УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

ПДЛУКA
о установљавању награда за доприносе у унапређењу социјалне
заштите

БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год.

На основу члана 9. и
28. Статута Удружења стручних радника социјалне заштите
Републике Србије, Управни одбор Удружења стручних радника социјалне заштите
Републике Србије, на седници одржаној 14.11.2012. године у Врању, доноси:

ОДЛУКУ
о установљавању награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите
у Републици Србији

Предмет одлуке
Члан 1.
Овом одлуком установљавају се награде за доприносе у унапређењу социјалне
заштите у Републици Србији.

Установљавање и додељивање награда
Члан 2.
Установљавају се награде под називом: „Републичка награда за доприносе у
унапређењу социјалне заштите Републике Србије“ (у даљем тексту:
Републичка
награда), по врсти и броју у складу са овом одлуком.
Републичка награда додељује се једном годишње.

Повеља и новчани износ
Члан 3.
Републичка награда састоји се од:
1) повеље;
2) новчаног износа.

Повеља односно новчани износ из става 1. овог члана, додељују се у складу са
одредбама ове одлуке.
Облик и садржину повеље Републичке награде, утврђује Управни одбор Удружења
стручних радника социјалне заштите Републике Србије (у даљем тексту: Управни одбор).

Врсте Републичких награда
Члан 4.
Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије (у даљем тексту:
Удружење), додељује:
1) Републичку награду за установе социјалне заштите и друге пружаоце услуга
социјалне заштите (у даљем тексту: организације);
2) Републичку награду за стручне раднике односно стручне сараднике и друге
стручњаке у социјалној заштити (у даљем тексту: поједнинци).

Број Републичких награда
Републичке награде за организације
Члан 5.
Удружење додељује две Републичке награде истог ранга, односно исте врсте, за
организације, под следећим називима „Републичка награда за установу и другог пружаоца
услуга социјалне заштите ПОВЕЉА“.

Републичке награде за поједнице
Члан 6.
Удружење додељује три Републичке награде за поједнице, под следећим називима:
1) „Прва Републичка награда за поједница ПОВЕЉА“, са новчаним износом од
динара;
2) „Друга Републичка награда за поједница ПОВЕЉА“, са новчаним износом од
динара;

3) „Трећа Републичка награда за поједница ПОВЕЉА“, са новчаним износом од
динара.
Свака од Републичких награда из става 1. овог члана, може се доделити и групи
појединаца за заједнички рад, са припадајућим новчаним износом за ту награду.
Висину републичких награда, за годину у којој се награде додељују, одређује
Управни одбор.
Основ за доделу Републичке награде
Члан 7.
Основ за доделу Републичке награде је допринос у унапређењу социјалне заштите
у Републици Србији, организације односно појединца, у претходних пет година у односу
на годину за коју се Републичка награда додељује, укључујући и ту годину.

Услов за деделу Републичке награде
Члан 8.
Услов за доделу Републичке награде јесте лиценцираност у складу са законом
којим је уређена социјална заштита и овом одлуком.
Услов из става 1. овог члана примењује се на:
1) установе социјалне заштите изузев центра за социјални рад, као и на другог
пружаоца услуге социјалне заштите;
2) стручне раднике.
За доделу „Републичке награде за центар за социјални рад ПОВЕЉА“ (члан 5. ове
одлуке), не примењује се услов из става 1. овог члана.

Конкурс и одлука о додели Републичких награда
Члан 9.
За доделу Републичких награда расписује се јавни конкурс.
О додели Републичких награда доноси се одлука.

Конкурс и одлука из ст. 1. и 2. овог члана објављују се на интернет страници
Удружења.
Републичка награда може се доделити истој организацији односно појединцу више
пута, али не пре истека рока од пет година од претходне доделе награде.

Критеријуми и поступак за доделу Републичке награде
Члан 10.
Критеријуми, поступак и друга питања за доделу Републичке награде, прописују се
посебним правилником.

Средства за доделу Републичких награда
Члан 11.
Средства за доделу Републичких награда могу се обезбедити из средстава
Удружења стручних радника социјалне заштите, Министарства надлежног за социјална
питања и Покрајинских секретаријата, и планирају се у финансијском плану
Удружења.

Обављање послова за потребе доделе Републичких награда
Члан 12.
Обављање административних, метеријално-финансијских и других послова за
потребе доделе Републичких награда, Удружење обезбеђује у складу са својим Статутом и
другим прописима.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Одредбе члана 8. ове одлуке, у односу на услове за доделу Републичке награде у
погледу лиценцираности установа социјалне заштите, других пружалаца услуга социјалне
заштите, као и лиценцираност стручних радника социјалне заштите – примењиваће се од
почетка примене система лиценцирања у социјалној заштити.

