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На основу члана 42. став 4. Закона о дијаспори и Србима у региону                                        

(„Службени гласник РС”, број 88/09), 

Министар спољних послова доноси 

 

 

 

                                         

                                                                                                            

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА 

У ОБЛАСТИ ОДНОСА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ, КАО И 

МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ 

 

 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се услови и поступак додељивања националних 

признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и 

јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону                             

(у даљем тексту: национална признања). 

 

 

Члан 2. 

Национална признања која се, у складу са Законом о дијаспори и Србима у 

региону, додељују су: 

 

1) Награда „Мајка Србија”; 

2) Награда „Слободан Јовановић”; 

3) Награда „Михајло Пупин”; 

4) Награда „Никола Тесла”; 

5) Награда „Доситеј Обрадовић”; 

6) Награда „Вук Караџић”; 

7) Награда „Милош Црњански”. 

 

 

Члан 3. 

Награда „Мајка Србија” додељује се за изузетан допринос, резултате и заслуге 

постигнуте у области односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба 

у региону у хуманитарним активностима, развијања и јачања међусобних веза, 

унапређивања економске сарадње, и другим активностима којима се доприноси 

матичној држави, дијаспори и Србима у региону. 

 

 

Члан 4. 

Награда „Слободан Јовановић” додељује се за изузетан допринос, резултате и 

заслуге постигнуте у области политике, којима се јача међународни углед и положај 

матичне државе, дијаспоре и Срба у региону, доприноси промоцији Републике Србије у 

свету и афирмацији њених интереса, активно доприноси побољшању положаја и права 

дијаспоре и Срба у региону. 
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Члан 5. 

Награда „Михајло Пупин” додељује се за изузетан допринос, резултате и заслуге 

постигнуте у области информационо - комуникационих технологија, којима се истиче 

улога и допринос припадника дијаспоре и Срба у региону у даљем развоју светске 

технологије и доприноси развоју информационо - комуникационих технологија у 

Републици Србији. 

 

 

Члан 6. 

Награда „Никола Тесла” додељује се за изузетан допринос, резултате и заслуге 

постигнуте у области науке и проналазаштва, којима се промовишу научна достигнућа 

и проналазаштво Републике Србије у свету и афирмише и омогућава примена 

савремених светских научних достигнућа у Републици Србији. 

 

 

Члан 7. 

Награда „Доситеј Обрадовић” додељује се за изузетан допринос, резултате и 

заслуге постигнуте у области образовања припадника дијаспоре и Србима у региону у 

очувању културног, етничког, историјског и верског идентитета, остваривању културне, 

просветне и спортске сарадње и у унапређивању сарадње с верским заједницама. 

 

 

Члан 8. 

Награда „Вук Караџић” додељује се за изузетан допринос, резултате и заслуге 

постигнуте у области употребе, учења, чувања и неговања српског језика и ћириличког 

писма међу припадницима дијаспоре и Србима у региону. 

 

 

Члан 9. 

Награда „Милош Црњански” додељује се за изузетан допринос, резултате и 

заслуге постигнуте у области књижевног стваралаштва и ширења слободе изражавања у 

новинарству, публицистици, драми и афористици. 

 

 

Члан 10. 

Национална признања додељују се у облику статуета израђених од бронзе, 

висине 40 cm, са плочицом у подножју на којој је угравиран назив награде, евиденциони 

број и година доделе. Уз националну награду се уручује повеља о додели. 

Повеља о додели националне награде штампа се на имитацији пергамента,                             

димензија 284 mm x 402 mm. 

 

 

Члан 11. 

Министарство надлежно за дијаспору и Србе у региону објављује јавни позив за 

подношење предлога за доделу националних признања.  

Јавни позив објављује се на интернет страници министарства надлежног за 

дијаспору и Србе у региону, заједно са припремљеним формуларима. 

Јавни позив може се објавити и у дневном јавном гласилу које излази на 

територији Републике Србије, као и на српском језику у дневном јавном гласилу које 

излази у иностранству. 
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Члан 12. 

Предлог за доделу свих националних признања могу поднети организације 

дијаспоре и организације Срба у региону, удружења чије су делатности или део 

делатности, усмерене на област за коју се предлаже додела националног признања,                                                                     

дипломатско - конзуларна представништва Републике Србије, цркве и верске заједнице. 

Предлог за доделу националног признања „Мајка Србија” могу поднети и 

јединице локалне самоуправе у Републици Србији. 

 

Члан 13. 

Предлог за доделу националног признања подноси се министарству надлежном 

за дијаспору и Србе у региону, у писаном облику са образложењем и у року утврђеним 

у јавном позиву.  

Образложење мора да садржи довољно чињеница за одлучивање и оцену 

вредности доприноса, резултата и заслуга. 

Министар надлежан за дијаспору и Србе у региону образује комисију за 

разматрање и давање мишљења о додели националног признања, чији чланови могу бити 

и стручна лица. 

Одлуку о додели националног признања доноси министар надлежан за дијаспору 

и Србе у региону. 

 

 

Члан 14. 

Националне награде додељују се једном годишње, на Дан српског јединства, 

слободе и националне заставе. 

 

 

Члан 15. 

О добитницима националног признања води се евиденција у министарству 

надлежном за дијаспору и Србе у региону. Евиденција садржи назив признања, 

евиденциони број, име, односно назив добитника, датум доношења одлуке, датум и 

место уручења националног признања. 

 

 

Члан 16. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима 

и поступку додељивања националних признања у области односа матичне државе и 

дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону („Службени гласник РС”, број 6/10). 

 

 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

                 Број 302-5/30-2021/01                                                                                     

                    У Београду, 15. јула 2021. године  

                                              

                   Министар,  

 

 

                                   Никола Селаковић, с.р.  




