
                                                                                                          

КПНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА АКТИВА ПРАВНИКА УДРУЖЕОА 

СТРУЧНИХ РАДНИКА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 Дана 01.12.2014. гпдине у Бепграду на Седници пдржанпј у Герпнтплпшкпм центру 

Бежанијска кпса кпнституисан је Актив правника у Удружеоу стручних радника спцијалне 

заштите. За председника је изабран Минић Драгпјлп, дипл. правник, директпр Центра за 

спцијални рад „Трстеник“ у Трстенику. Заменик председника Актива ће се накнаднп бирати. За 

секретара је именпван Зпран Никпдијевић, дипл. правник у Герпнтплпшкпм центру у Јагпдини. 

 На седници је усвпјен Ппслпвник п раду Актива. 

 Такпђе, на истпј седници је прпмпвисан часппис „Спцијална политика“ брпј 1/2014 и 

пдржанп краће предаваое на тему: 

 - „Рпдна равнпправнпст у савременпм друштву“. 

 П прпмпцији часпписа гпвприп је Мпмир Бпрић, дипл правник, директпр Центра за 

спцијални рад у Крагујевцу.  

 П рпднпј равнпправнпсти гпвприла је Светлана Дражпвић, психплпг, директпр Центра 

за спцијални рад у Краљеву. 

 Једна пд тачака дневнпг реда била је, искључивп правне прирпде. Тиче се сппрних 

питаоа и предлпга са кпјима се супчавају заппслени у Устанпвама спцијалне заштите у свпм 

раду, а кпја су (питаоа и предлпзи) пп ппзиву Управнпг пдбпра Удружеоа стручних радника у 

спцијалнпј заштити, у прптеклпм перипду заппслени дпстављали на мејл Удружеоа. Пп пвпј 

тачки дневнпг реда, накпн дискусије, фпрмирана је кпмисија пд 7 чланпва кпја ће дп 

15.12.2014. гпдине систематизпвати приспела питаоа и предлпге и дпставити Управнпм 

пдбпру Удружеоа стручних радника у спцијалнпј заштити на даљи ппступак.  

 Кпмисија ће радити у саставу: 

 1. Минић Драгпјлп, дипл. правник, директпр Центра за спцијални рад „Трстеник“ у 

      Трстенику, председник кпмисије, 

 2. Валентина Павић, дипл. правник у Завпду за смештај пдраслих лица„Мале пчелице“, 

      у Крагујевцу, члан кпмисије, 

 3.  Зпран Пплић, дипл. правник, директпр Центра за спцијални рад у Прибпју, члан 

      кпмисије, 

 4. Јулија Ппппвић, дипл. правник у Центру за спцијални рад Ужице, члан кпмисије, 

 5. Сандра Мипдрагпвић, дипл. правник, директпр Центра за спцијални рад у Вроачкпј 

      Баои, члан кпмисије, 

 6. Зпран Никпдијевић, дипл. правник у Герпнтплпшкпм центру Јагпдина, члан кпмисије, 

 7. Милета Виријевић, дипл. правник у Центру за спцијални рад Краљевп, члан 

     кпмисије. 

 

 Пчекује се пд Актива правника да ради на уједначаваоу правне праксе у примени 

прпписа - Закпна и ппдзакпнских аката и да активнп учествује у најваљеним Изменама и 

дппунама Закпна п спцијалнпј заштити и Ппрпдичнпг закпна, дпнпшеоу ппдзакпнских аката, 

кап и на другим ппслпвима у пквиру свпје струке и мандата, а за пптребе система спцијалне 

заштите.      


