
 

Дана, 24. априла пдржан је састанак Председнищтва секције спциплпга у прпстпријама 
Центра за спцијални рад „ Сплидарнпст“ у Крагујевцу. Председништвп чини 13 
представника пкруга, спциплпга заппслених у спцијалнпј заштити.  

Циљ пвпг састанка (кпме је присуствпвалп 12 спциплпга) јесте сагледаваое актуелнпг 
пплпжаја спциплпга у систему спцијалне заштите на пснпву анализе ппдатака дпбијених 
путем анкете кпја је спрпведена у децембру 2014. гпдине. Учешће у анкети узелп 80% 
спциплпга кпји су тренутнп заппслени у центрима за спцијани рад у Србији. Пплпжај 
спциплпга кап стручних радника у систему спцијалне заштите, ппсматран је и у пднпсу на 
Закпн п спцијалнпј заштити, Правилник п стручним ппслпвима у спцијалнпј заштити, 
Правилник п прганизацији, нпрмативима и стандардима рада центара за спцијални рад, 
кап и у пднпсу на Правилник п лиценцираоу стручних радника.  

 
Резултати анализе ппказали су да је пплпжај спциплпга фпрмалнп правнп нејаснп 
дефинисан, да важећи правилници имају, збпг неусклађенпсти са пракспм, недпстатке и 
пптешкпће у примени, да спциплпзи вепма успешнп пбављају ппслпве спцијалнпг рада кап и 
сви други стручни радници, ппсебнп у центрима за спцијални рад кпји имају више 
заппслених спциплпга, кап и да центри за спцијални рад кпји имају ангажпване искључивп 
спциплпге на ппслпвима планираоа и развпја ппстижу значајне резултате у креираоу 
спцијалне пплитике и развпју услуга спцијалне заштите на лпкалнпм нивпу. На састанку 
председништва се дискутпвалп п темама кпје су везане за јаснп дефинисаое ппслпва 
планираоа и развпја, п системскпм унапређиваоу истраживачкп-аналитичке праксе и 
стандардизацији метпдплпгије приликпм спрпвпђеоа истраживаоа кпјима се указује 
заједници на пплпжај најугрпженијих група грађана. Такпђе, дискутпвалп се и п значају 
ппстпјаоа служби за планираоа и развпј за лпкалне заједнице и пкруге, затим п начину 
спрпвпђеоа и финансираоа тих служби, кап и п лиценцираоу спциплпга кпји пбављају 
стручне ппслпве планираоа и развпја. Такпђе, анализиран је пплпжај спциплпга у регипну, а 
ппсебнп Правилник п ближим услпвима и стандардима за пбављаое стручних ппслпва у 
спцијалнпј и дечијпј заштити Црне Гпре, кап пример дпбрпг мпдела кпјим се пптпунп јаснп 
и недвпсмисленп дефинише улпга спциплпга у систему спцијалне заштите.  

Сачиоен је План рада председништва дп краја 2015. гпдине и дпнети су следећи закљушци: 

 Неппхпднпст ангажпваоа щире академске заједнице спциплпга, оихпвп 
укљушиваое у јавну расправу ппвпдпм предстпјећих измена Закпна п спцијалнпј 
защтити, сарадоа са Српским спциплпщким друщтвпм, Завпдима за спцијалну 
защтиту и факултетима у Нпвпм Саду, Бепграду и Нищу; 

 Указиваое на пптребу за усклађиваоем ппстпјећих правилника са Закпнпм п 
спцијалнпј защтити; 

 Обезбеђиваое присуства представника секције спциплпга у раднпј групи кпја ради 
на изменама Закпна п спцијалнпј защтити кап и на изменама Правилника пп 
усвајаоу измена Закпна п спцијалнпј защтити; 



 Ппкретаое иницијативе за прпмену ппстпјећег нпрматива за ангажпваое спциплпга 
- према брпју станпвника у пкругу за шије пптребе би се и прганизпвала служба за 
планираое и развпј на нивпу пкруга; 

 Активнп ушещће у Удружеоу струшних радника у шијем саставу и делује секција 
спциплпга; 

  Обезбедити средства за реализацију плана за 2015. гпдину; 

 Планирати израду акредитпванпг прпграма за пбављаое ппслпва планираоа и 
развпја, а на пснпву практишних искустава кап и актуелне теприје ппстпјеће 
метпдплпгије друщтвених истраживаоа и увпђеое инпвативних приступа; 

 Прелазак на прпграмскп бучетираое устанпва и активна улпга спциплпга у 
прпграмскпм бучетираоу у ппщтинама, градпвима и на нивпу пкруга; 

 У сарадои са Завпдпм за спцијалну защтиту дп краја гпдине финализирати табеле 
за израду гпдищоих Извещтаја Центара за спцијални рад Србије; 

 Сарадоа са Аспцијацијпм Центара за спцијални рад Србије (текстпви за Глас 
Центара, струшни скуппви); 

 Сарадоа са Кпмпрпм спцијалне защтите и у складу са оихпвим прпграмским 
задацима за 2014. гпдину рещити питаое лиценцираоа спциплпга (ппслпви 
планираоа и развоја); 


