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социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце
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На основу члана 28. Статута Удружења стручних радника социјалне заштите Републике
Србије и члана 10. Одлуке о установљавању награда за доприносе у унапређењу социјалне
заштите у Републици Србији, број 157/02 од 14.11.2012. године, Управни одбор Удружења
стручних радника социјалне заштите Републике Србије, на седници одржаној у
Врању,14.11.2012. г.доноси:

ПРАВИЛНИК
о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите
Републике Србије за организације и појединце

Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми, поступак и друга питања за доделу
Републичке награде за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије (у
даљем тексту: Републичка награда), за установе социјалне заштите и друге пружаоце
услуга социјалне заштите (у даљем тексту: организације) и стручне раднике, односно
стручне сараднике и друге стручњаке у социјалној заштити (у даљем тексту: појединци).

Објављивање конкурса и подношење предлога
Објављивање конкурса
Члан 2.
Комисија за доделу републичких награда (у даљем тексту: комисија) објављује
конкурс за доделу Републичких награда, најкасније до краја октобра месеца у години у
којој се Републичке награде додељују.
Конкурс се обавезно објављује на интернет страни Удружења, а може се објавити и
у публикацији која је доступна организацијама и појединцима у области социјалне
заштите, на целој територији Републике Србије.

Подношење предлога
Члан 3.
По објављеном конкурсу предлагачи из члана 3. овог правилника подносе предлоге
најкасније у року од 30 дана рачунајући од дана објављивања конкурса.
Уз предлог из става 1. овог члана, предлагач подноси кратко образложење
кандидатуре за доделу Републичке награде, као и прилоге у складу са овим правилником.
Предлагач доставља предлог кандидата, електронским путем на е-мail Удружења
који је објављен у јавном конкурсу, као и у штампаном облику, препорученом поштом са
назнаком „За Републичку награду за доприносе у унапређењу социјалне заштите
Републике Србије – за организацију“, или „За Републичку награду за доприносе у
унапређењу социјалне заштите Републике Србије – за појединца“ на адресу: Удружења
која је објављена у јавном конкурсу – у року одређеном у јавном конкурсу.

Предлагачи
Члан 4.
Кандидате за Републичке награде за организације из члана 5. Одлуке, као и за
Републичке награде за поједнинце односно групе појединаца за заједнички рад, из члана 6.
Одлуке – могу предлагати:
1) управни одбор установе социјалне заштите;
2) орган управљања другог пружаоца услуга социјалне заштите;
3) колегијум органа односно службе надлежне за област социјалне заштите
(републичке, покрајинске односно јединице локалне самоуправе);
4) стручни радници, стручни сарадници, као и други стручњаци и појединци који
раде у области социјалне заштите.
Лица из става 1. овог члана не могу себе предлагати за Републичке награде.

Предлози и прилози
Члан 5.
Предлагач Комисији подноси предлог кандидата за доделу Републичке награде, за
организацију, односно појединца.
Уз предлог из става 1. овог члана, за организацију-кандидата за Републичку
награду, предлагач обавезно подноси:
1) одлуку надлежног органа о предлогу кандидата за доделу Републичке награде,
ако се предлог подноси у складу са чланом 4. тач. 1-3. овог правилника;
2) доказ да предложеној организацији није одузета лиценца;
3) писану изјаву да предложена организација прихвата кандидатуру.
Уз предлог из става 1. овог члана, за организацију-кандидата за Републичку
награду, предлагач према потреби подноси и:
1) доказе о доприносу у унапређивању социјалне заштите у Републици Србији,
путем: развоја услуга; посебног доприноса у изради локалних и других
стратегија или других одговарајућих планова унапређења социјалне заштите;
развоја односно примене савремених метода стручног рада; или на други начин.
Докази у смислу ове тачке могу бити препоруке одговарајућих органа, служби,
као и других организација, са тачним подацима о услугама које су развијене,
улози организације-кандидата у изради стратегија или других одговарајућих
планова унапређења социјалне заштите, развоју односно примени савремених
метода стручног рада и сл;
2) доказе о повезаности са локалном заједницом односно широм друштвеном
средином, услед чега је остварен утицај на развој и афирмацију социјалне
заштите. Докази у смислу ове тачке могу бити препоруке одговарајућих органа,
служби, као и других организација, са тачним подацима о повезаности са
локалмном заједницом односно широм друштвеном средином.
Уз предлог из става 1. овог члана, за појединца-кандидата за Републичку награду,
предлагач обавезно подноси:
1) одлуку надлежног органа о предлогу кандидата за доделу Републичке награде,
ако се предлог подноси у складу са чланом 4. тач. 1-3. овог правилника;
2) радну биографију кандидата (CV);
3) писану изјаву предложеног кандидата да прихвата кандидатуру;
4) доказ да предложеном кандидату није одузета лиценца;

Уз предлог из става 1. овог члана, за појединца-кандидата за Републичку награду,
предлагач према потреби подноси и:
1) доказе о доприносу у унапређивању теорије односно струке у области
социјалне заштите у Републици Србији, путем: учешћа у креирању и
спровођењу акредитованих програма обуке у области социјалне заштите;
објављивања стручних и научних радова у часописима са листе министарства
надлежног за науку и другим стручним часописима у области социјалне
заштите, зборницима радова и монографијама; активног учешћа у стручним
скуповима у социјалној заштити (организацијом скупа, излагањем односно
презентацијом и сл.). Докази у смислу ове тачке су, поред навода у радној
биографији кандидата, и препоруке одговарајућих органа, служби и других
организација, са тачним подацима о конкретној врсти доприноса у
унапређивању теорије односно струке у области социјалне заштите у
Републици Србији, као и библиографски подаци (референце);
2) доказе о доприносу у унапређењу праксе у области социјалне заштите у
локалној заједници односно Републици Србији, путем: учешћа у изради
стратешких и акционих докумената релевантних за област социјалне заштите
(на локалном, регионалном, покрајинском или републичком нивоу); искуства у
изради односно реализацији међународних, националних и локалних пројеката;
доприноса у заснивању и развоју локалних услуга социјалне заштите. Докази у
смислу ове тачке су, поред навода у радној биографији кандидата, и препоруке
одговарајућих органа, служби и других организација, са тачним подацима о
конкретној врсти доприноса у унапређивању праксе у области социјалне
заштите у локалној заједници односно Републици Србији и сл.
У прикупљању прилога уз предлог кандидата, предлагачу може помагати кандидат
за доделу Републичке награде, организација односно појединац.

Комисија за доделу Републичких награда
Састав и именовање
Члан 6.
Комисија има пет чланова, од којих је један председник комисије.
Комисију и председника, именује Управни одбор Удружења.

Делокруг рада
Члан 7.
Комисија обавља следеће послове:
1) саставља и објављује конкурс за доделу Републичких награда (у даљем тексту:
конкурс);
2) врши процену и рангирање пријава за предложене кандидате;
3) саставља ранг-листе кандидата за доделу Републичких награда, у складу са
овим правилником;
4) доноси одлуку о додели Републичких награда;
5) обавља друге послове у складу са Одлуком и овим правилником.

Начин рада и одлучивање
Члан 8.
Комисија ради и доноси одлуке на седницама.
Председник комисије припрема, сазива и председава седницама комисије.
У случају одсутности, председника замењује члан кога комисија одреди.
За пуноважан рад и одлучивање комисије, неопходно се присуство већине чланова.
Комисија доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Рад Комисије може се ближе уредити Пословником о раду.

Ако је председник или члан комисије предложен за доделу Републичке награде,
или је организација у којој он ради предложена за доделу Републичке награде, председник
односно тај члан комисије не учествује у одлучивању у вези са доделом предметне врсте
Републичке награде.
О раду комисије и донетим одлукама саставља се записник, који потписује
председник односно члан комисије који га замењује.

Разматрање предлога и одлучивање о додели Републичких награда
Одбацивање предлога
Члан 9.
Комисија ће одбацити предлоге који нису благовремени, поднети од овлашћеног
лица.
Комисија дописом обавештава подносиоца чији је предлог одбачен.
Подносиоцу чији предлог не садрже обавезне прилоге у складу са чланом 5. ст. 2.
тачка 2. и став 3. тачка 4. истог члана овог правилника, Комисија оставља додатни рок од
3 дана, да недостатке отклони, односно предлог допуни.
Уколико подносилац отклони недостатке у одређеном року, сматраће се да је
предлог од почетка био уредан. Ако подносилац у одређеном року не врати исправљен
предлог Комисији, сматраће се да је одустао од предлога, а ако предлог буде враћен без
исправке, односно допуне, Комисија ће дописом одбацити његов предлог.
Саставни део обавештења из става 2. овог члана је и навођење разлога за
одбацивање предлога.

Листе предлога кандидата
Члан 10.
Од предлога који нису одбачени на основу члана 9. овог правилника, комисија
саставља листе предлога кандидата за доделу Републичких награда:
1) за организације;
2) за појединце.

Објављивање и оцењивање предлога
Члан 11.
Листе предлога кандидата за доделу Републичких награда, комисија:
1) разматра и процењује.
2) објављује на својој интернет страни по истеку рока за подношење предлога, из
члана 3. став 1. овог правилника;
У случају да утврди да нема довољно кандидата који испуњавају услов из члана 8.
Одлуке, за доделу одређене Републичке награде, комисија може одлучити да ту награду не
додели односно да је не додели у броју предвиђеном Одлуком.

Прибављање обавештења
Члан 12.
Листу предлога кандидата за доделу Републичких награда, које је узела у
разматрање, комисија доставља надлежном органу за инспекцијске послове у социјалној
заштити, Републике Србије и аутономне покрајине.
Комисија ће од органа из става 1. овог члана затражити обавештење да ли је, током
вршења послова тог органа а најдуже у року од пет година укључујући и текућу годину,
предложеном кандидату изречена нека мера односно донета одлука, због повреде прописа
у смислу надлежности тог органа.
Ако орган из става1. овог члана у року од 30 дана од достављања акта о тражењу
обавештења, комисији не достави обавештење у смислу става 2. овог члана, комисија ће
сматрати да предложеним кандидатима са одговарајуће листе предлога кандидата за
доделу Републичких награда из члана 10. овог правилника, није изречена мера односно
донета одлука због повреде прописа у смислу надлежности ових органа.
Ако орган из става 1. овог члана комисији достави обавештење у смислу става 2.
овог члана из кога се види да је предложеном кандидату изречена нека мера односно
донета одлука, због повреде прописа у смислу надлежности тог органа – предложени
кандидат изоставља се са листе предлога кандидата која се узима у обзир за доделу
Републичких награда.
О изостављању са листе предлога, комисија обавештава предлагача и предложеног
кандидата, уз навођење разлога за изостављање.

Критеријуми и одлучивање о додели Републичке награде
Критеријуми за организације
Члан 13.
Приликом одлучивања о додели Републичке награде организацији, примењују се
следећи критеријуми:
1) допринос у унапређивању социјалне заштите у Републици Србији, путем:
развоја услуга; посебног доприноса у изради локалних и других стратегија
или других одговарајућих планова унапређења социјалне заштите; развоја
односно примене савремених метода стручног рада; или на други начин;
2) повезаност са локалном заједницом односно широм друштвеном средином,
услед чега је остварен утицај на развој и афирмацију социјалне заштите;
3) предложеност од стране више предлагача (2 бода x 2, 3, 4 итд. предлагача).
Критеријуми из става 1. овог члана примењују се на основу увида у документа
(изворе верификације) из члана 5. став 3. овог правилника.

Процена предлога за кандидате-организације
Члан 14.
После дискусије о предлозима, сваки члан комисије самостално и независно,
процењује предлоге за организације-кандидате са листе кандидата које је комисија узела у
разматрање.
Критеријуме из члана 13. став 1. тач. 1. и 2. овог правилника, сваки члан комисије
пондерише тако што организацији-кандидату даје бодове од 1 до 10, по сваком од два
предметна критеријума.
Бодови сваког члана комисије, из става 2. овог члана, сабирају се за сваку
организацију-кандидата.
Добијеном збиру бодова из става 3. овог члана, свакој организацији-кандидату
комисија додаје бодове по основу критеријума из члана 13. став 1. тачка 3. овог
правилника – чиме се добија укупан број бодова за сваког од ових кандидата.

Према укупном броју бодова у складу са ставом 4. овог члана, формира се ранглиста организација-кандидата за доделу Републичке награде.
У случају једнаког броја бодова већег броја кандидата у врху ранг-листе, о прва два
места чланови комисије гласају. Ако је то потребно, тј. ако више од две организацијекандидати у врху ранг-листе имају исти број бодова, комисија гласа најпре за прво, а
затим за друго место на ранг-листи.
Гласање у складу са ставом 6. овог члана је тајно, а спроводи се тако што се најпре
сачињава листа са називима организација-кандидата са врха ранг листе, које имају исти
број бодова. Листа се сачињава у онолико примерака колико је присутних чланова
комисије који гласају. Сваки члан комисије заокружује по једну организацију-кандидата.
Прво односно друго место заузима организација-кандидат која добије већину
гласова укупног броја чланова комисије.
Републичку награду добијају прве две организације са ранг-листе.

Критеријуми за појединце
Члан 15.
Приликом одлучивања о додели Републичке награде појединцу односно групи
појединаца, примењују се следећи критеријуми:
1) допринос у унапређивању теорије односно струке у области социјалне заштите
у Републици Србији, путем: учешћа у креирању и спровођењу акредитованих
програма обуке у области социјалне заштите; објављивања стручних и научних
радова у часописима са листе министарства надлежног за науку, зборницима
радова и монографијама; активног учешћа у стручним скуповима у социјалној
заштити (организацијом скупа, излагањем односно презентацијом и сл.);
2) допринос у унапређењу праксе у области социјалне заштите у локалној
заједници односно Републици Србији, путем: учешћа у изради стратешких и
акционих докумената релевантних за област социјалне заштите (на локалном,
региналном, покрајинском или републичком нивоу); искуства у изради односно
реализацији међународних, националних и локалних пројеката; доприноса у
заснивању и развоју локалних услуга социјалне заштите;
3) предложеност од стране више предлагача (2 бода x 2, 3, 4 итд. предлагача).

Критеријуми из става 1. овог члана примењују се на основу увида у документа
(изворе верификације).

Процена предлога за кандидате-појединце
Члан 16.
После дискусије о предлозима, сваки члан комисије самостално и независно,
процењује предлоге за појединце-кандидате са листе кандидата које је комисија узела у
разматрање.
Критеријуме из члана 15. став 1. тач. 1. и 2. овог правилника, сваки члан комисије
пондерише тако што појединцу-кандидату даје бодове од 1 до 10, по сваком од два
предметна критеријума.
Бодови сваког члана комисије, из става 2. овог члана, сабирају се за сваког
појединца-кандидата.
Добијеном збиру бодова из става 3. овог члана, сваком појединцу-кандидату
комисија додаје бодове по основу критеријума из члана 15. став 1. тачка 3. овог
правилника – чиме се добија укупан број бодова за сваког од ових кандидата.
Према укупном броју бодова у складу са ставом 4. овог члана, формира се ранглиста појединаца-кандидата за доделу Републичке награде.
У случају једнаког броја бодова већег броја кандидата у врху ранг-листе, о прва три
места чланови комисије гласају. Ако је то потребно, тј. ако више од три појединцакандидата у врху ранг-листе имају исти број бодова, комисија гласа најпре за прво, а
затим за друго и треће место на ранг-листи.
Гласање у складу са ставом 6. овог члана је тајно, а спроводи се тако што се најпре
сачињава листа са именима појединаца-кандидата са врха ранг листе, које имају исти број
бодова. Листа се сачињава у онолико примерака колико је присутних чланова комисије
који гласају. Сваки члан комисије заокружује по једно име појединца-кандидата.
Прво, друго односно треће место заузима појединац-кандидат који добије већину
гласова укупног броја чланова комисије.
Прву, другу односно трећу Републичку награду добијају прва три појединцакандидата са ранг-листе.

Одлучивање о додели награда
Члан 17.
Комисија доноси одлуку о додели Републичких награда, у складу са ранг-листом за
организације односно појединце.
Одлуку о додели Републичких награда комисија доставља:
1) Управном одбору Удружења;
2) министарству надлежном за социјална питања.

Потписивање награда
Члан 18.
Председник Комисије односно члан који га замењује, потписује Републичке
награде.

Облик и садржина повеље Републичке награде
Члан 19.
Повеља Републичке награде (у даљем тексту: повеља) израђује се на пергаменту
или другом одговарајућем квалитетном материјалу, правоугаоног је облика формата А3.
Текст повеље делом се штампа, а делом исписује на одговарајући начин, у складу
са овим правилником.
Повеља има заштитни омот.
Текст повеље је саставни део овог Правилника и пример Повеље штампан је у
формату А4.
Текст Повеље се оверава печатом Удружења стручних радника социјалне заштите
РС (у даљем тексту: Удружење стручних радника).

ПОЈЕДИНАЧНА ПРОЦЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА-КАНДИДАТА
за доделу Републичке награде за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије, у 20
години
Име и презиме члана комисије:

Р.
бр.

Назив организацијекандидата 1

Место и датум процене:_

Број бодова (од 1 до 10) по
основу доприноса у
унапређивању социјалне
заштите у Републици
Србији (члан 13. став 1.
тачка 1. Правилника) 2

_,

Број бодова (од 1 до 10) по
основу повезаности са
локалном заједницом
односно широм друштвеном
средином, услед чега је
остварен утицај на развој и
афирмацију социјалне
заштите (члан 12. став 1.
тачка 2. Правилника)

20_

.

. год.

Укупан
број
бодова

1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Председник Комисије

1

Појединачно се процењују организације-кандидати са листе предлога кандидата за доделу Републичких
награда које је комисије узела у разматрање у складу са чланом 10. Правилника, као и после евентуалног
изоствљања одређеног/одређених кандидата после обавештења органа у складу са чланом 13. Правилника.
2

Допринос у унапређивању социјалне заштите у Републици Србији, путем: развоја услуга; посебног
доприноса у изради локалних и других стратегија или других одговарајућих планова унапређења социјалне
заштите; развоја односно примене савремених метода стручног рада; или на други начин.

ПОЈЕДИНАЧНА ПРОЦЕНА ПОЈЕДИНАЦА-КАНДИДАТА
за доделу Републичке награде за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије, у
20
години
Име и презиме члана комисије:

Р.
бр.

Име и презиме
појединца-кандидата 3

Место и датум процене:

Број бодова (од 1 до 10) по
основу доприноса у
унапређивању теорије
односно струке у области
социјалне заштите у
Републици Србији (члан 15.
став 1. тачка 1.
Правилника) 4

,

Број бодова (од 1 до 10) по
основу доприноса у
унапређењу праксе у области
социјалне заштите у локалној
заједници односно
Републици Србији 5 (члан 15.
став 1. тачка 2. Правилника)

, 20

. год.

Укупан
број
бодова

1.
2
3
4
5

Председник Комисије

3

Појединачно се процењују појединци-кандидати са листе предлога кандидата за доделу Републичких
награда које је комисије узела у разматрање у складу са чланом 10. Правилника, као и после евентуалног
изоствљања одређеног/одређених кандидата после обавештења органа у складу са чланом 12. Правилника.
4

Допринос у унапређивању теорије односно струке у области социјалне заштите у Републици Србији,
путем: учешћа у креирању и спровођењу акредитованих програма обуке у области социјалне заштите;
објављивања стручних и научних радова у часописима са листе министарства надлежног за науку,
зборницима радова и монографијама; активног учешћа у стручним скуповима у социјалној заштити
(организацијом скупа, излагањем односно презентацијом и сл.).
5

Допринос у унапређењу праксе у области социјалне заштите у локалној заједници односно Републици
Србији, путем: учешћа у изради стратешких и акционих докумената релевантних за област социјалне
заштите (на локалном, региналном, покрајинском или републичком нивоу); искуства у изради односно
реализацији пројектима ЕУ, УНДП, УНИЦЕФ и другим међународним, националним и локалним
пројектима; доприноса у заснивању и развоју локалних услуга социјалне заштите.

РАНГ-ЛИСТА ОРГАНИЗАЦИЈА 6
Р.
бр.

Укупан број бодова које су кандидатима доделили
чланови комисије
Назив
организације

Члан
ком.

Члан
ком.

Члан
ком.

Члан
ком.

Члан
ком.

Бр.
бодова
по крит.
из чл.
13. ст. 1.
тач. 3.
Правил. 7

УКУПАН
БРОЈ
БОДОВА

1
2
3
4
5
6
7
8

Председник Комисије

6

Кандидати се рангирају према освојеном броју бодова, с обзиром на појединачне процене председника и
чланова комисије, као и с обзиром на број бодова који је свака организација добила применом критеријума
предложеност од стране више предлагача (2 бода x 2, 3, 4 итд. предлагача), на основу члана 13. став 1.
тачка 3. Правилника. НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ИСТОГ БРОЈА БОДОВА У ВРХУ ОВАКО
ФОРМИРАНЕ РАНГ-ЛИСТЕ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 14. СТ. 6-9. ПРАВИЛНИКА.
7

Предложеност од стране више предлагача (2 бода x 2, 3, 4 итд. предлагача).

РАНГ-ЛИСТА ПОЈЕДИНАЦА 8
Р.
бр.

Укупни бројеви бодова које су кандидатима
доделили чланови комисије
Име и презиме
појединцакандиидата

Члан
ком.

Члан
ком.

Члан
ком.

Члан
ком.

Члан
ком.

Бр.
бодова
по крит. УКУПАН
из
чл.
БРОЈ
15. ст. 1. БОДОВА
тач.
3.
Правил. 9

1
2
3
4
5
6
7
8

Председник Комисије

8

Кандидати се рангирају према освојеном броју бодова, с обзиром на појединачне процене председника и
чланова комисије, као и с обзиром на број бодова који је свака организација добила применом критеријума
предложеност од стране више предлагача (2 бода x 2, 3, 4 итд. предлагача), на основу члана 15. став 1.
тачка 3. Правилника. НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ИСТОГ БРОЈА БОДОВА У ВРХУ ОВАКО
ФОРМИРАНЕ РАНГ-ЛИСТЕ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 14. СТ. 6-9. ПРАВИЛНИКА.
9

Предложеност од стране више предлагача (2 бода x 2, 3, 4 итд. предлагача).

Пример Повеље Републичке награде за доприносе у унапређењу социјалне заштите
Републике Србије за организације и појединце из члана 19 став 1 овог Правилника

