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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,  
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА  

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

 
 

КОНКУРС ЗА ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у сарадњи са 
репрезентативним удружењима запослених и послодаваца, придружује се организацији 
конкурса за европске награде добрe праксe у оквиру Кампање Европске агенције за 
безбедност и здравље на раду 2020 –2022. „Смањимо оптерећење”. 

Детаљне информације о кампањи објављене су на интернет страници 
https://healthy-workplaces.eu/ 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за 
безбедност и здравље на раду позива послодавце из Републике Србије да се пријаве на 
конкурс за европске награде добрe праксe. 

На конкурсу могу учествовати сва правна лица, предузетници и удружења из 
Републике Србије. 

 
 

КАМПАЊА 2020-2022. „СМАЊИМО ОПТЕРЕЋЕЊЕ” 
Процедура одабира за Европске награде добре праксе 

за кандидате из Републике Србије 
 

Информације о Кампањи 
Кампању за здрава радна места организује Европска агенција за безбедност и 

здравље на раду у сарадњи са државама чланицама.  
Свака кампања укључује доделу награда за добрe праксe како би се одало 

признање изузетним и иновативним доприносима у области безбедности и здравља на 
раду. 

Европске награде добре праксе 2020-2022. биће додељене правним лицима, 
предузетницима и организацијама која су остварила изузетне или иновативне доприносе 
у превенцији и управљању поремећајима мишићно-скелетног система.  

 
Циљеви 
Циљеви конкурса за Европске награде добре праксе су: 
- подржати и промовисати Кампању за здрава радна места и Европску недељу 

безбедности и здравља на раду; 
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- утврдити и делити добру праксу управљања безбедношћу и здрављем на раду; 
- демонстрирати добробити примене најбољих пракси у области безбедности и 

здравља на раду; 
- подизање свести о проблемима мишићно-скелетног система на радном месту 

и потреби да се са њима управља на радним местима; 
- промоција културе превенције ризика.  

 
Организација конкурса за награде за добре праксе 
Конкурс за награде добре праксе у Европи је процес који се одвија у две етапе. 

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

 
Национални ниво - одабир предлога за примере добре праксе 
Предлоге за примере добре потребно је доставити Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Управи за безбедност и здравље на раду, 
Немањина 22-26, Београд. 

Један од одабраних примера добре праксе требало би да буде изабран из правних 
лица, предузетника, организација из категорије (послодаваца) са мање од 100 
запослених, док други пример добре праксе би требало да буде одабран из правних лица, 
предузетника, организација из категорије са више од 100 запослених. 

Само уколико нема одговарајућих примера за једну од категорија, биће одабрана 
два примера из исте категорије. 

Комисија приликом оцењивања, односно одабира два национална примера за 
добре праксе је дужна да се придржава следећих критеријума за: 

- релевантност теме како је и наведено о информацијама о Кампањи 2020-2022. 
(може се преузети са интернет странице www.minrzs.gov.rs); 

- евалуацију добре праксе – Прилог Б; 
- критеријумима за награде – Прилог Ц (попуњава Управа за безбедност и 

здравље на раду). 
 

Образац за пријаву (посебан документ) је обавезно попунити за сваки предлог.  
    Образац за пријаву: 

- мора бити достављен на српском језику и енглеском језику; 
- мора бити достављен у електронском формату као Microsoft Word документ; 
- не би требало да садржи више од 9 000 карактера или око 5 страница; 
- текст треба да буде јасан и једноставан тако да буде лако разумљив свакоме 

ко жели да тај пример прилагоди сопственом радном месту; 
- мора садржати само текст, без фотографија, графикона, итд. (погледајте и 

додатне информације). 
 

НАПОМЕНА: Образац за пријаву је референтни документ комисији те с тога све кључне 
информације треба да буду садржане у овом обрасцу. 

Наглашавамо да неће бити прихваћени предлози уколико је јасно да су развијени 
искључиво за комерцијалне сврхе. Ово се посебно односи на производе, алате и услуге 
који се могу пласирати или се већ пласирају на тржиште. 
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Додатна документација 
Додатна документација може укључивати: 
- 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 
преуређеног радног места); 

- фотографије се морају доставити одвојено у GIF, JPG, BMP или TIFF 
формату. Молимо вас да имате на уму да квалитетно одштампане 
фотографије захтевају резолуцију од најмање 300 dpi; 

- обавезно је имати дозволу власника фотографија или илустрација пре него 
што их доставите (слике, цртеже, дијаграме, итд.); 

- изводи из политика или материјали за оспособљавање такође могу бити 
корисни. 

Додатна документација се доставља електронским путем и путем редовне поште. 
НАПОМЕНА: Молимо вас да обезбедите листу прилога / додатних информација  

са сажетим описима. 
 

Рок за достављање предлога за примере добре праксе на националном нивоу 
Образац за пријаву и додатну документацију потребно је доставити: 
- електронским путем на адресу е-поште: upravazabzr@minrzs.gov.rs и 
- путем редовне поште Министарству за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања – Управи за безбедност и здравље на раду, Београд, 
Немањина 22-26. 
 

Рок за достављање предлога за примере добре праксе: 1. октобар 2021. године. 
Пријаве које се доставе после овог рока неће бити разматране. 
Управа за безбедност и здравље на раду стоји на располагању за све додатне 

информације. 
Комисија може позвати пријављене кандидате, да презентују предлоге примера 

добре праксе и/или може обићи пријављене кандидате у циљу процене предлога. 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за 

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

 
Достављање одабраних националних примера добре праксе Агенцији за 

безбедност и здравље на раду 
 

Два одабрана национална примера добре праксе Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду 
доставиће Европској агенцији за безбедност и здравље на раду, најкасније 1. новембра 
2021. године. 
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Европски ниво: оцењивање достављених националних примера добре 
праксе 

 
Добитници награда и похваљени ће бити одабрани од стране Европског панела 

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 и пројект менаџера Европске агенције за безбедност и здравље на раду. 
Задатак пројект менаџера је да прегледа достављене предлоге добре праксе које ће 
представити европском жирију и учествује у дискусијама. 

Тачан број награда које ће бити додељене није одређен унапред. 
Предлози за добре праксе, учесника на конкурсу који не освоје награду или 

препоруку, могу бити укључени у брошуру „Награде за добру праксу”. 
Европска агенција за безбедност и здравље на раду ће покрити трошкове учешћа, 

за два представника код сваког награђеног учесника, на церемонији доделе награда.  
Церемонија доделе награда ће се одржати у јесен 2022. године. 
Други представници и представници похваљених могу присуствовати 

церемонији доделе награда о сопственом трошку. 
Сви добитници награда и учесници који су добили препоруке биће објављени у 

извештају који ће бити публикован након одржане церемоније, као и на интернет 
страници Европске агенције за безбедност и здравље на раду и друштвеним мрежама. 

  
Европски ниво: обавештење о резултатима конкурса 

 
Када европски жири одабере победнике, Европска агенција за безбедност и 

здравље на раду ће обавестити Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Управу за безбедност и здравље на раду о резултатима конкурса. 

Државе чланице могу да публикују све примере добре праксе који испуњавају 
критеријуме и сматрају се квалитетним, укључујући и пријаве које су достављене 
Европској агенцији за безбедност и здравље на раду, али јасно наглашавајући да су они 
само кандидати за Европску награду. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Управа за 
безбедност и здравље на раду ће обавестити правна лица, предузетнике и организације 
из Републике Србије који су одабрани на националном конкурсу о резултатима конкурса 
на европском нивоу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Прилог Б – Критеријуми евалуације добре праксе 
 

Предлог за пример добре праксе треба јасно да укаже на превенцију и управљање 
поремећајима мишићно-скелетног система на радном месту укључујући: 

 како је процена ризика спроведена на свеобухватан и ефикасан начин, 
покривајући све релевантне ризике за све групе запослених; 

 начин на који је хијерархија превенције спроведена (технолошке мере, 
организационе мере и мере личне заштите) и како су мере елиминисале или 
значајно смањиле изложеност запослених ризицима мишићно-скелетног система 
и, ако је могуће, трошкове и користи; 

 начин на који је подигнута свест и подстакнута култура превенције рада. 
 

Комисија (национална и европска) ће при оцењивању предлога за добре праксе 
разматрати следеће критеријуме: 

▪ релевантност: информације су директно релевантне за добру праксу у циљу 
елиминације или смањења ризика на раду; 

▪ фокус: пример је са радног места или укључује мере које су усмерене на радно 
место; 

▪ покривеност: пример показује давање приоритета колективним у односу на 
појединачне мере безбедности и здравља на раду;  

▪ посвећеност менаџмента: управни одбор/виши менаџери су у потпуности 
посвећени безбедности и здрављу на раду и то показују у пракси; 

▪ учешће запослених: пример добре праксе показује ефикасно учешће, 
укључујући учешће запослених и њихових представника; 

▪ имплементација: мере су успешно примењене у пракси; 
▪ унапређење/постигнути резултати: пример добре праксе показује стварно 

унапређење; 
▪ консултације: пример треба јасно да покаже да је успостављена добра  

консултација између менаџмента и синдиката/запослених; 
▪ одрживост превентивних мера током времена; 
▪ законодавство: мере су у складу са прописима, а по могућности превазилазе 

захтеве утврђене прописима; 
▪ преносивост на друга радна места (укључујући и она у другим државама 

чланицама, као и на мала и средња предузећа); 
▪ иновација: пример је иновативан. Пожељно је да пример дода вредност 

постојећим праксама. 
▪ детаљне информације: пружене информације морају бити довољно детаљне; 
▪ правовременост: пример би требао да буде скоријег датума или да није јавно 

објављен. 
▪ јасноћа: пример је описан јасно и једноставно. 

 

Претходни победници награде за добре праксе у Европи објављени су у 
извештајима на: https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awads

 


