Na temelju članka 36. Statuta Hrvatske udruge medicinskih sestara (u daljnjem tekstu
HUMS), Skupština HUMS-a na svojoj sjednici održanoj dana 5. listopada 2019. godine,
donijela je:

POSLOVNIK ZA ODLIČJA, PRIZNANJA I NAGRADE
HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Poslovnikom za odličja, priznanja i nagrade HUMS-a uređuje se: opće odredbe, vrsta odličja,
priznanja i nagrada i kriteriji za dodjelu, način i količina dodjeljenih nagrada i završne
odredbe.

Članak 2.
Hrvatska udruga medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: HUMS) dodjeljuje odličja, priznanja
i nagrade pojedincu i/ili tijelima HUMS-a za doprinos u radu Udruge.
II.

VRSTA ODLIČJA, PRIZNANJA I NAGRADA I KRITERIJI ZA DODJELU

Članak 3.
HUMS dodjeljuje:
-

Nagradu za životno djelo;
Zlatnu značku HUMS-a;
Srebrnu značku HUMS-a;
Priznanje počasnog člana HUMS-a;
Priznanje i zahvalnicu.

Pojedinac može samo jednom primiti nagradu za životno djelo, zlatnu značku, srebrnu značku
ili priznanje počasnog člana HUMS-a.
Članak 4.
Nagrada za životno djelo je najviše priznanje HUMS-a koje se dodjeljuje pojedincu za:
-

izvanredan doprinos u radu i jačanje prepoznatljivosti HUMS-a;
izniman doprinos u stručnom i znanstvenom radu utemeljenom na dokazima najbolje
prakse i sestrinskim teorijama;

-

doprinos u zaštiti interesa medicinskih sestara s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite;
važan doprinos u promicanju ljudskih prava i prava pacijenata;
doprinos u promicanju profesionalnog rada Udruge kroz organizaciju stručnih skupova na
domaćem i međunarodnom području;
najmanje trideset godina rada u sestrinskoj profesiji;
najmanje dvadeset godina redovitog članstva u HUMS-u;
hrvatsko državljanstvo.
Članak 5.

Zlatna značka HUMS-a visoko je priznanje za:
-

predsjednika HUMS-a;
podpredsjednika HUMS-a;
tajnika HUMS-a;
članove Upravnog odbora HUMS-a;
članove Nadzornog odbora HUMS-a;
članove Glavnog odbora HUMS-a;
predsjednike podružnica HUMS-a;
predsjednike povjerenstava HUMS-a;
urednika Sestrinskog glasnika;
voditelja Zbirke HUMS-a;
voditelja Središnjeg ureda HUMS-a.

Dodjeljuje se za doprinos stručnom radu u rukovodećim tijelima HUMS-a, a dodjeljuje ju
predsjednica HUMS-a.
Zlatna značka okruglog je oblika s logom HUMS-a.

Članak 6.
Srebrna značka HUMS-a visoko je priznanje za:
-

promociju i promicanje stručnog rada HUMS-a;
višegodišnje članstvo u HUMS-u;
poseban doprinos u profesionalnom radu;
poseban doprinos na području promocije i prevencije zdravlja stanovništva;
poseban doprinos na povezivanju članova kroz kulturne, društvene i sportske aktivnosti;
hrvatsko državljanstvo.

Srebrna značka okruglog je oblika s logom HUMS-a. Prijedlog za dodjelu srebrne značke daje
Povjerenstvo za odličja, priznanja i nagrade Upravnom odboru. Značku dodjeljuje predsjednik
HUMS-a na prijedlog Upravnog odbora, a konačnu odluku donosi Skupština.

Članak 7.
Priznanje počasnog člana HUMS-a dodjeljuje se pojedincu za djelovanje na različitim
područjima za napredak sestrinstva u Republici Hrvatskoj i osobit doprinos u ostvarivanju
ciljeva HUMS-a na prijedlog Upravnog odbora, a prema odluci Skupštine.
Članak 8.
Priznanje u obliku priznanja i zahvalnice dodjeljuje se za:
III.

doprinos u stručnom radu i promicanju ciljeva HUMS-a;
doprinos za suradnju u zdravstvenim, obrazovnim i socijalnim ustanovama;
doprinos u prepoznatljivosti i kvaliteti rada u sestrinstvu i zdravstvenoj njezi bolesnika;
volonterski rad.
NAČIN I KOLIČINA DODJELJENIH NAGRADA
Članak 9.

HUMS godišnje podijeli:
-

jednu nagradu za životno djelo;
zlatnu značku HUMS-a (sukladno broju novoizabranih članova);
pet srebrnih znački HUMS-a;
jedno priznanje počasnog člana HUMS-a;
priznanja i zahvalnice prema odluci UO-a HUMS-a.

Svečanost dodjele nagrada je na Međunarodni dan sestrinstva 12. svibnja ili na Kongresu
HUMS-a s međunarodnim sudjelovanjem. Zlatnu značku HUMS-a dodjeljuje predsjednica
HUMS-a nakon potvrđivanja na Skupštini HUMS-a.

Članak 10.
Prijedloge kandidata za dodjelu odličja, priznanja i nagrada HUMS-a na osnovi istaknutog
rada i posebnog doprinosa HUMS-a daju predsjednik HUMS-a na prijedlog tijela HUMS-a.
Članak 11.
Natječaj za odličja, priznanja i nagrade objavljuje se u trajanju od trideset (30) dana na
mrežnim stranicama HUMS-a. Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti Obrazac za dodjelu
odličja, priznanja i nagrada te poslati životopis. Prijave se zaprimaju u zatvorenoj omotnici i
šalju se na adresu HUMS-a s naznakom: „Povjerenstvo za odličja, priznanja i nagrade“.

Članak 12.
Kandidate za odličja, priznanja i nagrade HUMS-a predlaže Povjerenstvo za odličja i
priznanja uz suglasnost Upravnog odbora, a konačnu odluku donosi Skupština.
Članak 13.
Povjerenstvo za odličja i priznanja sastoji se od: predsjednika i još četiri člana koje imenuje
Upravni odbor HUMS-a.
Povjerenstvo između sebe bira predsjednika. Mandat Povjerenstva traje četiri godine, najdulje
dva (uzastopna) mandata.
Povjerenstvo razmatra sve pristigle prijave poštivanjem definiranih kriterija iz članka 4., 5.,
6., 7., i 8. Poslovnika za odličja, priznanja i nagrade.
Nakon odabira kandidate na prijedlog Upravnog odbora potvrđuje Skupština HUMS-a. Na
sastanku Povjerenstva vodi se zapisnik koji se arhivira u Središnjem uredu HUMS-a.
Članak 14.
Povjerenstvo može odbaciti prijedlog za odličja, priznanja i nagrade ako nisu potpuni podaci
kandidata, ako je prijava stigla nakon isteka roka za prijavu ili je protiv predloženog kandidata
pokrenut postupak ispred Povjerenstva za etiku i stegovnu odgovornost.

Članak 15.
Nakon što su kandidati potvrđeni na Skupštini HUMS-a, Povjerenstvo za odličja i priznanja
obavještava ih pismenim putem o odluci, mjestu i vremenu dodjele priznanja ili nagrade
najmanje trideset (30) dana uoči dodjele.
Članak 16.
Predsjednik povjerenstva na svečanosti predstavlja dobitnike odličja, priznanja i nagrade, a
uručuje ih predsjednica HUMS-a.
Popis dobitnika bit će objavljen u Sestrinskom glasniku i na mrežnim stranicama HUMS-a.
Članak 17.
Središnji ured HUMS-a vodi evidenciju o dodijeljenim nagradama, a svi prijedlozi se
arhiviraju u Središnjem uredu HUMS-a.

IV.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.

Poslovnik je usklađen sa Statutom HUMS-a, donesen je na sjednici Skupštine HUMS-a dana
5. listopada 2019. godine i stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web
stranici Hrvatske udruge medicinskih sestara.

