос у остваривању циљева и задатака
Друштва
3. ДИПЛОМА – додељује се за истицање и ангажовање у оквиру рада подружница,
секција, Друштва
4. ЗАХВАЛНИЦА – додељује се активан рад, појединцима и установама, за учешће у
акредитованим састанцима континуиране едукације у оквиру Друштва.
Члан 23.
Друштво додељује признања својим истакнутим члановима, а изузетно појединцима
и установама за посебне активности и ангажовање у раду Друштва.

Признања могу доделити подружнице у складу са својим Статутом.
Специјалистичке секције и активи Друштва не могу додељивати своја признања, већ
предлоге подносе Председништву Друштва у складу са одредбама овог Правилника. Оне
могу уручити захвалност појединцима и институцијама које помогну рад специјалистичке
секције.
Члан 24.
Признања се додељују само активним члановима Друштва који редовно плаћају
чланарину.
Исто признање може се доделити истом лицу једанпут.
Признања по рангу иду од захвалнице према повељи, у зависности од времена и
учешћа у раду подружнице и специјалистичке секције предложеног кандидата.
Члан 25.
Право предлагања за додељивање признања имају подружнице, специјалистичке
секције и органи управљања Друштва.
Временски размак између признања за истог кандидата не може бити мањи од 5
година.
Члан 26.
Предлози се достављају у писаној форми, са образложењем предлагача и
биографијом кандидата, у траженом року.
Члан 27.
Изузеће од члана 24. овог Правилника, признања за активне председнике
подружница, секција и чланове Председништва Друштва не примењује се редослед
признања од захвалнице према повељи, већ им се, у зависности од активности, одређује
признање Друштва.
Члан 28.
Предлагачи морају поштовати редослед признања Друштва и водити рачуна о реалном
броју предлога за признања (5% од евидентираних чланова – максимум).
Члан 29.
Признања Друштва доноси Председништво, потписују председник и секретар
Друштва, саопштавају се на Годишњој скупштини Друштва, а појединачно се уручују на
састанцима њихових предлагача.

Повеља, као највеће признање уручује се на Скупштини.
Члан 30.
На Годишњој скупштини могу се уручити признања за поједине најактивније
подружнице и специјалистичке секције у претходној години њиховим председницима, а
на основу достављених извештаја о раду, односно анализом активности у претходној
години.
Одлуку о томе доноси Извршни одбор Председништва Друштва.
Члан 31.
Стручна служба Друштва дужна је да води евиденцију додељених годишњих награда
и признања Друштва, чува у архиви као трајни документ и објављује на web страници
Друштва.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додељивању
годишњих награда и признања од 16.03.2005. године.
Члан 33.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник Друштва
Проф. др ДРАГАН ДАНКУЦ

