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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Управа за сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону 

 
Број: 334-5/30-2021/01 

Београд, 29. октобар 2021. 
 

 

 

На основу члана 23. и члана 32. ст. 2. и 3. Закона о државној управи („Слyжбени гласник PC" бр. 

79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18), члана 15. став 2. Закона о министарствима („Слyжбени гласник 

PC" бр. 128/2020), члана 42. Закона о дијаспори и Србима у региону („Службени гласник РС“ број 88/09),  

Правилника о попступку 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 („Службени гласник РС“ број 74/21), у вези са Одлуком о расписивању јавног позива за доделу 

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 број: 334/30-2021/01 од                        

02. августа 2021. године, као и на основу Предлога одлуке Радне групе број: 334-4/30-2021/01 од                            

29. октобра 2021. године, по основу овлашћења министра бр. 1514-1/12 од 08. септембра 2021. године, 

доносим  

 

 

ОДЛУКУ 

о додели 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 

 

 

Додељују се национална 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 за                                    

2021. годину, и то: 

 

 

 Награда ”Мајка Србија” у области хyманитарних активности, развијању и јачању међyсобних 

веза, yнапређивању економске сарадње - Ђорђу Михаиловићу 

 Награда "Слободан Јовановић"  у области политике – др Момчилу Вуксановићу 

 Награда "Доситеј Обрадовић"  у области образовања – Срђану Мијалковићу 

 Награда "Вук Караџић"  у области очувања српског језика и ћириличког писма – Проф. др Јелици 

Стојановић 

 Награда "Никола Тесла"  у области науке и проналазаштва – др Владимиру Цмиљановићу 
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 Вршилац дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Арно Гујон, и 

министар спољних послова Републике Србије Никола Селаковић ће доделити награде добитницима 

националних признања за 2021. годину. Национална признања се додељују у облику статуета израђених 

од бронзе, висине 40 cm, са плочицом у подножју на којој је угравиран назив награде име добитника као 

и датум. Уз националну награду се уручује повеља о додели. 

За 2021. годину се не додељује Награда „Михајло Пупин“ 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, будући да је комисија 

констатовала да  ниједан предложени кандидат у наведеној категорији не испуњава потребне критеријуме.  

За 2021. годину се не додељује Награда „Милош Црњански” за изузетан допринос, резултате и 

заслуге постигнуте у области књижевног стваралаштва и ширења слободе изражавања у новинарству, 

публицистици, драми и афористици. 

 

 

Образложење 

 

 

 Министар спољних послова донео је Одлуку број 334/30-2021/01, 02. августа 2021. године,  

о објављивању јавног позива за деделу 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. Циљ наведеног конкурса јесте додела националних признања, прописаних Законом 

о дијаспори и Србима у региону.  

 

Министар спољних послова донео је Одлуку број 334-2/30-2021/01, 02. августа 2021. године о 

образовању радне групе Министарства спољних послова Управе за сарадњу с дијаспором и Србима 

у региону, за избор предлога по јавном позиву за подношење предлога за доделу 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 којој су прецизирани циљеви и 

задатак радне групе. 

 

Министар спољних послова донео је Решење о образовању и именовању чланова Комисије 

за разматрање предлога и давање мишљења о дедели 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. Одлуком број 334-3/30-2021/01, од 06. септембра 2021. године, 

образована је Радна група, именован је координатор и чланови радне групе са задатком да размотре 

пристигле конкурсне пријаве и приложену документацију, и то: да утврди да ли је предлог за доделу 

националног признања поднет на прописаном формулару Министарства спољних послова - Управе за 

сарадњу с дијаспором и Србима у региону,благовремено од овлашћеног предлагача, као и да ли је потпуна 

документација, и одбаци непотпуне предлоге, поднете од неовлашћених предлагача, затим да размотри 

све потпуне предлоге, поднете од овлашћеног предлагача и на основу биографија и референци 

предложених кандидата, као и образложења овлашћеног предлагача изнесе мишљење о додели 

националних признања.   

 

 

Дана 29. октобра 2021. године радна група за утврђивање предлога и давање мишљења о додели 

националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и 
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јачања веза матичне државе и дијаспоре утврдила је Предлог одлуке о додели националних признања за 

изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и 

дијаспоре. 

  

Узимајући у обзир Јавни позив  за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате 

и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, Радна група је 

једногласно прихватила критеријуме, принципе и методологију рада. Након пажљивог и детаљног 

прегледа свих пројеката утврђен је Предлог одлуке о суфинансирању пројеката. 

 

У циљу реализације ове одлуке, вршилац дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону, Арно Гујон и министар спољних послова Републике Србије, Никола Селаковић,                       

ће доделити награде добитницима националних признања за 2021. годину.  

 

 

 

 Сходно наведеном, донета је одлука као у диспозитиву. 
 
     

 

 
 

 

                                                                                                                                         

                  ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 
 

   

                                                                                               Немања Старовић 
  




