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На основу члана 27. Статута Лекарске коморе Србије, Скупштина Лекарске 

коморе Србије на својој седници, одржаној дана 17. маја 2011. године у Новом Саду, 

донела је основни текст овог Правилника, са изменама и допунама донетим дана 

23.10.2018. године и изменама и допунама донетим дана 17.12.2019. године, па је 

стручна служба ЛКС дана 28.09.2022. године сачинила пречишћен текст овог 

Правилника: 

 

ПРАВИЛНИК 
 

О ПРИЗНАЊИМА- (ОДЛИКОВАЊИМА И ГОДИШЊИМ НАГРАДАМА) 

ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

-Пречишћен текст- 

(бр. 8851/2011, 3038-1/2018 и 148/2020) 

 

I Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

          Правилником о признањима- (одликовањима и годишњим наградама) Лекарске 

коморе Србије (у даљем тексту: Правилник) утврђују се признања- (одликовања и 

годишње награде) која додељује Лекарска комора Србије (у даљем тексту: Комора) те 

поступак и начин њиховог  додељивања. 

 

         Признања - (одликовања и годишње награде) које Комора додељује својим 

члановима за активно учествовање у раду Коморе и њених тела, за унапређење 

лекарске делатности и нарочито старање о угледу лекара, као и другим појединцима, 

институцијама и организацијама који су својим радом дали значајан допринос раду 

Коморе, као и развоју здравствене делатности уопште. 

 
 

П Признања Коморе 

 

Члан 2. 

 

            Признања - (одликовања и годишње награде) Коморе су: 

 

- Награда Коморе за животно дело-одликовање Коморе 

- Повеља Коморе 

- Плакета Коморе 

- Диплома Коморе, и 

- Награда Коморе за остварење изузетних резултатат на почетку стручне каријере. 

 

Члан 3. 

 

            Визуелни идентитет признања Коморе из члана 2. овог Правилника утврдиће 

одлуком Управни одбор Лекарске коморе Србије. 

 

 

Члан 4. 

 

 НАГРАДА КОМОРЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО - ОДЛИКОВАЊЕ  КОМОРЕ  је 

посебно признање Коморе појединцима за врхунски рад и достигнућа  на унапређивању и 
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развоју лекарске делатности, утврђивању професионалних стандарда у струци ради 

унапређења здравствене заштите и за унапређење медицинске науке и струке уопште. 

 

                   Годишње се додељује једна награда Коморе за животно дело-одликовање Коморе, на 

предлог регионалне лекарске коморе, која је домаћин славе коју прославља ЛКС. 

 

                  Награда за животно дело може бити додељено појединцу само једанпут у животу. 

 

 

Члан 5. 

 

ПОВЕЉА КОМОРЕ се додељује за изузетне резултате, постигнуте 

континуираним ангажовањем  током дужег временског периода у остваривању  циљева и 

задатака Коморе, а нарочито за предани рад на очувању и заштити професионалних: 

интереса лекара, унапређење услова за обављање здравствене делатности, као и за 

изузетне заслуге у унапређењу и организацији континуиране медицинске едукације 

чланова Коморе. 

 

Повеља Коморе се додељује појединцу или институцији односно организацији у 
складу са критеријумима из става 1. овог члана. 

 

Годишње се додељују две Повеље Коморе. 

 

Повеља Коморе може бити додељена појединцу, односно институцији или 

организацији само једанпут. 

 

Члан 6. 

 

ПЛАКЕТА КОМОРЕ се додељује као посебно признање члановима Коморе за 

вишегодишње истакнуто ангажовање у раду тела и органа Коморе и допринос 

остваривању циљева и задатака Коморе. 

 

Годишње се додељују пет плакета Лекарске коморе Србије, а свака РЛК предлаже по 

једног кандидата за доделу плакете. 

 

Плакета Лекарске коморе Србије може бити додељена члану Коморе само 

једанпут у животу. 

 

Члан 7. 

 

ДИПЛОМА КОМОРЕ се додељује  члановима  Коморе за активно  учествовање 

у раду тела и органа Коморе, за исказану подршку и помоћ у раду Коморе  уопште. 

 

Годишње се додељује шест диплома Лекарске коморе Србије. 

 

 

Члан 8. 

 

                 НАГРАДА КОМОРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ  ИЗУЗЕТНИХ  РЕЗУЛТАТА  

НА ПОЧЕТКУ  СТРУЧНЕ  КАРИЈЕРЕ се додељује појединцу  лекару члану ЛКС за 
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истакнути континуирани професионални развој и за остварење изузетних резултатата у 

обављању лекарске делатности на почетку стручне каријере. 

 
Годишње се додељују једно признање из става 1. овог члана Правилника. 
 

Награда Коморе за остварење изузетних резултата на почетку стручне каријере 

може бити додељена члану Коморе лекару до 35 година живота, само једанпут. 

 

 

III Начин и поступак кандидовања 

 

                                                       Члан 9. 
 

                Предлог за доделу признања члану Коморе могу подносити чланови Коморе преко 

скупштина регионалних комора у чији Именик је предложени члан уписан.  

 

                Предлог за доделу признања појединицима који нису чланови Лекарске коморе 

Србије, а који сходно овом Правилнику испуњавају услове за доделу признања Коморе, као 

и предлог за доделу признања институцији или организацији могу подносити чланови 

Коморе. Овај предлог члан Коморе подноси преко Скупштине регионалне коморе у чији 

Именик је уписан.  

 

Предлози за признања Коморе, регионалне коморе примају до 01. октобра у текућој 

години. 

 

Члан 10. 

 

Предлози за доделу признања морају бити образложени са подацима и 

документима, а по потреби садржаће и мишљењем одговарајућих здравствених установа. 

 

Члан 11. 

 

На основу приспелих предлога, Скупштина регионалне лекарске коморе (у 

даљем тексту: Скупштина РЛК) предложиће Управном одбору Лекарске коморе 

Србије (у даљем тексту: Управни одбор ЛКС) листу кандидата за доделу признања са 

образложењем и целокупном документацијом из чл. 10 овог Правилника. 

 

Скупштине РЛК достављају Управном одбору ЛКС листе предлога кандидата за 

доделу признања Коморе најкасније до 15. октобра текуће године. 

 

 

IV Додела и уручење признања 

 

Члан 12. 

 

Одлуку о додели признања доноси Скупштина Лекарске коморе Србије, на предлог 

Управног одбора Лекарске коморе Србије. 

 

Одлука се објављује у Гласнику Коморе. 
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• 

Члан 13. 

 

              Признања Коморе уручују се добитницима на свечаности поводом славе Коморе ,,Свети 

Врачи" 14. новембра или на првој наредној седници Скупштине Лекарске коморе Србије. 

 

             Признања Коморе уручује директор Коморе или лице које он овласти. 

 

 

 

                                                  V Прелазне и завршне одредбе  

Члан 14. 

           Стручно административне послове везане за доделу признања обавља стручна 
служба Коморе. 

 

 

Члан 15. 

 
           Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања на огласној табли 
Лекарске коморе Србије. 

 

 
 

 

_____________________________ 

 

Председник Скупштине 

Лекарске коморе Србије 


