
Комисија за доделу Републичких награда, на основу чл. 7. Правилника о додели Републичких 

награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и 

појединце и Одлуке Управног одбора од 19. октобра 2018. године, расписује 

 

КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Тачка 1. 

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''. 

 

Тачка 2. 

Удружење додељује три Републичке награде за појединце, под следећим називима: 

 

1) ''Прва Републичка награда за појединца ПОВЕЉА'' са новчаним износом од 70.000,00 динара 

нето, 

2)''Друга Републичка награда за појединца ПОВЕЉА'' са новчаним износом од 50.000,00 динара 

нето, 

3)''Трећа Републичка награда за појединца ПОВЕЉА'' са новчаним износом од 40.000,00 динара 

нето.  

 

Тачка 3. 

Кандидате за Републичке награде за организације, као и за појединце, односно            групе 

појединаца за заједнички рад, могу предлагати: 

1) Управни одбор установе социјалне заштите, 

2) Орган управљања другог пружаоца услуге 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 појединци који раде у области социјалне 

заштите. 

Лица из става 1. ове тачке не могу себе предлагати за Републичке награде. 

 

Тачка 4. 

Предлагач Комисији подноси предлог кандидата за доделу Републичке награде, за организацију, 

односно појединца.  

Уз предлог, 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.  Правилника;  

2) доказ да предложеној организацији није одузета лиценца;  

3) писану изјаву да предложена организација прихвата кандидатуру.  

Уз предлог, 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 локалном заједницом, односно широм друштвеном средином.  

Уз предлог, 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.  Правилника;  

2) радну биографију кандидата (CV);  

3) писану изјаву предложеног кандидата да прихвата кандидатуру;  

4) доказ да предложеном кандидату није одузета лиценца.  



 

Уз предлог, 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. 

 

Тачка 5. 

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. 

 

Тачка 6. 

 По објављеном конкурсу, предлагачи подносе предлоге најкасније у року од 30 дана, 

рачунајући од дана објављивања конкурса. 

Уз предлог се подноси и кратко образложење кандидатуре за доделу Републичке награде, као и 

сви прилози у складу са  Правилником о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу 



социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце, доступним на сајту Удружења:  

www.udruzenjesz.rs 

Предлагач доставља предлог кандидата електронским путем на  мејл Удружења:  

e-mail :udruzenje@udruzenjesz.rs  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: 

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије 

Земун 

Марије Бурсаћ бр.49 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 

                                                                                                                                   Др Чуровић Миленко 

 

 

 


