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 ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И 

ПРИЗНАЊА  

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА НИШ 

 

 

На основу Статута Удружења здравствених радника Ниш,члан 14. тачка 7 

усвојен је Правилник о доделу награда и признања у оквиру УЗР Ниш. 

 

                                                  1. 

 

Овим Правилником установљено је да се награде додељују за резултате 

рада чланова у професионалној пракси , доприносу и раду у 

професионалној Асоцијацији, Удружењу, као и услови и поступак и 

критеријуми за додељивање награда и признања: 

 

 

1. Захвалница 

2. Сребрна Вила  

3. Златна Вила 

4. Сребрни знак  

5. Златни знак 

 

Статус почасног члана Удружења здравствених радника Ниш додељује се 

одлуком Скупштине. 

 

Члан 2. 

 

Награде се могу доделити – искључиво члановима Удружења здравствених 

радника Ниш . 

 

 

 

 



 

Члан 3. 

 

Награде су традиоционалне и додељују се сваке године и то: 

 

1. Поводом Свечане Скупштине Удружења здравствених радника Ниш, 

која се традиционално одржава сваке године фебруара месеца , награде се 

додељују: 

- Здравственим техничарима ( фармацеутским техничарима, зубним 

техничарима, лабораторијским техничарима...) 

 

 

2. Поводом 12.маја Дана медицинских сестара света признања се додељују 

медицинским сестрама и бабицама. 

 

                                                         Члан 4. 

 

 

Захвалница се додељује здравственим радницима, члановима УЗР Ниш 

који су  активни учесници и дугогодишњи чланови  Удружења 

здравствених радника Ниш. 

 

Сребрна вила се додељује зравственим радницима , члановима УЗР Ниш, 

који имају најмање три (3) рада – стручна саопштења у Асоцијацији или 

Удружењу. 

 

Златна вила се додељује здравственим радницима члановима УЗР Ниш, 

који имају најмање пет (5) рада-стручна саопштења у Асоцијацији или 

Удружењу. 

 

Сребрни знак  и  златни знак се додељује се на нивоу Националне 

асоцијације удружења здравствених радника Србије ,а на основу 

објављеног Конкурса на сајту НАУЗРС (www.nauzrs.rs). Чланови УЗР Ниш 

могу конкурисати за наведене награде НАУЗРС,придржавајући се 

наведених критеријума и конкурса објављених на сајту НАУЗРС.  

 

Правилником је утврђено да : се златна вила може добити 2 године након 

добијања сребрне виле, под условом да кандидат испуњава критеријуме за 

добијање златне виле . Сребрни знак се може добити  3 године након 

добијања златне виле , под условом да кандидат испуњава критеријуме за 

доделу сребрног знака. 

 

 

 

 

 

http://www.nauzrs.rs/


                                               Члан 5. 

 

Иницијативу за доделу награде могу поднети Подружнице Удружења 

здравствених радника Ниш.Предлози  морају бити образложени. 

 

                                               Члан 6. 

 

Предлог – утврђује Комисија за награде и признања. 

 

 

                                              Члан 7. 

 

Одлуку о додељивању доноси Комисија која броји 3 члана и бира је 

Управни одбор Удружења. 

 

Чланови Комисије  за време свог мандата не би требали да конкуришу за 

највеће награде , због објективности рада ,а ако су преложени немогу 

учествовати у раду Комисји када  се о њима одлучује. 

 

              

 

                                             Комисија за награде и признања УЗР Ниш 

 

                                                  Смс  Данијела Николић-председник 

                                                  Смс  Снежана Миленковић-члан 

                                                 Смс  Александра Стоилковић-члан 


