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На основу члана 137. став 2. Закона о социјалној заштити
("Службени
гласник
РС",
брoj
24/11),
Министар
рада,
запошљавања и социјалне политике доноси

Правилник о изменама и допунама Правилника
о стручним пословима у социјалној заштити
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 42/2013 од
14.5.2013. године, а ступа на снагу 22.5.2013.
Члан 1.
У Правилнику о стручним пословима у социјалној заштити
("Службени гласник РС", брoj 1/12), назив члана 3. мења се и
гласи: "Стручни послови социјалне заштите".
У члану 3. став 1. брише се.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 1. и 2.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. тачка 1) брише се.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
"Члан 4.
Основни стручни послови социјалне заштите у зависности од
делатности пружаоца услуге, обухватају послове водитеља случаја,
васпитача, односно стручног радника за одрасле и старије у
домовима за смештај, стручног радника у прихватилишту,
саветника за хранитељство и осамостаљивање, стручног радника
који пружа услуге у заједници (дневни боравак, помоћ у кући,
персонална асистенција, лични пратилац, предах смештај) и
других услуга које подржавају живот у природном окружењу.
Основни стручни послови социјалне заштите у зависности од
карактеристика и потреба корисничке групе обухватају:
1) информисање, процену, планирање;
2) посредовање и заступање у остваривању права и коришћењу
услуга;
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3) спровођење мера заштите корисника и праћење ефеката
предузетих услуга и мера;
4) саветодавно усмеравање, активацију и реализацију социоедукативне активности у складу са потребама и интересовањима
корисника;
5) бригу о физичком,
когнитивном и развоју
корисника."

психичком, социјално-емоционалном,
комуникације и стваралаштва код
Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:
"Члан 5.
Основне стручне послове социјалне заштите обављају стручни
радници: социјални радник, психолог, педагог, андрагог,
дефектолог и специјални педагог, који:
1) имају завршене основне струковне студије, основне академске
студије и студије другог степена из: социјалног рада, психологије,
педагогије, андрагогије, дефектологије или специјалне педагогије;
2) су стекли сертификат о успешно завршеној обуци по
акредитованом програму за рад на основним пословима
(васпитача,
саветника
за
хранитељство,
саветника
за
осамостаљивање), односно за рад са конкретном корисничком
групом (жртве насиља, лица са инвалидитетом, старији);
3) имају лиценцу за обављање основних послова у социјалној
заштити, у складу са законом којим се уређује социјална заштита."
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
"Члан 6.
Специјализовани
послови
социјалне
заштите
обухватају
индивидуално и групно саветовање и различите терапијске
приступе од значаја за социјалну заштиту, медијацију, као и друге
програме који захтевају специјализована знања и вештине."
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Члан 5.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
"Специјализоване послове социјалне заштите, у зависности од
карактеристика и потреба корисничке групе обављају стручни
радници који имају завршене основне академске и студије другог
степeна социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије,
дефектологије, специјалне педагогије или правних наука, који су
стекли посебна знања и вештине и лиценцу за обављање
конкретног специјализованог посла, у складу са законом којим се
уређује социјална заштита."
Члан 6.
У члану 9. речи: "из члана 5. овог правилника" замењују се
речима: "који имају завршене основне академске и студије другог
степена социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије,
дефектологије, специјалне педагогије или правних наука".
Члан 7.
Члан 12. мења се и гласи:
"Члан 12.
Правне послове обављају запослени који имају завршене основне
струковне студије, основне академске студије и студије другог
степена у области правних наука и имају лиценцу за обављање тих
послова, у складу са законом којим се уређује социјална заштита."
Члан 8.
Чл. 15. и 16. бришу се.
Члан 9.
Члан 18. мења се и гласи:
"Члан 18.
Послове радно-окупационог терапеута у социјалној заштити
обављају стручни сарадници у складу са Законом о социјалној
заштити, који имају завршене основне струковне студије, основне
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академске студије и студије другог степена и који су стекли
сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом
програму за рад на пословима радно-окупационог терапеута."
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Број 110-00-71/2013-09
У Београду, 9. маја 2013. године
Министар,
др Јован Кркобабић, с.р.

