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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,  
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА  

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 
 

ТАКМИЧЕЊЕ 
ЗА ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

КАМПАЊА ЗА 2018-2019. ГОДИНУ 
„ЗДРАВА РАДНА МЕСТА УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ СУПСТАНЦАМА” 

 
 

1. Увод 
Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са Европском агенцијом за 

безбедност и здравље на раду спроводи такмичење за Европске награде добре праксе у 
циљу одабира два национална примера добре праксе. 

Такмичење за Европске награде добре праксе спроводи се у оквиру кампање 
здрава радна места „Управљање опасним супстанцама” коју организује Европска 
агенција за безбедност и здравље на раду у сарадњи са државама чланицама и 
председавајућим Европске Уније. 

Најважнија активност сваке кампање јесте додела награда добре праксе како би се 
препознали изузетни и иновативни доприноси за безбедна и здрава радна места. 

На такмичењу за Европске награде добре праксе могу да учествују компаније и 
организације из 28 држава чланица, ЕФТА држава, држава западног Балкана и Турске. 

Награде за 2018-2019. годину ће бити додељене компанијама и организацијама 
које су показале велику посвећеност управљању опасним супстанцама на радном месту. 

Детаљније информације могу се наћи на интернет страници Кампање за здрава 
радна места https://healthy-workplaces.eu/ 

 
2. Циљеви 
Циљеви такмичења за Европске награде добре праксе су: 

 подржати и промовисати Кампању за здрава радна места и Европску 
недељу безбедности и здравља на раду; 

 препознати и делити добру праксу управљања безбедношћу и здрављем 
на раду; 

 показати добробити примене најбољих пракси у области безбедности и 
здравља на раду. 

Посебан циљ такмичења за Европске награде добре праксе јесте успостављање 
културе превенције у контексту опасних супстанци. 
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3. Процедура одабира 
Такмичење за Европске награде добре праксе јесте процес који се одвија у две 

етапе. Прво се примери добре праксе оцењују на националном нивоу, а затим се пан-
европски жири састаје како би одлучио о победницима на европском нивоу. 

 
3.1.  Први корак – национални ниво: Прикупљање предлога за примере добре 

праксе 
На такмичење се могу пријавити правна лица, предузетници и организације из 

Републике Србије. 
Предлози за примере добре праксе у складу са темом кампање достављају се 

Управи за безбедност и здравље на раду на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд и е-
пошту: upravazabzr@minrzs.gov.rs 

Крајњи рок за достављање примера за предлоге добре праксе: 11. јануар 2019. 
године. 

Предлози који се доставе после овог рока неће бити разматрани. 
Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са социјалним партнерима 

спроводи Такмичење за одабир два национална примера добре праксе која ће 
учествовати на Европском такмичењу за доделу награда добре праксе.  

За сваки предлог за пример добре праксе потребно је доставити попуњен 
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ који се може преузети са интернет странице Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Приликом попуњавања обрасца морају се задовољити следећи критеријуми: 
 Образац за пријаву мора бити попуњен на српском и енглеском језику; 
 Образац за пријаву мора бити достављен у електронском формату као 

Microsoft Word документ; 
 Образац за пријаву не би требало да садржи више од 9 000 карактера или 

до пет страна текста; 
 Текст треба да буде јасно и једноставно написан тако да буде лако 

разумљив свакоме ко жели да ту добру праксу прилагоди свом радном 
месту; 

 Образац за пријаву мора садржати искључиво текст и не сме да садржи 
фотографије, графиконе, итд. 

Образац за пријаву је референтни документ и мора садржати све кључне и 
релевантне информације. 

Правна лица, предузетници и организације могу доставити Управи за 
безбедност и здравље на раду додатну документацију која може помоћи при 
оцењивању квалитета предлога за пример добре праксе. Кључне додатне информације 
потребно је доставити на српском и енглеском језику. 

Додатна документација може укључивати, на пример: 
 приручнике или друге документе који су део предлога за пример добре 

праксе; 
 фотографије, илустрације, графиконе, дијаграме, итд. који могу помоћи 

да се лакше објасни предлог за пример добре праксе (нпр. корисна је 
фотографија преуређене радне средине); 

 фотографије се морају доставити одвојено у GIF, JPG, BMP или TIFF 
формату. Молимо вас да имате и виду да за брошуру „Награде добре 
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праксе” фотографије захтевају резолуцију од најмање 300 dpi; 
 изводе из политика или материјала за оспособљавање који такође могу 

бити корисни. 
Обавезно треба имати дозволу власника фотографија или илустрација пре него 

што их доставите (слике, цртеже, дијаграме, итд.). 
Треба имати у виду да неће бити прихваћени примери уколико је јасно да су 

искључиво развијени за комерцијалне сврхе. Ово се посебно односи на производе, 
алате и услуге који су пласирани или се могу пласирати на тржиште. 

 
3.2. Други корак – национални ниво: Евалуација предлога за примере 

добре праксе 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формираће 

Комисију која ће припремити предлог за одабир две компаније из Републике Србије 
које ће учествовати на Европском такмичењу за награде добре праксе. 

Како би проценила достављене предлоге за добру праксу, Комисијa ће упутити 
позив пријављенима да у просторијама Министарства, за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања презентују своја достигнућа и остварене резултате у управљању 
опасним супстанцама. Презентација се припрема у power point форми. Након одржаних 
презентација Комисијa ће извршити одабир кандидата који су ушли у ужи избор. 

Комисијa врши обилазак пријављених кандидата који су ушли у ужи избор. 
Предлог за одабир две компаније из Републике Србије које ће учествовати на 

Европском такмичењу за награде добре праксе Управа за безбедност и здравље на раду 
доставља министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Управа за безбедност и здравље на раду правна лица, предузетнике и 
организације који се пријаве на такмичење ће обавестити о резултатима одабира два 
национална примера добре праксе. 

Један од одабраних примера добре праксе треба да буде изабран из категорије 
правних лица, предузетника и организација са мање од 100 запослених, док други 
пример добре праксе треба да буде одабран из категорије правних лица, предузетника 
и организација са више од 100 запослених. 

Уколико нема одговарајућих предлога за примере добре праксе из једне од 
категорија, биће одабрана два примера из исте категорије. 

Комисија приликом оцењивања, односно припреме предлога за два национална 
примера добре праксе дужна је да се придржава: 

 специфичних критеријума описаних у флајеру за награде добре праксе за 
2018-2019. годину; 

 критеријума за евалуацију добре праксе описаних у Прилогу Б; 
 критеријума за награде наведених у Прилогу Ц. 

 
3.3. Трећи корак – Европски ниво: Достављање одабраних националних 

примера добре праксе Европској агенцији за безбедност и здравље на раду 
Два одабрана национална примера добре праксе Управа за безбедност и здравље 

на раду доставиће Европској агенцији за безбедност и здравље на раду, најкасније до 15. 
фебруара 2019. године. 

 
3.4. Четврти корак – Европски ниво: Евалуација 
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Добитници награда и „похваљени” ће бити одабрани од стране Европског жирија 
који чине представници Управног одбора Европске агенције за безбедност и здравље на 
раду (влада, послодавци, запослени и Европска комисија), уз учешће једног експерта из 
ове области. Пројект менаџер из Европске агенције за безбедност и здравље на раду 
прегледа достављене предлоге добре праксе које представља Европском жирију и 
учествује у дискусијама. 

Тачан број добитника награда није одређен унапред. 
Учесници на такмичењу који нису добитници награда или препорука могу бити 

одабрани и њихова добра пракса ће бити објављена у брошури „Награде за добру 
праксу”. 

Европска агенција за безбедност и здравље на раду сноси трошкове учешћа за два 
представника из реда награђених учесника на церемонији доделе награда која ће бити 
одржана на јесен 2019. године. 

Друга лица и представници „похваљених” могу присуствовати церемонији доделе 
награда о сопственом трошку. 

Сви добитници награда и учесници који су добили препоруке биће објављени у 
брошури „Награде за добру праксу”, на интернет страници Европске агенције за 
безбедност и здравље на раду и биће промовисани на друштвеним мрежама. 

 
3.5. Пети корак – Европски ниво: Обавештење о резултатима такмичења 
Када европски жири одабере добитнике и „похваљене”, Европска агенција за 

безбедност и здравље на раду ће обавестити Управу за безбедност и здравље на раду о 
резултатима такмичења. 

Управа за безбедност и здравље на раду ће обавестити правна лица, предузетнике 
и организације из Републике Србије о резултатима такмичења на европском нивоу. 
 


