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На основу усмено најављеног спровођења процедуре за измену Закона о социјалној заштити,
од стране званичника Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Oдбор
социјалне заштите Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“ и Нови
синдикат социјалне заштите Србије покрећу иницијативу за хитну измену дела одредби
Закона о социјалној заштити и то у погледу одредби које се тичу индивидуалних и
колективних права запослених по основу рада у установама социјалне заштите односно
код других пружалаца услуга социјалне заштите.

Иницијативом се предлажу следеће измене и допуне Закона о социјалној заштити:
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ЧЛАН 1:
У члану 13. Закона о социјалној заштити, након речи „прописи о раду“, брише се запета и

речи „ако овим законом није другачије одређено“.

ЧЛАН 2:
У члану 114., у ставу 1., након речи „директора“ и запете додају се речи „начин предлагања

чланова управног и надзорног одбора“.

ЧЛАН 3:

- ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- МИНИСТAРСТВУ РАДА,

ЗАПОШЉАВАЊА И
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

-ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА
- ПОСЛАНИЦИМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
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У члану 120., у ставу 2., након речи „организацију рада“ додају се речи „ нормативе рада“ и
запета.

У истом члану, након става 3. додаје се нови став 4., који гласи:
„Прописом из става 3. овог члана нарочито се утврђује организација рада и норматив рада и

кадрова за обављање послова из става 3. овог члана.“

ЧЛАН 4.
У члану 122., у ставу 2., након речи „ да ради на“ додају се речи „остваривању права и“

ЧЛАН 5.
У члану 123., у ставу 2., након речи „по предлогу“ додају се речи „репрезентативног

синдиката односно“.
У ставу 3. након речи „по предлогу“ додају се речи „репрезентативног синдиката односно“.

ЧЛАН 6:
У члану 128. мења се став 1., тако да гласи:

„Управни одбор установе за васпитање деце и омладине има пет чланова, и чине га два
представника оснивача, два представника репрезентативног синдиката односно запослених и
један представник корисника односно законских заступника корисника.“

У ставу 2. након речи „представник“ додају се речи „репрезентативног синдиката
односно“.

ЧЛАН 7:
У члану 132. мења се став 1., тако да гласи:

„Управни одбор центра за породични смештај и усвојење и дома за смештај корисника
који је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има
пет чланова, и чине га два представника оснивача, два представника репрезентативног
синдиката односно запослених и један представник корисника односно законских заступника
корисника.“

У ставу 2. након речи „представник“ додају се речи „репрезентативног синдиката
односно“.

ЧЛАН 8.
Испред члана 135. мења се наслов главе, тако да гласи „ЗАПОСЛЕНИ У СОЦИЈАЛНОЈ

ЗАШТИТИ“.
У члану 135. након става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
„Лица из става 1. имају право на поштовање права у складу са законом, право на

достојанство на раду и на заштиту личног интегритета и интергитета професије коју обављају.“

ЧЛАН 9:
Наслов испред члана 143. се мења и гласи: „Стручно усавршавање запослених“.
У члану 143., у ставу 1., након речи „сарадника“ додаје се запета и речи „као и других

запослених“
Став 2. се мења, тако да гласи:

„Трошкове стручног усавршавања запослених сноси послодавац“.



ЧЛАН 10:
У члану 145., у ставу 1., након речи „дужан је да“ бришу се речи „стручном раднику и

стручном сараднику“ и уместо њих уноси реч „запосленом“, а након речи „усавршавање“ се
додају речи „на недискриминаторским основама“.

ЧЛАН 11:
У члану 147., у ставу 1., након речи „ корисника“брише се реч „и“и додаје запета, а након

речи „организацијом рада“ се уносе речи „ и прописима о раду“.
У ставу 4. након речи директор пружаоца услуга социјалне заштите“ и запете се додају речи

„по прибављеном мишљењу репрезентативног синдиката“ и запета.

ЧЛАН 12:
У члану 148., у ставу 2., након речи „приправности“ додаје се запета, речи „у сагласности са

прописима о раду“ и запета.

ЧЛАН 13:
У члану 149. након речи „утврђене“ брише се реч: „овим“.

ЧЛАН 14:
У члану 151., у ставу 2., након речи „радне“ бришу се речи “обавезе запосленог“ и уместо

њих уносе речи “дисциплине и правила понашања“.

ЧЛАН 15:
У члану 158. у ставу 4. након речи „Коморе“ додају се запета, речи „након спроведеног

поступка у складу са Статутом Коморе“ и запета.
У члану 158., ставу 4., бришу се тачке 2. и 3. и уместо њих уноси нова тачка 2, која гласи:
„2) одузимање лиценце за рад стручном раднику.“
Након става 4. додаје се нови став 5., који гласи:
„Акт о изрицању дисциплинске мере Комора је дужна да без одлагања достави и

послодавцу стручног радника.“
Досадашњи став 5., који постаје став 6. истог члана, мења се и гласи:
„Статутом Коморе прописују се права, дужности и одговорности чланова Коморе, поступак

пред Етичким одбором Коморе за повреде дужности члана Коморе и поступак враћања лиценце
за рад.“

Након става 6. додаје се нови став 7., који гласи:
„Члан Коморе, коме је актом Етичког одбора Коморе одузета лиценца за рад, има право

жалбе министру за социјалну заштиту на акт о одузимању лиценце, право на покретање
управног спора, и право да му се одузета лиценца врати уколико правоснажном судском
одлуком буде укинут акт о отказу уговора о раду или одузимању лиценце за рад.“

ЧЛАН 16:
У члану 159., у ставу 3., након речи „управни поступак“ брише се запета и речи „ако овим

законом није другачије одређено“.



ЧЛАН 17:
У члану 160. након тачке 5. додаје се нова тачка 6., која гласи:
„6) додељује годишњу награду у социјалној заштити стручном раднику и стручном

сараднику;“
Досадашња тачка 6. постаје тачка 7.

ЧЛАН 18 :
У члану 171. тачке 3. и 4. се бришу.
Тачке 5.-7. постају тачке 3.-5.
Досадашња тачка 8., која постаје тачка 6, мења се и гласи:
„6) да иницира код послодавца покретање поступка за утврђивање повреде радне обавезе

или повреде правила понашања и радне дисциплине од стране запосленог.“

ЧЛАН 19:
У члану 172. након става 3. додаје се нови став 4., који гласи:
„Уколико се нека од наложених мера односи на остваривање права, обавеза и

одговорности из радног односа запосленог, установа социјалне заштите односно пружалац
услуга социјалне заштите су у обавези да копију записника инспектора социјалне заштите
доставе запосленом, који се у року из става 3. овог члана може писменим путем, а преко
послодавца, изјаснити на наводе и налог мера из записника који се тичу остваривања његових
права, обавеза и одговорности. Писмено изјашњење запосленог се доставља уз изјашњење
установе односно пружаоца услуга“

ЧЛАН 20:
У члану 173., у ставу 1.,
Након става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
„Уколико су решењем из става 1. овог члана наложене мере односно изречене забране

које утичу на остваривање права, обавеза и одговорности запосленог по основу уговореног
рада, право жалбе органу из става 2. овог члана има и запослени на кога се тај налог
мера односно забрана односи.“

У досадашњем ставу 3., који постаје став 4., након речи „става 2.“ додају се речи „и 3“.

ЧЛАН 21:
Члан 188. се мења и гласи:
„ Стручном раднику може бити одузета лиценца пре рока на који је издата:

1) ако поступајући са намером или грубо непажљиво стручне послове обавља у
несагласности са прописима и утврђеним стручним стандардима, а што је узроковало тешке
последице у остваривању права корисника предвиђених овим законом;
2) ако му буде отказан уговор о раду због према кориснику учињеног
кривичног дела на раду или у вези са радом, или учињене повреде радне дисциплине и
правила понашања из чл. 151. овог закона;
3) ако грубо прекрши Етички кодекс.
Стручном раднику се лиценца одузима након наступања коначности акта о
одузимању лиценце.“



ЧЛАН 22:
Испред члана 189. мења се наслов члана тако да гласи: „Поступак за издавање, обнављање,

одузимање и враћање лиценце“.
У члану 189., у ставу 1., након речи „обнављање“ брише се запета и реч: “суспензију“.
У ставу 2. истог члана након речи „изјавити“ додаје се реч „жалба“.
У ставу 4. истог члана, након речи „односно“ бришу се речи „суспензије и“.
Статутом Коморе се прописује поступак за враћање лиценце стручном раднику уколико

судском одлуком буде укинут акт о одузимању лиценце односно акт о отказу уговора о раду.

ЧЛАН 23:
Члан 193. мења се и гласи:
„Министар надлежан за социјалну заштиту својим актом прописује стандарде за

акредитацију програма обуке, одређује носиоце поступка акредитације, ближе уређује поступак
акредитације програма обуке, начин спровођења обуке запослених стручних радника и
стручних сарадника, издавање сертификата о завршеној обуци и начин вођења регистра
акредитованих програма обуке и реализованих обука.“

ЧЛАН 24:
Чланови 194.-205., и поднаслови под ред. бр. 1 и 2 се бришу.

ЧЛАН 25:
У члану 206. након става 4. додаје се нови став 5., који гласи:
„Прописом из става 4. овог члана нарочито се, на основу сачињених стручних анализа о

кретању броја услуга, утврђује норматив неопходног броја и структуре запослених на
реализацији програмских задатака установа, а чије финасирање обезбеђује Република Србија.“

Досадашњи ставови 5. и 6. постају ставови 6. и 7.

ЧЛАН 26:
У члану 210. након става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
„Методологијама из става 1. и 2. овог члана утврђују се и критеријуми за утврђивање

неопходног броја и структуре запослених на реализацији услуга социјалне заштите из става 1. и
2. овог члана.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

ЧЛАН 27:
У члану 216., у ставу 1. тачки 6., након речи „из“ додаје се реч „коначног“.

ЧЛАН 28:
Наслов испред члана 217. мења се и гласи: „Прекршаји у вези остваривања права

запослених“.
У члану 217., у тачки 2., реч „омогући“ замењује се речју „обезбеди“, а речи „стручном

раднику и стручном сараднику“ замењују се речима „запосленом (чл. 143. ст. 2. и чл. 144.);“.
Након тачке 2. додају се нове тачке 3. и 4., које гласе:
„3) не донесе план приправности на раду у складу са прописима о раду (чл. 148. ст. 2.);



4) стручном рднику центра за социјални рад, који је распоређен на послове јавних
овлашћења, наложи у радно време рад на остваривању права и пружању услуга које по овом
закону обезбеђује јединица локалне самоуправе (чл. 122.).“

ЧЛАН 29:
У члану 227. речи „годину дана“ замењују се речима „две године“.

ЧЛАН 30:
Надлежни органи покрајине односно локалне самоуправе су дужни да у року од годину дана

од ступања на снагу овог закона посебним актом утврде организацију рада, норматив рада и
норматив кадрова за обављање послова из чл. 120. ст. 3. и чл. 210. ст. 3. закона.

Влада је у обавези да пропис из чл. 207. ст. 2. и чл. 210. ст. 1. закона донесе у року од 6
месеци од дана ступања на снагу овог закона.

У складу са прописима из става 1. и 2. овог члана министар за социјалну заштиту односно
надлежни орган покрајине или локалне самоуправе ће након издавања сагласности на годишњи
програм рада, из чл. 206. ст. 4. односно чл. 209. или 210. закона, донети решење о утврђивању
броја и структуре запослених чије се плате финансирају у релизацији прихваћених програма
рада.

ЧЛАН 31:
Министар надлежан за социјалну заштиту је дужан да план развоја кадрова, на предлог

републичког односно покрајинског завода за социјалну заштиту, донесе у року од 6 месеци од
ступања на снагу овог закона.

Установе социјалне заштите, односно пружаоци услуга социјалне заштите су у обавези да
план стручног усавршавања донесу у року од 3 месеца од ступања на снагу акта из става 1. овог
члана.

Установе социјалне заштите, односно пружаоци услуга социјалне заштите су у обавези да
уговоре о раду запослених усагласе са одредбама овог закона у року од 3 месеца од дана
ступања на снагу овог закона.

ЧЛАН 32:
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

Републике Србије“.
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На права, обавезе и одговорности запослених у установама социјалне заштите примењују се
општи прописи о раду.
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Установа социјалне заштите има статут, којим се ближе уређује делатност,
управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора, %#Y(% ML!)"#K#Z#
Y"#%&I# FML#I%&K ( %#)X&L%&K &)S&L# као и друга питања од значаја за рад установе.

Статут доноси управни одбор.
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Центар за социјални рад, у складу са законом:

1) процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање
услуга социјалне заштите;
2) спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу
услуга социјалне заштите;
3) предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;
4) води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

Послови из става 1. тач. 2) и 4) овог члана који се односе на права, односно
услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија обављају се као
поверени, а организацију рада, %&L[#$(I! L#)#. нормативе и стандарде стручног рада у
вршењу поверених послова прописује министар надлежан за социјалну заштиту.

Послове који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се
обезбеђивању стара аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе центар за
социјални рад обавља у складу са прописом који доноси надлежни орган аутономне покрајине,
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе.

�L&M('&[ (X '$#I# �4 &I&K Y"#%# %#L&Y($& '! F$IL\FR! &LK#%(X#U(R# L#)# (
%&L[#$(I L#)# ( *#)L&I# X# &S#I]#Z! M&'"&I# (X '$#I# �4 &I&K Y"#%#4
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Центар за социјални рад пружа услуге процене и планирања, а друге услуге
социјалне заштите може пружати само у оквиру своје посебне организационе јединице, ако
добије лиценцу за пружање одређене услуге и ако у локалној заједници нема другог
овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите.

Стручни радник центра за социјални рад који је распоређен на радно место на
ком се обављају послови јавних овлашћења не може у радно време да ради на &'$I#L(I#ZF
ML#I# ( пружању услуга које по овом закону обезбеђује јединица локалне самоуправе.

�LK#%( U!%$L# X# '&U(R#"%( L#)
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Органи центра за социјални рад су: директор, управни одбор и надзорни одбор.
Управни одбор центра за социјални рад има пет чланова и чине га два

представника по предлогу L!ML!X!%$#$(I%&K '(%)(*#$# &)%&'%& запослених и три
представника оснивача, од којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на
заштиту права социјално угрожених лица, ако на територији за коју је основан центар за
социјални рад делује и има седиште такво удружење.

Надзорни одбор центра за социјални рад има три члана и чине га два
представника оснивача и један представник по предлогу L!ML!X!%$#$(I%&K '(%)(*#$#
&)%&'%& запослених.



Чланове управног и чланове надзорног одбора центра за социјални рад именује
оснивач, на четири године.

Ако предлагач из ст. 2. и 3. овог члана не предложи представника у управни,
односно надзорни одбор у року од 30 дана од дана када је оснивач упутио писмени позив, тог
представника именује оснивач.

Делокруг управног и надзорног одбора центра за социјални рад уређују се
оснивачким актом и статутом центра за социјални рад, у складу са законом.
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 ML#I%( &)S&L F'$#%&I! X# I#'M($#Z! )!U! ( &["#)(%! ([# M!$ Y"#%&I#. (

Y(%! K# )I# ML!)'$#I%(*# &'%(I#Y#. )I# ML!)'$#I%(*# L!ML!X!%$#$(I%&K '(%)(*#$#
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Надзорни одбор установе за васпитање деце и омладине има три члана и чине га два
представника оснивача и један представник L!ML!X!%$#$(I%&K '(%)(*#$# &)%&'%& запослених.

Чланове управног и чланове надзорног одбора установе за васпитање деце и
омладине именује оснивач, на четири године.

 ML#I%( ( %#)X&L%( &)S&L U!%$L# X# M&L&)(Y%( '[!G$#R ( F'I&R!Z! ( )&[# X# '[!G$#R
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 ML#I%( &)S&L U!%$L# X# M&L&)(Y%( '[!G$#R ( F'I&R!Z! ( )&[# X# '[!G$#R
*&L('%(*# *&R( R! &'%&I#"# �!MFS"(*# �LS(R#. #F$&%&[%# M&*L#R(%# ("( R!)(%(U#
"&*#"%! '#[&FML#I! ([# M!$ Y"#%&I#. ( Y(%! K# )I# ML!)'$#I%(*# &'%(I#Y#. )I#
ML!)'$#I%(*# L!ML!X!%$#$(I%&K '(%)(*#$# &)%&'%& X#M&'"!%(T ( R!)#% ML!)'$#I%(*
*&L('%(*# &)%&'%& X#*&%'*(T X#'$FM%(*# *&L('%(*#4

Надзорни одбор установе из става 1. овог члана има три члана и чине га два
представника оснивача и један представник L!ML!X!%$#$(I%&K '(%)(*#$# &)%&'%& запослених.

Чланове управног и чланове надзорног одбора установе из става 1. овог члана
именује оснивач, на четири године.
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У установи социјалне заштите, односно код пружаоца услуга социјалне заштите

послове обављају: стручни радници, стручни сарадници, помоћни радници и друга лица, у
складу са законом.

Лица из става 1. овог члана дужна су да својим радом и понашањем доприносе
остваривању циљева социјалне заштите.

�(U# (X '$#I# �4 ([#RF ML#I& %# M&G$&I#Z! ML#I# F '*"#)F '# X#*&%&[. ML#I& %#
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Стручно усавршавање, у смислу овог закона, јесте непрекидно стицање знања и
вештина стручних радника и стручних сарадника. *#& ( )LFK(T X#M&'"!%(T у социјалној
заштити.

	L&G*&I! '$LFY%&K F'#ILG#I#Z# X#M&'"!%(T '%&'( M&'"&)#I#U4
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Установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите дужан
је да X#M&'"!%&[ обезбеди стручно усавршавање %# %!)('*L([(%#$&L'*([ &'%&I#[#, у
складу са овим законом, а према плану стручног усавршавања.

План стручног усавршавања из става 1. овог члана доноси установа социјалне
заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите.

План развоја кадрова у социјалној заштити, на предлог завода за социјалну
заштиту, доноси министар надлежан за социјалну заштиту.

�#'M&L!) L#)#. L#)%& IL![! ( '&U(R#"%# X#G$($#
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Распоред рада, почетак и завршетак радног времена установе социјалне заштите,

односно пружаоца услуга социјалне заштите утврђује се зависно од врсте услуге коју пружа, а у
складу с потребама корисника. организацијом рада ( ML&M('([# & L#)F.

Распоред рада, почетак и завршетак радног времена установе социјалне заштите,
односно овлашћеног пружаоца услуга социјалне заштите утврђује оснивач уз сагласност
наручиоца услуге.

За време штрајка установа социјалне заштите, односно пружалац услуга
социјалне заштите дужан је да, зависно од врсте услуге коју пружа, обезбеди минимум процеса
рада који обухвата пружање услуга неодложне интервенције, збрињавање, надзор, негу и
исхрану корисника на смештају, као и друге неодложне потребе корисника.

Минимум процеса рада за време штрајка утврђује оснивач установе социјалне
заштите, односно директор пружаоца услуга социјалне заштите, M& ML(S#I]!%&[ [(G]!ZF
L!ML!X!%$#$(I%&K '(%)(*#$#. у складу са законом, а за установе социјалне заштите чији је
оснивач Република Србија минимум процеса рада за време штрајка утврђује министар
надлежан за социјалну заштиту, по прибављеном мишљењу репрезентативног синдиката.

�L(ML#I%&'$ ( L#) M& M&X(IF
�"#% ���4

У центру за социјални рад приправност је посебан облик рада ван радног
времена код којег запослени мора бити стално доступан (у приправности) да би, ако затреба,
извршио неодложну интервенцију.

План приправности. F '#K"#'%&'$( '# ML&M('([# & L#)F. доноси директор
центра за социјални рад.

Запослени за време приправности имају право на увећану зараду у висини
утврђеној општим актом и уговором о раду, а најмање - за сваки сат приправности у висини 10
% вредности радног сата основне зараде.



Запосленом који је за време приправности позван да изврши неодложну
интервенцију време ефективног рада по позиву рачуна се и исплаћује као прековремени рад.

Увећање зараде по основу прековременог рада искључује увећање по основу
приправности за исти период.

�#)%! &S#I!X!
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Запослени у установи социјалне заштите односно код пружаоца услуга социјалне
заштите дужан је да извршава радне обавезе утврђене законом и другим актом у складу са
законом.

�L#I("# M&%#G#Z# X#M&'"!%(T
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У установи социјалне заштите, односно код пружаоца услуга социјалне заштите
запосленом је забрањен сваки облик насиља над корисником, физичко, емоционално и
сексуално злостављање, искориштавање корисника, злоупотреба поверења или моћи коју ужива
у односу на корисника, занемаривање корисника и друга поступања која нарушавају здравље и
достојанство корисника и развоја детета.

Поступање супротно забранама из става 1. овог члана сматра се повредом радне
)('U(M"(%! ( ML#I("# M&%#G#Z# запосленог у смислу закона којим се уређује рад.

Министар надлежан за социјалну заштиту ближе одређује шта се сматра
забрањеним поступањем у смислу става 1. овог члана.

a$(Y*( &)S&L '&U(R#"%! X#G$($! ( )LFK# $!"#
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Скупштина Коморе из реда својих чланова бира Етички одбор социјалне заштите
(у даљем тексту: Етички одбор).

Етички одбор је стручно тело Коморе које прати да ли се пружање услуга,
односно спровођење социјалне заштите заснива на начелима професионалне етике.

Етички одбор:
1) предлаже Кодекс професионалне етике и даје објашњења основних начела
професионалне етике;
2) прати и анализира примену начела професионалне етике у пружању социјалне
заштите;
3) доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне
етике у пружању социјалне заштите;
4) врши сталну саветодавну функцију у погледу примене и унапређења
професионалне етике;
5) утврђује повреде професионалне етике, односно дужности или угледа члана
Коморе и изриче мере професионалне одговорности члановима Коморе;
6) прати спровођење научних истраживања у социјалној заштити и даје мишљење о
спорним етичким питањима која су значајна за спровођење научних истраживања;
7) разматра друга питања професионалне етике у социјалној заштити.

За повреде професионалне етике, односно за повреде дужности или угледа члана
Коморе. %#*&% 'ML&I!)!%&K M&'$FM*# F '*"#)F '# �$#$F$&[ �&[&L!. Етички одбор може
изрећи једну од следећих мера професионалне одговорности:
1) јавну опомену;
2) &)FX([#Z! "(U!%U! X# L#) '$LFY%&[ L#)%(*F4



�*$ & (XL(U#ZF )('U(M"(%'*! [!L! �&[&L# R! )F^%# )# S!X &)"#K#Z# )&'$#I( (
M&'"&)#IUF '$LFY%&K L#)%(*#4

�$#$F$&[ �&[&L! ML&M('FRF '! ML#I#. )F^%&'$( ( &)K&I&L%&'$( Y"#%&I# �&[&L!.
M&'$FM#* ML!) �$(Y*([ &)S&L&[ �&[&L! X# M&IL!)! )F^%&'$( Y"#%# �&[&L! ( M&'$FM#*
IL#H#Z# "(U!%U! X# L#)4

�"#% �&[&L!. *&[! R! #*$&[ �$(Y*&K &)S&L# �&[&L! &)FX!$# "(U!%U# X# L#). ([#
ML#I& ^#"S! [(%('$LF X# '&U(R#"%F X#G$($F %# #*$ & &)FX([#ZF "(U!%U!. ML#I& %#
M&*L!$#Z! FML#I%&K 'M&L#. ( ML#I& )# [F '! &)FX!$# "(U!%U# IL#$( F*&"(*&
ML#I&'%#^%&[ 'F)'*&[ &)"F*&[ SF)! F*(%F$ #*$ & &$*#XF FK&I&L# & L#)F ("( &)FX([#ZF
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Комора обавља следеће послове:
1) доноси Кодекс професионалне етике (у даљем тексту: Етички кодекс);
2) води Регистар чланова Коморе;
3) организује и спроводи испит за лиценцу за рад у области социјалне заштите;
4) издаје, обнавља и одузима лиценцу стручним радницима;
5) води Регистар о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама стручних радника;
6) образује Етички одбор ради утврђивања повреде професионалне етике, односно
дужности и одговорности и изрицања мера члановима Коморе;
7) води Регистар изречених мера члановима Коморе;
8) издаје уверења о чињеницама из регистара које води;
9) утврђује висину чланарине за чланове Kоморе;
10) издаје легитимацију члановима Коморе;

11) утврђује износ накнаде за упис у Регистар чланова Коморе, за издавање и
обнављање лиценце, као и за издавање легитимације и уверења.

Послове из става 1. овог члана Комора обавља као поверене.
У вршењу поверених послова из става 1. овог члана примењују се одредбе

закона којим се уређује општи управни поступак.
На одлуку о висини чланарине и накнада из става 1. тач. 9. и 11. овог члана,

сагласност даје министарство надлежно за социјалну заштиту.
Одлука из става 4. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике

Србије”.

�'$#"( M&'"&I( �&[&L!
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Комора:
1) заступа и штити професионалне интересе својих чланова;
2) стара се о угледу чланова Коморе, односно о обављању послова из делатности
социјалне заштите у складу са Етичким кодексом;
3) даје иницијативу за ближе уређивање начина обављања приправничког стажа и
полагања приправничког испита, као и стручног усавршавања стручних радника и стручних
сарадника, односно за ближе уређивање услова које морају испуњавати установе социјалне
заштите и пружаоци услуга социјалне заштите за обављање приправничког стажа;
4) даје иницијативу за доношење прописа у области социјалне заштите;



5) пружа стручну помоћ члановима Коморе;
�- )&)!]FR! K&)(GZF %#KL#)F F '&U(R#"%&R X#G$($( '$LFY%&[ L#)%(*F ( '$LFY%&[
'#L#)%(*F�
7) обавља друге послове, у складу са законом и статутом Коморе.
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У вршењу надзора инспектор социјалне заштите може:
1) да привремено забрани обављање делатности, односно обављање одређених
послова у установи социјалне заштите и код пружаоца услуга социјалне заштите ако се
обављају супротно одредбама овог закона, најмање на 30 дана, а најдуже на шест месеци од
дана када је примљен акт којим је та мера изречена;
2) да одреди минимум рада за време трајања забране рада;
3) � SL(G! '! �
4) � SL(G! '! �
5) да забрани самостални рад стручном раднику који није добио, односно обновио
лиценцу за самостални рад, односно коме је одузета лиценца за самостални рад;
6) да предложи Комори да се одузме лиценца стручном раднику из разлога
прописаних овим законом;
7) да поднесе кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ и захтев за
покретање прекршајног поступка ако посумња да је поступањем, односно непоступањем
установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите учињено кривично
дело, привредни преступ или прекршај;
�- )# (%(U(L# *&) M&'"&)#IU# M&*L!$#Z! M&'$FM*# X# F$IL\(I#Z! M&IL!)!
L#)%! &S#I!X! ("( M&IL!)! ML#I("# M&%#G#Z# ( L#)%! )('U(M"(%! &) '$L#%! X#M&'"!%&K4
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О извршеном надзору инспектор социјалне заштите саставља записник који
садржи налаз стања и наложене мере, а о мање важним радњама у поступку - службену
белешку.

Записник из става 1. овог члана инспектор социјалне заштите доставља установи
социјалне заштите и њеном оснивачу, односно пружаоцу услуга социјалне заштите и његовом
оснивачу у року од 15 дана од дана када је извршен надзор у тој установи социјалне заштите,
односно пружаоцу услуга социјалне заштите .

Установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите може
се изјаснити на наводе из записника из става 1. овог члана у року од три дана од дана када му је
записник достављен.
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Инспектор социјалне заштите на основу записника из члана 172. овог закона
доноси решење којим налаже мере или изриче забране и одређује рокове за извршење
наложених мера и изречених забрана установи социјалне заштите, односно пружаоцу услуга
социјалне заштите.

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру
надлежном за социјалну заштиту, а ако је решење донето у вршењу поверених послова
инспекцијског надзора, жалба се изјављује надлежном органу аутономне покрајине, односно
надлежном органу града Беогарада.

 *&"(*& 'F L!G!Z![ (X '$#I# �4 &I&K Y"#%# %#"&^!%! [!L! &)%&'%&
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Решење из става 2. ( �4 овог члана коначно је у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.

�)FX([#Z! "(U!%U!
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Поступак за издавање, обнављање, суспензију и одузимање лиценце стручним

радницима спроводи Комора.
На решење Коморе којим се одбија захтев стручног радника за издавање и

обнављање лиценце, односно против решења којим се одузима лиценца стручном раднику
може се изјавити министру надлежном за социјалну заштиту.

Решење министра из става 2. овог члана коначно је и против њега се може
покренути управни спор.

Ближе услове за издавање лиценце, образац лиценце и начин издавања и
обнављања лиценце, односно одузимања лиценце стручним радницима прописује министар
надлежан за социјалну заштиту.
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Из буџета Републике Србије финансирају се права и услуге социјалне заштите о
чијем се обезбеђивању стара Република Србија, и то:
1) право на новчану социјалну помоћ;
2) право на додатак за помоћ и негу другог лица и право на увећани додатак за
помоћ и негу другог лица;
3) право на посебну новчану накнаду;
4) право на помоћ за оспособљавање за рад;
5) услуге породичног смештаја;
6) услуге саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља;
7) услуге домског смештаја;
8) услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом, осим у јединицама
локалне самоуправе чији је степен развијености, утврђен у складу са прописима којима се
уређује разврставање јединица локалне самоуправе према степену развијености - изнад
републичког просека;
9) услуге смештаја за жртве трговине људима;

10) право на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за финасирање рада:
1) центара за социјални рад - у делу јавних овлашћења;
2) установа за домски смештај чији је оснивач Република Србија, односно
аутономна покрајина;
3) Републичког завода за социјалну заштиту;
4) центара за породични смештај и усвојење чији је оснивач Република Србија;
5) установа за васпитање деце и омладине;
6) Коморе - у делу јавних овлашћења;
7) друге установе чији је оснивач Република Србија

Установе из става 2. овог члана сачињавају годишњи програм рада, на основу кога
се врши финансирање.

Структуру, садржину и друга питања од значаја за сачињавање годишњег
програма рада установа из става 2. овог члана прописује министар надлежан за социјалну
заштиту.
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Сагласност на годишњи програм рада установа из става 2. овог члана даје
министарство надлежно за социјалну заштиту.

У буџету Републике Србије обезбеђују се и средства за финасирање програма
унапређења социјалне заштите.

 $IL\(I#Z! U!%# F'"FK# '&U(R#"%! X#G$($!
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Методологију формирања цена услуга социјалне заштите које се финансирају из
буџета Републике Србије прописује Влада.

Методологију формирања цена услуга социјалне заштите које се финансирају из
буџета аутономне покрајине, односно из буџета јединице локалне самоуправе прописује
надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе.

�!$&)&"&K(R#[# (X '$#I# �4 ( 14 &I&K Y"#%# F$IL\FRF '! ( *L($!L(RF[( X#
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У складу са прописаном методологијом, цену услуга из става 1. овог члана
одређује министар надлежан за социјалну заштиту, а цену услуга из става 2. овог члана
одређује надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
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Новчаном казном у износу од 200.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите ако:
1) не води на прописан начин евиденцију и документацију о кориснику (члан 23);
2) неоправдано одбије да пружи услугу по упуту за пружање услуга (чл. 70. и 74);
3) без упута центра за социјални рад пружи услугу смештаја детету и лицу
лишеном пословне способности (члан 78. став 3);
4) отпочне с радом пре но што се решењем надлежног органа утврди да испуњава
све прописане услове (члан 115);
5) не истакне назив, односно пословно име, с подацима о делатности, радном
времену, оснивачу и седишту (члан 116);
6) не предузме у одређеном року мере из *&%#Y%&K решења о инспекцијском
надзору (члан 173);
7) инспектору социјалне заштите онемогући несметано вршење надзора, не стави
на увид потребна документа и предмете и не пружи му другу тражену помоћ у вези с вршењем
надзора (члан 174);
8) настави с радом након што је престала важност дозволе за обављање делатности
социјалне заштите (чл. 178, 180, 181, 182. и 183);
9) не сачини годишњи програм рада (члан 206. став 3).

За прекршај из става 1. овога члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 20.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овога члана казниће се и предузетник новчаном казном у
износу од 10.000 до 250.000 динара.
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Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај директор или друго
одговорно лице у установи социјалне заштите, односно пружаоцу услуга социјалне заштите ако:
1) не обезбеди обуку на радном месту новозапосленом, односно волонтерски
ангажованом стручном раднику и стручном сараднику (члан 141);
2) не &S!XS!)( стручно усавршавање X#M&'"!%&[ ,Y"4 ���4 '$4 14 ( Y"4 ���4-�
�- %! )&%!'! M"#% ML(ML#I%&'$( %# L#)F F '*"#)F '# ML&M('([# & L#)F ,Y"4 ���4 '$4
14-�
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Стручни радници који обављају стручне послове из члана 185. став 1. овог

закона дужни су да поднесу захтев за издавање лиценце најкасније у року од )I! K&)(%! од
почетка рада Коморе.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставно-правни основ за доношење Закона о изменама и допунама

Закона о раду налази се у одредбама члана 97. тач. 8. и 10. Устава Републике
Србије којим је утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује систем у
области радних односа, социјалне сигурности, здравства и социјалне заштите,
бриге о деци и борачке и инвалидске заштите.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА

За реализацију предложених измена и допуна Закона о социјалној
заштити нису неопходна, осим средстава за стручно усавршавање запослених,
нека посебна средства предвиђена у буџету Републике Србије. За извршење обавеза,
предвиђених ратификованим конвенцијама, у погледу финансирања стручног
усавршавања запослених, могућа је знчајна редукција потребних средстава,
обзиром да је Законом одређен управо Завод за социјалну заштиту као установа
која се бави том облашћу, и у коме су већ финансирани извршиоци који су
оспособљени за организовање неопходног стручног усавршавања и обуке запослених
за тренинг и усвајање нових стручних знања из области социјалне заштите.
Активацијом тог потенцијала, без потребе да се обезбеђују нова финансијска
средства, је могуће испунити све обавезе у погледу стручног усавршавања
запослених.



VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА

На кога ће и како утицати предложена решења

Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима и држави

Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове
које ће он створити

Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“ – Републички одбор
социјалне заштите и Нови синдикат социјалне заштите Србије изражавају наду и
очекивање да ће ресорно Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и други
органи Владе Републике Србије уважити потребу да се промене одредбе Закона на које ова два
синдиката указују, и да ће размотрити стављене предлоге. Покретачи иницијативе изражавају
очекивање да ће их насловни органи писменим путем известити о томе да ли прихватају или
одбијају предметну иницијативу, а исти су спремни да за сваки од стављених предлога доставе
подробније образложење и аргументовање заснованости истих на међународним конвенцијама
и позитивним прописима наше државе, те да активно учествују у свим облицима јавне
расправе поводом најављених измена Закона.


