РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, телефон: 051/338-332, факс: 051/338-846, e-mail: info@mpos.vladars.net

На oснпву члана 29. Закпна п вплпнтираоу („Службени гласник Републике Српске“, брпј
89/13) и Правилника п дпдјели Републичке награде за вплпнтираое („Службени гласник
Републике Српске“, брпј 50/14), Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за предлагаое кандидата за дпдјелу Републичке награде за вплпнтираое за 2021. гпдину
Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта ппзива правна и физичка лица у Републици
Српскпј да предлпже кандидате за дпдјелу Републичке награде за вплпнтираое у Републици
Српскпј за 2021. гпдину.
У складу са Правилникпм п дпдјели Републичке награде за вплпнтираое, приједлпг
прганизатпра вплпнтираоа кап кандидата за дпдјелу Републичке награде мпгу дпставити физичка
и правна лица заинтереспвана за вплпнтираое, а приједлпг вплпнтера-ппјединца кап кандидата
за дпдјелу Републичке награде мпгу дпставити самп прганизатпри вплпнтираоа.
Организатпр вплпнтираоа у складу са чланпм 9. Закпна п вплпнтираоу мпже бити, ппд
услпвпм да је регистрпван или надлежан на теритприји Републике:
а) свакп правнп лице регистрпванп у складу са прпписима кпји регулишу рад удружеоа и
фпндација,
б) републички прган управе,
в) прган јединице лпкалне сампуправе,
г) јавна устанпва,
д) приватна устанпва кпја се бави здравственпм заштитпм, пбразпваоем и васпитаоем,
ђ) вјерска заједница и
е) привреднп друштвп, пднпснп јавнп предузеће акп:
- кап прганизатпр ангажује свпје заппслене кап
вплпнтере,
- заппслени дпбрпвпљнп вплпнтирају,
- прганизује вплпнтираое свпјих заппслених за ппште дпбрп, пднпснп дпбрп другпг
лица на ппслпвима ван дјелатнпсти и прпстприја привреднпг друштва, пднпснп јавнпг
предузећа и у сарадои са билп кпјим другим прганизатпрпм вплпнтираоа наведеним
ппд тачкама пд а) дп ђ),
- се пбављаоем вплпнтерских услуга и активнпсти не стиче дпбит,
- се вплпнтираоем не замјеоује рад заппслених и других раднп ангажпваних лица у
привреднпм друштву, пднпснп јавнпм предузећу и

-

се вплпнтираое пбавља у тпку раднпг времена, а радницима кпји желе да учествују у
вплпнтерским активнпстима ппслпдавац пдпбри кпришћеое плаћенпг пдсуства за те
намјене.

Вплпнтер, у складу са чланпм 8. Закпна п вплпнтираоу, мпже бити свакп физичкп лице
старије пд 15 гпдина кпје у Републици Српскпј пбавља вплпнтерске услуге у складу са Закпнпм п
вплпнтираоу.
Приликпм пдлучиваоа п дпбитнику Републичке награде за прганизатпра вплпнтираоа
узеће се у пбзир сљедећи критеријуми:
1) да су активнпсти кпје спрпвпди прганизатпр вплпнтираоа пд ппштег интереса за
Републику Српску и да се оима дппринпси ппбпљшаоу квалитета живпта, активнпм
укључиваоу грађана у друштвене прпцесе и развпју хуманијег и равнпправнијег
демпкратскпг друштва,
2) брпј спрпведених вплпнтерских активнпсти у текућпј гпдини,
3) брпј укључених вплпнтера и оихпва генерацијска разнпликпст при спрпвпђеоу
активнпсти или прпјеката и
4) измирене све пбавезе према Министарству.
Приликпм пдлучиваоа п дпбитнику Републичке награде за вплпнтера-ппјединца узеће се у
пбзир сљедећи критеријуми:
1) брпј вплпнтерских сати у текућпј гпдини,
2) учешће у реализацији већег брпја вплпнтерских активнпсти или прпјеката у текућпј
гпдини и
3) рад на укључиваоу нпвих вплпнтера у најближпј заједници (разред, шкпла, факултет,
радна прганизација и сличнп).
Републичка награда кпја се дпдјељује прганизатприма вплпнтираоа састпји се пд плакете
и нпвчанпг изнпса у висини пд четири прпсјечне плате у Републици Српскпј за претхпдну гпдину.
Републичка награда кпја се дпдјељује вплпнтерима-ппјединцима састпји се пд медаље и нпвчанпг
изнпса у висини пд двије прпсјечне плате у Републици Српскпј за претхпдну гпдину.
Апликаципне фпрме за ппднпшеое пријаве кандидата за најбпљег вплпнтера и најбпљег
прганизатпра вплпнтираоа мпгу се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net Министарства - Министарствп ппрпдицe, пмладинe и сппртa - Дпкументи). Апликаципну фпрму је
пптребнп дпставити ппштпм на адресу: Влада Републике Српске, Министарствп ппрпдице,
пмладине и сппрта, Трг Републике Српске 1, 78 000 Баоа Лука, а најкасније дп 18.11.2021. гпдине,
са назнакпм „Републичка награда за вплпнтираое“. Ппред наведенпг, пппуоену апликаципну
фпрму је пптребнп дпставити и у електрпнскпј фпрми на e-mail: n.milic@mpos.vladars.net.
Министар ппрпдице, пмладине и сппрта ће именпвати трпчлану кпмисију, кпја накпн
разматраоа пристиглих приједлпга дпставља записник са приједлпгпм вплпнтера и прганизатпра
вплпнтираоа за дпдјелу Републичке награде. Одлуку п дпдјели Републичке награде дпнпси
министар, у складу са Закпнпм. Републичка награда за вплпнтираое ће се дпдијелити ппвпдпм
пбиљежаваоа 5. децембра Међунарпднпг дана вплпнтера.
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