
 

 

 

П Р А В И Л Н И К    

за  доделување на награда за особени постигнувања  

во областа на здравството “Свети Наум Охридски” 

( Пречистен  текст ) 

 

Член 1 

 Во знак на признание за особени остварувања во областа на здравството 

Лекарска комора на Македонија доделува награда “Св. Наум Охридски” на доктор 

поединеци. 

 

Член 2 

 Со овој Правилник се регулираат критериумите, начинот и постапката на 

изборот, доделувањето и други прашања во врска со наградата “ Св. Наум 

Охридски”.  

Член 3 

 Наградата “Св. Наум Охридски” се доделува на доктор поединец кој 

особено се истакнал во совесното и одговорното извршување на докторската 

професија, кој остварил особено добри резултати во лекувањето на пациентите и се 

стекнал со доверба и популарност кај нив, кој остварил добра соработка и однос со 

своите колеги, неистакнувајќи ги при тоа своите лични амбиции и квалитети и 

незлоупотребувајќи го своето влијание што го има спрема пациентите за да се 

здобие со материјала корист, односно кој доследно се придржува кон принципите 

на медицинската етика и Кодексот на медицинската деонтологија. 

 Наградата “Свети Наум Охридски” не може да се додели на лекари кои се на 

раководни и изборни функции. 

 

Член 4 

 Во една календарска година можат да се доделат една награда за лекар 

поединец и една награда за здравствена организација. 

 

Член 5 

 Иницијативата за доделување на награда можат да поднесат Општинските и 

Подрачните одбори на Комората. 

 Иницијативата за доделување на награда се поднеува писмено, со 

образложение за причините за предлог на награда во смисла на член 2 и член 3 од 

овој Правилник и потребна документација.  

 

Член 6 

 Наградата “Свети Наум Охридски” ја доделува Комисијата за награди. 

 Комисијата за награди е составена од претседател и пет членови. 

 Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Собранието на 

Комората од редот на членовите на Комората. 

 Мандатот на Претседателот и членовите на Комисијата трае две години. 

Член 7 



 Комисијата за награди распишува конкурс за доделување на наградата 

“Свети Наум Охридски” во средствата за јавно информирање, најдоцна до 31 

декември во тековната  година. 

 Конкурсот се објавува и во гласилото на Комората. 

 Конкурсот трае еден месец.  

 

Член 8 

 Комисијата за награди донесува Одлука за доделување на наградите, во 

согласност со Извршниот одбор на Комората. 

 Комисијата за награди соработува со Општинските и Подрачните одбори и 

со Извршниот одбор на Комората, а може да се консултира и реномирани 

стручњаци со соодветната здравствена област. 

 Одлуката за доделување на наградите Комисијата за награди ги донесува со 

јавно гласање, доколку не одлучи да го донесува со тајно гласање. 

  

Член 9 

 Комисијата за награди може да одлучува ако на седницата присуствуваат 

две третини од членовите на Комисијата. 

 За седницатана Комисијата се води записник. 

 Комисијата поднесува мандатен извештај за својата работа на Собранието 

на Лекарската комора на Македонија. 

  

Член 10 

 Претседателот или член на Комисијата ако се предложени за доделувањето 

на наградата или ако е предложена здравствената организација во која се 

вработени, не учествуваат во работата  и во одлучувањето на Комисијата. 

 

Член 11 

 Одлуката на Комисијата за награди доделените награди ги објавува во 

средствата за јавно информирање една недела пред врачувањето на наградите. 

 Одлуката на Комисијата за награди доделените награди ги објавува и во 

гласилото на Комората. 

 

Член 12 

 На наградениот лекар му се доделува плакета и паричен износ од 2000 ДМ  

во денарска противвредност. 

 На плакетата се става знакот на Комората, Република Македонија името на 

наградата, името и презимето на добитникот на наградата, здравствената 

организација  во која е вработен, здравствена област  и година  во кои што е 

постигнато остварувањето за кое е доделена наградата, и на претседателот на 

Комисијата за награди, потпис на претседателот на Лекарската комора на 

Македонија, печат и датум.  

 

Член 13 

 Комората  ја објавува наградата од свои средства и од  средствата на 

спонзори. 



 

Член 14 

 Комисијата за награди доделува и благодарница на физички лица кои 

соработуваат со Комората и придонесуваат за афирмирање и успешно остварување 

на функциите на Комората. 

 Предлог за доделување ма благодарница може да поднесе Извршниот одбор 

на ЛКМ, Комисиите и други органи и тела на Комората. 

 

Член 15 

 Наградата (плакета) и благодарниците се врачуваат на свечен  начин на 

денот на основањето на Комората 5 јуни.  

 Наградите (плакета) и плакетите ги врачуваат Претседателот на Комората и 

Претседателот на Комисијата за награди, во присуство на Извршниот  одбор, 

претставници од Општинскиот односно подрачниот одбор што ги предложил 

наградените, по еден претставник од Општинските, Подрачните одбори и други 

поканети лекари и гости. 

  

Член 16 

 Стручните и административните работи во врска со доделувањето на 

наградите ги врши Стручната служба на Комората. 

 

Член 17 

 Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

гласилото на Комората. 

 

 

     

        Претседател на  

          Лекарската комора на Македонија  

 

                 Д-р Алексеј Дума  


