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  У Јагодини је дана 10.07.2017. године одржан састанак председника скупштине  
и УО Асоцијације центара за социјални рад Србије, председника скупштине и  
овлашћеног представника УО Удружења стручних радника социјалне заштите Србије,  
директора и секретара Коморе социјалне заштите Србије, председника Синдиката  
запослених у социјалној заштити Републике Србије и секретара Новог синдиката  
социјалне заштите Србије, и са следећим питањима на дневном реду састанка: 

 
Тачка 1: Усаглашавање ставова асоцијације установа, струковног удружења, 

професионалне организације запослених стручних радника и стручних сарадника и 
гранских синдиката поводом исказаних ставова и тумачења Државне ревизорске 
институције (ДРИ), датих у поступцима контроле законитости пословања локалних 
самоуправа и установа социјалне заштите, и утврђивање јединственог става у вези 
финансирања запослених у центрима за социјални рад од стране оснивача и другим 
питањима у вези контрола од стране ДРИ; 

 
З А К Љ У Ч А К: 

 
 I) Асоцијација центара за социјални рад Србије, Удружење стручних радника 

социјалне заштите Србије, Комора социјалне заштите Србије, Синдикат запослених у 
социјалној заштити Републике Србије и Нови синдикат социјалне заштите Србије, након 
разматрања појединачних случајева (ЦСР Лесковац и др.) и ставова ДРИ, изражених у 
току контроле законитости пословања и исправности извештаја  појединих локалних 
самоуправа (град Лесковац и др.), о непостојању правног основа у Закону о социјалној 
заштити за финансирање из буџета локалне самоуправе запослених у центрима за 
социјални рад а који нису стручни радници, већ су стручни сарадници, сарадници, 
административни, технички и помоћни радници, сматрају да је такав став и тумачење 
одредби закона несагласно одредбама Устава, Закона о локалној самоуправи, Закона о 
јавним службама и Закона о социјалној заштити, и да не представља поступање у 
складу са Поглављем 2. Одељком 7. Етичког кодекса за државне ревизоре и друге 
запослене у ДРИ и ИССАИ стандардима. 
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Наведена удружења, асоцијације и грански синдикати у области социјалне заштите 
Србије су става да за финансирање запослених у центрима за социјални рад, чији рад је 
неопходан за остваривање функција и успешан рад центара за социјални рад на 
остваривању законом утврђене делатности из надлежности локалне самоуправе, 
постоји јасан правни основ у одредбама чл. 3. ст. 1., 4. и чл. 10. Закона о јавним 
службама, чл. 10., 12. ст. 1., 135. ст. 1. и чл. 209. тач. 7. Закона о социјалној заштити и у 
чл. 7. ст. 1. и  20. тач. 17. Закона о локалној самоуправи. У том смислу напомињу  да је, 
сагласно  чл. 177. Устава Републике Србије и чл. 5. ст. 1. Закона о локалној  
самоуправи,  локална самоуправа (град, општина)  овлашћена да самостално, у складу 
са уставом и статутом, и својим одговорностима, потребама грађана у области 
социјалне заштите и својим општим и појединачним актима (а поштујући и одредбе 
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору), одреди 
број и кадровску структуру неопходних запослених у центрима за социјални рад, које 
иста у обезбеђивању услова за функционисање као оснивач финансира у центрима за 
социјални рад из извора локалног буџета, а ради  несметаног обављања делатности и 
остваривања права и услуга из надлежности локалних самоуправа.  
 

Удружења, асоцијације и грански синдикати су става да се у погледу тумачења 
законитости поступања органа локалне самоуправе у употреби јавних средстава мора 
поћи од чл. 179. Устава Републике Србије и чл. 6. ст. 2. Закона о локалној самоуправи, 
те примене уставног принципа да „све што није изричито забрањено да је дозвољено“, 
те да се као основ за тумачење одредби Закона о социјалној заштити не може поћи од  
чл. 136. ст. 1., који једино дефинише који то профили кадрова спадају у појам „стручних 
радника“, већ од чл. 135. ст. 1. Закона о социјалној заштити и законом утврђених 
овлашћења и обавеза локалних самоуправа у вези права и услуга из социјалне заштите 
која она, сагласно закону, обезбеђује. 

 

Ради обезбеђивања тумачења примене одредби Закона о социјалној заштити 
затражити мишљење од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања о примени чл. 135. ст. 1. у вези са чл. 209. Закона о социјалној заштити, и 
мишљење од Министарства за државну управу и локалну самоуправу у погледу 
дефинисања  обухвата појма „ обезбеђивање функционисања установа социјалне 
заштите које оснива локална самоуправа“, из чл. 20. тач. 17. Закона о локалној 
самоуправи, а такође и примене чл. 6. ст. 2. Закона о локалној самоуправи у смислу 
одредби чл. 20. тач. 17. истог Закона и одредби чл. 135. Закона о социјалној заштити. 

 
Ради усаглашавања појединачног акта о оснивању Центра за социјални рад Лесковац 

захтева се од надлежних органа града Лесковца да уваже иницијативу Центра за 
социјални рад Лесковац за измену акта о оснивању центра у смислу прецизнијег 
дефинисања услова за функционисање центра, а у смислу чл. 20. тач. 17. Закона о 
локалној самоуправи, чл. 12. ст. 1., чл.113. ст. 1. тач. 5. и 6. и чл.135. Закона о социјалној 
заштити.  
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Тачка 2: Размена искустава и проблема у примени Закона о спречавању насиља у 

породици из угла центара за социјални рад и проблема око обезбеђивања виђања деце 
у контролисаним условима; 

 
З А К Љ У Ч А К: 

 
I) Асоцијација центара за социјални рад Србије, Удружење стручних радника  

социјалне заштите Србије, Комора социјалне заштите Србије, Синдикат запослених у 
социјалној заштити Републике Србије и Нови синдикат социјалне заштите Србије указују 
да постоје многи нерешени проблеми у примени Закона о спречавању насиља у 
породици који значајно утичу на улогу и ефекте центара за социјални рад у примени тог 
закона, нарочито у погледу непостојања одговарајућег броја стручних радника у 
центрима за социјални рад, необезбеђених услова за поступање центара за социјални 
рад у поступку  давања мишљења ради процене ризика у веома кратким роковима 
одређеним од стране полицијских службеника, а и необезбеђивања адекватне 
специјализоване обуке стручних радника центара за социјални рад за поступање у 
поступцима спречавања насиља у породици, а на шта је указао и Заштитник грађана у 
свом годишњем извештају за 2016. годину достављеном Народној скупштини. У циљу 
обезбеђивања координисаног поступања учесници састанка позивају надлежна 
министарства да у што хитнијем року донесу законом предвиђена подзаконска акта за 
примену Закона, и да се обезбеди довољан број специјализовано оспособљених 
запослених у центрима за социјални рад, уз обезбеђивање свих права из радног односа 
тих запослених у складу са законом; 
  

II) Асоцијација центара за социјални рад Србије, Удружење стручних радника   
социјалне заштите Србије, Комора социјалне заштите Србије, Синдикат запослених у  
социјалној заштити Републике Србије и Нови синдикат социјалне заштите Србије  
захтевају да се у условима немогућности за обезбеђивање безбедности како странака  
тако и запослених у центрима за социјални рад хитно промени начин и место  
реализације поступка виђања деце у контролисаним условима, уз примену посебних  
мера безбедности и учешће овлашћених полицијских службеника.  
 
Учесници састанка указују да су  последице изложености свакодневним физичким  
ризицима и притисцима у вршењу послова у установама социјалне заштите сносили  
запослени у систему, услед чега је више колегиница или колега имало последице у виду  
угрожавања живота. 
 
Учесници састанка  у целости подржавају захтеве Асоцијације центара за социјални рад  
Србије и Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, и захтевају од ресорног  
министарства доношење инструкције за спровођење поступка виђења у контролисаним  
условима, уз адекватно сагледавање услова у којима се исто реализује и примену  
посебних мера безбедности од стране овлашћених лица полиције. 
 

III) Ради презентовања свих практичних проблема у примени како Закона о  
спречавању насиља у породици тако и Породичног закона и Закона о социјалној  
заштити, са којима се сусрећу установе социјалне заштите и запослени у њима, и који  
представљају свакодневни безбедносни ризик запослених у установама социјалне  
заштите у вршењу свих редовних активности установа, учесници састанка захтевају  
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хитан пријем од стране министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  
делегације сачињене од представника Асоцијације центара за социјални рад Србије,  
Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, Коморе социјалне заштите  
Србије, Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије и Новог  
синдиката социјалне заштите Србије. 
 
IV) Асоцијација центара за социјални рад Србије, Удружење стручних радника  
социјалне заштите Србије, Комора социјалне заштите Србије, Синдикат запослених у  
социјалној заштити Републике Србије и Нови синдикат социјалне заштите Србије  
позивају стручну и политичку јавност у Србији да се уздржи од коментара појединих  
случајева заснованих на непровереним информацијама, јер утичу на формирање  
негативног става према стручним радницима у установама социјалне заштите. 

 
 
За Асоцијацију центара за социјални рад Србије: Зоран Албијанић, с.р. и Зоран Полић, с.р. 
За Комору социјалне заштите: Игор Бошњаковић, с.р. и Маја Вулићевић, с.р. 
За Удружење стручних радника социјалне заштите Србије: Драгојло Минић, с.р. и  
                   Момир Борић, с.р. 
За Синдикат социјалне заштите Републике Србије: Мирјана Вељовић, с.р. 
За Нови синдикат социјалне заштите Србије: Никодијевић Зоран, с.р. 
За Центар за социјални рад Лесковац: Бобан Илић, с.р. 

 


