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На основу члана 29. став 4. и члана 37. став 1. тачка 

б) Закона о волонтирању (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 89/13), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),  министар породице, 
омладине и спорта, 21.5.2014. године,  д о н о с и

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

Четвртак, 12. јун 2014. године
БАЊА ЛУКА

Број 50                  Год. XXIII

www.slglasnik.org

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука 
555-007-00001332-44

НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ 

ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови и поступак за 

додјелу Републичке награде за волонтирање (у даљем 
тексту: Републичка награда), критеријум за избор кан-
дидата, висина новчане награде и изглед медаље и пла-
кете.

Члан 2.
Републичка награда додјељује се једном годишње, на 

Међународни дан волонтера.

Члан 3.
(1) Министарство породице, омладине и спорта (у 

даљем тексту: Министарство) објављује јавни позив за 
предлагање кандидата за додјелу Републичке награде 
најкасније до 30. октобра текуће године. 

(2) Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на 
интернет страници Министарства и у најмање једном днев-
ном листу, а садржи назив награде, критеријуме, обавезни 
садржај приједлога, назнаку коме се приједлог доставља и 
рок за достављање приједлога.

(3) Министар породице, омладине и спорта (у даљем 
тексту: министар) именује трочлану комисију, која након 
разматрања пристиглих приједлога доставља записник са 
приједлогом волонтера и организатора волонтирања за 
додјелу Републичке награде.

(4) Одлуку о додјели Републичке награде доноси ми-
нистар, у складу са Законом.

Члан 4.
(1) Приједлог организатора волонтирања као кандидата 

за додјелу Републичке награде могу доставити физичка и 
правна лица заинтересована за волонтирање.

(2) Приједлог волонтера-појединца као кандидата за 
додјелу Републичке награде могу доставити само органи-
затори волонтирања дефинисани чланом 9. Закона.

Члан 5.
(1) У приједлогу за награђивање организатора волонти-

рања треба да се наведу сљедећи подаци: 
1) назив награде за коју се предлаже,
2) подаци о предлагачу, 
3) сједиште и име овлашћеног лица организатора во-

лонтирања,
4) писана сагласност организатора волонтирања за 

учешће у поступку избора,
5) опис најзначајнијих волонтерских акција или актив-

ности и њихов значај за ширу друштвену заједницу и
6) документација која потврђује да предложени канди-

дат испуњава критеријуме и успјешност дјеловања у по-
дручју за које се додјељује Републичка награда (извјештај, 
брошура, новински и други медијски запис).

(2) У приједлогу за награђивање волонтера-појединца 
треба да се наведу сљедећи подаци:

1) назив награде за коју се предлаже,
2) подаци о предлагачу, 
3) подаци о предложеном кандидату,
4) биографија предложеног кандидата са описом најзна-

чајнијих волонтерских активности и 
5) документација која потврђује да предложени канди-

дат испуњава критеријуме и успјешност дјеловања у по-

дручју за које се додјељује Републичка награда (потврда, 
уговор или други доказ).

Члан 6.
(1) Ако приједлог није потпун или не садржи довољно 

елемената за одлучивање, комисија из члана 3. став 3. овог 
правилника затражиће да предлагач допуни приједлог, у 
року од осам дана.

(2) Ако предлагач не допуни приједлог у року из става 
1. овог члана, приједлог се неће разматрати.

Члан 7.
(1) Приликом одлучивања о добитнику Републичке на-

граде за организатора волонтирања узеће се у обзир сље-
дећи критеријуми:

1) да су активности које спроводи организатор волонти-
рања од општег интереса за Републику Српску и да се њима 
доприноси побољшању квалитета живота, активном укљу-
чивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и 
равноправнијег демократског друштва,

2) број спроведених волонтерских активности у текућој 
години,

3) број укључених волонтера и њихова генерацијска 
разноликост при спровођењу активности или пројеката и

4) измирене све обавезе према Министарству.
(2) Приликом одлучивања о добитнику Републичке 

награде за волонтера-појединца узеће се у обзир сљедећи 
критеријуми: 

1) број волонтерских сати у текућој години,
2) учешће у реализацији већег броја волонтерских ак-

тивности или пројеката у текућој години и
3) рад на укључивању нових волонтера у најближој 

заједници (разред, школа, факултет, радна организација и 
слично).

Члан 8.
(1) Републичка награда која се додјељује организатори-

ма волонтирања састоји се од плакете и новчаног износа у 
висини од четири просјечне плате у Републици Српској за 
претходну годину.

(2) Републичка награда која се додјељује волонтери-
ма-појединцима састоји се од медаље и новчаног износа у 
висини од двије просјечне плате у Републици Српској за 
претходну годину.

Члан 9.
(1) Плакета из члана 8. став 1. овог правилника има пра-

воугаони облик димензија А4 (29,7 cm · 21 cm), на којој је 
утиснут амблем Републике Српске, а изглед плакете пред-
стављен је у Прилогу 1. овог правилника, који је његов са-
ставни дио.

(2) Медаља из члана 8. став 2. овог правилника има об-
лик круга пречника 80 mm, у коме је утиснут амблем Репу-
блике Српске, а изглед медаље представљен је у Прилогу 2. 
овог правилника, који је његов саставни дио.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о додјели Републичке награде за волонтирање 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 9/09).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 20.06/012-1092-1/14 
21. маја 2014. године Министрица,
Бања Лука  Нада Тешановић, с.р.
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ПРИЛОГ 1.

ПЛАКЕТА

______________________________________________________________________________________
(НАЗИВ ОРГАНИЗАТОРА ВОЛОНТИРАЊА)

ЗА ВОЛОНТЕРСКИ ДОПРИНОС РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ __________________________________________
(ГОДИНА ДОДЈЕЉИВАЊА)

ПРИЛОГ 2.

МЕДАЉА

_____________________________
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВОЛОНТЕРА)

ЗА ВОЛОНТЕРСКИ ДОПРИНОС РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
____________________________

(ГОДИНА ДОДЈЕЉИВАЊА)


