ПРАВИЛНИК О НАГРАДАМА И ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА СРПСКОГ ДРУШТВА
ИСТРАЖИВАЧА РАКА
Члан 1.
У циљу подстицања креативног научног и стручног рада у областима медицинских и
биолошких наука, СДИР додељује својим члановима следећа признања: Диплому за трајан и
изванредан допринос науци, Диплому за прегалаштво и успех у науци, Диплому за изузетан
допринос примени науке у медицини.
Као израз захвалности и признања за уложени труд и постигнуте резултате на реализацији
циљева Друштва, за допринос његовом значају и угледу као и популаризацији и развитку
истраживања у онкологији, СДИР додељује својим члановима и следећа јавна признања,
проглашавањем за: заслужног члана СДИР-a, почасног члана СДИР-a, почасног члана СДИР-a
из иностранства и, као посебан вид признања СДИР може додељивати захвалнице:
појединцима, радним организацијама и институцијама и друштвима у земљи и иностранству.
Поступци за додељивање ових признања регулисани су овим Правилником.
Дипломе СДИР-а
Члан 2.
У циљу подстицања научно-истраживачког и стручног рада, за остваривање циљева и задатака
Друштва и као израз признања за постигнуте резултате у науци и струци, Друштво додељује
својим члановима следећа признања:
1.1 Диплома за трајан и изванредан допринос науци,
1.2 Диплома за прегалаштво и успех у науци,
1.3 Диплома за изузетан допринос примени науке у медицини.
Члан 3.
Дипломе се додељују појединцима.
Дипломе се додељују једном годишње и то по једна из сваке категорије.
Члан 4.
Диплома за трајан и изванредан допринос науци додељује се најистакнутијим научницима за
свеукупни научни опус којим су значајно допринели унапређивању одговарајуће научне
области, школовању научног подмлатка, посебно у смислу формирању доктора наука и
подизању угледа Друштва.
Члан 5.
Диплома за прегалаштво и успех у науци додељује се млађим научницима који су објавили
већи број научних радова, који су се нарочито истакли у појединим областима, а који нису
старији од 35 година.
Члан 6.
Диплома за изузетан допринос примени науке додељује се истакнутим научницима и
стручњацима који су значајно допринели примени знања у медицини, и тиме допринели
освајању нових приступа у дијагностици и терапији.
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Члан 7.
Признања се додељују у виду Дипломе.
Члан 8.
СДИР сваке године објављује јавни позив о додељивању награда на скупштини.
Члан 9.
Право предлагања кандидата за Дипломе СДИР-а имају најмање пет чланова Друштва.
Члан 10.
Предлози за Дипломе морају бити детаљно образложени и садржавати податке о научним и
стручним вредностима кандидата.
Члан 11.
Предлози за Дипломе достављају се Управном одбору СДИР-а најкасније до 15. октобра текуће
године.
Члан 12.
Предлоге за додељивање Диплома разматра и о њима одлучује Жири за награде. Одлуке
Жирија су коначне.
Члан 13.
Дипломе се уручују на Свечаној скупштини СДИР-а.
Члан 14.
Жири за награде састоји се од 5 чланова. Чланове Жирија за награде бира Управни одбор
СДИР-а за период од две године. Председник Жирија је председник Друштва. Ако неко од
чланова Жирија буде предложен за неко од признања престаје му мандат за текућу годину, а
Управни одбор бира новог члана.
Члан 15.
Одлуку о додељивању признања Жири доноси простом већином од укупног броја чланова. Ако
се за предложеног кандидата не изјасни више од половине укупног броја чланова Жирија
награда се не додељује.
Члан 16.
Имена добитника награда објављују се на Свечаној скупштини СДИР-а.
Члан 17.
Жири подноси извештај о своме раду и добитницима Диплома за текућу годину Управном
одбору СДИР-a.
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Заслужни и почасни чланови СДИР-а
Члан 18.
Као израз захвалности и признања за рад и постигнуте резултате на остваривању циљева и
задатака Друштва, СДИР својим члановима додељује јавна признања проглашавањем за
заслужног члана СДИР-a и почасног члана СДИР-a.
Члан 19.
За заслужног члана СДИР-а може бити проглашен члан Друштва који је својим активним радом
дао значајан допринос остваривању циљева и задатака Друштва кроз разноврсне облике
деловања као што су: одржавање предавања, рад у Друштву, посебно на омасовљавању
чланства и обогаћивању садржаја рада, покретање оснивања нових подружница, допринос
развоју и популаризацији истраживања рака кроз публиковање радова у часописима који
разматрају истраживања у онкологији, рад у редакционим одборима часописа Друштва, рад у
организационим и научним одборима научних и стручних манифестација Друштва, рад у
изабраним органима и телима Друштва, рад у другим организацијама и институцијама као
делегат СДИР-а, као и друге активности од значаја за рад и углед Друштва.
Члан 20.
За почасног члана СДИР-а може бити проглашен члан Друштва који је у дугогодишњем
периоду остварио резултате кроз активности наведене у претходном члану, као и резултате у
стручном и научном раду којима подиже углед Друштву и доприноси развитку науке, струке и
образовања у нашој средини.
Члан 21.
За почасне чланове СДИР-а из иностранства могу бити бирани истакнути научни радници који
су својом дугогодишњом активношћу извршили значајан утицај на развој појединих научних
области код нас, што се нарочито огледа у: учешћу на научним манифестацијама и одржаним
пленарним или секцијским предавањима, сарадњи са нашим научним радницима у оквиру
заједничких научних пројеката, доприносу образовању наших научних кадрова кроз
постдипломске, докторске студије и студијске боравке у својим установама.
За почасне чланове СДИР-а могу бити проглашени и истакнути научни радници, који нису
чланови СДИР-а и других стручних друштава, научних институција и производних
организација.
Члан 22.
Предлози за додељивање признања из чланова 19, 20 и 21 достављају се у писаном виду
Управном одбору Друштва.
Предлози за ова признања морају бити образложени.
Члан 23.
Предлози за признања из чл. 20-22 могу се подносити током целе године. Крајњи рок за
достављање предлога Управном одбору Друштва је 15. октобар текуће године.
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Члан 24.
О предложеним кандидатима Управни одбор се изјашњава јавним гласањем. Изабран је онај
кандидат који је при гласању добио најмање 2/3 гласова од присутних чланова Управног
одбора.
Члан 25.
Председник Друштва проглашава изабране заслужне чланове друштва и уручује им повељу о
проглашењу за заслужног члана на Свечаној седници Скупштине СДИР-а , која се одржава око
15. новембра текуће године.
На истој седници Свечане скупштине проглашавају се изабрани почасни чланови Друштва и
уручује им се повеља са плакетом.
Члан 26.
Заслужни и почасни чланови Друштва ослобођени су плаћања чланарине Друштва.
Члан 27.
Као знак признања за успешну сарадњу и помоћ у реализацији циљева и задатака Друштва, као
и за значајне резултате у развоју научне мисли, ширењу и популаризацији научних сазнања,
СДИР може доделити установама, друштвима и предузећима у земљи и иностранству почасне
повеље, дипломе, захвалнице и плакете.
Члан 28.
Одлуку о додељивању признања из претходног члана доноси Управни одбор на предлог
најмање 5 чланова СДИР-а.

Завршне одредбе
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу онда када га усвоји Управни одбор СДИР-а. Све измене и
допуне овога Правилника обављају се по истом поступку.
У Београду, 15. јануара 2016. године

Председница СДИР-а,
Др Зорица Јуранић
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