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На основу Статута Националне асоцијације удружења здравствених 

радника Србије, члан 20,  усвојен је Правилник о додели награда и 

признања у оквиру НАУЗРС. 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником установљено је да се награде додељују за резултате 

рада чланова у професионалној пракси, доприносу и раду у 

професионалној Асоцијацији. 

Додељује се: 

 

1. Захвалница 
2. Сребрни знак 

3. Златни знак 

4. Повеља 
 

Статус почасног члана Националне асоцијације удружења здравствених 

радника Србије додељује се одлуком Скупштине. 

 



Члан 2. 

 

Награде се могу доделити – искључиво члановима Националне асоцијације 

удружења здравствених радника Србије, здравственим установама, 

институтијама, донаторима који су допринели у раду и развоју Националне 

асоцијације. 

 

Члан 3. 

 

Награде су традиоционалне и додељују се сваке године и то: 

 

 

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

медицинским сестрама и бабицама у знак обележавања сећања на Флоренс 

Најтингел, додељује је Друштво медицинских сестара-техничара и бабица 

Србије. 

 

Члан 4. 

 

Захвалница се додељује здравственим радницима, члановима Националне 

асоцијације удружења здравствених радника Србије који су  активни 

учесници и дугогодишњи чланови НАУЗРС. 

 

Сребрни знак знак се додељује на нивоу Националне асоцијације 

удружења здравствених радника Србије. Сребрни знак могу добити 

кандидати који су добитници највишег признања у свом матичном 

Удружењу. 

 

Критеријуми за доделу златног знака: 

- Да је предложени кандидат члан Националне асоцијације удружења 

здравствених радника Србије 

- Да је добитник највишег признања у матичном Удружењу 

- Да је ангажован у професионалном раду најмање 10 година 

- Да има објављених најмање 8 стручних саопштења 

- Да није члан Друге професионалне Асоцијације 

- Да поседује етички лик професионалца 

- Да није кажњаван 

- Да се бави едукацијом чланства, поседује стручност, 

професионалност и хуманост професије којој припада. 

 

 

Златни знак се додељује на нивоу Националне асоцијације удружења 

здравствених радника Србије. Златни знак могу добити кандидати који су 

већ добили Сребрни знак или Повељу Флоренс Најтингел. 

 



Критеријуми за доделу златног знака: 

- Да је предложени кандидат члан Националне асоцијације удружења 

здравствених радника Србије 

- Да је добитник сребрног знака НАУЗРС 

- Да је ангажован у професионалном раду најмање 10 година 

- Да има објављених најмање 10 стручних саопштења 

- Да није члан Друге професионалне Асоцијације 

- Да поседује етички лик професионалца 

- Да није кажњаван 

- Да се бави едукацијом чланства, поседује стручност, 

професионалност и хуманост професије којој припада. 

 

Повеља се додељује установама, институцијама, донаторима који су 

допринели развоју и раду НАУЗРС. 

 

Члан 5. 

 

Иницијативу за доделу награде могу поднети  Удружења здравствених 

радника Србије. 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 Националне асоцијације. 

 

Чланови Комисије не би требали за време свог мандата конкурисати за 

највеће награде, због објективности рада, а ако су преложени не могу 

учествовати у раду Комисије када  се о њима одлучује. 
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