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ОДБОР ЗА ПРИПРЕМУ КОНСТИТУИСАЊА И
ПОЧЕТАК РАДА КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БРОЈ: 119-01-82/2011-09/02-04
ДАТУМ: 19. 03. 2012. г.

На основу члана 225. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС”, бр. 24/11) и члана 9. Статутарне одлуке бр.119-01-82/2011-09/02-02 од 05. 10.
2011. године, Одбор за припрему конституисања и почетак рада Коморе социјалне
заштите, на седници одржаној 19. 03. 2012. године, у Трстенику, усвојио је

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Расписивање избора

Члан 1.

Расписују се и спроводе избори за 45 чланова Скупштине Коморе социјалне
заштите (у даљем тексту: Скупштина Коморе), коју чини 25 представника центара за
социјални рад, 10 представника установа социјалне заштите чији је оснивач Република
Србија, односно Аутономна Покрајина и 10 представника пружалаца услуга социјалне
заштите.

Представници

Члан 2.

Представници центара за социјални рад, центара за породични смештај и
усвојење и других установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија,
односно Аутономна Покрајина у смислу ове одлуке су стручни радници и стручни
сарадници запослени у тим установама.

Представници пружалаца услуга су, у смислу ове одлуке, стручни радници и
стручни сарадници запослени у установама социјалне заштите, као и лица која као
спољни сарадници, односно истакнути стручњаци у области социјалне заштите
сарађују с приватним домовима, удружењима, привредним друштвима и
предузетницима.

Територија на којој се спроводе избори

Члан 3.

Избори ће се спровести на територији Републике Србије, која чини једну
изборну јединицу.
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Предлагачи

Члан 4.

Кандидате за чланове Скупштине Коморе могу предлагати:

1) Удружење стручних радника у социјалној заштити;
2) Асоцијација центара за социјални рад;
3) Друштво социјалних радника;
4) Удружења приватних домова;
5) други пружаоци услуга социјалне заштите.

Предлагачи из става 1. овог члана могу предложити представнике из свих
организација наведених у члану 1. ове одлуке, с тим што укупно могу предложити
највише 50 кандидата за чланове Скупштине Коморе.

Кандидати за чланство у Скупштини Коморе

Члан 5.

Сваки стручни радник и стручни сарадник у социјалној заштити може бити
кандидат за члана Скупштине Коморе.

Директори центара за социјални рад и других установа социјалне заштите које
је основала Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина и јединица локалне
самоуправе, односно функционери у смислу закона којим је уређена борба против
корупције могу бити чланови Скупштине Коморе социјалне заштите ако имају
сагласност Агенције за борбу против корупције.

Кандидат из става 2. овог члана који је изабран за члана Скупштине Коморе
обавезан је да код Агенције за борбу против корупције, у року од три дана, покрене
поступак за добијање сагласности у смислу закона којим је уређена борба против
корупције и да је достави Одбору за припрему конституисања и почетак рада Коморе
социјалне заштите.

Ако кандидат из става 2. овог члана не покрене поступак за добијање
сагласности или не добије сагласност од Агенције за борбу против корупције, у
Скупштину Коморе бира се онај кандидат са одговарајуће ранг-листе који је, применом
критеријума из чл. 7, 8. и 10. ове одлуке, заузео прво следеће место испод последњег
кандидата који је изабран.

У Скупштину Коморе не може бити изабрано лице које је правноснажно
осуђивано за кривично дело из групе кривичних дела: против живота и тела; против
слобода и права човека и грађанина; против права по основу рада; против части и
угледа; против полне слободе; против брака и породице; против службене дужности;
против уставног уређења и безбедности Републике Србије; лице које је дисциплински
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одговарало за теже повреде радних дужности;  лице које је починило дискриминацију
односно дискриминаторско поступање у смислу прописа о забрани дискриминације, а
према коме је повереник за заштиту равноправности изнео мишљење или донео другу
одговарајућу одлуку из које следи да је лице починило дискриминацију.

О чињеницама и околностима из става 5. овог члана доставља се изјава
кандидата за избор у Скупштину Коморе.

Пријава са листом предложених кандидата и прилози уз пријаву кандидата

Члан 6.

Предлагач подноси пријаву са листом предложених кандидата на обрасцу који
је саставни део ове одлуке.

Уз пријаву из става 1. овог члана, за сваког кандидата за Скупштину Коморе
предлагач подноси:

1) радну биографију кандидата (CV);
2) писану изјаву предложеног кандидата да прихвата кандидатуру, на

обрасцу који је саставни део ове одлуке;
3) друга документа која су наведена као извори верификације у члану 7. ове

одлуке.

Предлагач доставља пријаву са листом предложених кандидата електронским
путем на е-мail: odborkomoresocijalnezastite@gmail.com, као и у штампаном облику
препорученом поштом са назнаком „За Одбор за припрему конституисања и
почетак рада Коморе социјалне заштите“, на адресу: ул.Немањина 22–26 Београд
најкасније у року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке.

Основни критеријуми за избор кандидата

Члан 7.

Приликом процене пријава са листама предложених кандидата за избор у
Скупштину Коморе, користе се основни критеријуми наведени у табели из овог члана,
на начин прописан овом одлуком.

Основни критеријуми

Ред.
бр.

Критеријум Вредновање / Број бодова Извор верификације

1. Просечна оцена на студијама Просечна оцена Х 10 = број
бодова

Фотокопија дипломе на
којој је уписана просечна
оцена

2. Дужина студирања (Завршетак студија у року  = 80
бодова, а за сваку навршену
годину дужег  студирања
одузима се10 бодова)

Фотокопија дипломе на
којој је уписана просечна
оцена с бројем индекса –
упис године

mailto:odborkomoresocijalnezastite@gmail.com
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3. Број акредитованих програма
обуке у систему социјалне
заштите и од другог
надлежног органа, односно
тела

10 бодова Х број акредитованих
програма обуке;

Максимално...............60 бодова

Сертификати

4. Учешће у креирању и
спровођењу акредитованих
програма обуке

Аутор акредитованог програма
обуке...........................20 бодова

Тренер у акредитованом
програму.....................10 бодова

Х број програма обуке;
Максимално................60 бодова

Решење или други акт о
ауторству

Сертификат

5. Академски назив доктор наука 60 бодова Фотокопија дипломе

6. Академски називи мастер и
магистар наука

40 бодова Фотокопија дипломе

7. Академски назив специјалиста
или положен правосудни
испит

20 бодова Фотокопија дипломе
односно одговарајућег
сертификата

8. Предложен од стране  више
предлагача

50 бодова Х број предлагача Предлози релевантних
предлагача

9. Објављени стручни и научни
радови у часописима и
зборницима на SCI листи,
објављене монографије,
објављени други стручни
радови релевантни за област
социјалне заштите

10 бодова Х број радова у
часописима и зборницима на SCI
листи, број објављених
монографија

5 бодова Х број других
објављених радова

Максимално...............50 бодова

Референце приложене у
биографији кандидата

10. Искуство у међународним и
националним пројектима
релевантним за област
социјалне заштите

Руководилац пројекта................50
бодова

Национални консултант............30
бодова

Водећи локални партнер...........20
бодова

Сарадник – партнер...................10
бодова

Х број пројеката

Максимално.................100 бодова

У биографији: изјава
кандидата с називом
пројекта, временом
реализације, циљем и
финансијером
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11. Искуство у заснивању
локалних услуга

Руководилац пројекта................30
бодова

Консултант– извршилац............10
бодова

Сарадник – партнер.....................5
бодова

X број услуга;

Максимално...................60 бодова

У биографији: препоруке
и референце

12. Учешће у изради стратешких и
акционих докумената
релевантних за област
социјалне заштите

Руководилац радне групе..........30
бодова

Члан радне групе........................20
бодова

X број стратегија и акционих
планова;

Максимално...................60 бодова

У биографији: препоруке
и референце

13. Препорука локалне
самоуправе

20 бодова Препорука

14. Друге релевантне препоруке 5 бодова Препорука

15. Мотивационо писмо 10 бодова

16. Учешће у својству уводничара
или презентера на стручним
скуповима на националном
или регионалном нивоу, као и
учешће у оснивању удружења
у области социјалне заштите,
односно права детета

10 бодова Х број стручних
скупова;

Максимално...................50 бодова

У биографији са
навођењем датума и
места организације
скупова

Додатни критеријуми за избор кандидата

Члан 8.

Приликом процене пријава са листама предложених кандидата за избор у
Скупштину Коморе, користе се и следећи додатни критеријуми:

1) углед кандидата у радној и животној средини;
2) мотивисаност кандидата за рад у Скупштини Коморе;
3) савесност и правичност кандидата;
4) познавање страног језика.
Додатни критеријуми из става 1. овог члана примењују се само на кандидате

који имају исти број бодова, добијен применом основних критеријума из члана 7. ове
одлуке.
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Додатни критеријуми из става 1. овог члана примењују се на основу увида у
радну биографију кандидата, као и у друге изворе верификације из табеле са основним
критеријумима, прописаним чланом 7. ове одлуке.

Додатни критеријуми из става 1. ове одлуке квантификују се тако што сваки
члан Одбора за припрему конституисања и почетак рада Коморе социјалне заштите (у
даљем тексту: Одбор) кандидату из става 2. овог члана даје бодове од 1 до 10 за сваки
додатни наведени критеријум. Овако добијени број бодова сваки члан Одбора сабира
и даје свој укупан број бодова по основу додатних критеријума.

Збирови бодова свих чланова Одбора, из става 4. овог члана, сабирају се за
сваког кандидата из става 2. ове одлуке, чиме се добија укупан број бодова за сваког
кандидата по основу додатних критеријума.

Ранг-листе

Члан 9.

Коришћењем бодова добијених применом основних критеријума из члана 7. и
додатних критеријума из члана 8. ове одлуке формирају се посебне ранг-листе
кандидата за Скупштину Коморе, с припадајућим бројем бодова за сваког кандидата, и
то:

1) ранг-листа кандидата за представника центара за социјални рад;
2) ранг-листа кандидата за представника установа социјалне заштите чији је

оснивач Република Србија односно Аутономна Покрајина;
3) ранг-листа кандидата за представника пружалаца услуга социјалне заштите.

Корективни критеријум за избор кандидата

Члан 10.

У Скупштину Коморе бирају се кандидати тако што се води рачуна и о
испуњености критеријума „територијална заступљеност“, и то:

1) 20% кандидата за представника организација из члана 1. ове одлуке које
имају седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;

2) 20% кандидата за представника организација из члана 1. ове одлуке које
имају седиште на територији Града Београда;

3) најмање 10% кандидата представника организација из члана 1. ове одлуке
које имају седиште на територији  следећих статистичких региона Србије:
Шумадије и Западне Србије; Јужне и Источне Србије;

4) најмање два представника организација са територије Косова и Метохије.
Корективни критеријум из става 1. овог члана користи се тако што се најниже

позиционирани кандидати са ранг-листа из члана 9, према припадајућем броју бодова,
изостављају са конкретне ранг-листе у корист првог следећег кандидата ради
испуњавања критеријума „територијална заступљеност.
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Коначне ранг-листе и одлука о избору кандидата

Члан 11.

Применом критеријума из чл. 7, 8. и 10. ове одлуке, Одбор формира коначне
ранг-листе кандидата за: представника центара за социјални рад; представника
установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија односно Аутономна
Покрајина;  представника пружалаца услуга социјалне заштите – и доноси одлуку о
избору чланова Скупштине Коморе у складу са Законом о социјалној заштити.

Завршне одредбе

Члан 12.

Саставни део ове одлуке је образац изјаве  кандидата о прихватању кандидатуре
за Скупштину Коморе, као и предлог односно пријава кандидтата за Скупштину
Коморе од стране овлашћених предлагача.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на званичној интернет страници
Министарства рада и социјалне политике Републике Србије.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Драгојло Минић, дипл.правник
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Образац изјаве кандидата  за члана Скупштине Коморе

ИЗЈАВА

Ја_____________________________из__________________ул._______________________ бр.___

                ЈМБГ_____________________л.к.бр._____________ПС__________________________

                по занимању______________, представник:

             1. Центра за социјални рад у _____________________________________

            2. Установе социјалне заштите, односно центра за породични смештај и
усвојење у____________________________________________________________

             3. Пружаоца услуга:

                                                а) Приватног дома у ______________________________________

б) Остало_______________________________________________

     На пословима:_____________________________________________________________

                У смислу чл. 172 ЗУП-а дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Неопозиво прихватам кандидатуру предлагача ___________________________________
за члана Скупштине Коморе социјалне заштите.

До сада нисам правоснажно осуђен, нити дисциплински одговарао за теже повреде
радне дужности.

Изјављујем да1:

1. нисам функционер у смислу закона којим је уређена борба против корупције;

2. јесам функционер у смислу закона којим је уређена борба против корупције,
тј. _____________________________________.

Датум _______ 2012.г. Потпис даваоца изјаве

(Заводни штамбиљ предлагача) Предлог/Пријава кандидата  за чланаСкупштине Коморе

1Заокружити број испред одговарајућег исказа. Ако је у вашем случају одговарајући 2. исказ, наведите
своју функцију (директор, члан управног одбора, члан надзорног одбора) као и назив  центра за
социјални рад односно друге установе социјалне заштите коју је основала Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе.
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ОДБОР ЗА ПРИПРЕМУ КОНСТИТУИСАЊА И

ПОЧЕТАК РАДА КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Б Е О Г Р А Д

ПРЕДЛОГ/ПРИЈАВА

___________________________________________________________

ЗА ЧЛАНА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

КАНДИДАТ – лични подаци

___________________________из_______________ул.___________ бр._________

               место рођења__________________________ЈМБГ___________________________

              бр.л.к.______________________________издата у ПС________________________

моб.тел. _________________

e-mail ___________________

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Занимање___________________________________________________________________________

                Завршена школа - факултет_____________________________________________

                Место и датум уписа и дипломирања_____________________________________

                Просечна оцена током студирања________________________________________

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕЊУ

                 Кандидат је представник:

        1. Центра за социјални рад___________________у_____________________

2. Установе социјалне заштите, односно центра за пордични смештај и усвојење
_________________________ у _____________________________________

                          3. Пружаоца услуга

                                 а) Приватни дом_____________________ у _______________________

б) Остало____________________________________________________
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Установа односно организација је са седиштем у:

                         1. Београду

                         2. АПВ

                         3. Шумадији

                         4. Западној Србији

                         5. Јужној Србији

                         6. Источној Србији

                       7. АП КиМ

ПОДАЦИ РАДИ ВРЕДНОВАЊА КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Основни критеријуми

Ред.Бр. Критеријум Податак који даје предлагач2 Извор верификације3

1. Просечна оцена на студијама   _______ Фотокопија дипломе на
којој је уписана просечна
оцена

2. Дужина студирања _____ година Фотокопија дипломе на
којој је уписана просечна
оцена с бројем индекса –
упис године

3. Број акредитованих програма
обуке у систему социјалне
заштите и од другог
надлежног органа односно
тела.

______ акредитована/них
програма

Сертификати

4. Учешће у креирању и
спровођењу акредитованих
програма обуке

(а) Аутор ___
акредитованог/них програма
обуке

(б) Тренер у ___ акред.
програму

Решење или други акт о
ауторству

Сертификат

5. Академски назив доктор
наука

(а) Да     (б) Не Фотокопија дипломе

6. Академски називи мастер и
магистар наука

(а) Да     (б) Не Фотокопија дипломе

2Молимо вас да упишете одговарајући податак односно да заокружите одговарајућу опцију, у
зависности од природе конкретног критеријума.
3Обавезно је поднети одговарајући извор верификације податка који сте дали у погледу сваког од
наведених критеријума.
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7. Академски назив
специјалиста или положен
правосудни испит

(а) Да      (б) Не Фотокопија дипломе
односно одговарајућег
сертификата

8. Објављени стручни и научни
радови у часописима и
зборницима на SCI листи,
објављене монографије,
објављени други стручни
радови релевантни за област
социјалне заштите

(а) Објављено ___  радова у
часописима и зборницима на
SCI листи

(б) Објављено ____ монографија

(в) Објављено ___ других
радова

Референце приложене у
биографији кандидта

9. Искуство у међународним и
националним пројектима
релевантним за област
социјалне заштите

(а) Руководилац у ____ пројекта

(б) Национални консултант у
___ пројекта

(в) Водећи локални партнер у
___ пројекта

(г) Сарадник – партнер у ___
пројекта

У биографији: изјава
кандидата с називом
пројекта, временом
одвијања, циљем и
финансијером

10. Искуство у заснивању
локалних услуга

(а) Руководилац пројекта у ___
услуга

(б) Консултатнт – извршилац у
___ услуга

(в) Сардник – партнер у ___
услуга

У биографији: препоруке
и референце

11. Учешће у изради стратешких
и акционих докумената
релевантних за област
социјалне заштите

(а) Руководилац радне групе у
___ стратегија односно
акционих планова

(б) Члан радне групе у ___
стратегија односно акционих
планова

У биографији: препоруке
и референце

12. Препорука локалне
самоуправе

(а) Да       (б) Не Препорука

13. Друге релевантне препоруке (а) Да      (б) Не Препорука
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14. Мотивационо писмо (а) Да         (б) Не

15. Учешће у својству уводничара
или презентера на стручним
скуповаима на националном
или регионалном нивоу, као и
учешће у оснивању удружења
у области социјалне заштите
односно права детета

У _____ стручних скупова и сл. У биографији: са
навођењем датума и
места организације
скупова

Председник УО/Директор


