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На основу Правилника о додјели признања број: 01-8.6/20 од 05.11.2020. године, Савез 

удружења стручних радника социјалне дјелатности из РС објављује  

 

 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за додјелу признања Савеза удружења стручних радника социјалне дјелатности из РС 

 

 

Признања су јавна и додјељују се за успјех у раду и дјеловању којима појединци или установе 

доприносе развоју и афирмацији професије социјалног рада, те у знак почасти и захвалности. Награде 

Савеза су:  

1) Почасно признање Савеза је највише признање које Савез додјељује истакнутим стручним 

радницима. Почасно признање се додјељује физичким и правним лицима који су током дужег 

временског периода, посебно заслужни за унапређење и развој система социјалне заштите.  

2) Годишње признање Савеза додјељује се стручним радницима у социјалној заштити који су 

својим стручним и/или научним радом посебно допринијели или доприносе развоју и 

афирмацији професија у оквиру социјалног рада.  

3) Плакета Савеза додјељује се стручним радницима, установама социјалне заштите или 

удружењима цивилног друштва, чији је рад препознат као опште добро и од посебног значаја 

за локалну самоуправу или Републику, а њихово дјеловање доприноси развоју и афирмацији 

професија у оквиру социјалног рада.  

Kритерији за додјелу годишње награде и плакете су: 

- значајни резултати у научном и/или практичном раду на поједином подручју дјеловања; 

- објављена, приказана, изложена, изведена или на други начин презентована и награђивана 

остварења; 

- уживање угледа узорног стручњака и радника, установе или удружења.   

Приједлог за додјелу Почасног призања, Годишњег призања и Плакете подноси се у 

електронском облику путем понуђеног обрасца. Приједлог мора садржавати податке о 

подноситељима приједлога, податке о субјекту за коју је поднесен приједлог, врсту награде чија 

додјела се предлаже, те опис достигнућа.   

Писани приједлог са образложењем доставља се на mail адресу Савеза savezusrsd@gmail.com 

са назнаком „Приједлог за додјелу признања” закључно са 05.09.2021. године.  

Kомисија за додјелу признања може тражити допуну приједлога уколико приједлог није 

поднешен у складу са овом Правилником. Уколико предлагач у року 8 дана не достави тражену 

допуну сматраће се одустајањем од приједлога. 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК УО 

                     САВЕЗА 

                                                                                                  

                                                                                                            ____________________________ 

                                                                                                               мр Срђан Баралић, пси. сци. 
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