
П  Р  О  Г  Р  А  М 
 

 

I   ДАН   ( 17.09.2014.) 
 

 

од  10,00  до  12,30  часова 
Смештај  гостију  и  учесника  и  регистрација  у  Одмаралишту Рекреатурс. Приоритет 

приликом смештаја се утврђује по редоследу пријављивања и уплате смештаја, а у случају 

већег броја пријављених од укупног расположивог смештајног капацитета предност имају 

установе које имају запослене који су чланови Новог синдиката социјалне заштите Србије. 

 

од  13,00  до  14,30  часова 
Ручак у ресторану Одмаралишта Рекреатурс . 

 
 

од  16,00    часова 
 

Отварање сусрета (поздравне  речи  организатора  и  обраћање  гостију) 
 

 

од  20,00  часова 
Вечера  у  ресторану  Одмаралишта Рекреатурс  и  дружење  учесника. 

 

 

 

II    ДАН   ( 18.09.2014.) 
 

 

од  08,00  до  09,00 часова 
Доручак  у  ресторану Одмаралишта Рекреатурс . 

 

 

од  09,30  до  12,30  часова 
Процес увођења система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у 

установама социјалне заштите – уводничар и фацилитатор: Николић Мирјана, 

- 

Расправа и размена ставова учесника 
 

 

од  13,00  до  14,30  часова 
Ручак у ресторану Одмаралишта Рекреатурс . 

 

 

од  15,00  до  19,00  часова 
Слободне и рекреативно-спортске и туристичке активности 

 

од  20,00  часова 
Вечера  у  ресторану Одмаралишта Рекреатурс  и  дружење  учесника. 

 

 

 

 



III    ДАН   ( 19.09.2014.) 
 

од  08,00  до  09,00 часова 
Доручак  у  ресторану Одмаралишта Рекреатурс. 

 

 

од  09,30  до  13,00  часова 
а) – Припреме  на  прелазак на  систем  програмског  финансирања  установа  социјалне  

заштите – уводничар и фацилитатор: Николић Мирјана; 

 

Расправа и размена ставова учесника 
 

б) – Практични  аспекти  уговарања  услуга домског  смештаја  и  примена  европских  

стандарда садржине и квалитета  услуге  као  уговорне  обавезе - уводничар и фацилитатор: 

Никодијевић Зоран 

Расправа и размена ставова учесника 
 

 

од  13,00  до  14,30  часова 
Ручак у ресторану Одмаралишта Рекреатурс. 

 

 

од  15,00  до  19,00  часова 
Слободне и рекреативно-спортске и туристичке активности. 

 

од  20,00  часова 
Вечера  у  ресторану  Одмаралишта Рекреатурс    и  дружење  учесника 

 

 

 

IV    ДАН   ( 20.09.2014.) 
 

од  08,00  до  09,00 часова 
Доручак  у  ресторану Одмаралишта Рекреатурс . 

 

 

од  09,30  до  13,00  часова 
а) – Потребе за развојем нових услуга социјалне заштите у циљу социјалног укључивања и 

деинституционализације деце и омладине – уводничар и фацилитатор – Зорица Влајинић; 

 

Расправа и размена ставова учесника 
 

 

од  13,00  до  14,30  часова 
Ручак у ресторану Одмаралишта Рекреатурс. 

 

 

од  15,00  до  19,00  часова 
Слободне и рекреативно-спортске и туристичке активности 

 

 

од  20,00  часова 
Свечана вечера  у  ресторану Одмаралишта Рекреатурс  и  дружење  учесника. 



 

 

V    ДАН  ( 21.09.2014.) 

 

 

од  08,00  до  09,00  часова 
Доручак у ресторану Одмаралишта Рекреатурс. 

 

 

 

од 09,00  до  11,00  часова 
а) – У сусрет изменама Закона о социјалној заштити и Породичног закона – примедбе,  

мишљења, предлози  и  сугестије 
 

Расправа и размена ставова учесника 

 

до  12,00 

Одјава  гостију 
 

 

НАПОМЕНА:  Чланови Новог синдиката социјалне заштите Србије, сагласно чл. 16. ст. 

1. тач. 7. Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, који 

учествују на сусретима у организацији синдикалних огранизација,  имају  право  на 

плаћено  одсуство  у  трајању  до  3  радна  дана  ради  учествовања  на  овим 

сусретима – едукативном семинару у организацији Синдиката. 

 

У очекивању да вас је понуђени програм  “2. Дана социјалне заштите Србије”  у 

довољној мери заинтересовао да узмете активно учешће на скупу, и да су понуђене теме 

за  панел-дискусије или други садржаји довољно интересантни ради стицања нових 

знања и вештина, за стицање нових контаката, опоравак од тешког рада и размену 

искустава у раду на пословима које обављате у установама социјалне заштите, и да ће те 

узети учешћа на њему, 

 

 

С пуним поштовањем,     ПРЕДСЕДНИК  НССЗС: 

Братислав Цветковић, С.Р. 

 


