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Сажетак
До но ше њем но вог за ко на Ре пу бли ка Ср би ја је ко нач но до би-

ла је дан од кров них до ку ме на та ре фор ме со ци јал не за шти те. Уве-
ден је си стем ква ли те та по ко јем су сви пру жа о ци услу га у оба ве зи 
да ис пу не про пи са не стан дар де, као и да кон ти ну и ра но уна пре ђу ју 
ква ли тет сво јих услу га. По ста вљен је си стем со ци јал не за шти те 
ко ји се ба зи ра на кон цеп ту услу га, ко ри сник је парт нер и на ла зи се 
у фо ку су си сте ма, а циљ за ко на је ства ра ње јед на ких мо гућ но сти 
за са мо ста лан жи вот и под сти ца ње со ци јал не укљу че но сти. Да би 
но ви оквир по стао у пот пу но сти при мен љив и функ ци о на лан по-
треб но је усва ја ње чи та вог ни за под за кон ских ака та, ко ји де таљ ни-
је ре гу ли шу за кон ске нор ме. 

Пред мет овог ра да је бли жи осврт на од ре ђе не од ред бе За-
ко на о со ци јал ној за шти ти, Пра вил ни ка о струч ним по сло ви ма у 
со ци јал ној за шти ти и Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу струч них рад ни-
ка у со ци јал ној за шти ти. Аутор ука зу је на зна чај иден ти фи ко ва ња 
и пре ци зног де фи ни са ња струч них по сло ва у со ци јал ној за шти ти, 
њи хо вог све о бу хват ног и аде кват ног ре гу ли са ња пре ма функ ци-
ја ма, при ро ди рад них про це са и ис хо ди ма ко ји на ста ју у пру жа-
њу услу га со ци јал не за шти те, као и од ре ђи ва ње бли жих усло ва и 
стан дар да за њи хо во оба вља ње. По себ но се ис ти че зна чај ус по-
ста вља ња си сте ма ли цен ци ра ња струч них рад ни ка, ан га жо ва них 
у уста но ва ма со ци јал не за шти те и код дру гих пру жа ла ца услу га 
со ци јал не за шти те. Аутор да је осврт на по сту пак ли цен ци ра ња 
струч них рад ни ка, усло ве и на чин сти ца ња, об на вља ња, при вре ме-
ног или трај ног од у зи ма ња ли цен це, уво ђе њем Ко мо ре со ци јал не 
за шти те као но вог со ци јал ног ак те ра у со ци јал ној за шти ти. Си сте-
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мом ли цен ци ра ња струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти обез бе-
ђу је се фор мал на осно ва за про фе си о нал ни раз вој за по сле них, што 
до при но си уна пре ђе њу функ ци о ни са ња си сте ма со ци јал не за шти-
те и по бољ ша ва ефи ка сност за по сле них. 
Кључнеречи: со ци јал на за шти та, струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти-

ти, пру жа о ци услу га со ци јал не за шти те, струч ни рад ни ци 
у со ци јал ној за шти ти, Ко мо ра со ци јал не за шти те, ли цен-
ци ра ње струч них рад ни ка, струч но уса вр ша ва ње, си стем 
ква ли те та

1.РЕФОРМСКЕПРОМЕНЕУ
СОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

Осно ве ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те, као и раз ло зи 
за до но ше ње но вог за ко на се мо гу на ћи и у по што ва њу ме ђу на род-
них стан дар да и оба ве за пре у зе тих ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них 
уго во ра, пре све га оних ко ји се од но се на га ран ци је људ ских пра-
ва и сло бо да и пра ва де те та, у ис пу ње њу усло ва за при дру жи ва ње 
Европ ској уни ји, као и по тре би из ра де за јед нич ког Ме мо ран ду ма о 
со ци јал ној укљу че но сти што је пред у слов Европ ске уни је за пре-
го во ре за зе мља ма кан ди да ти ма. 

У из ра ди За ко на о со ци јал ној за шти ти кре ну ло се од кључ-
них ме ђу на род них до ку ме на та у овој обла сти као што су: По ве ља 
о основ ним со ци јал ним пра ви ма ЕУ, Ме ђу на род на по ве ља о еко-
ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма, Ме ђу на род ни пакт 
о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, Ме ђу на род на кон вен ци ја о 
ели ми на ци ји свих фор ми ра си зма и ра сне дис кри ми на ци је, Кон-
вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том и Кон вен ци ја УН о 
пра ви ма де те та. Ра ди хар мо ни за ци је на шег за ко но дав ства са за ко-
но дав ством Европ ске уни је, овај за кон је ускла ђен и са ци ље ви ма 
Ли са бон ске стра те ги је, пот пи са не 2007. го ди не, као и са ци ље ви-
ма со ци јал не ко хе зи је, ко ји пред ста вља ју при о ри те те ре форм ских 
про ме на у со ци јал ној за шти ти у Ре пу бли ци Ср би ји.

Но ви за кон по пр ви пут уво ди и си стем ли цен ци ра ња, ка ко 
пру жа ла ца услу га – ор га ни за ци ја, та ко и по је ди на ца – про фе си о-
на ла ца у со ци јал ној за шти ти. Ли цен ци ра ње је по сту пак у ко ме се 
ис пи ту је да ли уста но ва со ци јал не за шти те и струч ни рад ник ис пу-
ња ва ју усло ве и стан дар де за пру жа ње услу га у обла сти со ци јал не 
за шти те што се по твр ђу је јав ном ис пра вом – ли цен цом. Ли цен цу 
ор га ни за ци ји со ци јал не за шти те, по но вом за ко ну, из да је ми ни-
стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту, и то као ли цен цу на шест 
го ди на или огра ни че ну ли цен цу, до пет го ди на, док ли цен цу струч-
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ном рад ни ку из да је Ко мо ра со ци јал не за шти те ко ја пред ста вља део 
укуп ног ре гу ла тор ног си сте ма у обла сти со ци јал не за шти те. Ли-
цен ца услов за оба вља ње струч них по сло ва у со ци јал ној за шти ти 
(у уста но ва ма со ци јал не за шти те и код дру гих пру жа о ца услу га).

За кон пред ви ђа и си стем об на вља ња, као и мо гућ ност су-
спен зи је и од у зи ма ња ли цен це ор га ни за ци ји со ци јал не за шти те, 
од но сно при вре ме ног или трај ног од у зи ма ња ли цен це струч ним 
рад ни цим. Усва ја ње пра вил ни ка ко ји бли же уре ђу ју про цес ли цен-
ци ра ња ор га ни за ци ја и про фе си о на ла ца је омо гу ћи ло да си стем 
функ ци о ни ше у скла ду са но вим кон цеп том па се ти ме обез бе ђу ју 
и усло ви за вр ше ње мо ни то рин га њи хо ве им пле мен та ци је. 

Без об зи ра на кон цепт ко ји про па ги ра но ви за кон, до усва ја-
ња и при ме не свих по треб них пра вил ни ка и ја ча ња ин сти ту ци ја и 
ор га ни за ци ја у ци љу по ве ћа ња плу ра ли те та услу га, си стем је и да-
ље осло њен на цен тре за со ци јал ни рад (ЦСР). У њи ма се још увек 
оства ру ју пра ва, при ме њу ју ме ре со ци јал не за шти те, обез бе ђу је 
пру жа ње услу га и вр ше дру ги по сло ви. ЦСР осни ва ис кљу чи во је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, оп шти на од но сно град, а је дан ЦСР 
мо же функ ци о ни са ти за две или ви ше оп шти на, под усло вом да 
сва ка оп шти на има за себ ну ор га ни за ци о ну је ди ни цу, тј. оде ље ње. 
Тре нут но у Ср би ји има 173 оде ље ња, али са мо 140 ЦСР.1) 

Осим цен та ра за со ци јал ни рад, дру ги пру жа о ци услу га со-
ци јал не за шти те, уко ли ко су ли цен ци ра ни, мо гу пру жа ти услу ге у 
за јед ни ци, услу ге по ро дич ног сме шта ја, као и дом ског сме шта ја, 
у скла ду са За ко ном, а на њи хо ву де лат ност при ме њу ју се од ред бе 
За ко на и про пи са до не тих за ње го во спро во ђе ње.  Ове услу ге се 
убр за но раз ви ја ју по след њих го ди на, али иако се број њи хо вих ко-
ри сни ка по ве ћао, ка па ци те ти су и да ље не до вољ ни2).

Иако је цео спек тар усво је них до ку ме на та имао за циљ да 
ре фор ми ше си стем со ци јал не за шти те, тре нут ни си стем је и да-
ље за др жао мно го еле ме на та прет ход ног мо де ла. На и ме, цен три за 
со ци јал ни рад су и да ље до ми нант ни пру жа о ци услу га и при ма ју 
нај ве ћи део сред ста ва ко је ло кал на са мо у пра ва из два ја за ове на ме-
не, иако но ва за кон ска ре ше ња нпре дви ђа ју рав но пра ван трет ман 
др жав них и не др жав них пру жа о ца услу га и по ме ра ње тр жи шта од 
ин сти ту ци о нал не ка ал тер на тив ној, ва нин сти ту ци о нал ној за шти-
ти.

1) СинтетизованиизвештајорадуцентаразасоцијалнирадуСрбијиу2012.години, Ре-
пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2013, стр. 7.

2) Ми ро слав Бр кић, Дра га на Стан ко вић, Не вен ка Же га рац, „Оче ки ва ња ро ди те ља де це са 
смет ња ма у раз во ју од услу га у за јед ни ци“, Годишњак2013, го ди на VII, број 9, Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013.
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2.СТРУЧНИПОСЛОВИУСОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

У скла ду са но вим за кон ским уре ђе њем обла сти со ци јал не 
за шти те уре ђе ни су и струч ни по сло ви со ци јал не за шти те. Уве-
де не су про ме не ко је се пре све га од но се на гру пи са ње струч них 
по сло ва пре ма функ ци ја ма, при ро ди рад них про це са и ис хо ди ма 
ко ји на ста ју у пру жа њу услу га со ци јал не за шти те, што пред ста-
вља зна ча јан на пре дак у уре ђе њу си сте ма и при ла го ђа ва њу си сте-
ма по тре ба ма ко ри сни ка. Основ ни циљ ових за кон ских про ме на је 
оства ри ва ње ква ли те та пру жа ња услу га ко ри сни ци ма. 

Ја сно се де фи ни шу струч ни по сло ви и дру ги струч ни по сло-
ви у со ци јал ној за шти ти, као и усло ви за њи хо во оба вља ње, а у 
окви ру њих је из вр ше но гру пи са ње по сло ва у за ви сно сти од де лат-
но сти пру жа о ца услу га и у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка и по тре-
ба ко ри снич ке гру пе. 

Де фи ни са ни струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти Пра вил-
ни ком су: основ ни струч ни по сло ви, спе ци ја ли зо ва ни, су пер ви зиј-
ски по сло ви, прав ни и по сло ви пла ни ра ња и раз во ја3), док су дру ги 
струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти: по сло ви вас пи та ча, рад-
но-оку па ци о ног те ра пе у та, ле ка ра и дру ги струч ни по сло ви ко ји 
под ра зу ме ва ју не по сред ни рад са ко ри сни ком4).

Нов на чин гру пи са ња струч них по сло ва у со ци јал ној за шти-
ти зах те ва и про ме ну ор га ни за ци је тих по сло ва у уста но ва ма со ци-
јал не за шти те и код дру гих пру жа о ца услу га, као и зна чај не про ме-
не у зна њи ма и ве шти на ма ко јим струч ни рад ни ци рас по ла жу. Циљ 
ова квог гру пи са ња по сло ва у уста но ва ма со ци јал не за шти те и код 
дру гих пру жа о ца услу га вр ши се ка ко би се што бо ље оства ри ли 
ор га ни за ци о ни ци ље ви, упра вља ње об у хва том по сла, кон тро ла ра-
да, ква ли тет и ефи ка сност.

У уста но ви од но сно код дру гог пру жа о ца услу га со ци јал не 
за шти те по сло ве оба вља ју: струч ни рад ни ци, струч ни са рад ни ци, 
са рад ни ци и дру га ли ца, у скла ду са за ко ном. Струч ни рад ни ци у 
цен тру за со ци јал ни рад су со ци јал ни рад ник, пси хо лог, пе да гог, 
ан дра гог, спе ци јал ни пе да гог, прав ник и со ци о лог5).  Струч ни рад-
ни ци код дру гих пру жа ла ца услу га со ци јал не за шти те су и де фек-
то лог и ле кар6).

3) Пра вил ник о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти, члан 3, став 2, Службенигла-
сникРС, бр. 11/2012.

4) Ibid, став 3.

5) За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 136, СлужбенигласникРС, бр. 24/2011.

6) Ibidem.



ВеснаЈ.Миросављевић Стручнипословиусоцијалнојзаштити

73

Струч не по сло ве у со ци јал ној за шти ти оба вља ју струч ни 
рад ни ци и струч ни са рад ни ци са VI и VII сте пе ном струч не спре-
ме у скла ду са сте че ним обра зо ва њем, та ко да је Пра вил ни ком о 
струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти из вр ше но ускла ђи ва ње 
ра ни је сте че них ака дем ских на уч них, од но сно струч них зва ња са 
са да шњим у скла ду са са да ва же ћим про пи си ма у обла сти ви со-
ког обра зо ва ња чи ме се ве ри фи ку је за те че но ста ње и из бе га ва низ 
спор них пи та ња ве за них за струч но до шко ло ва ва ње, тро шко ва до-
шко ло ва ва ња, тех но ло шког ви шка, со ци јал ног про гра ма и слич но.

Пра вил ник о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти 
пред ста вља од го ва ра ју ћи нор ма тив ни оквир за но ву ор га ни за ци ју 
струч ног ра да у уста но ва ма со ци јал не за шти те и дру гих пру жа о ца 
услу га што до при но си ре а ли за ци ји ва жних ре форм ских ак тив но-
сти у обла сти со ци јал не за шти те и пред ста вља основ ко ји ће омо-
гу ћи ти низ про ме на у со ци јал ној за шти ти ко је су пла ни ра не и стра-
те ги јом раз во ја со ци јал не за шти те.

Пра вил ни ком се на нов на чин уре ђу је низ бит них пи та ња за 
функ ци о ни са ње и ор га ни за ци ју струч них по сло ва у со ци јал ној за-
шти ти. Он са др жи нор ме ко је тре ба да омо гу ће са гле да ва ње и до-
след но упра вља ње оби мом по сла, ус по ста вља ње це ло ви тог си сте-
ма од го вор но сти, при ме ре но упра вља ње људ ским по тен ци ја ли ма 
и аде кват но са гле да ва ње и вред но ва ње уло же ног струч ног и дру гог 
ра да сва ког по је дин ца. 

Јед на од но ви на ко ја тре ба да уна пре ди ква ли тет со ци јал-
ног ра да и по бољ ша по ло жај ко ри сни ка, је сте и су пер ви зи ја со ци-
јал ног ра да. Она озна ча ва про цес ко ји обез бе ђу је да се при ме ном 
стан дар да ре а ли зу ју струч ни за да ци и ак тив но сти кроз про фе си о-
нал ну по др шку и уче ње. Струч ни рад ни ци на тај на чин раз ви ја ју 
зна ње, ком пе тен ци је и мо гућ ност да пре у зму од го вор ност за соп-
стве ну прак су, а ти ме и по ди жу ни во ква ли те та за шти те ко ри сни ка. 
Упра во се на струч ном уса вр ша ва њу за сни ва и си стем ли цен ци ра-
ња струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти.

2.1.Правилникостручнимпословимаусоцијалнојзаштити

Пра вил ник оструч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти уре-
ђу је бли же усло ве и стан дар де за оба вља ње струч них по сло ва у 
со ци јал ној за шти ти. Го ди ну да на на кон ње го вог сту па ња на сна гу 
(2013. го ди не), ја ви ла се по тре ба за ње го вим из ме не ма и до пу на ма 
из раз ло га што струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти ни су би ли у 
јед ном де лу уре ђе ни, од но сно гру пи са ни и об у хва ће ни на аде ква-



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј2/2013,година48. стр.69-81.

74

тан на чин, а и усло ви за њи хо во оба вља ње ни су би ли ускла ђе ни са 
фак тич ким ста њем. 

Основ ни циљ овог Пра вил ни ка је да се пре све га раз гра ни че 
струч ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти од дру гих струч них по сло-
ва у со ци јал ној за шти ти, а по том и по сло ви у окви ру ове две гру-
па ци је, по при ро ди рад њи и про це са, у за ви сно сти од де лат но сти 
пру жа о ца услу га, ка рак те ри сти ка и по тре ба ко ри снич ких гру па и 
дру гих усло ва за оба вља ње тих по сло ва. 

Струч не по сло ве у со ци јал ној за шти ти мо гу оба вља ти струч-
ни рад ни ци: ко ји има ју од го ва ра ју ће обра зо ва ње, ко ји су сте кли 
сер ти фи кат о успе шно за вр ше ној обу ци по од го ва ра ју ћем акре ди-
то ва ном про гра му, од но сно по себ на зна ња и ве шти не у оба вља њу 
од го ва ра ју ћих по сло ва и има ју ли цен цу за оба вља ње од ре ђе них 
по сло ва, из у зев по сло ва пла ни ра ња и раз во ја за ко је се не из да је 
ли цен ца, али је по треб но да струч ни рад ник по се ду ју ис тра жи вач-
ка зна ња и ве шти не.7)

Пре ма Пра вил ни ку основ ни струч ни по сло ви у со ци јал ној 
за шти ти у за ви сно сти од де лат но сти пру жа о ца услу ге об у хва та ју 
по сло ве во ди те ља слу ча ја, вас пи та ча, од но сно струч ног рад ни ка за 
од ра сле и ста ри је у до мо ви ма за сме штај, струч ног рад ни ка у при-
хва ти ли шту, са вет ни ка за хра ни тељ ство и оса мо ста љи ва ње, струч-
ног рад ни ка ко ји пру жа услу ге у за јед ни ци (днев ни бо ра вак, по моћ 
у ку ћи, пер со нал на аси стен ци ја, лич ни пра ти лац, пре дах сме штај), 
и дру ги по сло ва ко ји по др жа ва ју жи вот у при род ном окру же њу. 

По себ но су гру пи са ни основ ни струч ни по сло ви со ци јал-
не за шти те у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка и по тре ба ко ри снич ке 
гру пе и об у хва та ју: ин фор ми са ње, про це ну, пла ни ра ње; по сре до-
ва ње и за сту па ње у оства ри ва њу пра ва и ко ри шће њу услу га; спро-
во ђе ње ме ра за шти те ко ри сни ка и пра ће ње ефе ка та пред у зе тих 
услу га и ме ра; са ве то дав но усме ра ва ње, ак ти ва ци ју и ре а ли за ци ју 
со цио-еду ка тив не ак тив но сти у скла ду са по тре ба ма и ин те ре со ва-
њи ма ко ри сни ка; бри гу о фи зич ком, пси хич ком, со ци јал но-емо ци-
о нал ном, ког ни тив ном и раз во ју ко му ни ка ци је и ства ра ла штва код 
ко ри сни ка. 

Спе ци ја ли зо ва ни по сло ви со ци јал не за шти те об у хва та ју ин-
ди ви ду ал но и груп но са ве то ва ње и раз ли чи те те ра пиј ске при сту пе 
од зна ча ја за со ци јал ну за шти ту, ме ди ци ја ци ју, као и дру ге про гра-
ме ко ји зах те ва ју спе ци ја ли зо ва на зна ња и ве шти не.

7) Пра вил ник о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти, Службени гласник РС, бр. 
1/2012 и 42/2013, чл. 5-9.
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Дру ге струч не по сло ве у со ци јал ној за шти ти (по сло ве рад-
но-оку па ци о ног те ра пе у та, по сло ве ле ка ра, вас пи та ча8), фи зи о те-
ра пе у та, ви шег ме ди цин ског тех ни ча ра) мо гу оба вља ти струч ни 
са рад ни ци дру ге од го ва ра ју ће стру ке ко ји има ју од го ва ра ју ће обра-
зо ва ње, сер ти фи кат о успе шно за вр ше ној обу ци по од го ва ра ју ћем 
акре ди то ва ном про гра му.9)Дру ги струч ни по сло ви у со ци јал ној 
за шти ти об у хва та ју и по сло ве са рад ни ка: не го ва те ља, ге рон то до-
ма ћи це, рад ног ин струк то ра, ме ди цин ског тех ни ча ра ко ји оба вља-
ју са рад ни ци са II, III, IV сте пе ном струч не спре ме ан га жо ва ни у 
не по сред ном ра ду са ко ри сни ци ма у уста но ви со ци јал не за шти те 
и код дру гог пру жа о ца со ци јал не за шти те, ко ји су сте кли сер ти фи-
кат о успе шно за вр ше ној обу ци по од го ва ра ју ћем акре ди то ва ном 
про гра му.

По сло ви ле ка ра, са рад ни ка здрав стве не стру ке и ме ди цин-
ских тех ни ча ра оба вља ју се у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре-
ђу је здрав стве на за шти та, а у по гле ду усло ва при ме њу ју се про пи-
си ко ји ма се уре ђу је оба вља ње по сло ва здрав стве них рад ни ка.

Пра вил ник је из вр шио ускла ђи ва ња струч них на зи ва и зва ња 
сте ће них по ра ни јим про пи си ма са струч ним на зи ви ма и зва њи ма 
утвр ђе ним ва же ћим про пи си ма у обла сти ви со ког обра зо ва ња. Пре 
из ме на Пра вил ни ка основ не струч не по сло ве и прав не по сло ве у 
со ци јал ној за шти ти ни су мо гли да оба вља ју за по сле ни струч ни 
рад ни ци ко ји има ју VI сте пен струч не спре ме сте чен по ра ни јим 
про пи си ма, од но сно за вр ше не основ не стру ков не сту ди је, ни ти су 
мо гли да до би ју ли цен цу за оба вља ње тих по сло ва. Та ко ђе, ни дру-
ге струч не по сло ве у со ци јал ној за шти ти ни су мо гли да оба вља ју 
струч ни са рад ни ци ко ји има ју VI сте пен струч не спре ме, од но сно 
за вр ше не основ не стру ков не сту ди је по са да шњим про пи си ма. 

Овај Пра вил ник је ста вио ван сна ге и од ред бе Пра вил ни ка 
ко ји уре ђу ју по сло ве ко ји се оба вља ју у цен тру за со ци јал ни рад 
и ко ји су би ли гру пи са ни као: по сло ви со ци јал ног ра да, управ но-
прав ни по сло ви, по сло ви пла ни ра ња и раз во ја и фи нан сиј ско-ад-
ми ни стра тив ни по сло ви.

По сло ви у со ци јал ној за шти ти оба вља ју се пре ма зах те ви ма 
и ка ра те ри сти ка ма кон крет не услу ге, а у скла ду са про пи си ма ко-
ји ма се уре ђу је ор га ни за ци ја, нор ма ти ви и стан дар ди ра да цен та ра 
за со ци јал ни рад и про пи си ма о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма 
за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те.  

8) Пре по след њих из ме на и до пу на по сло ви вас пи та ча су би ли свр ста ни у дру ге струч не 
по сло ве у со ци јал ној за шти ти, а са да су у окви ру основ них струч них по сло ва у со ци јал-
ној за шти ти. 

9) Пра вил ник о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти, ibid, чл. 17-23.
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3.ЛИЦЕНЦИРАЊЕСТРУЧНИХРАДНИКА
УСОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

Пре ма За ко ну о со ци јал ној за шти ти, ли цен ци ра ње је по сту-
пак у ко ме се ис пи ту је да ли струч ни рад ник ис пу ња ва усло ве и 
стан дар де за пру жа ње услу га у обла сти со ци јал не за шти те. По сту-
пак спро во ди Ко мо ра со ци јал не за шти те и из да је ли цен цу на шест 
го ди на.

Да би об но вио ли цен цу, у овом пе ри о ду од шест го ди на од 
из да ва ња ли цен це струч ни рад ник тре ба да оства ри 120 бо до ва, 
кроз раз ли чи те об ли ке кон ти ну и ра не еду ка ци је, у скла ду са Бо дов-
ном ли стом усло ва за сти ца ње бо до ва за об на вља ње ли цен це ко-
ја чи ни ње гов са став ни део Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу струч них 
рад нка у со ци јал ној за шти ти.

Струч но уса вр ша ва ње об у хва та не пре кид но пра ће ње, усва-
ја ње и при ме ну са вре ме них до стиг ну ћа у на у ци и стру ци ра ди 
одр жа ва ња и уна пре ђи ва ња про фе си о нал них ком пе тен ци ја и ква-
ли те та струч ног ра да свих за по сле них у си сте му со ци јал не за шти-
те10). Од но си се на струч не рад ни ке, струч не са рад ни ке, са рад ни ке, 
ад ми ни стра тив но и тех нич ко осо бље, за по сле не или ан га жо ва не у 
си сте му со ци јал не за шти те.

Спе ци фич ност и дру штве ни зна чај ра да са ко ри сни ци ма си-
сте ма со ци јал не за шти те зах те ва ју стал ни раз вој ка па ци те та за по-
сле них, ор га ни за ци о них струк ту ра и си сте ма у це ли ни. У осно ви 
овог раз во ја је ба зич ни по тен ци јал по је дин ца, ор га ни за ци ја и дру-
штва да учи, на пре ду је и да се раз ви ја. Ефи ка сност у ра ду има по-
зи ти ван по врат ни ефе кат и де лу је под сти цај но на мо ти ви са ност, 
укљу че ност, отво ре ност за но ви не и под сти че да ље уче ње и раз вој.

По тре бе за струч ним уса вр ша ва њем у со ци јал ној за шти ти 
про из и ла зе из ци ље ва ове де лат но сти и на че ла на ко ји ма се за сни-
ва. Пру жа ње по мо ћи, осна жи ва ње за са мо ста лан и про дук ти ван 
жи вот у дру штву и спре ча ва ње на ста ја ња и от кла ња ње по сле ди ца 
со ци јал не ис кљу че но сти зах те ва ју да за по сле ни и дру ги ан га жо ва-
ни у со ци јал ној за шти ти бу ду на од го ва ра ју ћи на чин се лек то ва ни, 
усме ра ва ни и по др жа ва ни за при ме ну са вре ме них до стиг ну ћа и 
уна пре ђе ње ква ли те та услу га.

Свим струч ним рад ни ци ма од тре нут ка сту па ња на сна гу 
Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти-
ти при зна ће се нул та ли цен ца ако има од го ва ра ју ће обра зо ва ње и 
рад но ис ку ство.

10) За кон о со ци јал ној за шти ти,  ibid.
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Струч ни рад ни ци и са рад ни ци не мо гу са мо стал но да ра де 
док не оба ве при прав нич ки стаж, од но сно док не по ло же ис пит 
за ли цен цу. Уко ли ко су у дру гим си сте ма за вр ши ли при прав нич ки 
стаж, пр вих шест ме се ци ра де уз мен тор ску по др шку, на кон че га 
сти чу услов да по ла жу ис пит за ли цен цу.

По ред спро во ђе ња по ступ ка из да ва ња, об на вља ња, при вре-
ме но и трај ног од у зи ма ња ли цен це Ко мо ра со ци јал не за шти те до-
но си од лу ку о ка те го ри за ци ји ра зних об ли ка струч ног уса вр ша ва-
ња (на уч ног од но сно струч ног ску па, еду ка ци ји без про ве ре зна ња, 
окру глом сто лу, три би ни).

3.1.Правилниколиценцирањустручних
радникаусоцијалнојзаштити

Пра вил ни ком о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној 
за шти ти про пи су ју бли жи усло ви за из да ва ње и об на вља ње ли цен-
це и на чин из да ва ње ли цен це, од но сно су спен зи је и од у зи ма ња ли-
цен це струч ном рад ни ку у со ци јал ној за шти ти.

Ли цен ца се из да је за основ не струч не по сло ве, спе ци ја ли-
зо ва не по сло ве, су пер ви зиј ске и прав не по сло ве у со ци јал ној за-
шти ти11) без ко је струч ни рад ник не мо же са мо стал но да оба вља 
оиве по сло ве. При ме на Пра вил ни ка се од но си на струч не рад ни ке 
ан га жо ва не у уста но ва ма со ци јал не за шти те и код дру гих пру жа ла-
ца услу га со ци јал не за шти те.

Струч ни рад ни ци на на ве де ним по сло ви ма сти чу основ ну 
ли цен цу ако има ју од го ва ра ју ће обра зо ва ње, рад но ис ку ство на 
струч ним по сло ви ма у тра ја њу од нај ма ње го ди ну да на у со ци јал-
ној за шти ти, или оба вљен при прав нич ки стаж и по ло жен ис пит за 
ли цен цу. Уко ли ко је струч ни рад ник  рад но ис ку ство сте као ван 
си сте ма со ци јал не за шти те, усло ви за ли цен цу су: за вр ше на обу-
ка за но во за по сле не и во лон тер ски ан га жо ва не струч не рад ни ке и 
струч не са рад ни ке, у скла ду са за ко ном и по ло жен ис пит за ли цен-
цу, од го ва ра ју ћи акре ди то ва ни про грам обу ке или за вр ше не сту ди-
је II сте пе на у окви ру од го ва ра ју ћег про гра ма. 

Струч ни рад ни ци ко ји оба вља ју су пер ви зиј ске по сло ве, по-
ред на ве де них усло ва мо ра ју има ти и пет го ди не рад ног ис ку ства и 
од го ва ра ју ћу еду ка ци ју. Об на вља ње ли цен це под ра зу ме ва оба ве зу 
струч ног рад ни ка да у пе ри о ду од шест го ди на, од да на из да ва ња 
ли цен це, оства ри 120 бо до ва у скла ду са Бо дов ном ли стом кроз 
раз ли чи те об ли ке кон ти ну и ра них еду ка ци ја и струч ног уса вр ша ва-

11) Пра вил ник о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти, Службенигласник
РС, бр. 42/2013, чл. 5-8.
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ња, као и раз ли чи те ак тив но сти ко је до ка зу ју да је струч ни рад ник 
у про те клом пе ри о ду кон ти ну и ра но раз ви јао сво је про фе си о нал не 
ком пе тен ци је.12) 

Бо до ве струч ни рад ник сти че ак тив но или па сив но и кон ти-
ну и ра но, и у оба ве зи је да у то ку пр ве три го ди не оства ри нај ма ње 
40% бо до ва, а у слу ча ју оства ри ва ња ве ћег бро ја бо до ва 20 бо до ва 
се мо же пре не ти при ли ком на ред ног об на вља ња ли цен це. Од го ва-
ра ју ћи до ка зи о струч ном уса вр ша ва њу се пре да ју Ко мо ри на сва-
ких го ди ну да на. 

Ак тив но оства ри ва ње бо до ва под ра зу ме ва да струч ни рад-
ник са мо стал но или тим ски уче ству је у про це су кон ти ну и ра не 
еду ка ци је на на чин ко јим до при но си раз во ју те о риј ских и прак-
тич них зна ња у со ци јал ној за шти ти13) што об у хва та раз не об ли ке 
обра зо ва ња и струч ног уса вр ша ва ња, од сти ца ња спе ци ја ли стич-
ких и струч них зва ња и пре да ва ња на до ма ћим и ме ђу на род ним 
кон гре си ма, струч ним и на уч ним ску по ви ма, пре ко аутор ства и ре-
а ли за ци је про гра ма обу ке (еду ка ци ја) са и без про ве ре зна ња до 
об ја вљи ва ња ра до ва и уред ни штва у ин дек си ра ним и не ин дек си-
ра ним ча со пи си ма и мо но гра фи ја ма.  

Струч ни рад ник за оба вља ње основ них струч них по сло ва 
и прав них по сло ва у оба ве зи је да нај ма ње 30%, а за оба вља ње 
спе ци а ли зо ва них и су пер ви зиј ских по сло ва нај ма ње 40% бо до ва, 
стек не ак тив ним уче ство ва њем у њи хо вом при ку пља њу. 

Струч ни рад ник раз ли чи тим ан га жо ва њем ак тив но при ку-
пља бо до ве у за ви сно сти од об ли ка кон ти ну и ра не еду ка ци ја. Та-
ко, као су пер ви зор или мен тор уче ству је у пла ни ра њу, об ли ко ва-
њу, усме ра ва њу и пра ће њу струч ног уса вр ша ва ња дру гих за чи је је 
уче ње од го во ран. Уко ли ко је пре да вач или тре нер, од но сно из ла гач 
или во ди тељ ак тив но сти за по сле ни пре зен ту је од ре ђе не са др жа је, 
во ди про цес, од ре ђу је ток, фор му и на чин ра да. Као аутор за по сле-
ни кре и ра обу ку у це ло сти: струк ту и ра од ре ђе ни еду ка тив ни са др-
жај ко ји же ли да пред ста ви, те о риј ски га обра зла же и ор га ни зу је у 
ви ду те мат ских је ди ни ца ко је за тим пре зен ту је кроз ин тер ак тив не 
ме то де уче ња сво јим ко ле га ма. 

Прав но или фи зич ко  ли це ко је на ме ра ва да ор га ни зу је струч-
ни скуп, еду ка ци ју и др. мо ра да при ја ви Ко мо ри у утвр ђе ном ро ку, 
нај ка сни је три, од но сно два ме се ца пре одр жа ва ња струч ног ску па, 
и то ис кљу чи во на про пи са ном обра сцу, у штам па ном или елек-
трон ском об ли ку.

12) Пра вил ник о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти, ибид. чл. 10-22.

13)  Ibidem.
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Сва ко уче шће на кон фе рен ци ја ма, на уч ним и струч ним ску-
по ви ма, еду ка ци ја ма, про јек ти ма (ка ко ак тив но, та ко и па сив но), 
уред ни штво, об ја вљи ва ње ра до ва у ча со пи си ма и др. струч ни рад-
ник по твр ђу је под но ше њем про гра ма ра да, од но сно од го ва ра ју ће 
по твр де ор га ни за то ра, ре а ли за то ра про јек та, ауто ра или дру гог од-
го ва ра ју ћег до ка за Ко мо ри при ли ком про це не усло ва за об но ву ли-
цен це.

Струч но уса вр ша ва ње за по сле них у си сте му со ци јал не за-
шти те оства ру је се и: обу ком на рад ном ме сту под не по сред ним 
пра ће њем и по др шком су пер ви зо ра или мен то ра, по утвр ђе ном 
про гра му ра ди струч ног оспо со бља ва ња при прав ни ка за са мо-
стал ни рад у уста но ви со ци јал не за шти те, и дру гим обу ка ма на 
рад ном ме сту; уче шћем у су пер ви зиј ском про це су ко ји обез бе ђу је 
про фе си о нал ну по др шку и уче ње; ди ску си јом или из ла га њем, при-
ка зом књи ге, струч ног члан ка, ре зул та та ана ли зе или ис тра жи ва ња 
на са стан ци ма са ве то дав них и струч них те ла; уче шћем у ис тра-
жи ва њи ма, про јек ти ма, по себ ним или ино ва тив ним про гра ми ма, у 
раз ли чи тим об ли ци ма струч ног уса вр ша ва ња; са мо о бра зо ва њем и 
дру гим об ли ци ма об на вља ња, до пу ња ва ња и про ши ри ва ња струч-
них зна ња.

Овим ви до ви ма струч ног уса вр ша ва ња обез бе ђу је се и хо ри-
зон тал но уче ње ме ђу за по сле ни ма ко је ја ча њи хо ве струч не ка па-
ци те те, и ка па ци те те ор га ни за ци је у це ли ни. Ова кав на чин уче ња и 
уса вр ша ва ња је ве о ма ва жан и за оне ко ји се пр ви пут за по шља ва ју 
у си сте му со ци јал не за шти те јер им омо гу ћа ва бр же и бо ље са гле-
да ва ње и упо зна ва ње спе ци фич но сти ра да у си сте му, уво ђе ње у 
по сао и оспо со бља ва ње за ква ли те тан рад и са рад њу за ко ри сни-
ци ма и дру гим за по сле ни ма.

Пра вил ни ком је пред ви ђе на мо гућ ност про ду же ња ро ка за 
сти ца ње ли цен це на го ди ну да на, од но сно три го ди не ако ду же од 
јед не по ло ви не пе ри о да за ко ји је ли цен ца из да та ни је струч ни рад-
ник био рад но ан га жо ван. Уко ли ко струч ни рад ник ни на кон про-
ду же ња ро ка не стек не зах те ва ни број бо до ва, пре ра спо ре ђу је се на 
по сло ве ко ји не зах те ва ју ли цен цу и упу ћу је се на на кнад но по ла-
га ње ис пи та за ли цен цу. 

Но ви не ко је су уне те по ме ну тим пра вил ни ци ма и за ко ном 
има ју за циљ ства ра ње ефи ка сни јег си сте ма со ци јал не за шти те ко-
ји ће до при не ти да се по тре бе ко ри сни ка за до во ља ва ју на нај а де-
кват ни ји на чин. Ва жна прет по став ка це лог ре форм ског про це са су 
еду ко ва ни про фе си о нал ци ко ји су нај не по сред ни је ан га жо ва ни у 
ра ду са раз ли чи тим гру па ма ко ри сни ка и ко ји су но си о ци ре фор-
ми. Гру пи са ње струч них по сло ва и уво ђе ње си сте ма ли цен ци ра ња 
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про фе си о на ла ца и пру жа ла ца услу га у со ци јал ној за шти ти, од но-
сно при ме на но во у сво је них пра вил ни ка из обла сти ре гу ли са них 
За ко ном о со ци јал ној за шти ти су осно ва за по сти за ње основ ног ре-
форм ског ци ља – по сти за ње ква ли те та услу га со ци јал не за шти те.
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PROFESSIONALWORKINSOCIALCARE

Resume
The Law on So cial Wel fa re in the Re pu blic of Ser bia, de sig ned in 

ac cor dan ce with the stan dards of in ter na ti o nal do cu ments, has cre a ted a 
nor ma ti ve-le gal ba sis for the furt her de ve lop ment of the so cial wel fa re 
system for im pro ve ment of qu a lity of so cial ser vi ces, and has a po si ti ve 
im pact on en han ce ment of so cial in clu sion.

The Law on So cial Wel fa re, al so su bli mes va ri ety of in no va ti ve 
ap pro ac hes and ac hi e ve ments in the re form pro cess. On the one hand, 
ab sorb and le gi sla ti vely ar ti cu la te al ready ma de chan ges in so cial wel-
fa re, but al so cre a tes a le gal pos si bi li ti es for the furt her de ve lop ment of 
so cial pro tec tion systems, which are ba sed on re spect for hu man rights, 
par ti ci pa tion of ser vi ce users in de sig ning of the ser vi ces and de ci sion-
ma king, the user’s cho i ce of ser vi ces and ser vi ce pro vi ders, re spect for 
the dig nity and in te rests, equ al ac cess to ser vi ces, the part ner ship of 
pu blic, NGO and pri va te ser vi ce pro vi ders, sti mu la ting lo cal ini ti a ti ve 
in the cre a tion of so cial pro tec tion and re spect of the right to fa mily li fe 
and the com mu nity.

This act esta blis hes a system ba sed on plu ra lism and li cen sing of 
ser vi ce pro vi ders and pro fes si o nals; im pro ves the qu a lity of pro fes si o-
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nal ser vi ces, thro ugh con ti nu o us tra i ning, li cen sing and the in tro duc tion 
of the Cham ber of so cial pro tec tion; re de fi nes the con trol and re gu la-
tory mec ha nisms (in spec tion and mo ni to ring); gro up of so cial wel fa re 
ser vi ces are de fi ned and the path for the de ve lop ment of new ser vi ces 
are ope ned; fo cus has shif ted to wards com mu nity ser vi ces.

The li cen sing system is an in no va tion in so cial pro tec tion in 
Ser bia, which stems from the need to im pro ve qu a lity and con trol the 
pro vi sion of so cial ser vi ces in a system ba sed on the plu ra lity of ser-
vi ce pro vi ders and users’ rights to cho o se com pe tent pro vi ders of so-
cial ser vi ces. Li cen sing ena bles to de ter mi ne whet her so cial ca re in-
sti tu tion or ot her so cial pro tec tion ser vi ce pro vi ders and pro fes si o nals 
me et the cri te ria and stan dards for the pro vi sion of so cial pro tec tion. 
Pro fes si o nal wor kers are bo und to de ve lop the ir pro fes si o nal com pe-
ten ces by at ten ding ac cre di ted tra i ning pro grams as a con di tion for ob-
ta i ning and re ne wal of the ir li cen ses.

Thro ugh the new system of re gu la tion of so cial pro tec tion, new 
and mo re ef fi ci ent or ga ni za tion of pro fes si o nal work, clu ste ring pro fes-
si o nal ac ti vi ti es, as well as a cle ar se pa ra tion of vo ca ti o nal jobs from 
ot her pro fes si o nal ac ti vi ti es in so cial pro tec tion, im prov ment of the qu-
a lity of so cial ser vi ces thro ugh a li cen sing system will lead to:

 –  Im pro ving the qu a lity of work;
 –  Im pro ving the ca re qu a lity of be ne fi ci a ri es of right and ser vi-

ce, fa mily law and fo ster ca re;
 –  Mo re ra ti o nal tec hni cal pro ce du res and ade qu a te con trol of 

the fun cti o ning of so cial wel fa re in sti tu ti ons and ot her pro vi-
ders of so cial ser vi ces.

Key words:  so cial wel fa re, vo ca ti o nal jobs in so cial wel fa re, ser vi ce pro vi-
ders, so cial work pro fes si o nals, Cham ber of So cial Pro tec tion, 
li cen sing of pro fes si o nals, pro fes si o nal de ve lop ment, qu a lity sys-
tem   

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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