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На основу члана 24 став 4 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013 i 75/2014), чл. 15 став 4 Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада Центра 
за социјални рад („Сл.гласник РС“, бр. 59/2008. и 37/2010) и члана 20 ст.2, Статута Центра за 
социјални рад Града Суботицe, Суботица, Директор Центра донео je   дана 10.03.2016. године:  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  ПОСЛОВА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се: 
 
Обављање делатности Центра за социјални рад Града Суботице (у даљем тексту: Центар) у 
вршењу јавних овлашћења и то: 
•   организациони делови Центра 
•   организација , нормативи  и стандарди стручног рада  
•   врста послова  
•   врста и степен стручне спреме за обављање одређених послова и други посебни услови за рад 
на тим пословима  

•   број запослених за обављање појединих послова  
•   начин вођења евиденције  о корисницима и документације о стручном раду 

Члан 2. 

Центар доноси одлуке о остваривању права корисника и пружа услуге корисницима у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона. 

У вршењу јавних овлашћења центар као установа социјалне заштите и као орган 
старатељства поступа у складу са нормативима и стандардима утврђеним Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад. 

У вршењу других послова  утврђених законом  Центар поступа по стандардима и 
нормативима које утврђује надлежни орган  јединице локалне самоуправе. 
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Члан 3. 

Центар је дужан да обезбеди јавност свог рада и извештава надлежни орган државне управе, 
покрајински орган управе и надлежни орган јединице локалне самоуправе о свом раду. 

Центар обавештава грађане свог града о својим законским обавезама и овлашћењима, 
услугама и програмима које нуди путем средстава јавног информисања, јавних предавања, 
презентација и на друге погодне начине. 

Члан 4. 

Центар је дужан да у признавању права и пружању услуга поштује људска права и 
достојанство корисника. 

Члан 5. 

Центар је дужан да свој рад организује на начин да омогући доступност услуга свима онима 
којима су оне потребне, са посебном пажњом усмереном  на социјално рањиве групе (деца, стари, 
инвалиди, припадници мањинских група и др.) 

Центар је дужан обезбедити непосредно и у сарадњи са другим службама и органима у 
локалној заједници услуге неодложне интервенције ради осигурања безбедности у ситуацијама које 
угрожавају живот, здравље и развој корисника.  

Приступ услугама неодложних интервенција обезбеђује се 24 сата дневно, организовањем 
пасивног дежурства запослених ван редовног радног времена, на начин да ће дежурни запослени 
дежурати у свом стану поред телефона, по утврђеном  месечном распореду о чему је обавештена 
полицијска станица. 

Члан 6. 

Рад служби у Центру организује се тако да омогућава усмереност стручног рада према 
кориснику; активно учешће корисника у процесу заштите, а посебно у доношењу одлука о начину 
задовољавања сопствених потреба; ефикасно, економично и одговорно управљање обимом посла и 
људским ресурсима; остваривање координативне улоге Центра у локалној самоуправи у 
организовању појединих активности и програма. 

Члан 7. 

Стручни радници Центра имају право и дужност да стално прате развој науке и струке и да се 
стручно усавршавају ради одржавања и унапређивања професионалних компетенција и квалитета 
стручног рада. 

Запослени су дужни да се према пословима, странкама и колегама понашају одговорно и 
професионално и да благовремено извршавају поверене послове. За свој рад одговарају директору и 
дужни су да на захтев директора поднесу усмени или писани извештај о свом раду и у вези рада у 
року који директор одреди. 
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Члан 8. 

Центар је дужан да о свом раду води прописане евиденције и стара се о чувању 
документације корисника, у складу са законом и Правилником о организацији, нормативима и 
стандардима рада Центра за социјални рад. 

Члан 9. 

Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у Центру 
сазнају јесу поверљиве информације. Поверљивим информацијама сматрају се: 

o   имена и адресе корисника и врста пружене услуге поједином кориснику; 

o   подаци који стоје у захтеву корисника;  

o   подаци који стоје у извештајима здравствених установа за корисника; 

o   садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка садржи 
информације о  кориснику или другим особама које су са њим повезане. 

Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са корисником, као што 
су: трошкови администрације, трошкови појединих услуга, број и структура корисника, број и врста 
пружених услуга, статистички подаци добијени из истраживања и евалуације рада Центра и др. 

   Приступ досијеима корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће се и надлежном 
надзорном органу, правосудним органима и полицији, кориснику на кога се подаци односе, као и 
његовом законском заступнику, односно пуномоћнику.  

Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и студентима на пракси може се 
обезбедити приступ досијеима  корисника по претходном одобрењу ментора и уз упозорење о 
обавези да су дужни да чувају поверљивост података на исти начин као и запослени у Центру. 

Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим службама као што су 
здравствене или образовне установе, служба запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди 
пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако друкчије није прописано законом.  

Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу хуманитарне 
и друге јавне акције без претходне сагласности корисника или чланова његове породице или без 
претходно усвојеног протокола поступања којим ће се гарантовати поверљивост података.  

 Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не нарушава његово 
достојанство и приватност. 
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II   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ 

                  Члан 10. 

Унутрашње уређење Центра омогућава управљање обимом посла, успостављање система 
одговорности и примерено управљање људским потенцијалима. 

Члан 11. 

Послови у Центру групишу се према специфичним карактеристикама група корисника, 
према функцијама, односно природи радних процеса, према исходима који настају у процесу 
реализације помоћи и подршке корисницима и начину задовољавања њихових потреба у складу са 
одговорностима, знањима и вештинама запослених. 

Послови који се обављају групишу се на: 

o   Послове социјалног рада 
o   Управно-правне послове 
o   Послове планирања и развоја 
o   Финансијско-административне и техничке послове 

 

Члан 12. 

Послови социјалног рада обухватају: осигурање приступа и коришћење услуга помоћи и 
подршке породици, односно њеном поједином члану, што подразумева информисање, пријем, 
процену, планирање, обезбеђење директних услуга, спровођење мера правне заштите корисника у 
складу са јавним овлашћењима, као и сагледавање ефеката, односно евалуацију предузетих услуга и 
мера заштите. 

Послови социјалног рада могу се обављати као стручни послови и послови супервизије. 

Стручне послове  социјалног рада могу обављати социјални радник, психолог, педагог, 
андрагог и специјални  педагог.  

Специјализоване   стручне послове  и послове супервизије могу обављати стручни радници 
из претходног става који су поред завршених одговарајућих основних академских студија  у 
четверогодишњем трајању у оквиру образовног система друштвено хуманистичких наука  и стекли 
посеба знања и вештине за обављање тих послова .  

           Члан 13. 

Управни послови обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступка и 
доношењу одлука у управним стварима чије је решавање законом поверено Центру. 
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Правни послови обухватају послове у вези покретања судских и других поступака из 
породичних односа, заштите права детета, односно других пословно неспособних лица и у другим 
случајевима када су учешће или активна легитимација органа старатељства прописани законом.  

Управно правни послови обухватају и вођење евиденције и издавање уверења о 
штићеницима, издржаваним лицима, лицима према којима је извршено насиље у породици, и лицима 
против којих је одређена мера заштите од насиља у породици као и о другим чињеницама о којима се 
води службена евиденција; затим послове информисања, правног саветовања, учешћа у процени, 
планирању и реализаци услуга и мера старатељске заштите, у сарадњи са  запосленим стручним 
радницима на пословима заштите деце и омладине, односно одраслих и старих лица.  

Управно правне послове могу обављати запослени са завршеним  најмање основним 
академским  студијама у четверогодишњем трајању у области правних наука. 

Члан 14. 

Ради извршавања јавних овлашћења у Центру се обављају послови планирања и развоја и то 
сачињавање оперативних планова рада центра укључујући и програмско буџетирање, 
идентификовање потреба група корисника у локалној заједници, иницирање развоја недостајућих 
услуга, развијање међусекторског партнерства, информисање локалне заједнице о идентификованим 
потребама корисника и капацитетима Центра да одговори на те потребе, промовисање делатности 
Центра и друге активности везане за унапређење рада Центра и побољшање услуга које које се 
обезбеђују. 

Члан 15. 

Сви новозапослени стручни и други радници  и волонтери треба да заврше обуке прописане 
од стране Министарства или другог надлежног органа .  

За све новозапослене стручне раднике обезбеђује се 60 часовни тренинг на радном месту са 
супервизором  или одређеним стручним радником ментором .  

Тренинг мора да започне првог месеца и да се заврши до навршеног четвтог месеца  од дана 
ступања на рад .  

 

III УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДНОГ ПРОЦЕСА 

УПРАВЉАЊЕ 
 

Члан 16. 

Управљање у Центру врши директор у сарадњи са Управни одбором.  

Управни одбор Центра је орган управљања. 



7	  

	  

Рад Управног одобора ближе је уређен законом, Статутом и Пословником о раду управног 
одбора. 

Надзорни одбор врши надзор над радом и пословањем Центра. 

Рад Надзорног одбора ближе је уређен законом и Статутом Центра и Пословником о раду 
Надзорног одбора, 

Члан 17. 

Директор Центра одговоран је за законитост рада, поштовање стандарда стручног рада, за 
успостављање одговарајуће унутрашње организације рада, унутрашњу и спољну координацију, 
планирање, организовање и контролу рада запослених. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА 

Члан 18. 

Организацију рада чине:  

•   директор  
•   организационе јединице Центра  
•   стручна и саветодавна тела  

                           

Члан 19 . 

Организационе јединице Центра су: 
 
1.   Служба за правне послове 
•  Руководилац: 1 извршилац 
•  Стручни радник на управно-правним пословима: 5 извршилаца 
•  Административно-технички радник: 3 извршилаца 
•  стручни радник на пословима социјалног рада у Канцеларији за материјална   

                    давања: 6 извршилаца 
•  Стручни радник на пријему: 1 извршилаца 

 
2.  Служба за заштиту деце и младих  
•  Руководилац: 1 извршилац 
•  Супервизор: 2 извршилаца 
•  Водитељ случаја: 12 извршилаца 

 
 
3.    Служба за заштиту одраслих и старих 
•  Руководилац: 1 извршилац 
•  Супервизор: 1 извршилац 
•  Водитељ случаја: 6 извршилаца 
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3.   Служба за финансијско-административне и техничке послове 
•  Руководилац – шеф рачуноводства : 1 извршилац 
•  Ликвидатор: 1 извршилац 
•  Благајник: 1 извршилац 
•  Дактилограф: 2 извршилаца  
•  Возач: 3 извршилаца 

 
4.   Служба за локалне услуге 
       Руководилац: 1 извршилац 
       Центар за саветовање и подршку породици  
       Стручни радник на саветодавно-терапијским и социјално-едукативним пословима :     
        2 извршилаца 
       Дневни боравак за децу и омладину  са поремећајем у друштвеном понашању                               
       Стручни радник на услугама у заједници: 1 извршилаца 
 
5.   Послови планирања и развоја:  
•  Стручни радник на пословима планирања, развоја и извештавања: 1 извршилац 
•  Социолог: 1 извршилац 
•  Техничар одржавања информационих система и технологија: 1 извршилац 
•  Преводилац: 1 извршилац 

 

Члан 20. 

У  Центру за социјални рад образују се стална и повремена стручна и саветодавна тела. 

 

Стална тела Центра су: 

•   Колегијум руководилаца 
•   Колегијум службе 
•   Стална комисија органа старатељства 
 

Повремена тела су стручни тимови. 

Члан 21. 

Колегијум  руководилаца је саветодавно тело директора и њиме управља директор. У раду 
колегијума учествују руководиоци организационих јединица.  

Колегијум руководилаца помаже директору у доношењу управљачких одлука које се односе 
на унутрашњу организацију рада и предузимање мера за унапређење ефикасности и економичности у 
обављању послова. 
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Колегијум руководилаца разматра општа питања и доноси закључке од значаја за 
унапређење стручног рада, додатног образовања запослених, унапређење положаја корисника, 
остваривање сарадње са другин установама и удружењима грађана и остваривање стручне сарадње и 
координације између организационих јединица Центра. 

 

Члан 22. 

Колегијум службе је стручно тело. 

У раду колегијума службе учествују: 

•   Руководилац  службе  
•   Супервизор 
•   Водитељи случаја 
 

Колегијум службе разматра питања и доноси закључке од значаја за рад службе и 
унапређење стручних процедура у раду са корисницима. 

 

Члан 23. 

Стална комисија органа старатељства формира се у складу са законом ради извршења 
послова пописа и процене вредности имовине малолетних и пунолетних штићеника. Начин рада, 
састав и финансирање сталне комисије прописује министар надлежан за породичну заштиту. 

 

Члан 24. 

Стручни тим је стручно тело у чијем раду учествују: 

•   супервизор 
•   водитељ случаја и 
•   стручњаци посебних специјалности из или изван организационе јединице  
центра, односно из других установа и организација. 
 

Стручни тим се образује одлуком руководиоца службе, односно супервизора, а на предлог 
водитеља случаја када овај процени да је потребна помоћ или додатна стручна подршка стручњака 
других специјалности ради извршења процене стања и потреба појединог корисника, планирања 
активности, пружања услуга и предузимања мера правне заштите појединог корисника.  

Стручни тим се обавезно формира одлуком  руководиоца службе  : 

1.  Када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима 
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одређени да се обављају тимски (нпр.процена опште подобности будућих усвојитеља, хранитеља и 
старатеља), 

2.  Када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења, 
3.  Када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља, 
4.  Када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који 

прелазе оквире редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања његовом 
имовином, 

5.  Када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за располагање имовином 
штићеника, односно располагање имовином детета под родитељским старањем.  

 

У случајевима из става 3. овог члана, тачка 2,3,4,5,  у раду стручног тима, поред супервизора, 
водитеља случаја и стручњака потребних специјалности, обавезно учествује правник и  руководилац 
службе.  

Стручни тим о питањима из става 3. овог члана доноси посебан закључак који се уноси у 
записник који потписују сви присутни чланови стручног тима, а који се без одлагања прослеђује 
правнику ради израде одговарајућег управног акта.  

 

IV  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОПИС ПОСЛОВА 

 

Члан 25. 

Директор Центра  

    Директор Центра је одговорДиректор Центра је одговоран за законитост рада, поштовање стандарда стручног ан за законитост рада, поштовање стандарда стручног 
рада, унутрашњу и рада, унутрашњу и спољспољнну координацијуу координацију, планирање, организовање, планирање, организовање  и контролу рада и контролу рада 
запослених.запослених.  

  Посебни услови  за именовање  и Посебни услови  за именовање  и избор директора су предвиђени Сизбор директора су предвиђени Сттататутом Центра за утом Центра за 
социјални рад Града Суботице, а у складу са социјални рад Града Суботице, а у складу са Законом о социјалној заштити.Законом о социјалној заштити. 

 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  

Члан 26Члан 26..  

Руководилац Руководилац правне правне службеслужбе  
 

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области правних наука по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
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2) на основним студијама у области правних наука у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 3 година радног искуства у области социјалне заштите                                                                    
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштита и 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла:Општи опис посла:  

--обезбеђује планирањеобезбеђује планирање  и управљање обимом посла унутар службе,и управљање обимом посла унутар службе,  унутрашњу координацију, унутрашњу координацију, 
поштпоштоовање стандарда стручног рада, законитост рада и поштовање рокова и процедуравање стандарда стручног рада, законитост рада и поштовање рокова и процедура  
--организује и распоређује стручне раднике и друге раднике у оквиру Службеорганизује и распоређује стручне раднике и друге раднике у оквиру Службе  
--врврши контролу ажурности поступањаши контролу ажурности поступања,,  односно контролу поштовања законом, подзаконским односно контролу поштовања законом, подзаконским 
актима и посебним упуствима прописаних и утврђених рокова за поступањеактима и посебним упуствима прописаних и утврђених рокова за поступање  и утврђених и утврђених 
обавеза у вођењу евиденције и документације о корисникуобавеза у вођењу евиденције и документације о кориснику  
--обезбеђује расподелуобезбеђује расподелу  предмета, према унапредпредмета, према унапред  утврђеним процедурамаутврђеним процедурама  и критеријумима на и критеријумима на 
нивоу установе, стручни радницима и нивоу установе, стручни радницима и води рачуна о подједнакој оптерећености и води рачуна о подједнакој оптерећености и 
рационалном коришћењу радног времена сваког стручног радника и другог радника у оквиру рационалном коришћењу радног времена сваког стручног радника и другог радника у оквиру 
Службе.Службе.  
--обезбеђује административну подршку, просторне и техничке условобезбеђује административну подршку, просторне и техничке услове за несметан рад е за несметан рад 
стручних радника са корисником и обављање супервизијског процесастручних радника са корисником и обављање супервизијског процеса  
--врши контролу извршења законом, подзаконским актима, посебним упутствима и врши контролу извршења законом, подзаконским актима, посебним упутствима и 
стандардима прописаних и утврђених обавеза у вођењу евиденције и документације о стандардима прописаних и утврђених обавеза у вођењу евиденције и документације о 
кориснику и радукориснику и раду  са корисникомса корисником  
--прима предмета из пријемне канцеларије које распоређује стручним радницимаприма предмета из пријемне канцеларије које распоређује стручним радницима  
--oбавља комуникацију и координира рад Службе са другим Службама унутар Центраoбавља комуникацију и координира рад Службе са другим Службама унутар Центра  
--обавља комуникацију и координира рад службе са службама и институцијама у локалној обавља комуникацију и координира рад службе са службама и институцијама у локалној 
зајзаједници едници   
--прати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени на рад у прати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени на рад у 
СлужбиСлужби  
--одређује ментора за сваког од њих и са њим сачињава планове и програме њиховог стручног одређује ментора за сваког од њих и са њим сачињава планове и програме њиховог стручног 
оспособљавањаоспособљавања  
--сачињава операционалне планове и програме рада Службсачињава операционалне планове и програме рада Службее  (месечне, кварталне и годишње)(месечне, кварталне и годишње)  
--сачињава извештаје о раду Службесачињава извештаје о раду Службе  (месечне, кварталне и годишње)(месечне, кварталне и годишње)    
--руководи Колегијумом служберуководи Колегијумом службе  
--учествује у раду Колегијума руководилацаучествује у раду Колегијума руководилаца  
--учествује у пословима планирања и развојаучествује у пословима планирања и развоја  
--може обављати послове стручног радника на може обављати послове стручног радника на управноуправно--правним пословимаправним пословима  
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података    
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--обавља обавља и друге послове по налогу директора или ако то захтеваи друге послове по налогу директора или ако то захтева   потреба Службе или потреба Службе или 
повећани обим послова повећани обим послова                                     
-обезбеђује припрему материјала за седнице Управног и Надзорног одбора;  
--ненепосредно је одговоран директору.посредно је одговоран директору.  
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Члан 27Члан 27..  

Стручни радник на управноСтручни радник на управно--правним пословимаправним пословима  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области правних наука по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) на основним студијама у области правних наука у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                                     
- 1 година радног искуства у струци                                                                                                         
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштита и 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла:Општи опис посла:  

-решава у првостепеном поступку о правима грађана из области социјалне и породично-
правне заштите у појединачним управним стварима; 
-примењује управно-процесна правила у вођењу поступка, као и појединачна управнижа 
аката у стварима чије је решавање законом поверено установама социјалне заштите;  
-учествује у поступку нагодбе и посредовање у брачним споровима; 
-вођења евиденције и издавања уверења о штићеницима, издржаваним лицима, лицима према 
којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена мера заштита од 
насиља у породици, усвојењу, храњеништву, укњижби заложног права корисника, свим 
предметима по жалби, предметима у којима се Центар појављује као странка у судском 
спору и др. чињеницама у складу са законом  
-  прати законске и друге прописе и указује на обавезе које проистичу из њих; 
-  врши процену испуњености законских услова за стицање подобности пружаоца услуга 
породичног смештаја и усвојитеља, учетвује у поновној процени хранитеља и припрема 
уговоре са њима; 

-  послове информисања, правна подршка у вођењу случаја, учешће у процени, планирању 
и реализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите, у сарадњи са запосленим 
на стручним пословима у социјалној заштити; 

-  обавља послове издавања, продужења или одузимања лиценце за хранитеља; 
-  припрема тужбе, предлоге одговора на тужбе, улаже жалбе у споровима пред свим 
судовима и органима и другим организацијама; 

-  израђује уговоре  и даје правна тумачења у вези са јавним набавкама и израђује нацрте 
одлука и уговора, и спроводи поступак јавне набавке; 

-  пружа подршку пружаоцима услуга у остваривању њихових права; 
- обавља правно-техничке послове око избора за органе Установе.                                  
--да учествује у раду Колегијума службеда учествује у раду Колегијума службе                                                    
--да учествује у раду сталне Комисије органа старатељствада учествује у раду сталне Комисије органа старатељства                                                            
--да да учествује у раду Стручног тима којучествује у раду Стручног тима који се образује одлуком руководиоца надлежне Службе, и се образује одлуком руководиоца надлежне Службе, 
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односно супервизора, а на предлог водитеља случаја, када овај процени да му је потребна односно супервизора, а на предлог водитеља случаја, када овај процени да му је потребна 
додатна помоћдодатна помоћ                                                                                                                                              
--да учествује у раду Стручног тимда учествује у раду Стручног тима који се обавезно формира одлуком руководиоца Службе а који се обавезно формира одлуком руководиоца Службе       
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву                                                                                                                                                                                                    
--стручно се усавршавастручно се усавршава                                                                                                    
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора  ако то захтева потреба ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора  ако то захтева потреба 
Службе или повећани обим послова  Службе или повећани обим послова                                                                                                                                                                                                      
--остварује сарадњу са Информацостварује сарадњу са Информационим системом надлежног Министарства ионим системом надлежног Министарства                                                             
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података                                                                                                            
--организује припрему радне верзије општих аката  Центра и стара се о спровођењу поступка 
њиховог усвајања;                                                                                                                    
--по потреби учествује у раду комисија, пружа стручну помоћ и учествује у припреми 
материјала;                                                                                              
--рради иади и  друге послове по налогу директора ако то захтева потреба друге послове по налогу директора ако то захтева потреба Центра Центра или повећан обим или повећан обим 
послова послова                                                                                                                                             
--непосредно одговоран руководиоцу Службенепосредно одговоран руководиоцу Службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду    
  

Члан 28Члан 28..  

Стручни радник нСтручни радник на пословима а пословима социјалног рада у социјалног рада у Канцеларији за материјална давањаКанцеларији за материјална давања  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама и више образовање на вишој школи у области 
социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 1 година радног искуства у струци                                                                                                           
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла 

--учествује у раду Колегијума службеучествује у раду Колегијума службе     
-пружа стручну помоћ корисницима у остваривању њихових права;  
--врши пријем захтева за новчану социјалну помоћврши пријем захтева за новчану социјалну помоћ  
--врвршши пријем захтева за додатак за помоћ и негу другог лицаи пријем захтева за додатак за помоћ и негу другог лица  
--прикупља документацију по службеној дужности код неуких странакаприкупља документацију по службеној дужности код неуких странака  
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--израђује налаз и мишљење у израђује налаз и мишљење у поступку утврђивања права на поступку утврђивања права на новчану социјалну помоћновчану социјалну помоћ, којим , којим 
се утврђује могућност пропуштене зараде, се утврђује могућност пропуштене зараде, број чланова породичног домаћинства и друге број чланова породичног домаћинства и друге 
чињенице чињенице   о којима не води службена евиденција, о којима не води службена евиденција, а а којкоје суе су  од утицаја на остваривање праваод утицаја на остваривање права  
--све чињенице које унсве чињенице које унесе у налаз и мишљење мора образложити, потписати , датумирати и есе у налаз и мишљење мора образложити, потписати , датумирати и 
поткрепити са извором податакапоткрепити са извором података  
--дужан је да са садржином налаза и мишљења упозна корисника , како би му пружио дужан је да са садржином налаза и мишљења упозна корисника , како би му пружио 
могућност да се у поступку изјасни о налазумогућност да се у поступку изјасни о налазу  
--израђује налаз код престанка израђује налаз код престанка и обуси обуставе права на новчану социјалну помоћтаве права на новчану социјалну помоћ  
--израђује налаз код промене у статусима корисникаизрађује налаз код промене у статусима корисника  
--сарађује са комисијом за оцену неспособности корисника и за процену телесног оштећењасарађује са комисијом за оцену неспособности корисника и за процену телесног оштећења  
--прикупља документацију за контролне прегледе код корисника додатка за помоћ и неприкупља документацију за контролне прегледе код корисника додатка за помоћ и не гу гу 
другог лицадругог лица  
--прати права корисникапрати права корисника  
--пружа помоћ у пружа помоћ у попуњавапопуњавањуњу  захтевзахтеваа  за остваривање права на за остваривање права на новчану социјалну помоћновчану социјалну помоћ    на на 
прописаним обрасцима само за кориснике којима није додељен водитељ случајапрописаним обрасцима само за кориснике којима није додељен водитељ случаја  
--врши увид  у прилике подносиоца захтева обиласком на терврши увид  у прилике подносиоца захтева обиласком на терену , по налогу правника из ену , по налогу правника из 
Канцеларије за материјална давања или када процени да за тим постоји потребаКанцеларије за материјална давања или када процени да за тим постоји потреба  
--уколико теренским обиласком утврди да постоје индиције за потребом ангажовања уколико теренским обиласком утврди да постоје индиције за потребом ангажовања 
водитеља случаја о томе обавештава непосредног руководиоца који предузимводитеља случаја о томе обавештава непосредног руководиоца који предузима даље радње а даље радње и и 
о томе сачињава службену белешкуо томе сачињава службену белешку    
--разматра разматра захтеве захтеве и и предлаже одлукепредлаже одлуке   о једнократним новчаним помоћима корисника о једнократним новчаним помоћима корисника новчане новчане 
социјалне помоћи којисоцијалне помоћи који  немају додељеног водитеља случаја немају додељеног водитеља случаја   
--израђујеизрађује  предлогпредлог  о једнократнимо једнократним  новчаним новчаним помоћима помоћима   
--учествује учествује у поступку преиспитивања права на новчану социјалну помоћу поступку преиспитивања права на новчану социјалну помоћ  
--води евиденцију у Листу праћења о раду са корисницима води евиденцију у Листу праћења о раду са корисницима   
--израђује уверењаизрађује уверења  и овлашћењаи овлашћења  везана за остварење права на новчану социјалну помоћ и везана за остварење права на новчану социјалну помоћ и 
додатка за помоћ и негу другог лицадодатка за помоћ и негу другог лица  
--стара се о поверљивостара се о поверљивости податакасти података  
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--води евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисникомводи евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисником  
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора  ако то захтева потреба ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора  ако то захтева потреба 
ЦентраЦентра  или повећани обим послоили повећани обим послова ва   
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  

  
  

Члан 29Члан 29..  

Стручни радник на Стручни радник на пословима социјалног рада у пословима социјалног рада у пријемпријемној канцеларијиној канцеларији  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 
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2) високо образовање на основним студијама и више образовање на вишој школи у области 
социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                                  
- 1 година радног искуства у струци                                                                                                         
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла 

--вврши пријемрши пријем: : --  прихват прихват поднесака, поднесака, пријем пријем телефонских позива или остварује лични контакт телефонских позива или остварује лични контакт 
са подносиоцем или особом која је је пријавила случајса подносиоцем или особом која је је пријавила случај  
--пружа помоћ у састављању одговарајућег поднескапружа помоћ у састављању одговарајућег поднеска  
--врши пријемнуврши пријемну  процену поднескапроцену поднеска  
--пружа потребне информације корисникупружа потребне информације кориснику  
--упућује корисника на друге надлежне службе упућује корисника на друге надлежне службе     
--отвара случај у Центруотвара случај у Центру  
--ппри усменом обраћању подносиоцу Центра обавештава подносиоца о надлежностима и ри усменом обраћању подносиоцу Центра обавештава подносиоца о надлежностима и 
процедурипроцедури  у Центруу Центру, води стандардизован интервју и, води стандардизован интервју и  на основу података из разговора и на основу података из разговора и 
приложене документације попуњава приложене документације попуњава ППријемни лист.ријемни лист.  
--ууколико је поднесак упућен путем поште, факса, електронском поштом или слично, бележи колико је поднесак упућен путем поште, факса, електронском поштом или слично, бележи 
приспеће поднеска, разматра информације које садржи и проверава да ли је случај ранијеприспеће поднеска, разматра информације које садржи и проверава да ли је случај раније  био био 
на евиденцији Центра. на евиденцији Центра.   
--нна основу свих прикупљених информација доноси одлуку да ли ће подносиоца упутити на а основу свих прикупљених информација доноси одлуку да ли ће подносиоца упутити на 
друге надлежне службе у заједници или ће поднесак и Пријемни лист заједно са отвореним друге надлежне службе у заједници или ће поднесак и Пријемни лист заједно са отвореним 
ДДосијеом корисника проследити руководиоцу Службе надлежносијеом корисника проследити руководиоцу Службе надлежне за поступање по поднеску.е за поступање по поднеску.  
--ддужан је да прими сваки поднесак који му се предаје, као и да састави белешку о саопштењу ужан је да прими сваки поднесак који му се предаје, као и да састави белешку о саопштењу 
примљенпримљеномом  путем телефонапутем телефона, те подносиоцу пружи информације: , те подносиоцу пружи информације:   

oo     о надлежности и процедури која се спроводи у Центру поводом о надлежности и процедури која се спроводи у Центру поводом   
упућеног поднескупућеног поднескаа  

oo     дужини трајања поступкадужини трајања поступка  
oo     врсти помоћи и подршкврсти помоћи и подршкее  коју може да очекујекоју може да очекује  од Центраод Центра    
oo     о поверљивостио поверљивости  
oo     о потребној документацији која се уз поднесак прилажео потребној документацији која се уз поднесак прилаже   и очекивањима и очекивањима 
од подносиоцаод подносиоца  

oo     о законским прописима који регулишу начин учешћа странака у о законским прописима који регулишу начин учешћа странака у 
поступкупоступку  

--ууколико колико оцени да Центар није надлежан за пријем поднеска обавештава о томе подносиоца оцени да Центар није надлежан за пријем поднеска обавештава о томе подносиоца 
и упућује га другој и упућује га другој сслужби или органу надлежном за пријемлужби или органу надлежном за пријем  
--ууколико странка инсистира на пријему поднеска без обзира на претходно саопштење, колико странка инсистира на пријему поднеска без обзира на претходно саопштење, 
стручни радник на пријему је дужан да стручни радник на пријему је дужан да поднесак прими, проследи га на завођење у поднесак прими, проследи га на завођење у 
одговарајући регистар у складу са прописима које уређује канцеларијско пословање и одговарајући регистар у складу са прописима које уређује канцеларијско пословање и 
проследи га  без одлагања руководиоцу Службе за управнопроследи га  без одлагања руководиоцу Службе за управно --правне послове правне послове ради израде ради израде 
закључка о одбацивању поднесказакључка о одбацивању поднеска  
--ууколико је поднеколико је поднесак упућен путем поште, а садржина инфромација указује да је за сак упућен путем поште, а садржина инфромација указује да је за 
поступање по истом надлежан неки други орган или Служба, а не Центар, стручни радник на поступање по истом надлежан неки други орган или Служба, а не Центар, стручни радник на 
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пријему ће исти без одлагања проследити надлежном органу односно пријему ће исти без одлагања проследити надлежном органу односно сслужби и о томе у лужби и о томе у 
писаној форми обавестписаној форми обавестити подносиоца поднеска најдаље у року од 7 дана од дана пријема ити подносиоца поднеска најдаље у року од 7 дана од дана пријема 
поднеска. поднеска.   
--након приспећа налаза и мишљења првостепене коисије Републичког Фонда ПИО у након приспећа налаза и мишљења првостепене коисије Републичког Фонда ПИО у 
поступку признавања права на додатак за помоћ и нгу другог лица, права на увећани додатак поступку признавања права на додатак за помоћ и нгу другог лица, права на увећани додатак 
за туђу негу за туђу негу и помоћ, прослеђује се без одлагањаи помоћ, прослеђује се без одлагања  поступајућем поступајућем правникуправнику  
--ззахтеве странака које се тичу остваривања права на материјална давања (право на ахтеве странака које се тичу остваривања права на материјална давања (право на новчану новчану 
социјалну помоћсоцијалну помоћ, право на додатак за помоћ и негу другог лица, право на увећани додатак за , право на додатак за помоћ и негу другог лица, право на увећани додатак за 
туђу негу и помоћ)туђу негу и помоћ), након провере приложене документације потребне за остваривање права, након провере приложене документације потребне за остваривање права,,  
уколико процени да није потребно ангажовати водитеља случајауколико процени да није потребно ангажовати водитеља случаја , , прослеђује без одлагања прослеђује без одлагања 
руководиоцу Службе за правне послове, руководиоцу Службе за правне послове,   
--сстручни радник на пријему је дужан да тручни радник на пријему је дужан да сваки сваки поднесак проценподнесак процени са становишта приоритета и са становишта приоритета 
поступањапоступања. .   
--ууколико оцени да је потребно неодложно колико оцени да је потребно неодложно поступањепоступање  обавештаваобавештава  руководиоруководиоцаца  надлежне надлежне 
Службе за заштиту корисникаСлужбе за заштиту корисника  
--уу  свим другим случајевима након извршене процене  у пријемни лист уписује предлог свим другим случајевима након извршене процене  у пријемни лист уписује предлог 
приоритета приоритета поступањапоступања  и пи предмет прослеђује руководиоцу надлежне Службе за заштиту редмет прослеђује руководиоцу надлежне Службе за заштиту 
корисникакорисника  
--ууколико пријемни радник процени да пријаву злостављања треба одбацити, дужан је да колико пријемни радник процени да пријаву злостављања треба одбацити, дужан је да 
попуњени пријемни лист достави на потврду супервизору надлежне Службе за заштиту попуњени пријемни лист достави на потврду супервизору надлежне Службе за заштиту 
корисника корисника и води Уписники води Уписник    одбачених пријаваодбачених пријава  
--ддаје налог административном раднику да све прихваћене поднеске заведе у складу са аје налог административном раднику да све прихваћене поднеске заведе у складу са 
прописима које уређује канцеларијско пословањепрописима које уређује канцеларијско пословање  
--даје налог администратору у оквиру архива да отвори досије корисника или пронађе већ даје налог администратору у оквиру архива да отвори досије корисника или пронађе већ 
постојећи као и да нпостојећи као и да новог корисника уведе у регистаровог корисника уведе у регистар  
--води регистар корисника услугаводи регистар корисника услуга  
--отвара досије корисника отвара досије корисника   
--уноси податке у компјутер о корисницима услуге социјалне заштите у складу са уноси податке у компјутер о корисницима услуге социјалне заштите у складу са 
ППравилником о вођењу евиденције и документацијеравилником о вођењу евиденције и документације  
--по налогу руководиоца Служби за заштитупо налогу руководиоца Служби за заштиту  корисника формира породични досијекорисника формира породични досије  
--ууколико се пријемном раднику обрати корисник коме је већ додељен водитељ случаја колико се пријемном раднику обрати корисник коме је већ додељен водитељ случаја 
захтевом за једнократном захтевом за једнократном новчаномновчаном  помоћи, пријемни радник је дужан да га упути ка помоћи, пријемни радник је дужан да га упути ка 
водитељу случајаводитељу случаја  
--ууколико се пријемном раднику обрати коколико се пријемном раднику обрати корисник који остварује право рисник који остварује право на новчану социјалну на новчану социјалну 
помоћпомоћ, а нема додељеног водитеља случаја, пријемни радник је дужан да га упути у , а нема додељеног водитеља случаја, пријемни радник је дужан да га упути у 
Канцеларију за материјална давања, надлежномКанцеларију за материјална давања, надлежном  стручном радникустручном раднику  
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података  
--интервенише и обавља рад по поинтервенише и обавља рад по позивузиву  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора ако то захтева потреба ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора ако то захтева потреба 
Службе или повећани обим послова   Службе или повећани обим послова     
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  
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Члан 30Члан 30..  

Административно-технички радник службе  

Захтевана стручна спрема: 

-стечено средње образовање у трајању од 4 године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                            
- 1 година радног искуства у струци                                                                                            

Општи опис посла 

-по налогу правника куца текстове на основу концепта и диктата  
-издаје уверења о свим чињеницама о којима се води службена евиденција по налогу 
правника 
-по налогу директора и руководиоца куца текстове на основу концепта и диктата 
-израда спискова и потврда различитих врста за запослене радника, као и израда захтева за 
здравствено осигурање запослених 
-врши компјутерско раздуживање захтева 
-фотокопира и припрема све обрасце и потребан материјал за рад Службе 
-обезбеђује поверљивост података 
-ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора ако то захтева потреба 
Службе или повећани обим послова  
-прима и евидентира сву пошту непосредно пристиглу од достављача, поштара или курира, 
као и електронску пошту приспелу на електронску адресу Центра, заводи је у интерне 
доставне књиге 
-примљену пошту доставља директору на увид  
-пошту која се односи на кориснике услуге Центра упућује у Пријемну канцеларију  
-пошту која се тиче финансија или општег пословања рада Центра доставља надлежном 
запосленом 
-пакује и експедује сву пошту из Центра, води контролник поштарине (марке, коверте и сл.), 
предаје исту у пошту  
-чува и одговара за употребу печата и штамбиља 
-врши упис података у базу података 
-прима молбе и захтеве странака, сређује и чува документацију из делокруга рада Центра  
-заводи поднеске по налогу стручног радника на пријему у одговарајући регистар у складу са 
прописима које уређује канцеларијско пословање 
-на крају сваке календарске године дужан је да сачува у штампаној и електронској форми све 
податке које у току године компјутерски обради 
-у току године води евиденцију у виду сакупљања документације која се чува у   архиви (а/а) 
-ради све административне послове у оквиру Службе 
-једном годишње издваја предмете у пасиву у сарадњи са радником  на планирању и развоју, 
а по налогу руководиоца надлежне Службе за заштиту корисника 
-учествује у излучивању архивског материјала  
-обавља послове оператера на телефонској централи а у случају тренутне одсутности дужан 
је да обезбеди замену на централи 
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-ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора ако то захтева потреба 
Службе или повећани обим послова 
-помаже раднику у пријемној канцеларији и социологу у прикпљању података за извештаје 
-припрема пословне састанке и пријем пословних партнера 
-организује пословна путовања    
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду 

 
  

СЛУЖБА ЗА СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЗАШТИТУ ДЕЦЕЦЕЕ  И И МЛАДИХМЛАДИХ  

Члан 32Члан 32..  

Руководилац службеРуководилац службе  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 3 година радног искуства у струци                                                                                                          
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштита           
и прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла:Општи опис посла:  

--обезбеђује унутрашњу координацијуобезбеђује унутрашњу координацију  и организацију, и организацију, планирање и управљање планирање и управљање обимом обимом посла посла 
унутар Службе, поштовање стандарда стручног рада, законитост рада и поштовање рокунутар Службе, поштовање стандарда стручног рада, законитост рада и поштовање рокова и ова и 
процедурапроцедура  
--организује и распоређује стручне раднике у оквиру организационе јединице организује и распоређује стручне раднике у оквиру организационе јединице   
--обезбеђује административну подршку просторне и техничке услове за несметан рад обезбеђује административну подршку просторне и техничке услове за несметан рад 
стручног рада са корисником и обављање супервизиског процесастручног рада са корисником и обављање супервизиског процеса  
--врши контролу ажурностиврши контролу ажурности  поступања , односно контролу поштовања закона, позаконским поступања , односно контролу поштовања закона, позаконским 
актима и посебним упуствима прописаних утврђених рокова за поступањеактима и посебним упуствима прописаних утврђених рокова за поступање  
--врши контролу извршења законом, позаконским актима, посебним упуствима и врши контролу извршења законом, позаконским актима, посебним упуствима и 
стандардима прописаних и утврђених обавеза у вођењу естандардима прописаних и утврђених обавеза у вођењу евиденције и документације о виденције и документације о 
кориснику и раду са корисникомкориснику и раду са корисником  
--прима предмете из пријемне канцеларије које распоређује водитељима случајаприма предмете из пријемне канцеларије које распоређује водитељима случаја  
--врши расподелу предмета према унапред утврђеним процедурама и критеријумима на нивоу врши расподелу предмета према унапред утврђеним процедурама и критеријумима на нивоу 
Службе стручним радницима Службе стручним радницима ––  водитељводитељима случаја  и води рачуна о подједнакој има случаја  и води рачуна о подједнакој 
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оптерећености и рационалном коришћењу радног времена сваког стручног радника оптерећености и рационалном коришћењу радног времена сваког стручног радника 
запосленог у Службизапосленог у Служби  
--обавља комуникацију и координира рад Службе са другим Службама унутар Центра на обавља комуникацију и координира рад Службе са другим Службама унутар Центра на 
нивоу конкретног предмета или посебнонивоу конкретног предмета или посебног радног задаткаг радног задатка  
--обавља комуникацију и координира рад Службе са Службама и институцијама у локалној обавља комуникацију и координира рад Службе са Службама и институцијама у локалној 
заједници на нивоу конкретног случаја или посебног радног задатказаједници на нивоу конкретног случаја или посебног радног задатка  
--прати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени у Службипрати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени у Служби  
--ообебезбеђујезбеђује  ментора за сваког приправника и волонтера и са ментором сачуњава планове и ментора за сваког приправника и волонтера и са ментором сачуњава планове и 
програме њиховог стручног оспсобљавањапрограме њиховог стручног оспсобљавања  
--сачињава операционалне планове и програме рада Службесачињава операционалне планове и програме рада Службе  (месечне, кварталне и годишње)(месечне, кварталне и годишње)  
--сачињава извештаје о раду Службесачињава извештаје о раду Службе  (месечне, квар(месечне, кварталне и годишње)талне и годишње)    
--води еведенцијводи еведенције о корисницима Службее о корисницима Службе  
--руководи Колегијумом служберуководи Колегијумом службе  
--учествује у раду Колегијума руководиоца учествује у раду Колегијума руководиоца   
--учествује у пословима планирања и развојаучествује у пословима планирања и развоја  
--перманентно информише локалну заједницу о  потребама корисника ове Службе и перманентно информише локалну заједницу о  потребама корисника ове Службе и 
капацитеткапацитетима Центра да одговори на њихове потребеима Центра да одговори на њихове потребе  
--обавезно формира стручни тим у складу са чланом обавезно формира стручни тим у складу са чланом 1010. овог Правилника. овог Правилника  
--доноси одлуку о формирању Стручног тима на предлог супервизора и водитеља случаја доноси одлуку о формирању Стручног тима на предлог супервизора и водитеља случаја 
када овај процени да је потребна помоћ или додатна стручна подркада овај процени да је потребна помоћ или додатна стручна подршка стручњака других шка стручњака других 
специјалности ради извршења процена, стања и потреба појединих корисника, планирања специјалности ради извршења процена, стања и потреба појединих корисника, планирања 
активности, пружања услуга и предузимања мера правне заштите појединих корисникаактивности, пружања услуга и предузимања мера правне заштите појединих корисника                        
--обавља послове супервизије и то: обавља послове супервизије и то:     

oo     обезбеђује поштовање стобезбеђује поштовање стандарда стручног рада и доприноси квалитету андарда стручног рада и доприноси квалитету 
услуга тако што координира, усмерава, обучава,услуга тако што координира, усмерава, обучава,  подстиче и евалуира подстиче и евалуира 
развој  стручних компетенција водитеља случаја како би се постигли развој  стручних компетенција водитеља случаја како би се постигли 
оптимални ефекти у задовољавању  потреба корисникаоптимални ефекти у задовољавању  потреба корисника  

oo     подржава стручне раднике подржава стручне раднике ––  водитеље случаја организујући водитеље случаја организујући 
супервизијски процес као аутетичан, поверљив, професионалан, супервизијски процес као аутетичан, поверљив, професионалан, 
неутралан, објективан, и односећи се према  водитељу случаја са неутралан, објективан, и односећи се према  водитељу случаја са 
уважавањемуважавањем  

oo     поред супервизијских послова може уз одобрење непосредног поред супервизијских послова може уз одобрење непосредног 
руководиоца  обављати и послове руководиоца  обављати и послове водитеља случаја уколико то не водитеља случаја уколико то не 
ремети процес супервизије и није у супротности са интересима ремети процес супервизије и није у супротности са интересима 
корисникакорисника  

oo     обезбеђује структуирани тренинг на радном месту за све новозапослене обезбеђује структуирани тренинг на радном месту за све новозапослене 
стручне раднике у оквиру Службе по налогу директора , а у стручне раднике у оквиру Службе по налогу директора , а у 
прописаном броју часова прописаном броју часова   

oo     тртренинг (обуку)  мора да започне у току првог месеца рада од дана енинг (обуку)  мора да започне у току првог месеца рада од дана 
ступања новозапосленог на посао и да је заврши  до навршеног 4ступања новозапосленог на посао и да је заврши  до навршеног 4--тог тог 
месеца од дана ступања на посаомесеца од дана ступања на посао  

oo     обезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса обезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса 
корисникакорисника  

oo     организује и реализује организује и реализује   поступак супервизије у свим фазама стручног поступак супервизије у свим фазама стручног 
рада код пријема, почетне процене, процене, планирања, евалуације и рада код пријема, почетне процене, процене, планирања, евалуације и 
поновног прегледапоновног прегледа  

oo     учествује у раду Стручног тима и даје предлог за формирање истогучествује у раду Стручног тима и даје предлог за формирање истог  
oo     сачињава годишње извештаје о раду стручног радника сачињава годишње извештаје о раду стручног радника --водитељаводитеља  
случаја чији рад супервизираслучаја чији рад супервизира  
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oo     предлаже планове и програме стручног усавршњавања стручних предлаже планове и програме стручног усавршњавања стручних 
радникарадника  

oo     може сагласно својим посебним знањима и вештинама обављати и може сагласно својим посебним знањима и вештинама обављати и 
специјализоване сручне послове, односно пружати услуге корисницима  специјализоване сручне послове, односно пружати услуге корисницима  
као што су: индивидуално и грукао што су: индивидуално и групно саветовање, посредовањепно саветовање, посредовање--
медијација, социомедијација, социо--едукативне активности, процена опште и посебне едукативне активности, процена опште и посебне 
подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.), уколико подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.), уколико 
то не ремети процес супервизије и није у супротности са интересима то не ремети процес супервизије и није у супротности са интересима 
корисникакорисника  

  
--сачисачињњава годишњеава годишње  извештаје о раду Центраизвештаје о раду Центра  
--сачињава годишње програме о раду Центрасачињава годишње програме о раду Центра  
--сачињава годишње статистичке извештајесачињава годишње статистичке извештаје  
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву  
--ради и друге послове по налогу директора или ако то захтевради и друге послове по налогу директора или ако то захтева потреба Службе или повећани а потреба Службе или повећани 
обим пословаобим послова  
--ненепосредно је одговоран директору.посредно је одговоран директору.  

  
  

Члан 33Члан 33..  

СупервизорСупервизор  службеслужбе  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године у области социјалног рада, 
психологије, педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                                 
- 5 година радног искуства у струци                                                                                                            
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла: 

--успостауспоставља константну сарадњу и комуникацију са руководиоцем Службе вља константну сарадњу и комуникацију са руководиоцем Службе   
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--обезбеђује поштовање стандарда стручног рада обезбеђује поштовање стандарда стручног рада и доприноси квалитету услуга тако што и доприноси квалитету услуга тако што 
координкоординираира, усмерава, , усмерава, обучава, обучава, подстиподстичече  и еваи евалулуираира  развој развој   стручнстручних компетенција их компетенција 
водитеља случаја водитеља случаја како би секако би се  ппостигостиглили  оптималноптималнии  ефектефектии  у задовољавању  потреба корисникау задовољавању  потреба корисника  
--подржава стручне раднике подржава стручне раднике ––  водитеље случаја организујући супервизијски процес као водитеље случаја организујући супервизијски процес као 
аутетичан, поверљив, професионалан, неутраланаутетичан, поверљив, професионалан, неутралан,,  објективан, објективан, ии  односећи се према  водитељу односећи се према  водитељу 
случаја са уважавањемслучаја са уважавањем  
--у у обавези је да потврди попуњени Пријемни лист уколико се одбацује пријава злостављањаобавези је да потврди попуњени Пријемни лист уколико се одбацује пријава злостављања  
--поред супервизијских послова може уз одобрење поред супервизијских послова може уз одобрење непосредног непосредног руководиоца  обављати и руководиоца  обављати и 
послове водитеља случаја уколико то не ремети процес супервизије и није у супротности сапослове водитеља случаја уколико то не ремети процес супервизије и није у супротности са  
интересима корисникаинтересима корисника  
--обезбеђује структуирани тренинг на радном месту за све новозапослене стручне раднике у обезбеђује структуирани тренинг на радном месту за све новозапослене стручне раднике у 
оквиру Службе по налогу директора , а у прописаном броју часова оквиру Службе по налогу директора , а у прописаном броју часова   
--тренинг (обуку)  мора да започне у току првог месеца рада од дана ступања новозатренинг (обуку)  мора да започне у току првог месеца рада од дана ступања новозапосленог посленог 
на посао и да је заврши  до навршеног 4на посао и да је заврши  до навршеног 4--тог месеца од дана ступања на посаотог месеца од дана ступања на посао  
--обезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса корисникаобезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса корисника  
--организује и реализује  поступак супервизије у свим фазама стручног радаорганизује и реализује  поступак супервизије у свим фазама стручног рада  код пријема, код пријема, 
почетне процепочетне процене, процене, планирања, евалуације и поновног прегледане, процене, планирања, евалуације и поновног прегледа  
--учествује у раду Колегијума службеучествује у раду Колегијума службе  
--учествује у раду Стручног тима и учествује у раду Стручног тима и даје предлог за формирање истогдаје предлог за формирање истог  
--обавештаваобавештава  руководиоцруководиоцаа  Службе мере у случајевима непрофесионалног, незаконитог и Службе мере у случајевима непрофесионалног, незаконитог и 
некомпетентног понекомпетентног понашања водитеља случајанашања водитеља случаја  
--сачињавасачињава  годишње извештаје о годишње извештаје о напретку у раду водитеља случаја инапретку у раду водитеља случаја и   стстручног радника ручног радника   чији чији 
рад супервизирарад супервизира  и предлаже планове и програме стручног усавршавања стручних радникаи предлаже планове и програме стручног усавршавања стручних радника  
--у домену едукативно развојне функције упознаје приправника у домену едукативно развојне функције упознаје приправника и ново запослене раднике са и ново запослене раднике са 
радним задацима радним задацима ––  супервизор супервизор --  менторментор  
--предлаже планове и програме стручног усавршњавања стручних радникапредлаже планове и програме стручног усавршњавања стручних радника  
--може може сагласно својим посебним знањима и вештинама обављасагласно својим посебним знањима и вештинама обављати и ти и специјализоване сручне специјализоване сручне 
пословепослове, односно, односно  пружапружати ти услуге корисуслуге корисницима ницима   као што су: као што су: индивидуалноиндивидуално  и и групно групно 
саветовање, саветовање, посредовањепосредовање--медијација, медијација, социосоцио--едукативне активности, предукативне активности, процена оцена опште и опште и 
посебне посебне подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.), уколико то не ремети подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.), уколико то не ремети 
процес супервизије и није у супротности са ипроцес супервизије и није у супротности са интересима корисникантересима корисника  
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву  
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то захтева ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то захтева 
потреба Службе или повећани обим пословапотреба Службе или повећани обим послова  
--  непосредно је одгонепосредно је одговоран руководиоцу службеворан руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  

  

Члан 34Члан 34..  

Водитељ случајаВодитељ случаја  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 
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2) високо образовање на основним студијама и више образовање на вишој школи у области 
социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 1 година радног искуства у струци                                                                                                          
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла  
 
- упознаје корисника са могућностима службе и његовим правима 
--задужују се конкретним случајем који процењује  и координира поступзадужују се конкретним случајем који процењује  и координира поступкомком  процене потреба процене потреба 
корисникакорисника,,  предузима мере предузима мере и и координира предузимање мера у заштити и подршци координира предузимање мера у заштити и подршци 
кориснику, користећи потенцијале Центра и других служби и рескориснику, користећи потенцијале Центра и других служби и ресурса у локалној заједнициурса у локалној заједници  
--води рачуна да се води рачуна да се у свим фазама поступка пружања услуга корисникуу свим фазама поступка пружања услуга кориснику ,,  у складу са у складу са 
професионалним стандардима и етикомпрофесионалним стандардима и етиком,,  обезбеђује остваривање најбољег интереса обезбеђује остваривање најбољег интереса 
корисникакорисника  
--у свим фазама поступка упознаје корисника са могућностима у свим фазама поступка упознаје корисника са могућностима сслулужбе и о његовом праву да жбе и о његовом праву да 
активно учествује у поступку заштите, а посебно у поступку доношења одлука које се њега активно учествује у поступку заштите, а посебно у поступку доношења одлука које се њега 
тичу тичу   
--поштује приватност корисника и чува поверљивост информација о корисникупоштује приватност корисника и чува поверљивост информација о кориснику  
--организује и реализује пружање услуга и обезбеђења мера правне организује и реализује пружање услуга и обезбеђења мера правне заштите конкретном заштите конкретном 
кориснику у свим фазама стручног радакориснику у свим фазама стручног рада  код пријема, почетне процене, процене, планирања, код пријема, почетне процене, процене, планирања, 
имплементације, евалуације и поновне проценеимплементације, евалуације и поновне процене  
--координира рад на конкретном случају унутар координира рад на конкретном случају унутар сслужбе , као и других лужбе , као и других слслужби унутар Центра ужби унутар Центра 
и са и са сслужбама лолужбама локалне заједницекалне заједнице  
--одлучује, заједно са супервизором, о отварању рада на случају и планира почетну проценуодлучује, заједно са супервизором, о отварању рада на случају и планира почетну процену  
--дужан је да почетну процену реализује након отварања случаја, донете одлуке о нивоу дужан је да почетну процену реализује након отварања случаја, донете одлуке о нивоу 
приоритета  и да је заврши најдуже за 7 радних дана приоритета  и да је заврши најдуже за 7 радних дана   
--за одлуку о за одлуку о начину извештавања о резултатима почетне процене потребно му је одобрење начину извештавања о резултатима почетне процене потребно му је одобрење 
супервизора или руководиоца Службесупервизора или руководиоца Службе  
--о резултатима почетне процене извештава на обрасцима Почетна проценао резултатима почетне процене извештава на обрасцима Почетна процена--деца и млади , деца и млади , 
поштујући обавезу да о њима мора упознати :поштујући обавезу да о њима мора упознати :  

oo     родитеља или старатродитеља или старатеља детета, односно особу која се непосредно стара еља детета, односно особу која се непосредно стара 
о дететуо детету  

oo     особа или служба која је покренула поступак особа или служба која је покренула поступак   
oo     дете у складу са узрастом и зрелошћудете у складу са узрастом и зрелошћу  

--извештавање о налазима процене неће вршити уколико то може угрозити безбедност извештавање о налазима процене неће вршити уколико то може угрозити безбедност 
корисника, текућу или предвидљиву корисника, текућу или предвидљиву истрагу у предкривичном и кривичном поступкуистрагу у предкривичном и кривичном поступку  
--сваку одлуку коју донесе у току почетне процене разматра са супервизоромсваку одлуку коју донесе у току почетне процене разматра са супервизором  
--све одлуке које се доносе морају бити записане и образложене у Листу праћења  све одлуке које се доносе морају бити записане и образложене у Листу праћења    
--одлучује, заједно са супервизором о потреби рада на усмеодлучује, заједно са супервизором о потреби рада на усмереној процени стања и потреба реној процени стања и потреба 
корисника, образлаже потребу усмерене процене и планира њену реализацијукорисника, образлаже потребу усмерене процене и планира њену реализацију  
--поступак усмерене процене мора завршити најдуже за 30 радних дана од дана окончања поступак усмерене процене мора завршити најдуже за 30 радних дана од дана окончања 
почетне процене , а у изузетним случајевима по одобрењу супервизора мпочетне процене , а у изузетним случајевима по одобрењу супервизора може се продужити оже се продужити 
ако није у супротности са закономако није у супротности са законом  за још највише 30 радних даназа још највише 30 радних дана  
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--усмерену процену обавезно спроводи у следећим случајевима :усмерену процену обавезно спроводи у следећим случајевима :  
oo     када је дете издвојено из породице да би му се се осигурала безбедносткада је дете издвојено из породице да би му се се осигурала безбедност  
oo     када се планира смештај детета ван породицекада се планира смештај детета ван породице  уз сагласност или без уз сагласност или без 
сагласности родитељасагласности родитеља  

oo     када случај уђе у у судску процедуру , а присутна је сложеност када случај уђе у у судску процедуру , а присутна је сложеност 
елемената који утичу на одлукуелемената који утичу на одлуку  

--о резултатима усмерене процене извештава на начин као и код почетне проценео резултатима усмерене процене извештава на начин као и код почетне процене  
-обавезно израђује налазе и стручно мишљење за потребе суда, других служби или установа 
и за потребе Центра у оквиру годишњег прегледа случаја ради евалуирања постојећих или 
укључивања нових података и извештавања о резултатима предузетих услуга и мера и 
сачињава посебне извештаје о кориснику; образлаже налаз и стручно мишљење о потребама, 
правима и интересима појединачног корисника пред другим управним и судским органима.  
--сачињава предлог плана пружања услуга и заједно са супервизором одлучује о њесачињава предлог плана пружања услуга и заједно са супервизором одлучује о његовом говом 
садржају, динамици реализације и роковима садржају, динамици реализације и роковима за евалуацијуза евалуацију  
--према сачињеном плану прати реализацију примењених услуга, уређује и координира према сачињеном плану прати реализацију примењених услуга, уређује и координира 
пружање подршке и пружа непосредну подршку корисникупружање подршке и пружа непосредну подршку кориснику  
--обавезан је да током рада са корисником донесе следеће планове: обавезан је да током рада са корисником донесе следеће планове:   

oo     почетни план услуга , најкасније 15 дана опочетни план услуга , најкасније 15 дана од када је започет рад са д када је започет рад са 
корисникомкорисником  

oo     план услуга и мера за породицу са планом сталности за дете , најкасније план услуга и мера за породицу са планом сталности за дете , најкасније 
60 дана од када је започео рад са корисником60 дана од када је започео рад са корисником  

oo     план за самостални живот/еманципацију младих пре навршених 14 план за самостални живот/еманципацију младих пре навршених 14 
годинагодина  

--за сву децу и младе који су издвоза сву децу и младе који су издвојени из породице родитеља дужан је да  најдаље 12 месеци јени из породице родитеља дужан је да  најдаље 12 месеци 
од доношења ревидира План услуга и мера за породицу са планом сталности за детеод доношења ревидира План услуга и мера за породицу са планом сталности за дете  
--доноси план посета и одређује учесталост и врсту контакта родитеља са дететомдоноси план посета и одређује учесталост и врсту контакта родитеља са дететом  
--у току рада на случају дужан је да са ку току рада на случају дужан је да са корисником контактира :орисником контактира :  

oo     најмање једном најмање једном месечномесечно,,  телефоном или непосредно са дететом и телефоном или непосредно са дететом и 
родитељем са којим дете живи , односно лицем које се стара о детету , родитељем са којим дете живи , односно лицем које се стара о детету , 
ако је у питању дете  које прима услуге према сачињеном плану и живи ако је у питању дете  које прима услуге према сачињеном плану и живи 
у својој кући, независно од тогау својој кући, независно од тога  ко обезбеђује услугеко обезбеђује услуге  

oo     најмање најмање двадва  непосредннепосреднаа  контактконтактаа  са дететом током првог месеца од са дететом током првог месеца од 
издвајања из породицеиздвајања из породице,,  и најмање једном месечно непосредни контакт и најмање једном месечно непосредни контакт 
после првог месеца,после првог месеца,  с тим да се део контакта одвија насамо са дететом и с тим да се део контакта одвија насамо са дететом и 
укључује и опсербацију места гукључује и опсербацију места где дете борави и спава, осим ако је дете де дете борави и спава, осим ако је дете 
смештено посредством центра за породични смештај, односно ако је на смештено посредством центра за породични смештај, односно ако је на 
смештају у установи, када је водитељ случаја у обавези да контакт са смештају у установи, када је водитељ случаја у обавези да контакт са 
дететом остварује најмање три пута годишњедететом остварује најмање три пута годишње  

--дужан је да све контакте бележи у дужан је да све контакте бележи у Листу праћења Листу праћења   
--сагледава, заједно са супервизором, резултате еваулације и доноси одлуку о потреби за сагледава, заједно са супервизором, резултате еваулације и доноси одлуку о потреби за 
поновном проценомпоновном проценом  
--заједно са супервизором врши преглед на основу резултата евалуације најмање сваких шест заједно са супервизором врши преглед на основу резултата евалуације најмање сваких шест 
месеци од дана доношења плана услуга осим уколимесеци од дана доношења плана услуга осим уколико планом није предвиђено да период ко планом није предвиђено да период 
буде краћи или уколико су посебним законом одређени други роковибуде краћи или уколико су посебним законом одређени други рокови  
--уколико дође до значајнихиј измена у потребама корисника и породице за зслугама, уколико дође до значајнихиј измена у потребама корисника и породице за зслугама, 
потребно је утврдити да ли корисник испуњава критеријуме за добијање услупотребно је утврдити да ли корисник испуњава критеријуме за добијање услугага  
--врши поновни преглед и евалуацију у сарадњи са корисником односно: са дететом врши поновни преглед и евалуацију у сарадњи са корисником односно: са дететом ––  у у 
складу са узрастом и зрелошћу, са родитељима, одраслим или старим корисникомскладу са узрастом и зрелошћу, са родитељима, одраслим или старим корисником--  у складу у складу 
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са способношћу за учешће у том поступку, ако и са старатељем и другим значајним са способношћу за учешће у том поступку, ако и са старатељем и другим значајним 
члачлановима породиценовима породице  
--уколико не може да обезбеди учешће корисника у поновном прегледу и евалуацији разлоге уколико не може да обезбеди учешће корисника у поновном прегледу и евалуацији разлоге 
за то образлаже и бележи у досијеу корисниказа то образлаже и бележи у досијеу корисника  
--пре окончања рада на случају, потребно је поново проценити потребе корисника и породице пре окончања рада на случају, потребно је поново проценити потребе корисника и породице 
за услугама и постоза услугама и постојеће ризикејеће ризике  
--дужан је да документује завршетак рада на случају и уз сагласност супервизора ће затворити дужан је да документује завршетак рада на случају и уз сагласност супервизора ће затворити 
рад на случају по предвиђеним критеријумима најкасније 90 дана од последњег директног рад на случају по предвиђеним критеријумима најкасније 90 дана од последњег директног 
контакта са корисником и одложити досије у пасивуконтакта са корисником и одложити досије у пасиву  
--води евиденцијуводи евиденцију  и документацију о кориснику и раду са корисником и документацију о кориснику и раду са корисником прописану законом и прописану законом и 
прописима донетим на основу законапрописима донетим на основу закона  
--сачињава посебне извештаје сачињава посебне извештаје ––  налазе и мишљења о кориснику и обезбеђује потребне налазе и мишљења о кориснику и обезбеђује потребне 
информације другим службама које пружају помоћ и подршку корисникуинформације другим службама које пружају помоћ и подршку кориснику  
--зазалаже се да кориснилаже се да корисницици  којикоји  сусу  услед свог стања иуслед свог стања илили  околности, неспособниоколности, неспособни  да се самда се самии  
старастарајују  о својим правима и интересимао својим правима и интересима,,  имаимајују  несметен приступ Комисијама за несметен приступ Комисијама за 
разврставање, имовинским Комисијама, дисциплинским школсразврставање, имовинским Комисијама, дисциплинским школскким Комисијама,им Комисијама,  судовима, судовима, 
управним и другуправним и другим органима који доносе одлуку о њиховим правима и интересимаим органима који доносе одлуку о њиховим правима и интересима  
--пред другим управним и судским органима образлаже налаз и стручно мишљење о пред другим управним и судским органима образлаже налаз и стручно мишљење о 
потребама, правима и интересима сваког појединачног корисникапотребама, правима и интересима сваког појединачног корисника  
--водитељ случајаводитељ случаја,,  сагласно својим посебним знањима и весагласно својим посебним знањима и вештинамаштинама,,  може може обављати и обављати и 
специјализоване специјализоване пружати и директне услуге корисницима као што су: индивидуално и пружати и директне услуге корисницима као што су: индивидуално и 
групно саветовање, медијација, социогрупно саветовање, медијација, социо--едукативне активности, процена подобности едукативне активности, процена подобности 
родитеља, могућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.родитеља, могућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.  
--стручни раднистручни радник к --  водитељ случаја не можеводитељ случаја не може  бити старатељ нити можебити старатељ нити може  пружати услуге пружати услуге 
посредовањепосредовање--медијације кориснику чијим је случајем задуженмедијације кориснику чијим је случајем задужен  
--изузетно, изузетно, водитељ случаја може водитељ случаја може се поставити засе поставити за  привременог старатеља кориснику чијим је привременог старатеља кориснику чијим је 
случајем задуженслучајем задужен, осим у поступцима у вез, осим у поступцима у вези са лишењем пословне способности и лишењем и са лишењем пословне способности и лишењем 
родитељског правародитељског права  
--учествује у поступку нагодбе и посредовања у брачним споровимаучествује у поступку нагодбе и посредовања у брачним споровима  
--пружа стручну подршку у остваривању права на :пружа стручну подршку у остваривању права на :    новчану социјалну помоћ, новчану социјалну помоћ, додатак за додатак за 
помоћ и негу другог лица , као и увећани додапомоћ и негу другог лица , као и увећани додатак за помоћ и негу другог лицатак за помоћ и негу другог лица, , 
професионално оспособљавање професионално оспособљавање   
--доставља на захтев суда мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици доставља на захтев суда мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици 
који је тражио други овлашћени тужилацкоји је тражио други овлашћени тужилац  
--пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред коме се води поступружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред коме се води поступак у спору од пак у спору од 
заштите од насиља у породицизаштите од насиља у породици  
--учествује у раду сталне Комисије органа старатељстваучествује у раду сталне Комисије органа старатељства  
--учествује у раду стручног тима који се образује одлуком руководиоца Службе, односно учествује у раду стручног тима који се образује одлуком руководиоца Службе, односно 
супервизора, а на предлог водитеља случаја, када процени да му је потребнсупервизора, а на предлог водитеља случаја, када процени да му је потребна помоћ или а помоћ или 
додатна стручна помоћ стручњака друге специјалностидодатна стручна помоћ стручњака друге специјалности  
--учествује у раду Стручног тима који се обавезно фоучествује у раду Стручног тима који се обавезно формира одлуком рмира одлуком руководиоцаруководиоца  
--сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени 
васпитних надзораваспитних надзора  
--подноси извештајподноси извештај  о испуњењу васпитних налога јавном тужиоцу, односно судији за о испуњењу васпитних налога јавном тужиоцу, односно судији за 
малолетнике малолетнике   
--присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против малолетног присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против малолетног 
учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела), ставља предлог учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела), ставља предлог 
и упућује питањи упућује питање лицима која се саслушавајуе лицима која се саслушавају  
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--присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против 
малолетног учиниоца кривичног деламалолетног учиниоца кривичног дела  
--обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова 
када извршење меркада извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства е не може да започне или да се настави због одбијања или бекства 
малолетникамалолетника  
--стара се о извршењу васпитних мера посебних обавезастара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза  
--проверава извршења васпитних мера појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или проверава извршења васпитних мера појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или 
старатеља и указује им помоћ у извршењстаратеља и указује им помоћ у извршењу мереу мере  
--проверава извршења васпитне мере појачаног надзора у другој породици  и указује помоћ проверава извршења васпитне мере појачаног надзора у другој породици  и указује помоћ 
породици у којој је малолетник смештенпородици у којој је малолетник смештен  
--спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што брине о спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што брине о 
школовању малолетника, његовом запшколовању малолетника, његовом запослењу, одвајању од средине која на њега штетно ослењу, одвајању од средине која на њега штетно 
утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живиутиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи  
--стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка у стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка у 
установи за васпитање и образовање малолетникаустанови за васпитање и образовање малолетника  
--доставља суду и јавндоставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера ом тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера 
о чијем се извршењу старао чијем се извршењу стара  
--ради и друге послове у складу са својим образовним профиломради и друге послове у складу са својим образовним профилом                                                      
--о резултатима усмерене процене извештава на начин као и код почетне процене о резултатима усмерене процене извештава на начин као и код почетне процене на ОБрасцу на ОБрасцу 
број 2број 2--33  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву  
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то захтева ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то захтева 
потреба Службе или повећани обим послова  потреба Службе или повећани обим послова    
--врши стручни саветодавни рад са децом и младима и врши стручни саветодавни рад са децом и младима и њиховим родитељимањиховим родитељима  
--у породицама са поремећеним породичним односима у фази пре развода, развода и након у породицама са поремећеним породичним односима у фази пре развода, развода и након 
развода бракаразвода брака  
--у породицама са децом и омладином са поремећајима у друштвеном понашањуу породицама са децом и омладином са поремећајима у друштвеном понашању  
--у пороицама у рзику за издвајање децеу пороицама у рзику за издвајање деце  
--пружа стручну подршку и спружа стручну подршку и саветодавни рад  породицама:аветодавни рад  породицама:  

--    са децом и омладином са сметњама у психофизичком развојуса децом и омладином са сметњама у психофизичком развоју  
--    са децом и омалдином жртвама насиља, као и трговином деце и омладине и одраслихса децом и омалдином жртвама насиља, као и трговином деце и омладине и одраслих  

--врши процену зрелости малолетника за заснивање бракаврши процену зрелости малолетника за заснивање брака  
--обавља стручне послове социјалногобавља стручне послове социјалног  рада у предметима (случајевима) у којима није водитељ рада у предметима (случајевима) у којима није водитељ 
случаја, у којима се по закону или по потреби ангажује у тиму с обзиром на своје стручне случаја, у којима се по закону или по потреби ангажује у тиму с обзиром на своје стручне 
квалификације, знања и вештине које су поребне за дотични предмет (случај)квалификације, знања и вештине које су поребне за дотични предмет (случај)  

  

Члан Члан 3535..    

Послови социјалног рада 
Стручни радник социјалног рада, осим када се јавља у улози водитеља случаја и обавља 
послове водитеља случаја у складу са описом послова водитеља случаја из  овог Правилника, 
сагласно својим посебним знањима  и вештинама обавља послове члана тима, и то следеће 
послове: :   
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Општи пословиОпшти послови  

••     учествује у раду стручног тима који се образује одлуком руководиоца Службе, учествује у раду стручног тима који се образује одлуком руководиоца Службе, 
односно супервизора, а на предлог водитеља случаја, када процени да му је потребна односно супервизора, а на предлог водитеља случаја, када процени да му је потребна 
помоћ или додатна стручна помоћ стручњака друге специјалностипомоћ или додатна стручна помоћ стручњака друге специјалности  

••     учествучествује у раду стручног тима који се обавезно формира одлуком руководиоца ује у раду стручног тима који се обавезно формира одлуком руководиоца 
СлужбеСлужбе  

••     учествује у сачињавању предлога плана пружања услуга и заједно са водитељем учествује у сачињавању предлога плана пружања услуга и заједно са водитељем 
случаја и супервизором одлучује о његовом садржају, динамици реализације и случаја и супервизором одлучује о његовом садржају, динамици реализације и 
роковима за евалуацијуроковима за евалуацију  

••     израђизрађује  налазе и стручно мишљење за потребе суда, других служби и установа и за ује  налазе и стручно мишљење за потребе суда, других служби и установа и за 
потребе Центра у оквиру годишњег прегледа случаја ради евалуирања постојећих или потребе Центра у оквиру годишњег прегледа случаја ради евалуирања постојећих или 
укључивања нових података и извештавања о резултатима предузетих услуга и мера укључивања нових података и извештавања о резултатима предузетих услуга и мера   

••     доставља суду  извдоставља суду  извештај о току извршења  мере о чијем се извршењу стараештај о току извршења  мере о чијем се извршењу стара  
••     учествује и праћењу или самостално, у договору са водитељем случаја и учествује и праћењу или самостално, у договору са водитељем случаја и 
супервизором, према сачињеном плану прати реализацију примењених услугасупервизором, према сачињеном плану прати реализацију примењених услуга  

••     учествује у одлучивању, заједно са водитељем случаја, супервучествује у одлучивању, заједно са водитељем случаја, супервизором и другим изором и другим 
ангажованим стручним радницима, о резултатима евалуације и потреби за поновном ангажованим стручним радницима, о резултатима евалуације и потреби за поновном 
проценомпроценом  

••     пружа непосредну подршку корисникупружа непосредну подршку кориснику  
••     у току рада на случају контактира са корисником, по динамици и на начин који је у току рада на случају контактира са корисником, по динамици и на начин који је 
утврђен у тиму или одређен од стране утврђен у тиму или одређен од стране водитеља случаја или супервизора водитеља случаја или супервизора   

••     све контакте бележи у листу праћења све контакте бележи у листу праћења   
••     израђује уверења ради остварења права корисника пред другим органом или службом, израђује уверења ради остварења права корисника пред другим органом или службом, 
у складу са законом и другим прописом, из оквира послова Службе (нпр. уверење за у складу са законом и другим прописом, из оквира послова Службе (нпр. уверење за 
остварење права на родиостварење права на родитељски додатак)тељски додатак)  

••     учествује у обуци новозапослених у Одељењу, по утврђеном програму обукеучествује у обуци новозапослених у Одељењу, по утврђеном програму обуке  
••     обавезан је да се стручно усавршава у складу са прописаним стандардима и посебним 
планом стручног усавршавања у Служби односно Центру     

••     води евиденцију и документацијуводи евиденцију и документацију  о кориснику и раду са корисником о кориснику и раду са корисником   
  

 

Смештај у установу социјалне  заштите, смештај у хранитељску породицу, усвојење и 
старатељство 

 

•   прикупља потребне податаке, утврђује релевантне чињенице и обавља саветодавни и 
информативни рад са корисником и члановима породице корисника  

•   прикупља документе по службеној дужности  
•   израђује одговарајући налаз и мишљење 
•   попуњава прописане обрасце релевантне за остварење права односно коришћење 
услуге 

•   припрема корисника и релевантне чланове породице корисника, за смештај 
•   учествује у контактима са организацијом у којој се врши смештај корисника, ради 
обезбеђења места за корисника, те учествује у организовању припреме установе 
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односно друге породице и других корисника, за смештај корисника. Ове послове 
стручни радник обавља у складу са одговарајућим стандардима и процедурама 

•   реализује смештај – одвожење/превоз корисника до организације односно друге 
породице  

•   учествује у праћењу промена од утицаја на остварење/престанак смештаја односно 
промену облика заштите/улуге 

•   учествује у раду са корисником и/или његовом породицом, као и са члановима друге 
породице, у циљу припреме за излазак из оганизације односно друге ородице у којој 
је корисник на смештају. Ове послове стручни радник обавља у складу са 
одговарајућим стандардима и процедурама 

•   ради на организованом прихвату по изласку корисника из организације у којој је 
корисник на смештају односно из друге породице   

•   поред наведених послова у вези са смештајем корисника у установу, хранитељску 
породицу или у вези са усвојењем, у оквиру смештаја корисника у хранитељску 
породицу односно у оквиру усвојења, стручни радник обавља и следеће послове:  

o   евидентирање потенцијалних хранитељских породица, усвојилаца, 
потенцијалних корисника смештаја у хранитељску породицу, усвојеника  

o   учествује у спровођењу поступка процене опште подобности хранитеља, 
усвојитеља и старатеља 

o   учествује у и избору хранитељске породице, усвојилаца и старатеља 
o   учествује у спровођењу програма припреме потенцијалних хранитеља / 
хранитељских породица, усвојитеља  

o   учествује у спровођењу програма припреме корисника за смештај у 
хранитељску породицу, односно код усвојитеља   

o   учествује у спровођењу програма подршке хранитеља односно хранитељске 
породице код које се корисник налази на смештају, односно подршке 
усвојитеља  

o   учествује у спровођењу програма подршке корисника на смештају у 
хранитељској породици, односно подршке усвојеника 

 

Превентивни програми 

•   спроводи односно учествује у спровођењу превентивних програма у односу на 
појединце, породице у ризику и маргинализоване групе, њихово оспособљавање за 
продуктиван живот у заједници, одговорно родитељство и предупређење  зависности 
од социјалних служби 

•   спроводи стручне радње применом одговарајућих метода, организовањем и пружањем 
услуга ради спречавања настанка социјалних проблема, као што су: насиље у 
породици, преступништво младих, зависности од психо-активних супстанци и сл. 

•   промовише развијање волонтерских капацитета у заједници 
•   учествује односно спроводи кампање усмерене ка јачању грађанске свести и 
одговорности за задовољавање заједничких потреба, препознавање и отклањање 
проблема у заједници 
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Брачни спорови, помоћ и подршка породици и/или члану породице, поремећени породични 
односи 

•   спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и 
нагодба), у складу са својим стручним компетенцијама  

•   сачињава налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама  у којима се 
одлучује о заштити права детета или о вршењу односно лишењу родитељског права 

••     врши стручни односно саветодавни и одговарајући терапеутски рад са пороврши стручни односно саветодавни и одговарајући терапеутски рад са породицама дицама 
где су присутни поремећени породични односигде су присутни поремећени породични односи  

••     врши стручни саветодавни рад са децомврши стручни саветодавни рад са децом,,  младима и родитељима, у  породици са младима и родитељима, у  породици са 
поремећеним породичним односима у фази пре развода, развода и након развода поремећеним породичним односима у фази пре развода, развода и након развода 
бракабрака  

••     ради на мотивацији и пружању подршке у лечењу бради на мотивацији и пружању подршке у лечењу болести зависности, као и  олести зависности, као и  
душевних болестидушевних болести  

••     пружа стручну подршку и саветодавни рад породицама са децом са сметњама у пружа стручну подршку и саветодавни рад породицама са децом са сметњама у 
психофизичком развојупсихофизичком развоју  

••     врши процену зрелости малолетника за заснивање бракаврши процену зрелости малолетника за заснивање брака  
•   иницира поступке пред судом и/или другим органом за заштиту правиницира поступке пред судом и/или другим органом за заштиту права и интереса а и интереса 
дететадетета 

•   врши потребне процене и пише извештај у поступку одређивању и промене личног 
имена детета 

•   врши потребне процене, пише извештај и спроводи стручне радње при утврђивању и 
примени мера превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права 

 

Насиље у породици 

    

••     пружа стручну подршку и саветодавни рад жртвама насиља, као и трговине децом и пружа стручну подршку и саветодавни рад жртвама насиља, као и трговине децом и 
одраслима одраслима   

•   сачињава, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у 
породици коју је тражио други овлашћени тужилац 

•   пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води  поступак у 
спору за заштиту од насиља у породици 

•   сарађује са другим службама, органима, невладиним организацијама и другим 
организацијама, ради заштите жртве насилја у породици или трогивине људиме 

 

Поремећаји у друштвеном понашању 

 

••     врши стручни саветодавни рад са децом и младима и родитељима:врши стручни саветодавни рад са децом и младима и родитељима:  
oo     са породицама са дететом или младом особом са поремећајима у са породицама са дететом или младом особом са поремећајима у 
друштвеном понашањудруштвеном понашању  

oo     са породицама у ризику за издвајање децеса породицама у ризику за издвајање деце  
••     сарађује са јавним тужиоцем, односно ссарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени удијом за малолетнике у избору и примени 
васпитних налогаваспитних налога  
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•   спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела; 
••     подноси извештај о испуњењу васпитних налога јавном тужиоцу, односно судији подноси извештај о испуњењу васпитних налога јавном тужиоцу, односно судији 
за малолетнике за малолетнике   

••     присуствује по одобрењу суда радњамприсуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против а у припремном поступку против 
малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног 
дела), ставља предлог и упућује питање лицима која се саслушавајудела), ставља предлог и упућује питање лицима која се саслушавају  

•   доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против 
малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница 
потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под 
којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и 
понашања 

••     присуствује седници већа за малолетникеприсуствује седници већа за малолетнике  и главном претресу у кривичном и главном претресу у кривичном 
поступку против малолетног учиниоца кривичног делапоступку против малолетног учиниоца кривичног дела  

••     обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган 
унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави 
због одбијања или бекства малолзбог одбијања или бекства малолетникаетника  

••     стара се о извршењу васпитних мера посебних обавезастара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза  
••     проверава извршења васпитних мера појачаног надзора од стране родитеља, проверава извршења васпитних мера појачаног надзора од стране родитеља, 
усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мереусвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере  

••     проверава извршења васпитне мере појачаног надзора у другој породпроверава извршења васпитне мере појачаног надзора у другој породици  и указује ици  и указује 
помоћ породици у којој је малолетник смештенпомоћ породици у којој је малолетник смештен  

••     спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако 
што брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању од средине што брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању од средине 
која на њега штетно утиче, потребном лечењу и која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живисређивању прилика у којима живи  

••     стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка 
у установи за васпитање и образовање малолетникау установи за васпитање и образовање малолетника  

••     доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења 
васпитних мера о чијем севаспитних мера о чијем се  извршењу стараизвршењу стара  

  

Специјализовани послови стручног социјалног рада  

Саветодавни и терапијски стручни социјални рад 

  

•   Саветодавни и терапијски стручни социјални рад састоји се од активности које 
доприносе: 

o   превенцији појава и понашања која могу довести појединца или породицу у 
позицију корисника друге услуге социјалне заштите, 

o   оснаживању корисника услуге социјалне заштите, с циљем активирања или 
очувања потенцијала за његово успешно функционисање у социјалном 
окружењу, 

o   превазилажењу кризних ситуација, 
o   суочавању корисника са проблемом у социјалном функционосању и активном 
односу према проблему, с циљем позитивне промене која умањује или отклања 
узроке који су корисника довели у позицију корисника услуге социјалне 
заштите или одржава достигнуто оптимално функционисање у границама 
прихватљивог. 
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•   Саветодавни или терапијски стручни социјани рад обавља се у односу на: појединца, 
партнере (брачне или ванбрачне), породице (примарне, проширене, хранитељске) и 
групе, код којих постоји оправдан захтев за саветодавном или терапијском услугом, 
услед кризе у социјалном функционисању, проблема у породичним или ширим 
социјалним  релацијама, злостављања, занемаривања, емоционалних губитака, 
сепарационих или адаптационих проблема и др. 

•   Саветодавни или терапијски стручни социјални рад може бити краткотрајни, 
повремени или континуиран, ри чему се трајање одређује у складу са проценом 
потреба корисника.  

•   Саветодавни или терапијски стручни рад може се обављати и као обавезан, у складу 
са одлуком надлежног органа (суда, органа старатељства).   

  

  

СЛУЖБА ЗА  ОДРАСЛСЛУЖБА ЗА  ОДРАСЛЕЕ  И СТАРИ СТАРЕЕ  

Члан 36Члан 36..  

Руководилац службеРуководилац службе  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 3 година радног искуства у струци                                                                                                           
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла:Општи опис посла:  

--обезбеђује унутрашњу координацију и организацију, планирање и управљање обимообезбеђује унутрашњу координацију и организацију, планирање и управљање обимом посла м посла 
унутар Службе, поштовање стандарда стручног рада, законитост рада и поштовање рокова и унутар Службе, поштовање стандарда стручног рада, законитост рада и поштовање рокова и 
процедурапроцедура  
--организује и распоређује стручне раднике у оквиру организационе јединице организује и распоређује стручне раднике у оквиру организационе јединице   
--обезбеђује административну подршку просторне и техничке услове за несметан обезбеђује административну подршку просторне и техничке услове за несметан рад рад 
стручног рада са корисником и обављање супервизиског процесастручног рада са корисником и обављање супервизиског процеса  
--врши контролу ажурности поступања , односно контролу поштовања закона, позаконским врши контролу ажурности поступања , односно контролу поштовања закона, позаконским 
актима и посебним упуствима прописаних утврђених рокова за поступањеактима и посебним упуствима прописаних утврђених рокова за поступање  
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--врши контролу извршења законом, позакврши контролу извршења законом, позаконским актима, посебним упуствима и онским актима, посебним упуствима и 
стандардима прописаних и утврђених обавеза у вођењу евиденције и документације о стандардима прописаних и утврђених обавеза у вођењу евиденције и документације о 
кориснику и раду са корисникомкориснику и раду са корисником  
--прима предмете из пријемне канцеларије које распоређује водитељима случајаприма предмете из пријемне канцеларије које распоређује водитељима случаја  
--врши расподелу предмета према уврши расподелу предмета према унапред утврђеним процедурама и критеријумима на нивоу напред утврђеним процедурама и критеријумима на нивоу 
Службе стручним радницима Службе стручним радницима ––  водитељима случаја  и води рачуна о подједнакој водитељима случаја  и води рачуна о подједнакој 
оптерећености и рационалном коришћењу радног времена сваког стручног радника оптерећености и рационалном коришћењу радног времена сваког стручног радника 
запосленог у Службизапосленог у Служби  
--обавља комуникацију и коордиобавља комуникацију и координира рад Службе са другим Службама унутар Центра на нира рад Службе са другим Службама унутар Центра на 
нивоу конкретног предмета или посебног радног задатканивоу конкретног предмета или посебног радног задатка  
--обавља комуникацију и координира рад Службе са Службама и институцијама у локалној обавља комуникацију и координира рад Службе са Службама и институцијама у локалној 
заједници на нивоу конкретног случаја или посебног радног задатказаједници на нивоу конкретног случаја или посебног радног задатка  
--прати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени у Службипрати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени у Служби  
--обезбеђује ментора за сваког приправника и волонтера и са ментором сачуњава планове и обезбеђује ментора за сваког приправника и волонтера и са ментором сачуњава планове и 
програме њиховог стручног оспсобљавањапрограме њиховог стручног оспсобљавања  
--сачињава операционалне планове и програме расачињава операционалне планове и програме рада Службе (месечне, кварталне и годишње)да Службе (месечне, кварталне и годишње)  
--сачињава извештаје о раду Службе (месечне, кварталне и годишње) сачињава извештаје о раду Службе (месечне, кварталне и годишње)   
--води еведенције о корисницима Службеводи еведенције о корисницима Службе  
--руководи Колегијумом служберуководи Колегијумом службе  
--учествује у раду Колегијума руководиоца учествује у раду Колегијума руководиоца   
--учествује у пословима планирања и развоучествује у пословима планирања и развојаја  
--перманентно информише локалну заједницу о  потребама корисника ове Службе и перманентно информише локалну заједницу о  потребама корисника ове Службе и 
капацитетима Центра да одговори на њихове потребекапацитетима Центра да одговори на њихове потребе  
--доноси одлуку о формирању Стручног тима на предлог водитеља случаја када овај процени доноси одлуку о формирању Стручног тима на предлог водитеља случаја када овај процени 
да је потребна помоћ или додатна стручнда је потребна помоћ или додатна стручна подршка стручњака других специјалности ради а подршка стручњака других специјалности ради 
извршења процена, стања и потреба појединих корисника, планирања активности, пружања извршења процена, стања и потреба појединих корисника, планирања активности, пружања 
услуга и предузимања мера правне заштите појединих корисникауслуга и предузимања мера правне заштите појединих корисника  
--обавезно формира стручни тим у складу са чланом 10. овог Правилобавезно формира стручни тим у складу са чланом 10. овог Правилниканика  
--обавља послове супервизије и то: обавља послове супервизије и то:     

oo     обезбеђује поштовање стандарда стручног рада и доприноси квалитету обезбеђује поштовање стандарда стручног рада и доприноси квалитету 
услуга тако што координира, усмерава, обучава,услуга тако што координира, усмерава, обучава,  подстиче и евалуира подстиче и евалуира 
развој  стручних компетенција водитеља случаја како би се постигли развој  стручних компетенција водитеља случаја како би се постигли 
оптимални ефекоптимални ефекти у задовољавању  потреба корисникати у задовољавању  потреба корисника  

oo     подржава стручне раднике подржава стручне раднике ––  водитеље случаја организујући водитеље случаја организујући 
супервизијски процес као аутетичан, поверљив, професионалан, супервизијски процес као аутетичан, поверљив, професионалан, 
неутралан, објективан, и односећи се према  водитељу случаја са неутралан, објективан, и односећи се према  водитељу случаја са 
уважавањемуважавањем  

oo     поред супервизијских послопоред супервизијских послова може уз одобрење непосредног ва може уз одобрење непосредног 
руководиоца  обављати и послове водитеља случаја уколико то не руководиоца  обављати и послове водитеља случаја уколико то не 
ремети процес супервизије и није у супротности са интересима ремети процес супервизије и није у супротности са интересима 
корисникакорисника  

oo     обезбеђује структуирани тренинг на радном месту за све новозапослене обезбеђује структуирани тренинг на радном месту за све новозапослене 
стручне раднике у оквстручне раднике у оквиру Службе по налогу директора , а у иру Службе по налогу директора , а у 
прописаном броју часова прописаном броју часова   

oo     тренинг (обуку)  мора да започне у току првог месеца рада од дана тренинг (обуку)  мора да започне у току првог месеца рада од дана 
ступања новозапосленог на посао и да је заврши  до навршеног 4ступања новозапосленог на посао и да је заврши  до навршеног 4--тог тог 
месеца од дана ступања на посаомесеца од дана ступања на посао  

oo     обезбеђује у свим фазама постобезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса упка заштиту најбољег интереса 
корисникакорисника  
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oo     организује и реализује  поступак супервизије у свим фазама стручног организује и реализује  поступак супервизије у свим фазама стручног 
рада код пријема, почетне процене, процене, планирања, евалуације и рада код пријема, почетне процене, процене, планирања, евалуације и 
поновног прегледапоновног прегледа  

oo     учествује у раду Стручног тима и даје предлог за формирање исучествује у раду Стручног тима и даје предлог за формирање истогтог  
oo     сачињава годишње извештаје о раду стручног радника сачињава годишње извештаје о раду стручног радника --водитеља водитеља 
случаја чији рад супервизираслучаја чији рад супервизира  

oo     предлаже планове и програме стручног усавршњавања стручних предлаже планове и програме стручног усавршњавања стручних 
радникарадника  

oo     може сагласно својим посебним знањима и вештинама обављати и може сагласно својим посебним знањима и вештинама обављати и 
специјализоване сручне послове, одспецијализоване сручне послове, односно пружати услуге корисницима  носно пружати услуге корисницима  
као што су: индивидуално и групно саветовање, посредовањекао што су: индивидуално и групно саветовање, посредовање--
медијација, социомедијација, социо--едукативне активности, процена опште и посебне едукативне активности, процена опште и посебне 
подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.), уколико подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.), уколико 
то не ремети процес супервизијето не ремети процес супервизије  и није у супротности са интересима и није у супротности са интересима 
корисникакорисника  

--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података  
--може обављати послове може обављати послове водитеља случајаводитеља случаја  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву  
--ради и друге послове по налогу директора или ако то захтева потреба Службе илиради и друге послове по налогу директора или ако то захтева потреба Службе или   повећани повећани 
обим пословаобим послова  
--непосредно је одговоран директору установенепосредно је одговоран директору установе  

  
  

Члан 37Члан 37..  

СупервизорСупервизор  службеслужбе  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 5 година радног искуства у струци                                                                                                     
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштита и 
прописима донетим на основу закона 
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Општи опис посла: 

--успоставља константну сарадњу и комуникацију са руспоставља константну сарадњу и комуникацију са руководиоцем Службе уководиоцем Службе   
--обезбеђује поштовање стандарда стручног рада обезбеђује поштовање стандарда стручног рада и доприноси квалитету услуга тако што и доприноси квалитету услуга тако што 
координкоординираира, усмерава, , усмерава, обучава, обучава, подстиподстичече  и еваи евалулуираира  развој развој   стручнстручних компетенција их компетенција 
водитеља случаја водитеља случаја како би секако би се  постигпостиглили  оптималноптималнии  ефектефектии  у задовољавању  пу задовољавању  потреба корисникаотреба корисника  
--подржава стручне раднике подржава стручне раднике ––  водитеље случаја организујући супервизијски процес као водитеље случаја организујући супервизијски процес као 
аутетичан, поверљив, професионалан, неутраланаутетичан, поверљив, професионалан, неутралан,,  објективан, објективан, ии  односећи се према  водитељу односећи се према  водитељу 
случаја са уважавањемслучаја са уважавањем  
--у обавези је да потврди попуњени Пријемни лиу обавези је да потврди попуњени Пријемни лист уколико се одбацује пријава злостављањаст уколико се одбацује пријава злостављања  
--поред супервизијских послова може уз одобрење поред супервизијских послова може уз одобрење непосредног непосредног руководиоца  обављати и руководиоца  обављати и 
послове водитеља случаја уколико то не ремети процес супервизије и није у супротности са послове водитеља случаја уколико то не ремети процес супервизије и није у супротности са 
интересима корисникаинтересима корисника  
--обезбеђује структуиобезбеђује структуирани тренинг на радном месту за све новозапослене стручне раднике у рани тренинг на радном месту за све новозапослене стручне раднике у 
оквиру Службе по налогу директора , а у прописаном броју часова оквиру Службе по налогу директора , а у прописаном броју часова   
--тренинг (обуку)  мора да започне у току првог месеца рада од дана ступања новозапосленог тренинг (обуку)  мора да започне у току првог месеца рада од дана ступања новозапосленог 
на посао и да је заврши  до навршна посао и да је заврши  до навршеног 4еног 4--тог месеца од дана ступања на посаотог месеца од дана ступања на посао  
--обезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса корисникаобезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса корисника  
--организује и реализује  поступак супервизије у свим фазама стручног радаорганизује и реализује  поступак супервизије у свим фазама стручног рада  код пријема, код пријема, 
почетне процене, процене, планирања, евалуације и поновпочетне процене, процене, планирања, евалуације и поновног прегледаног прегледа  
--обезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса корисникаобезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса корисника  
--организује и реализује поступак супервизије у сви фазама стручног рада код пријема, организује и реализује поступак супервизије у сви фазама стручног рада код пријема, 
почетне процене, процене, планирања, еваулације и поновног прегледапочетне процене, процене, планирања, еваулације и поновног прегледа  
--учествује у раду Кучествује у раду Колегијума службеолегијума службе  
--учествује у раду Стручног тима и даје предлог за формирање истогучествује у раду Стручног тима и даје предлог за формирање истог  
--обавештаваобавештава  руководиоцруководиоцаа  Службе мере у случајевима непрофесионалног, незаконитог и Службе мере у случајевима непрофесионалног, незаконитог и 
некомпетентног понашања водитеља случајанекомпетентног понашања водитеља случаја  
--сачињава годишње извештаје о сачињава годишње извештаје о напретку у раду водинапретку у раду водитеља случаја итеља случаја и   стручног радника  чији стручног радника  чији 
рад супервизирарад супервизира  и предлаже планове и програме стручног усавршавања стручних радникаи предлаже планове и програме стручног усавршавања стручних радника  
--у домену едукативно развојне функције упознаје приправника и ново запослене раднике са у домену едукативно развојне функције упознаје приправника и ново запослене раднике са 
радним задацима радним задацима ––  супервизор супервизор --  менторментор  
--предлажпредлаже планове и програме стручног усавршњавања стручних радникае планове и програме стручног усавршњавања стручних радника  
--може може сагласно својим посебним знањима и вештинама обављасагласно својим посебним знањима и вештинама обављати и ти и специјализоване сручне специјализоване сручне 
пословепослове, односно, односно  пружапружати ти услуге корисницима услуге корисницима   као што су: као што су: индивидуалноиндивидуално  и и групно групно 
саветовање, саветовање, посредовањепосредовање--медијацимедијација, ја, социосоцио--едукативне активности, предукативне активности, процена оцена опште и опште и 
посебне посебне подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.), уколико то не ремети подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др.), уколико то не ремети 
процес супервизије и није у супротности са интересима корисникапроцес супервизије и није у супротности са интересима корисника  
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву  
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то захтева ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то захтева 
потреба Службе или повећани обим пословапотреба Службе или повећани обим послова  
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  
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Члан 38Члан 38..  

Водитељ сВодитељ случајалучаја  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 1 година радног искуства у струци                                                                                                   
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла 

-	   упознаје корисника са могућностима службе и његовим правима                                                        
-задужују се конкретним случзадужују се конкретним случајем који процењује  и координира поступак процене потреба ајем који процењује  и координира поступак процене потреба 
корисника и предузима мере, координира предузимање мера у заштити и подршци корисника и предузима мере, координира предузимање мера у заштити и подршци 
кориснику, користећи потенцијале Центра и других служби и ресурса у локалној заједницикориснику, користећи потенцијале Центра и других служби и ресурса у локалној заједници         
-у свим фазама поступка пру свим фазама поступка пружања услуга кориснику одговоран је да у складу са ужања услуга кориснику одговоран је да у складу са 
професионалним стандардима и етиком обезбеђује остваривање најбољег интереса професионалним стандардима и етиком обезбеђује остваривање најбољег интереса 
корисникакорисника                                               
-у свим фазама поступка упознаје корисника са могућностима Службе и о њеу свим фазама поступка упознаје корисника са могућностима Службе и о његовом праву да говом праву да 
активно учествује у поступку заштите, а посебно у поступку доношења одлука које се њега активно учествује у поступку заштите, а посебно у поступку доношења одлука које се њега 
тичу тичу                                                                   
-поштује приватност корисника и чува поверљивост информација о корисникупоштује приватност корисника и чува поверљивост информација о кориснику                                                          
-организује и организује и реализује пружање услуга и обезбеђења мера правне заштите конкретном реализује пружање услуга и обезбеђења мера правне заштите конкретном 
кориснику у свим фазама стручног радакориснику у свим фазама стручног рада                                                                                                                          
-координира рад на конкретном случају унутар Службе , као и других Сужби унутар Центра координира рад на конкретном случају унутар Службе , као и других Сужби унутар Центра 
и и са Службама локалне заједницеса Службама локалне заједнице                                                                                                                                              
-пружа стручну подршку у остваривању права на :пружа стручну подршку у остваривању права на :  новчану социјалну помоћ, новчану социјалну помоћ, додатак за додатак за 
помоћ и негу другог лица , као и увећани додатак за помоћ и негу другог помоћ и негу другог лица , као и увећани додатак за помоћ и негу другог лицалица                                                                    
-одлучује, заједно са супервизором, о отварању рада на случају и планира почетну проценуодлучује, заједно са супервизором, о отварању рада на случају и планира почетну процену           
-дужан је да почетну процену реализује након отварања случаја, донете одлуке о нивоу дужан је да почетну процену реализује након отварања случаја, донете одлуке о нивоу 
приоритета  и да је заврши најдужеприоритета  и да је заврши најдуже  за 7 радних даназа 7 радних дана                                                                                                                                                            
-планирање почетне процене , као и поступке упланирање почетне процене , као и поступке у  оквиру ње спроводи у складу саоквиру ње спроводи у складу са  
Правилником о стандардима рада у ЦентруПравилником о стандардима рада у Центру                                                                                      
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-зза одлуку о начину извештавања о резултатима почетне процене потребно му је одобрење а одлуку о начину извештавања о резултатима почетне процене потребно му је одобрење 
супервизора или руководиоца Службесупервизора или руководиоца Службе                                                                                                                  
-о резултатима почетне процене извештава на обрасцима Почетна проценао резултатима почетне процене извештава на обрасцима Почетна процена--одрасли и содрасли и стари ,тари ,  
поштујући обавезу да о њима мора упознати :поштујући обавезу да о њима мора упознати : 

oo     корисника у складу са способношћу да прими потребне информацијекорисника у складу са способношћу да прими потребне информације  
oo     особу или службу која је покренула поступак или учествовала у поступку особу или службу која је покренула поступак или учествовала у поступку 
проценепроцене  

oo     члана породице,старатеља или особу која се непосредно стара о члана породице,старатеља или особу која се непосредно стара о одраслој одраслој 
или старој особи или старој особи   

--извештавање о налазима процене неће вршити уколико то може угрозити безбедност извештавање о налазима процене неће вршити уколико то може угрозити безбедност 
корисника, текућу или предвидљиву истрагу у предкривичном и кривичном поступкукорисника, текућу или предвидљиву истрагу у предкривичном и кривичном поступку  
--сваку одлуку коју донесе у току почетне процене разматра са супервизосваку одлуку коју донесе у току почетне процене разматра са супервизоромром  
--све одлуке које се доносе морају бити записане и образложене у Листу праћења  све одлуке које се доносе морају бити записане и образложене у Листу праћења    
--одлучује, заједно са супервизором о потреби рада на усмереној процени стања и потреба одлучује, заједно са супервизором о потреби рада на усмереној процени стања и потреба 
корисника, образлаже потребу усмерене процене и планира њену реализацијукорисника, образлаже потребу усмерене процене и планира њену реализацију  
--поступак успоступак усмерене процене мора да реализује за највише 30 радних дана од дана окончања мерене процене мора да реализује за највише 30 радних дана од дана окончања 
почетне процене , а у изузетним случајевима по одобрењу супервизора може се продужити почетне процене , а у изузетним случајевима по одобрењу супервизора може се продужити 
ако није у супротности са законом, утврђеним роковима за још највише 30 радних данаако није у супротности са законом, утврђеним роковима за још највише 30 радних дана  
--усмерену усмерену процену обавезно спроводи у следећим случајевима :процену обавезно спроводи у следећим случајевима :  

oo     када је покренут поступак за лишење пословне способности и стављање када је покренут поступак за лишење пословне способности и стављање 
старе особе под старатељствостаре особе под старатељство  

oo     у другим случајевима када је за добијање потребних услуга потребан у другим случајевима када је за добијање потребних услуга потребан 
детаљнији увид у стање корисникадетаљнији увид у стање корисника  

--о резуло резултатима усмерене процене извештава на начин као и код почетне процене на ОБрасцу татима усмерене процене извештава на начин као и код почетне процене на ОБрасцу 
број 2број 2--33  
--обавезно израђује налазе и стручно мишљење за потребе суда,обавезно израђује налазе и стручно мишљење за потребе суда,  других служби и установа и других служби и установа и 
за потребе Центра у оквиру годишњег прегледа случаја ради евалуирања постојећихза потребе Центра у оквиру годишњег прегледа случаја ради евалуирања постојећих   или или 
укључивања нових података и извештавања о резултатима предузетих услуга и мера укључивања нових података и извештавања о резултатима предузетих услуга и мера   
--сачињава предлог плана пружања услуга и заједно са супервизором одлучује о његовом сачињава предлог плана пружања услуга и заједно са супервизором одлучује о његовом 
садржају, динамици реализације и роковима за евалуацијусадржају, динамици реализације и роковима за евалуацију  
--према сачињеном плану прати репрема сачињеном плану прати реализацију примењених услуга, уређује и координира ализацију примењених услуга, уређује и координира 
пружање подршке и пружа непосредну подршку корисникупружање подршке и пружа непосредну подршку кориснику  
--обавезан је да током рада са корисником донесе следеће планове: обавезан је да током рада са корисником донесе следеће планове:   

oo     почетни план услуга , најкасније 15 дана од када је започет рад са почетни план услуга , најкасније 15 дана од када је започет рад са 
корисникомкорисником  

oo     план услуплан услуга и мера за одраслог и старог корисника , најкасније 60 дана од га и мера за одраслог и старог корисника , најкасније 60 дана од 
када је започео рад са корисникомкада је започео рад са корисником  

oo     у току рада на случају дужан је да са корисником контактира :у току рада на случају дужан је да са корисником контактира :  
oo     најмање једном у два месеца  телефонски или непосредни контакт са 
корисником који прима услуге према сачињеном плану и живи у својој 
кући, независно од тога ко обезбеђује услуге  

oo     најмање једном месечно непосредно са одраслом и старом особом током 
првог месеца боравка у установи социјалне заштите или у другој 
породици, а након тога најмање три пута годишње непосредни контакт са 
корисником смештеним у другу породицу односно најмање два пута 
годишње непосредни контакт са корисником смештеним у установу, осим 
за кориснике смештеним у дом за стара лица са којима се непосредни 
контакт остварује једном годишње  
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--дужан је да све контакте бележи у Листу праћења дужан је да све контакте бележи у Листу праћења   
--сагледава, заједно са супервизором, резултате еваулације и доноси одлуку о потреби за сагледава, заједно са супервизором, резултате еваулације и доноси одлуку о потреби за 
поновном проценомпоновном проценом  
--заједно са супервизором врши преглед на основу резултата евалуације најмање сваких шест заједно са супервизором врши преглед на основу резултата евалуације најмање сваких шест 
месеци одмесеци од  дана доношења плана услуга осим уколико планом није предвиђено да период дана доношења плана услуга осим уколико планом није предвиђено да период 
буде краћи или уколико су посебним законом одређени други роковибуде краћи или уколико су посебним законом одређени други рокови  
--за одрасла лица на смештају у установи или сродничкој породици прве две године смештаја за одрасла лица на смештају у установи или сродничкој породици прве две године смештаја 
поновни преглед врши се свакпоновни преглед врши се сваких шест месеци, а након тога једном годишњеих шест месеци, а након тога једном годишње  
--за лица старија од 65 година која су на смештају у установи или сродничкој породици, врши за лица старија од 65 година која су на смештају у установи или сродничкој породици, врши 
поновни преглед једном годишњепоновни преглед једном годишње  
--уколико дође до значајнихиј измена у потребама корисника и породице за зслугама, уколико дође до значајнихиј измена у потребама корисника и породице за зслугама, 
потребнопотребно  је утврдити да ли корисник испуњава критеријуме за добијање услугаје утврдити да ли корисник испуњава критеријуме за добијање услуга  
--врши поновни преглед и евалуацију у сарадњи са корисником односно: са дететом врши поновни преглед и евалуацију у сарадњи са корисником односно: са дететом ––  у у 
складу са узрастом и зрелошћу, са родитељима, одраслим или старим корисникомскладу са узрастом и зрелошћу, са родитељима, одраслим или старим корисником--  у складу у складу 
са способношћу за са способношћу за учешће у том поступку, ако и са старатељем и другим значајним учешће у том поступку, ако и са старатељем и другим значајним 
члановима породицечлановима породице  
--уколико не може да обезбеди учешће корисника у поновном прегледу и евалуацији разлоге уколико не може да обезбеди учешће корисника у поновном прегледу и евалуацији разлоге 
за то образлаже и бележи у досијеу корисниказа то образлаже и бележи у досијеу корисника  
--пре окончања рада на случају, потребно је пре окончања рада на случају, потребно је поново проценити потребе корисника и породице поново проценити потребе корисника и породице 
за услугама и постојеће ризикеза услугама и постојеће ризике  
--дужан је да документује завршетак рада на случају и уз сагласност супервизора ће затворити дужан је да документује завршетак рада на случају и уз сагласност супервизора ће затворити 
рад на случају по предвиђеним критеријумима најкасније 90 дана од последњег директног рад на случају по предвиђеним критеријумима најкасније 90 дана од последњег директног 
кконтакта са корисником и одложити досије у пасивуонтакта са корисником и одложити досије у пасиву  
--води евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисником води евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисником   
--сачињава посебне извештаје сачињава посебне извештаје ––  налазе и мишљења о кориснику и обезбеђује          потребне налазе и мишљења о кориснику и обезбеђује          потребне 
информације другим службама које пружају помоћ и пинформације другим службама које пружају помоћ и подршку корисникуодршку кориснику  
--  залаже се да кориснику који услед свог стања и околности, неспособним да се сам стара о залаже се да кориснику који услед свог стања и околности, неспособним да се сам стара о 
својим правима и интересима има несметен приступ  инвалидским Комисијама,судовима, својим правима и интересима има несметен приступ  инвалидским Комисијама,судовима, 
управним и другим органима који доносе одлуку о њиховим правима и управним и другим органима који доносе одлуку о њиховим правима и интересимаинтересима  
  --пред другим управним и судским органима образлаже налаз и стручно мишљење о пред другим управним и судским органима образлаже налаз и стручно мишљење о 
потребама, правима и интересима сваког појединачног корисникапотребама, правима и интересима сваког појединачног корисника  
--осим послова водитеља случаја сагласно својим посебним знањима и вештинама може осим послова водитеља случаја сагласно својим посебним знањима и вештинама може 
пружати и директне услугпружати и директне услуге корисницима као што су: индивидуално и групно саветовање, е корисницима као што су: индивидуално и групно саветовање, 
медијација, социомедијација, социо--едукативне активности, хранитеља, старатеља и др.едукативне активности, хранитеља, старатеља и др.  
--стручни радник стручни радник ––  водитељ случаја не може пружати услуге медијације кориснику чијим је водитељ случаја не може пружати услуге медијације кориснику чијим је 
случајем задуженслучајем задужен  
--стручни радник стручни радник ––  водитеводитељ случаја може вршити само дужност привременог старатеља љ случаја може вршити само дужност привременог старатеља 
кориснику чијим је случајем задуженкориснику чијим је случајем задужен  
--доставља на захтев суда мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици доставља на захтев суда мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици 
који је тражио други овлашћени тужилацкоји је тражио други овлашћени тужилац  
--пружа помоћ у прибављању потребних докапружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред коме се води поступак у спору од за суду пред коме се води поступак у спору од 
заштите од насиља у породицизаштите од насиља у породици  
--врши стручни и саветодавни  рада са породицама где су присутни поремећени породични врши стручни и саветодавни  рада са породицама где су присутни поремећени породични 
односиодноси  
--ради на мотивацији и пружању подршке у лечењу болести зависности , као и  душевних ради на мотивацији и пружању подршке у лечењу болести зависности , као и  душевних 
болесболестити  
--врши стручни и саветодавни  рада и пружа подршку  породицама са инвалидним чланом врши стручни и саветодавни  рада и пружа подршку  породицама са инвалидним чланом 
или душевно оболелимили душевно оболелим  
--учествује у раду сталне Комисије органа старатељстваучествује у раду сталне Комисије органа старатељства  
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--учествује у раду Стручног тима који се образује одлуком руководиоца Службе, односно учествује у раду Стручног тима који се образује одлуком руководиоца Службе, односно 
супервизорсупервизора, а на предлог водитеља случаја, када процени да му је потребна помоћ или а, а на предлог водитеља случаја, када процени да му је потребна помоћ или 
додатна стручна помоћ стручњака друге специјалностидодатна стручна помоћ стручњака друге специјалности  
--учествује у раду стручног тима који се обавезно формира одлуком учествује у раду стручног тима који се обавезно формира одлуком рукодиоца рукодиоца у складу са у складу са 
чланом чланом 1010. овог Правилника . овог Правилника   
--стара се о изстара се о извршењу мере обавезног лечења на слободи за одрасла лицавршењу мере обавезног лечења на слободи за одрасла лица  
--доставља суду  извештај о току извршења  мере о чијем се извршењу старадоставља суду  извештај о току извршења  мере о чијем се извршењу стара  
--ради и друге послове у складу са својим образовним профиломради и друге послове у складу са својим образовним профилом  
--стручно се усавршавастручно се усавршава  
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података  
--обавља радобавља рад  по позиву и интервенишепо позиву и интервенише  
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то захтева ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то захтева 
потреба Службе или повећани обим послова потреба Службе или повећани обим послова   
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  
  

Члан 39Члан 39..  

Послови социјалног рада 
Стручни радник социјалног рада, осим када се јавља у улози водитеља случаја и обавља 
послове водитеља случаја у складу са описом послова водитеља случаја из  овог Правилника, 
сагласно својим посебним знањима  и вештинама обавља послове члана тима, и то следеће 
послове: :   

Општи пословиОпшти послови  

  

--учествује у раду стручног тима који се образује одлуком руководиоца Службе, односно учествује у раду стручног тима који се образује одлуком руководиоца Службе, односно 
супервизора, а на предлог водитеља случаја, када процени да му је потребна помоћ или супервизора, а на предлог водитеља случаја, када процени да му је потребна помоћ или 
додатна стручна помоћ стручњака друге специјалностидодатна стручна помоћ стручњака друге специјалности  
--учучествује у раду стручног тима који се обавезно формира одлуком руководиоца Службеествује у раду стручног тима који се обавезно формира одлуком руководиоца Службе  
--учествује у сачињавању предлога плана пружања услуга и заједно са водитељем случаја и учествује у сачињавању предлога плана пружања услуга и заједно са водитељем случаја и 
супервизором одлучује о његовом садржају, динамици реализације и роковима за евалуацијусупервизором одлучује о његовом садржају, динамици реализације и роковима за евалуацију  
--израђује  налазе и стручно мишљење за потребе суда, других служби и установа и за израђује  налазе и стручно мишљење за потребе суда, других служби и установа и за 
потребе Одељења односно Центра у оквиру годишњег прегледа случаја ради евалуирања потребе Одељења односно Центра у оквиру годишњег прегледа случаја ради евалуирања 
постојећих или укључивања нових података и извештавања о резултатима предузетих услуга постојећих или укључивања нових података и извештавања о резултатима предузетих услуга 
и меи мера ра   
--доставља суду  извештај о току извршења  мере о чијем се извршењу старадоставља суду  извештај о току извршења  мере о чијем се извршењу стара  
--учествује и праћењу или самостално, у договору са водитељем случаја и супервизором, учествује и праћењу или самостално, у договору са водитељем случаја и супервизором, 
према сачињеном плану прати реализацију примењених услугапрема сачињеном плану прати реализацију примењених услуга  
--учествује у одлучивању, заједно са учествује у одлучивању, заједно са водитељем случаја, супервизором и другим ангажованим водитељем случаја, супервизором и другим ангажованим 
стручним радницима, о резултатима евалуације и потреби за поновном проценомстручним радницима, о резултатима евалуације и потреби за поновном проценом  
--пружа непосредну подршку корисникупружа непосредну подршку кориснику  
--стара се о извршењу мере обавезног лечења на слободи за одрасла лицастара се о извршењу мере обавезног лечења на слободи за одрасла лица  
--у току рада на случау току рада на случају контактира са корисником, по динамици и на начин који је утврђен у ју контактира са корисником, по динамици и на начин који је утврђен у 
тиму или одређен од стране водитеља случаја или супервизора тиму или одређен од стране водитеља случаја или супервизора   
--све контакте бележи на прописаном обрасцусве контакте бележи на прописаном обрасцу  



38	  

	  

--израђује уверења ради остварења права корисника пред другим органом или службом, израђује уверења ради остварења права корисника пред другим органом или службом, у у 
складу са законом и другим прописом, из оквира послова Службе складу са законом и другим прописом, из оквира послова Службе   
--учествује у обуци новозапослених у учествује у обуци новозапослених у СлужбиСлужби, по утврђеном програму обуке, по утврђеном програму обуке  
-обавезан је да се стручно усавршава у складу са прописаним стандардима и посебним 
планом стручног усавршавања у Служби односно Центру     
--води евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисником води евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисником   
  

Смештај у установу социјалне  заштите, смештај у другу породицу,  старатељство и 
друге услуге 

 

-прикупља потребне податаке, утврђује релевантне чињенице и обавља саветодавни и 
информациони рад са корисником и члановима породице корисника  
-прикупља документ по службеној дужности  
-израђује одговарајући налаз и мишљење 
-попуњава прописане обрасце релевантне за остварење права односно коришћење услуге 
-припрема корисника и чланове породице корисника, за смештај 
-учествује у контактима са организацијом у којој се врши смештај корисника, ради 
обезбеђења места за корисника, те учествује у организовању припрема у установи односно 
друге породице, за смештај корисника. Ове послове стручни радник обавља у складу са 
одговарајућим стандардима и процедурама 
-реализује смештај – одвожење/превоз корисника до организације односно друге породице  
-учествује у праћењу промена од утицаја на остварење/престанак смештаја односно промену 
облика заштите/улуге 
-учествује у раду са корисником и/или његовом породицом, као и са члановима друге 
породице, у циљу припреме за излазак из оганизације односно друге ородице у којој је 
корисник на смештају. Ове послове стручни радник обавља у складу са одговарајућим 
стандардима и процедурама 
-ради на организованом прихвату по изласку корисника из организације у којој је корисник 
на смештају односно из друге породице   
-ради на организовању, признавању, координацији и др, ради пружања друге директе услуге 
(нпр. помоћ у кући, клубови, народна кухиња) 

 

Превентивни програми  

 

-спроводи односно учествује у спровођењу превентивних програма у односу на појединце, 
породице у ризику и маргинализоване групе, њихово оспособљавање за продуктиван живот у 
заједници, одговорно родитељство и предупређење  зависности од социјалних служби 
-спроводи стручне радње применом одговарајућих метода, организовањем и пружањем 
услуга ради спречавања настанка социјалних проблема, као што су: насиље у породици, 
зависности од психо-активних супстанци и сл 
-промовише развијање волонтерских капацитета у заједници 
-учествује односно спроводи кампање усмерене ка јачању грађанске свести и одговорности 
за задовољавање заједничких потреба, препознавање и отклањање проблема у заједници 
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Помоћ и подршка породици и/или члану породице, поремећени породични односи 

 

-спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима  
--врши стручни односно саветодавни и одговарајући терапеутски рад са породицама где су врши стручни односно саветодавни и одговарајући терапеутски рад са породицама где су 
присутни поремећени породични односиприсутни поремећени породични односи  
--радради на мотивацији и пружању подршке у лечењу болести зависности, као и  душевних и на мотивацији и пружању подршке у лечењу болести зависности, као и  душевних 
болестиболести  
--врши стручни и саветодавни  рад и пружа подршку  породицама са чланом који је особа са врши стручни и саветодавни  рад и пружа подршку  породицама са чланом који је особа са 
инвалидитетом, особа са сметњама у интелектуалном развоју или душевно оболело лицинвалидитетом, особа са сметњама у интелектуалном развоју или душевно оболело лицее  
--врши процену и учествује у поступку лишења пословне способности и стављања лица врши процену и учествује у поступку лишења пословне способности и стављања лица 
лишеног пословне способности под старатељстволишеног пословне способности под старатељство  
--иницира поступке пред судом и/или другим органом за заштиту права и интереса одраслог иницира поступке пред судом и/или другим органом за заштиту права и интереса одраслог 
лица које није у стању да се самостално лица које није у стању да се самостално стара о својим интересимастара о својим интересима  
 

Насиље у породици 

  

--пружа стручну подршку и саветодавни рад жртвама насиља, као и трговине људима пружа стручну подршку и саветодавни рад жртвама насиља, као и трговине људима   
-сачињава, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици 
коју је тражио други овлашћени тужилац 
-пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води  поступак у спору за 
заштиту од насиља у породици 
-сарађује са другим службама, органима, невладиним организацијама и другим 
организацијама, ради заштите жртве насиља у породици или трогивине људима 

 
  

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКОСЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО--АДМИНИСТРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ  ПОСЛОВЕАДМИНИСТРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ  

Члан 40Члан 40..  

  

Руководилац Руководилац --  Шеф рачуноводстваШеф рачуноводства  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области економије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области економије по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
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Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 3 година радног искуства у струци                                                                                            

Опис послова и задатака: 

-Руководилац службе обезбеђује унутрашњу координацију и организацију, планирање и 
управљање обимом посла унутар службе , поштовање стандарда стручног рада , законитост 
рада и поштовање рокова и процедуре  

-Организује и распоређује стручне и друге раднике у оквиру организационе  јединице                         
-Обезбеђује административну подршку , просторне и техничке услове за несметан рад 
стручних радника                                                   
-Врши контролу ажурности поступања, односно контролу поштовања закона, подзаконских 
актм и посебним упутствима  прописаних и утврђених рокова за поступање                                                                                                                                       
-Врши контролу извршења законом , подзаконским актима , посебним упутствима  и 
стандардима прописаних и утврђених обавеза у вођењу евиденције  и документације  о 
кориснику и раду са корисником                                   
-Врши расподелу послова и води рачуна о подједнакој оптерећености и рационалном 
кориштењу радног времена сваког радника  у организационој јединици                                     
-Обавља комуникацију и координира рад организационе јединице са другим организационим 
јединицама  унутар Центра на нивоу конкретног предмета или посебног радног задатка                                                                                                         
-Обавља координацију и комуникацију са службама и институцијама  у локалној заједници  
на нивоу конкретног случаја прати рад приправника, волонтера и практиканата студената на 
пракси који су распоређени на рад у организациону јединицу, одређује ментора за сваког 
приправника и волонтера и са ментором сачињава планове и програме њиховог стручног 
оспособљавања,                                                                       
-сачињава операционалне планове и програме рада организационе јединице: оперативне, 
месечне, кварталне и годишње,                                                                  
- сачињава извештаје о раду организационе јединице: оперативне месечне, кварталне и 
годишње.                                                    
-  учествује у раду Колегијума руководиоца учествује у раду Колегијума руководиоца                                                                                 
--руководи Колегијумом службе;                                    
- учествује у пословима планирања и развоја      

Поред наведених послова Руководилац Службе за финансијско-административне и техничке 
послове као Шеф рачуноводства-	  координира финансијским и рачуноводственим пословима и 
одговоран је за успостављање система финансијског управљања и контроле: 

 
-   одређивање циљева корисника јавних средстава који руководе, разраду и спровођење 
стратешких планова, акционих планова и програма за остваривање циљева, 

-   развија,	  дефинише	  и	  координира	  припрему	  финансијских	  планова; 
-   идентификацију, процену и управљање ризицима који прете остваривању циљева 
корисника јавних средстава, увођењем одговарајућих контрола у складу са 
стандардима интерне контроле, 
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-   планирање, управљање и рачуноводство јавних средстава, 
-   придржавање принципа законитости и здравог финансијског управљања јавним 
средствима, 

-   ефективно управљање особљем службе и одржавање неопходног нивоа њихове 
стручности 

-   чување и заштиту средстава и информација од губитака, крађе, неовлашћеног 
коришћења и погрешне употребе, 

-   успостављање одговарајуће организационе структуре за ефективно остваривање 
циљева и управљање ризицима, 

-   успостављање услова за законито и етичко понашање запослених код коришћења 
јавних средстава, 

-   раздвајање одговорности за доношење, извршавање и контролу одлука, 
-   увођење интерних правила за финансијско управљање и контролу путем интерних 
аката, 

-   потпуно, исправно, тачно и благовремено евидентирање свих трансакција, 
-   праћење, ажурирање и преузимање мера за побољшање система за  финансијско 
управљање и контролу у складу са препорукама интерне ревизије и осталим 
проценама, 

-   документовање свих трансакција и послова и обезбеђење трагова процедура унутар 
корисника јавних средства, 

-   извештавање о стању система за финансијско управљање и контролу. 
-   одговорност за законитост у финансијском пословању, за правилну примену 
законитости прописа и нормативних аката, 

-   састављање периодичних и годишњих извештаја и израду завршног рачуна, 
-   развија, дефинише и координира припрему финансијских планова 
-   израду годишњег финансијског плана, на основу пројектног буџета, 
-   анализу финансијског пословања и припрему аналитичко-докуметационог материјала 
за израду одговарајућих планова развоја, 

-   координира израду и припрему финансијских извештаја 
-   поступак јавних набавки мале вредности, 
-   сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа  
-   потребна  
-   обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима 
-   учествује у склапању уговора  Центра, који имају финансијски ефекат, 
-   подноси захтеве за дознаку средстава из буџета републике, покрајине и општине, 
-   врши надзор над обрачуном зарада, накнада зарада и накнада за рад хранитеља, 
-   врши надзор над пословима књиговође, ликвидатора и благајника, и непосредно даје 
радне задатке истима, 

-   прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и 
економичног трошења финансијских средстава  

-    координира израду општих и појединачних аката у вези са финансијско  
рачуноводственим пословима и даје мишљење о њима; 
-    координира израду финансијских прегледа анализа и извештаја 

            --        стручно се усавршавастручно се усавршава  
            --        обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података                                                    
            --        ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то       
                      захтева потреба Службе или повећани обим послова захтева потреба Службе или повећани обим послова   
          --          непонепосредно је одговоран средно је одговоран директодиректоруру  
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Члан 41Члан 41..  

Ликвидатор 
  
Захтевана стручна спрема:            

IV степен стручне спреме,економски техничар 

Посебни услови:  
o   познавање рада на рачунару 
o   годину дана радног искустава на буџетским пословима 

 
 
Опис послова: 
 
-обрачун зарада, накнада зарада и накнада за рад хранитеља, 
-старање о приливу средстава, 
-пријем улазне докуметације и израда књиге улазних рачуна, 
-израда прегледа обавеза за плаћање на дан пословне промене и у року доспећа, 
-израда налога за пренос безготовинских средстава, и евидентирање датума плаћања обавезе, 
-архивира насталу евиденцију о пословним променама, 
--стручно се усавршавастручно се усавршава                                                                                
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података                                                    
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или диреради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то ктора или ако то     захтева захтева 
потреба Службе или повећани обим послова потреба Службе или повећани обим послова   
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  

  

Члан 4Члан 422..  

БлагајникБлагајник  

Захтевана стручна спрема:            

IV степен стручне спреме,економски техничар 

Посебни услови:  
o   познавање рада на рачунару 
o   годину дана радног искустава на буџетским пословима 

 
Опис послова и задатака: 
 
-све послове везане за исплате и уплате готовог новца, 
-дневно вођење благајне, 
-доставља ликвидатору стање благајне и потребу за готовим новцем, 
-вршење исплате једнократних новчаних помоћи, 
-састављање месечног извештаја једнократних новчаних помоћи са свим подацима из 
извештаја социјалног радника, а ради приказа Служби друштвених делатности града 
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Суботице 
-обрачун, у прилогу захтева за пренос средстава из буџета града, и исплату изузетних 
новчаних давања на основу решења, 
-састављање списка за поштанске упутнице, на основу предрачуна се даје ликвидатору на 
плаћање, 
-архивира насталу евиденцију о пословним променама, 
-израђује и води евиденцију путних налога и налога за аутомобиле                 
-преузима новчана средства из Управе за трезор и исте враћа у Управу за трезор, 
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података       
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то      
захтева потрзахтева потреба Службе или повећани обим послова еба Службе или повећани обим послова   
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  
  

Члан 4Члан 433..  

ВозачВозач  

Захтевана стручна спрема:           
 
-III/IV степен стручне спреме, 
 
Посебни услови: 
o   положен возачки испит "Б" категорије 
o   годину дана радног искустава 
 
Опис послова: 
 
-обавља послове превоза стручних радника по путним налозима лица које је за то овлашћено, 
као и превоза корисника по потреби                                
-обавља послове превоза ствари и предмета за потребе Центра за социјални рад 
-одржава возило редовним сервисирањем, одржава хигијену возила и отклања уочене 
недостатке лакше природе 
-врши обрачун утрошка горива и мазива по путним налозима 
-води евиденцију путних налога за возило и евиденцију о коришћењу возила 
-техничко одржавање објекта                                 
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву 
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података       
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то      
  захтева потреба Сзахтева потреба Службе или повећани обим пословлужбе или повећани обим послова а   
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  
 

 
Члан 44. 

Дактилограф  
 
Захтевана стручна спрема 
 
-Основна школа, II степен стручне спреме, 
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Посебни услови: 
o   положени испит за прву А или прву Б класу, 
o   годину дана радног искуства или без радног искуства. 
 
 
Опис послова и задатака: 
-писање по диктату, преписивање из рукописа или штампаног текста, сравњивање 
преписаног текста са рукописом односно штампаним текстом 
-писање и преписивање обрачуна, спискова и упутница 
-умножавање списа и документације на копир апарату 
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података       
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора или ако то      
захтева потреба Сзахтева потреба Службе или повећани обим пословлужбе или повећани обим послова а   
--непосредно је одговоран руководиоцу службенепосредно је одговоран руководиоцу службе  и обавештава га о и обавештава га о свом радусвом раду  

 
Члан 45. 

 
 

СЛУЖБА ЗА СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ  

У оквиру Центра као посебна организациона јединица функционише Служба за локалне 
услуге у којој се пружају услуге: Центар за саветовање и подршку породици и Дневни 
центар за децу и омладину са поремећајима у понашању. 

Члан 46. 
  

Руководилац Руководилац службе за локалне услугеслужбе за локалне услуге  

Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 3 година радног искуства у струци                                                                                                         
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла:Општи опис посла: 
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-  планира, организује, координира и управља радом у Служби; 
-  организује и распоређује стручне и друге раднике у оквиру Службе; 
-  контролише поштовање закона, подзаконских аката и посебних рокова за поступање; 
-  координира рад Службе  са другим организационим јединицама, као и са  службама и 
институцијама у локалној заједници, на нивоу конкретног предмета или посебног радног 
задатка; 

-  прави операционе планове и програме рада Службе; 
-  прави извештаје о раду Службе; 
-  руководи Колегијумом службе; 
- учествује у пословима планирања и развоја                                                  
- може обављати послможе обављати послове ове сстручног радника на саветодавно терапијским и  
социјално едукативним пословима и сстручног радника на услугама у заједници                              
-непосредно је одговоран директору установенепосредно је одговоран директору установе                                                                                                                    
-прати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени у Службипрати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени у Служби                                
-ообезбеђујебезбеђује  ментора за сваког приправника и волонтера и са ментором сачуњава планове и ментора за сваког приправника и волонтера и са ментором сачуњава планове и 
програме њиховог стручног оспсобљавањапрограме њиховог стручног оспсобљавања                                                                                      
-сачињава операционалне планове и програме рада Службесачињава операционалне планове и програме рада Службе  (месечне, кварталне и годишње)(месечне, кварталне и годишње)                          
-сачињава извештаје о раду Службесачињава извештаје о раду Службе  (месечне, кварталне и годишње)(месечне, кварталне и годишње)                                                                                            
-води еведенцијводи еведенције о корисницима Службее о корисницима Службе                                                                                                          
-учествује у раду Колегијума руководиоца учествује у раду Колегијума руководиоца                                                                                                                           
-обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података                                                           
-стручно се усавршавастручно се усавршава                                                                      
-интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву                                                     
-ради и друге послове по налогу директора иради и друге послове по налогу директора или ако то захтева потреба ли ако то захтева потреба ЦентраЦентра  или повећани или повећани 
обим пословаобим послова 

Члан 47. 
  

1. ЦЕНТАР ЗА САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ1. ЦЕНТАР ЗА САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ  

Стручни радник на саветодавно-терапијским и социјално-едукативним пословима  

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                           
- 1 година радног искуства у социјалној заштити                                                                                           
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- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

 

Општи опис посла 

-  индивидуално и групно саветовање и различити терапијски приступи од значаја за 
социјалну заштиту, медијацију, као и други програми који захтевају специјализована знања 
и вештине; 

-  ради на отклањању ризичних фактора за стварање породичне дисфункционалности, раном 
откривању поремећених породичних интеракција и откривању трансгенерацијских 
репетиција дисфункционалног понашања, системском породичном психотерапијом 

-  подстиче породичну функционалност у развојним и параразвојним кризама; 
-  ради на смањењу дисфункционалних релационих образаца; 
-  пружа помоћ породици да на функционалан начин превазиђе очекиване и неочекиване 
животне кризе. 

--саветодавни или терапијски стручни рад се примењује у односу на појединца, партнере саветодавни или терапијски стручни рад се примењује у односу на појединца, партнере 
(брачне или ванбрачне), породице (брачне или ванбрачне), породице (примарне, проширене) код којих постоји оправдан захтев (примарне, проширене) код којих постоји оправдан захтев 
за саветодавном или терапијском услугом, услед кризе у социјалном функционисању и за саветодавном или терапијском услугом, услед кризе у социјалном функционисању и 
проблема у породичним или ширим социјалним релацијама и то:проблема у породичним или ширим социјалним релацијама и то:                                                                
--када су поједини чланови пкада су поједини чланови породице спречени у обављању породичних улога, а где постоје ородице спречени у обављању породичних улога, а где постоје 
капацитети да се активирају породичне снаге те да се чланови мотивишу за променекапацитети да се активирају породичне снаге те да се чланови мотивишу за промене                              
--  у случајевима насиља у породици (када је извршена социјална интервенција и заустављено у случајевима насиља у породици (када је извршена социјална интервенција и заустављено 
насиље, осигнасиље, осигурана безбедност жртве и постоји спремност за унапређивањем односа),урана безбедност жртве и постоји спремност за унапређивањем односа),                          
--код проблема у партнерским односима (акутни и хронични проблеми)код проблема у партнерским односима (акутни и хронични проблеми)                                                                                        
--проблематику развода (преиспитивање одлуке, покушај превазилажењапроблематику развода (преиспитивање одлуке, покушај превазилажења  партнерских партнерских 
тешкоћа и постразводни проблеми)тешкоћа и постразводни проблеми)                                                                        
--  код различитих облика породичних проблема (поремећај улога и породичне структуре, код различитих облика породичних проблема (поремећај улога и породичне структуре, 
проблеми у комуникацији родитељпроблеми у комуникацији родитељ--дете, поремећај понашања детета, различите врсте дете, поремећај понашања детета, различите врсте 
симптома ксимптома код деце, међугенерацијски проблеми)од деце, међугенерацијски проблеми)                                                                                                                                                                  
--  код адолесцентне проблематике и антисоцијалног понашања деце код адолесцентне проблематике и антисоцијалног понашања деце                                                       
--  у мотивацији за укључивање у третман породица сау мотивацији за укључивање у третман породица са  проблемом алкохолизма и наркоманијепроблемом алкохолизма и наркоманије        
-превенцијa појава и понашања која могу довести појединца или породицу у позицију 
корисника друге услуге социјалне заштите                                                          
-оснаживању корисника услуге социјалне заштите, с циљем активирања или очувања 
потенцијала за његово успешно функционисање у социјалном окружењу                                                
-превазилажење кризних ситуација                                                              
-суочавање корисника са проблемом у социалном функционисању и активном односу према 
проблему, с циљем позитивне промене која умањује или отклања узроке који су корисника 
довели у позицију корисника услуге социјалне заштите или одржава достигнуто оптимално 
функционисање у границама прихватљивог                                        
-Саветодавни или терапијски стручни рад може бити краткотрајни , повремени или 
континуиран, при чему се трајање одређује у складу са проценом потреба корисника                                
-Саветодавни или терапијски стручни рад може се обављати и као обавезан, у складу са 
одлуком надлежног органа (суда,органа старатељства).                                              
-психосоцијално саветовање, психотерапија и породична терапија са паровима, породицама 
или појединцима усмерена на разрешавање проблема који ометају њихово функционисање и 
унапређењу квалитета породичног живота                                      
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-рад са мултипроблемским породицама, као најчешћим корисницима Центра за социјални 
рад  (сиромашни , избеглице , породице чији је члан алкохоличар, социјално изоловани , 
хронично оболели и сл.)                                    
-Рад са породицама се одвија  са укључењем професионалаца  Центра за социјални рад , 
других система са којима су они повезани (школа , радна организација, здравствене установе, 
невладине организације и други), а који су неопходни у синхронизованом  разрешавању  
проблема.                                                                    
-психосоцијално саветовање, психотерапију и породичну терапију као услугу у Центру за 
социјални рад, примењује породични терапеут, саветник, психотерапеут, у односу на 
кориснике у следећим ситуацијама:                                      
-када су поједини чланови породице спречени у обављању породичних улога, а где постоји 
капацитет да се активирају породичне снаге, да се чланови породице мотивишу за 
промене/нпр. поново прихватање деце/ и остваривање адекватнијег родитељства (случајеви 
напуштања, занемаривања)                                                                      
-отежане адаптације и немогућности решавања новонасталих проблема у хранитељским 
породицама, као и успостављање и развијање односа између природних и хранитељских 
породица                                                    
-обавља и друге психотерапијске послове и послове психосоцијалног саветовања у складу са 
својом стручном спремом, знањем и способностима  

  
Члан 48. 

  
  

22. . ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ  

Стручни радник на услугама у заједници 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, специјалне педагогије, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                           
- 1 година радног искуства у струци                                                                                                           
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштитаи 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис посла 

-врши пријемну процену                                                                                                                        
-врши процену потреба, снага, ризика, способности и интересовања корисника и других лица 
значајних за корисника;                                                                           
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-врши процену капацитета пружаоца услуге;                                                                                              
-одређује степен подршке корисницима, с обзиром на целокупно индивидуално 
функционисање и врсте потребне помоћи;                                                            
-сачињава индивидуални план услуга;                                                                                                          
-пружа стручну помоћ корисницима у остваривању њихових права;                                                       
-организује или помаже у реализацији одређених активности.                                          
--  спроводи спроводи еедукативно дукативно ––  корективни рад са децом и омладином са проблемима у друштвеном корективни рад са децом и омладином са проблемима у друштвеном 
понашању апонашању а  којима је изречена мера од стране надлежног суда којима је изречена мера од стране надлежног суда                                                                                                                       
--    посебна обавеза укључивања у појединачпосебна обавеза укључивања у појединачни или групни ни или групни третман у одговарајућој установе  третман у одговарајућој установе    
--  спроводи спроводи едукативноедукативно  ––  корективни рад са децом и омладином са проблемима у друштвеном корективни рад са децом и омладином са проблемима у друштвеном 
понашању а који спадају у категорију крипонашању а који спадају у категорију кривично неодговорних.вично неодговорних.                                                                                                      
--Креирање Креирање и припрема програма за рад са децом и омладином са проблемима у друштвеном и припрема програма за рад са децом и омладином са проблемима у друштвеном 
понашању у односу на потребе дате групе или појединацапонашању у односу на потребе дате групе или појединаца                                                                                                    
--Анализа постигнућа деце и омладине са проблемима у друштвеном понашању и Анализа постигнућа деце и омладине са проблемима у друштвеном понашању и 
извизвештавање надлежниештавање надлежних о томе.х о томе.                                                                                              
--Рад на превенцији неприхватљивог друштвеног понашања деце и омладине кроз примену Рад на превенцији неприхватљивог друштвеног понашања деце и омладине кроз примену 
групних и индивидуалних програма групних и индивидуалних програма                                                                                                               
--Сарадња са Сарадња са школама и другим релевантним установама кроз примену програма усмерених школама и другим релевантним установама кроз примену програма усмерених 
ка превенцији неприхватљивих облика понашањка превенцији неприхватљивих облика понашања деце и омладинеа деце и омладине                                                                                                      
--Организација активности слободног времена деце и младихОрганизација активности слободног времена деце и младих                                                                  
--Сарадња са медијима у циљу промовисања рада и разултата Сарадња са медијима у циљу промовисања рада и разултата Дневног боравкаДневног боравка                                                    
--Саветодавни рад са родитељима чија деца показују елементе неприхватљивог друштвеног Саветодавни рад са родитељима чија деца показују елементе неприхватљивог друштвеног 
понашањапонашања                                                                                                                                                                                  
--СтруСтручни радници обављају периодичне анализе посећености и успешности примењених чни радници обављају периодичне анализе посећености и успешности примењених 
програма и извештавају надређене органе о томепрограма и извештавају надређене органе о томе                                                                                                                                                                        
--СараСарадња са установама и организацијама које су од значаја за популацију која представља дња са установама и организацијама које су од значаја за популацију која представља 
циљну групу Дневног центра циљну групу Дневног центра                                                                                                                   
--Учешће на релУчешће на релевантним обукама, семинарима и састанцимаевантним обукама, семинарима и састанцима                                                                  
--Набавка и оптимализација радног материјала и одржавање затеченог инвентараНабавка и оптимализација радног материјала и одржавање затеченог инвентара                                                                  
--Унапређивање рада кроз константно информисање и едукацију у областима релевантим за Унапређивање рада кроз константно информисање и едукацију у областима релевантим за 
рад у области превенције и корекције наприхватљивоград у области превенције и корекције наприхватљивог  друштвеног друштвеног понашања деце и понашања деце и 
омладинеомладине                                                                                                                                                  
--Стручни радник учествује у изради основног програма организације а који садржи податке о Стручни радник учествује у изради основног програма организације а који садржи податке о 
корисницима,програмске активности и податке о кадровима, затим у изракорисницима,програмске активности и податке о кадровима, затим у изради елабората за ди елабората за 
почетакпочетак  рада, у дефинисању годишњег плана рада, у дефинисању годишњег плана који садржи циљеве и активности, обезбеђује који садржи циљеве и активности, обезбеђује 
редовно информисање корисника о почетку коришћења услуга као и информације о редовно информисање корисника о почетку коришћења услуга као и информације о 
делокругу рада, води евиденцију и документацију за услугу коју пружа.делокругу рада, води евиденцију и документацију за услугу коју пружа.                                        
--Стручни радник врши пријемну процену на основу непосредног разгСтручни радник врши пријемну процену на основу непосредног разговора са децом и овора са децом и 
родитељима и процењује став, подобност и приоритет примене услуге и даје информације о родитељима и процењује став, подобност и приоритет примене услуге и даје информације о 
услугама које се нуде, те их накнадно обавештава о исходу пријемне проценеуслугама које се нуде, те их накнадно обавештава о исходу пријемне процене                                                           
--Врши поновни преглед сваког индивидуалног плана и то најмање једном у шест месеци, Врши поновни преглед сваког индивидуалног плана и то најмање једном у шест месеци, 
пише извештај који подноси надлежном водитељу случајапише извештај који подноси надлежном водитељу случаја                                                                                                    
--примењује рестриктивне мере према кориснипримењује рестриктивне мере према корисницима који својим понашањем доводе у цима који својим понашањем доводе у 
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опопасност људе и имовину Дневног центра искључиво на основу планираних, праћених и асност људе и имовину Дневног центра искључиво на основу планираних, праћених и 
временски ограничених интервенцијавременски ограничених интервенција                                                                                                                                                            
--Најмање једном годишње спНајмање једном годишње спроводи интерну евалуацију квалитета пружене услуге која роводи интерну евалуацију квалитета пружене услуге која 
укључује испитивање задовољства корисника услугом и извештај подноси оснивачу услугеукључује испитивање задовољства корисника услугом и извештај подноси оснивачу услуге      
--свим лицима укљученим у рад  пружа одговарајућу стручну подршкусвим лицима укљученим у рад  пружа одговарајућу стручну подршку                                          
--стручни радник обезбстручни радник обезбеђује пеђује програмске активности које су посебно прилагођене рограмске активности које су посебно прилагођене 
могућностима и интересовањима корисника могућностима и интересовањима корисника                                                                           
--унапређује квалитет живота корисника кроз одржање и развијање социјалних, психолошких унапређује квалитет живота корисника кроз одржање и развијање социјалних, психолошких 
и физичких функција и вештина ради развоја и физичких функција и вештина ради развоја самосталности, социјалних, ссамосталности, социјалних, сазнајних и других азнајних и других 
важних функција. Реализује  кроз осмишњене програме, у планираним и ограниченим важних функција. Реализује  кроз осмишњене програме, у планираним и ограниченим 
временским периодима.временским периодима.                                                                                                                                                                                          
--Активности  усмАктивности  усмерене ка развијању потенцијала корисника а реализују се у складу са ерене ка развијању потенцијала корисника а реализују се у складу са 
карактеристикама корисничке групе, њиховим капацитекарактеристикама корисничке групе, њиховим капацитетима и индивидуалним планом и оне тима и индивидуалним планом и оне 
обухватају: организоване едукативне активности које подстичу развој нових знања и обухватају: организоване едукативне активности које подстичу развој нових знања и 
вештина, организацијавештина, организација  слободног времена у складу са потребама и интересовањима слободног времена у складу са потребама и интересовањима 
корисника, развој вештина за препознавање и решавање проблема, развој комуникационих корисника, развој вештина за препознавање и решавање проблема, развој комуникационих 
вештина, развој вештина за самозаштиту и развој вештина и знања потребних за живот у вештина, развој вештина за самозаштиту и развој вештина и знања потребних за живот у 
заједницизаједници                                                                                                                                                                          
--остварује сарадњу са осталим службама по питању третмана и понашања корисника из своје остварује сарадњу са осталим службама по питању третмана и понашања корисника из своје 
групегрупе                                                                                                                                                                                                                                                                  
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података                                                                                                                                                                                      
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву                                                                                                                  
--стручно стручно се усавршавасе усавршава                                                          
--ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора ако то захтева потреба ради и друге послове по налогу руководиоца Службе или директора ако то захтева потреба 
Службе или повећани обим послова   Службе или повећани обим послова                                                                                                                       
--непосредно је одговоран руководионепосредно је одговоран руководиоцу службе и обавештава га о свом радуцу службе и обавештава га о свом раду     

  

ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА И РАЗВОЈА 
 

Члан 49. 
 
Стручни радник на пословима планирања, развоја и извештавања 
 
Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социјалног рада, психологије, 
педагогије, андрагогије, специјалне педагогије по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама и више образовање на вишој школи у области 
социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, специјалне педагогије, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
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Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 1 година радног искуства у струци                                                                                                            
- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштита и 
прописима донетим на основу закона 

Општи опис послаОпшти опис посла  

-  припрема годишњих и других оперативних планова рада  
-  пероцену социјалних потреба грађана који живе на територији јединице локалне 
самоуправе; 

-  информисање надлежног органа јединице локалне самоуправе о идентификованим 
потребама корисника и капацитета  

-  прати и анализира квалитет пружених услуга и извештава о квалитету пружених услуга; 
-  учествује у изради планова и програма стручног усавршавања; 
-  процењује потребе за новим услугама  и иницира њихов развој у унапређење постојећих 
услуга на локалном нивоу; 

-  комуницира са спољним сарадницима Установе, медијима и односа са јавношћу; 
- припрема и обрађује податке и материјал потребан за израду годишњих и других извештаја 
о раду Установа                                                          
-прикупљприкупља,а,  обраобрађујеђује  и анализи анализираира  података којима располажу одређене службе, институције и података којима располажу одређене службе, институције и 
организације, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне заштите организације, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне заштите                           
-прикупља, сређприкупља, сређујеује, обра, обрађујеђује  и анали анализираизира  податподаткеке  који су садржани у евидкоји су садржани у евиденцији енцији и и 
документацијдокументацијии  Центра, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне заштитеЦентра, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне заштите                                              
-учествује у развоју међусекторског партнерства и изради стратешких и акционих планова учествује у развоју међусекторског партнерства и изради стратешких и акционих планова 
социјалне заштите на локалном нивоусоцијалне заштите на локалном нивоу                                                                    
-прикупља податке и прикупља податке и учествује у изради учествује у изради   годишњгодишњихих  програмпрограмаа  и планови плановаа  рада Центра рада Центра                             
-прикупља податке и врши њихову анализу за израду годишњих планова превентивних прикупља податке и врши њихову анализу за израду годишњих планова превентивних 
активности Центра за социјални радактивности Центра за социјални рад                                                                                
-обезбеђује званично прописану евиденцију за праћење социјалне и породично правне обезбеђује званично прописану евиденцију за праћење социјалне и породично правне 
заштите и доставља статистичке извештаје надлежној статистичкој служби у граду заштите и доставља статистичке извештаје надлежној статистичкој служби у граду                                                           
-реализује истраживања релевантна за планирање, праћење и рареализује истраживања релевантна за планирање, праћење и развој послова социјалног рада звој послова социјалног рада 
и предлаже мере за унапређење делатности Центраи предлаже мере за унапређење делатности Центра                                                                
-израђује и објављује стручне радове у стручним публикацијамаизрађује и објављује стручне радове у стручним публикацијама                         
-обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података                                                                                                                                                                                                            
-стара се о библиотеци Центрастара се о библиотеци Центра                                                                                                
-прикупља податке и израђује годишњи статистички извештајприкупља податке и израђује годишњи статистички извештај                                  
-стара се о законитости чувања и стара се о законитости чувања и излучивања дизлучивања доокументације из Центра или досијеа у кументације из Центра или досијеа у 
Историјски архивИсторијски архив                                     
-промовише развијање волонтерских капацитета у заједниципромовише развијање волонтерских капацитета у заједници                                                  
--учествује односно спроводи кампање усмерене ка јачању грађанске свести иучествује односно спроводи кампање усмерене ка јачању грађанске свести и   одговорности одговорности 
за задовољавање заједничких потреба, препознавање и отклањање проблема у заједнициза задовољавање заједничких потреба, препознавање и отклањање проблема у заједници                     
--интервенише и обавља рад по позивуинтервенише и обавља рад по позиву                                                                                                                                                
--стручно се усавршавастручно се усавршава                                                                
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--комуницира са спољним сарадницима Установе, медијима и односа са јавношћу;                                                                                                                                                                                                                                        
-равовремено прослеђивање потребних информација надређенима, сарадницима или 
клијентима                                     
-Заказивање састанака и евиденција њиховог распореда, времена и места њиховог одржавања  

-дочекивање и услуживање клијената, пословних партнера, запослених и др. који су дошли 
код директора 
- примање и слање дневне обичне и е-маил поште и вођење евиденције о томе  
-писање пословних дописа и писама према добијеним упутствима, попуњавање различитих 
формулара, образаца и сл. 
-координација и комуникација са члановима Управног и Надзорног одбора 
--ради и друге послове по налогу директора ако то захтева потреба ради и друге послове по налогу директора ако то захтева потреба ЦентраЦентра  или повећани обим или повећани обим 
послова   послова                                                                                                                                                     
--непосредно је одговоран непосредно је одговоран директорудиректору  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду  

Члан 50. 
 
Социолог  
  
  Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области социологије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области социологије, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 

Посебни услови: 

- познавање рада на рачунару                          
- 1 година радног искуства у струци                                                                                            

Опис послова и задатака:Опис послова и задатака:  

--учествује у припреми годишњих оперативних планова рада Цучествује у припреми годишњих оперативних планова рада Центра , укључујући и ентра , укључујући и 
програмскопрограмско  буџетирањебуџетирање                                                                                                                                                                                                                                                      
--учествује у идентификовању потреба група корисника у локалној заједнициучествује у идентификовању потреба група корисника у локалној заједници                                                                             
--иницира развој недостајућих услугаиницира развој недостајућих услуга                                                                                                                                                                                                                
--презентне активности, мониторинг и евалуацијапрезентне активности, мониторинг и евалуација                                      
--учествује у развијању међусекторских партнерства , иницирањем и учествовањем у изради и учествује у развијању међусекторских партнерства , иницирањем и учествовањем у изради и 
усвајању протокусвајању протокола о сарадњи и формирањем међусекторских тимоваола о сарадњи и формирањем међусекторских тимова                            
--учествује у изради стратешких и акционих планова развоја система социјалне заштите на учествује у изради стратешких и акционих планова развоја система социјалне заштите на 
локалном нивоу и међуопштинском нивоулокалном нивоу и међуопштинском нивоу                                      
--учествује у формирању тела или одбора за планирањеучествује у формирању тела или одбора за планирање  и развој социјалне заштите и и развој социјалне заштите и 
социјалне политике на локалном нивоусоцијалне политике на локалном нивоу                                              
--информише локалну заједницу о идентификованим потребама корисника и капацитетима информише локалну заједницу о идентификованим потребама корисника и капацитетима 
Центра да одговори на те потребеЦентра да одговори на те потребе                                                          
--промовише делатност Ценпромовише делатност Центра у локалној заједницитра у локалној заједници                                  
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--обавља и друге активности везане за унапређење рада Центра и побољшање квалитета обавља и друге активности везане за унапређење рада Центра и побољшање квалитета 
услуга које се обезбеђујууслуга које се обезбеђују                                              
--спроводи односно учествује у спровођењу превентивних програма у односу на појединце,спроводи односно учествује у спровођењу превентивних програма у односу на појединце,  
породице у ризику и маргинализоване групе, њихово оспособљавање за продуктиван живот у породице у ризику и маргинализоване групе, њихово оспособљавање за продуктиван живот у 
заједници, одговорно родитељство и предупређење у зависности од социјалних службизаједници, одговорно родитељство и предупређење у зависности од социјалних служби  
  

--спроводи стручне радње применом одговарајућих метода, организовањем и пружањем спроводи стручне радње применом одговарајућих метода, организовањем и пружањем 
услугуслуга ради спречавања настанка социјалних проблема, као што су: насиље у породици, а ради спречавања настанка социјалних проблема, као што су: насиље у породици, 
преступништво младих, зависности од психоактивних супстанци и сл.преступништво младих, зависности од психоактивних супстанци и сл.                              
--промовише развијање волонтерских капацитета у заједниципромовише развијање волонтерских капацитета у заједници                                            
--учествује односно учествује односно спроводи кампање усмерене ка јачању грађанске свести и одговорности спроводи кампање усмерене ка јачању грађанске свести и одговорности 
за задовољавање заједничких потреба, препознавање и отклањање проблема у заједнициза задовољавање заједничких потреба, препознавање и отклањање проблема у заједници                          
--комуницира са спољним сарадницима Установе, медијима и односа са јавношћу;            
-- припрема и обрађује податке и материјал потребан за израду годишњих и других извештаја 
о раду Установа                                                        
--прикупљприкупља,а,  обраобрађујеђује  и анализи анализираира  података којима располажу одређене службе, институције и података којима располажу одређене службе, институције и 
организације, а које омогућавају праћење организације, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне заштите и развој услуга социјалне заштите                           
--прикупља, сређприкупља, сређујеује, обра, обрађујеђује  и анали анализираизира  податподаткеке  који су садржани у евиденцији који су садржани у евиденцији и и 
документацијдокументацијии  Центра, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне заштитеЦентра, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне заштите                              
--учествује у развоју међусекторучествује у развоју међусекторског партнерства и изради стратешких и акционих планова ског партнерства и изради стратешких и акционих планова 
социјалне заштите на локалном нивоусоцијалне заштите на локалном нивоу                                                                                                                                                                                                  
--прикупља податке и прикупља податке и учествује у изради учествује у изради   годишњгодишњихих  програмпрограмаа  и планови плановаа  рада Центра рада Центра                                       
--прикупља податке и врши њихову анализу за израду годишњих планова превентивних прикупља податке и врши њихову анализу за израду годишњих планова превентивних 
активности Центра за социјални радактивности Центра за социјални рад                                                                                                              
--обезбеђује званично прописану евиденцију за праћење соцобезбеђује званично прописану евиденцију за праћење социјалне и породично правне ијалне и породично правне 
заштите и доставља статистичке извештаје надлежној статистичкој служби у граду заштите и доставља статистичке извештаје надлежној статистичкој служби у граду                               
--реализује истраживања релевантна за планирање, праћење и развој послова социјалног рада реализује истраживања релевантна за планирање, праћење и развој послова социјалног рада 
и предлаже мере за унапређење делатности Центраи предлаже мере за унапређење делатности Центра                                                                          
--израђује и објављује стручне радове у стручним публикацијамаизрађује и објављује стручне радове у стручним публикацијама                                                    
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података                                            
--стара се о библиотеци Центрастара се о библиотеци Центра                                
--прикупља податке и израђује годиприкупља податке и израђује годишњи статистички извештајшњи статистички извештај                                                    
--стара се о законитости чувања и излучивања дстара се о законитости чувања и излучивања доокументације из Центра или досијеа у кументације из Центра или досијеа у 
Историјски архиИсторијски архивв                                                            
--стручно се усавршава  стручно се усавршава                                                                              
--равовремено прослеђивање потребних информација надређенима, сарадницима или 
клијентима                                   
-Заказивање састанака и евиденција њиховог распореда, времена и места њиховог одржавања 
-дочекивање и услуживање клијената, пословних партнера, запослених и др. који су дошли 
код директора                          
- примање и слање дневне обичне и е-маил поште и вођење евиденције о томе                 
-писање пословних дописа и писама према добијеним упутствима, попуњавање различитих 
формулара, образаца и сл.                                 
-координација и комуникација са члановима Управног и Надзорног одбора             
- аранжира и ажурира податке везане за услуге дневног центра за децу и омладину са 
поремећајима у друштвеном понашању, центра за саветовање и подршку породици, личног 
пратиоца, персоналног асистента, привремени смештај у прихватилиште и прихватну 
станицу, сигурну кућу за жртве насиља, једнократне новчане помоћи, опрема корисника за 
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смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, помоћ у натури, право на 
бесплатне аутобуске карте за средњошколце из приградских насеља, накнаду трошкова 
сахрањивања, изузетне и интервентне новчане помоћи, као и друге услуге у складу са Одуком 
Града                                                                       
--ради и друге послове по налогу директора ако то захтева потреба ради и друге послове по налогу директора ако то захтева потреба ЦентраЦентра  или повећани обим или повећани обим 
послова   послова                                                                                                                                                     
--непосредно је одговоран непосредно је одговоран директорудиректору  и обавештава га о свом радуи обавештава га о свом раду 

 

Члан 51. 
  

Техничар одржавања информационих система и технологијаТехничар одржавања информационих система и технологија  

Захтевана стручна спрема: 

--IV степен стручне спреме,IV степен стручне спреме,  

Посебни услови:Посебни услови:  

--годину дана радног искуства.годину дана радног искуства.  

-познавање рада на рачунару  

Опис послова и задатака:Опис послова и задатака:  

--одржава базе података одржава базе података   

--контрола интегриконтрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном клијент сервер систему за тета, индексирање и израда копија у изабраном клијент сервер систему за 
управљање базама података;управљање базама података;  

--инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке   

--поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме сервера, рачунарских радних станица, поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме сервера, рачунарских радних станица, 
мремрежне опреме, кабловских и радио веза ;жне опреме, кабловских и радио веза ;  

--инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду 
системског софтвера и сервиса системског софтвера и сервиса   

--оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса 
електронске поштеелектронске поште, интранета, интернета и других; , интранета, интернета и других;   

--инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду 
информационог, системског софтвера, база података,  корисничких апликација и у систему;информационог, системског софтвера, база података,  корисничких апликација и у систему;  

--инсталира, подешава, прати параметре рада, утинсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у раду врђује и отклања узрока поремећаја у раду 
система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и 
израда резервних копија података;израда резервних копија података;  

--води оперативну документацију и евиденцијуводи оперативну документацију и евиденцију                                                                          

--техничко одржавањтехничко одржавање рачунарае рачунара  
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-равовремено прослеђивање потребних информација надређенима, сарадницима или 
клијентима            
   
--обезбеђује поверљивост податакаобезбеђује поверљивост података  
                                      
--стара се о библиотеци Центрастара се о библиотеци Центра  
 
- Заказивање састанака и евиденција њиховог распореда, времена и места њиховог одржавања  

                                          

-дочекивање и услуживање клијената, пословних партнера, запослених и др. који су дошли 
код директора 
 
- примање и слање дневне обичне и е-маил поште и вођење евиденције о томе  
 
- писање пословних дописа и писама према добијеним упутствима, попуњавање различитих 
формулара, образаца и сл. 
 
-координација и комуникација са члановима Управног и Надзорног одбора 
 
-обавља и друге послове по налогу директора       
                                    
-непосредно одговара директорунепосредно одговара директору  
  

Члан 52. 
 
Преводилац  
 
Захтевана стручна спрема: 

1) на студијама првог (академске студије 240 ЕСПБ) и другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) у области мађарског језика и књижевности, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) високо образовање на основним студијама у области у области мађарског језика и 
књижевности по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 

 
Посебни услови: 
 
o     познавање рада на рачунару     
o     годину дана радног искуства. 
 
Опис послова и задатака: 
-          врши писмене преводе са српског језика на мађарски језик и са мађарског језика на 
српски језик одређених материјала , извештаја, информација, анализа и других материјала 
намењених јавности 
-          врши преводе општих аката и других материјала за потребе радника Центра 
-          преводи решења, записнике, извештаје, експертизе, споразуме и друга акта у случајевима 
када се поступак води на мађарском језику 
-          по захтеву странке учествује као тумач у вођењу интервјуа, давања информација, савета и 
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др. 
-          радницима Центра даје тумачење текста у предметима писаним на језику народности, а 
по потреби врши и писмене преводе на српски језик 
-          води стручну библиотеку Центра 
-          равовремено прослеђивање потребних информација надређенима, сарадницима или 
клијентима  
-          Заказивање састанака и евиденција њиховог распореда, времена и места њиховог 
одржавања  
-          дочекивање и услуживање клијената, пословних партнера, запослених и др. који су 
дошли код директора 
-          примање и слање дневне обичне и е-маил поште и вођење евиденције о томе  
-          писање пословних дописа и писама према добијеним упутствима, попуњавање 
различитих формулара, образаца и сл. 
-          координација и комуникација са члановима Управног и Надзорног одбора 
-          обавља и друге послове по налогу директора 
--          непосредно одговара директорунепосредно одговара директору  

Члан 5Члан 533..  

IV ТАБЕЛАРНИ ПРИКАIV ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЕСТА ЦЕНТРА ЗА З СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЕСТА ЦЕНТРА ЗА         

                                                                                  СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА СУБОТИЦEСОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА СУБОТИЦE  

Р. Р. 
брбр  Послови и задаци Стручна спрема Посебни 

услови ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

 БУЏЕТ РС БУЏЕТ ЛС 

1. ДИРЕКТОР 1 0 

 ДИРЕКТОР 

- високо 
образовање на 
студијима другог 
степена (мастер 
академске студије, 
специјалистичке 
академске студије, 
специјалистичке 
струковне 
студије,), односно 
на основним 
студијама у 
трајању од 
најмање четири 
године и 
одговарајући 
академски, 
односно стручни 
назив утврђен у 
области правних, 
економских, 

-  има најмање 
5 година 
радног 
искуства у 
струци 
- да поседује 
организаторске 
способности 
-  да није 
осуђиван и да 
се против њега 
не води 
кривични 
поступак за 
кривична дела 
која га чине 
неспособним 
за рад у 
установи 
социјалне 
заштите 

1 0 



56	  

	  

психолошких, 
педагошких и 
андрагошких и 
социолошких 
наука, односно 
стручни назив 
дипломирани 
социјални радник 
и 

2. РУКОВОДИЛАЦ 3 1 

 РУКОВОДИЛАЦ 
СЛУЖБЕ 

РУКОВОДИЛАЦ 
ПРАВНЕ 
СЛУЖБЕ: 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области правних 
наука по пропису 
који уређује 
високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) на основним 
студијама у 
области правних 
наука у трајању од 
најмање четири 
године, по пропису 
који је уређивао 
високо образовање 
до 10. септембра 
2005. године; 
 
РУКОВОДИЛАЦ 
СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ 
И МЛАДИХ: 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 

-3 годинe 
радног 
искуства у 
области 
социјалне 
заштите                                                              
- познавање 
рада на 
рачунару                  
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштита и 
прописима 
донетим на 
основу закона 3 1 
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студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама и више 
образовање на 
вишој школи у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 
 
РУКОВОДИЛАЦ 
СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАШТИТУ 

ОДРАСЛИХ И 
СТАРИХ ЛИЦА: 
1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
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психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама и више 
образовање на 
вишој школи у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 
 
РУКОВОДИЛАЦ 
СЛУЖБЕ ЗА 
ЛОКАЛНЕ 
УСЛУГЕ: 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
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уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

3. СУПЕРВИЗОР 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

СУПЕРВИЗОР 
СЛУЖБЕ 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама и више 
образовање на 
вишој школи у 

- познавање 
рада на 
рачунару 
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштитаи 
прописима 
донетим на 
основу закона 3 0 
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области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

4. СТРУЧНИ РАДНИК НА ПРИЈЕМУ 1 0 

 
СТРУЧНИ 
РАДНИК НА 
ПРИЈЕМУ 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама и више 
образовање на 
вишој школи у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 

- 1 година 
радног 
искуства у 
струци                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару                  
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштитаи 
прописима 
донетим на 
основу закона 1 0 
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образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

5. ВОДИТЕЉ СЛУЧАЈА 18 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОДИТЕЉ 
СЛУЧАЈА 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама и више 
образовање на 
вишој школи у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

- 1 година 
радног 
искуства у 
струци                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару                  
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштитаи 
прописима 
донетим на 
основу закона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

6. СТРУЧНИ РАДНИК НА ПОСЛОВИМА 
ПЛАНИРАЊА, РАЗВОЈА И ИЗВЕШТАВАЊА 1 0 

 
 
 

 
 
 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 

- 1 година 
радног 
искуства у 
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СТРУЧНИ 
РАДНИК НА 
ПОСЛОВИМА 
ПЛАНИРАЊА, 
РАЗВОЈА И 

ИЗВЕШТАВАЊА 

и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
социологије, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама и више 
образовање на 
вишој школи у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

струци                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару                  
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштита и 
прописима 
донетим на 
основу закона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

7. СОЦИОЛОГ 0 1 

 СОЦИОЛОГ 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социологије по 

познавање 
рада на 
рачунару                  
- 1 година 
радног 
искуства у 
струци                                                                                            

0 1 
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пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама у 
области 
социологије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

8. СТРУЧНИ РАДНИК НА УПРАВНО – 
ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА 4 1 

 

СТРУЧНИ 
РАДНИК НА 
УПРАВНО – 
ПРАВНИМ 

ПОСЛОВИМА 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области правних 
наука по пропису 
који уређује 
високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) на основним 
студијама у 
области правних 
наука у трајању од 
најмање четири 
године, по пропису 
који је уређивао 
високо образовање 
до 10. септембра 
2005. године; 

-1 година 
радног 
искуства у 
струци                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару  
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштита и 
прописима 
донетим на 
основу закона 

4 1 

9. 
СТРУЧНИ РАДНИК НА ПОСЛОВИМА 

СОЦИЈАЛНОГ РАДА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА 
МАТЕРИЈАЛНА ДАВАЊА 

6 0 
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СТРУЧНИ 
РАДНИК НА 
ПОСЛОВИМА 
СОЦИЈАЛНОГ 

РАДА У 
КАНЦЕЛАРИЈИ 

ЗА 
МАТЕРИЈАЛНА 

ДАВАЊА 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама и више 
образовање на 
вишој школи у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

- 1 година 
радног 
искуства у 
струци                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару                  
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштитаи 
прописима 
донетим на 
основу закона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

10 ПРЕВОДИЛАЦ 0 1 

 ПРЕВОДИЛАЦ 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области  у 

-1 година 
радног 
искуства 
- познавање 
рада на 
рачунару     

0 1 
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области мађарског 
језика и 
књижевности по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама у 
области  у области 
мађарског језика и 
књижевности по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

11 
ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА 

ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

0 1 

 

ТЕХНИЧАР 
ОДРЖАВАЊА 

ИНФОРМАЦИОН
ИХ СИСТЕМА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

-IV степен стручне 
спреме 

-1 година 
радног 
искуства 
-познавање 
рада на 
рачунару 
 

0 1 

12 
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА 

ФИНАНСИЈСКО-АДМИНИСТРАТИВНЕ И 
ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

1 0 
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РУКОВОДИЛАЦ 
СЛУЖБЕ ЗА 

ФИНАНСИЈСКО-
АДМИНИСТРАТИ
ВНЕ И ТЕХНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
економије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама у 
области економије 
по пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

- 3 година 
радног 
искуства у 
струци                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару 
  
  
  
                   

1 

0 
 

* Разлика 
коефицијента 
за исплату 
плате 

руководиоца 
сноси Град 
Суботица на 
основу Решења 
број III-120-
87/2013 od 
12.12.2013. 
Градског већа 
Града 
Суботице  

13 БЛАГАЈНИК 0 1 

  
БЛАГАЈНИК 

IV степен стручне 
спреме,економски 
техничар 

-1 година  
радног 
искустава на 
буџетским 
пословима 
-познавање 
рада на 
рачунару 

0 1 

14 ЛИКВИДАТОР 1 0 

 ЛИКВИДАТОР 

IV степен стручне 
спреме,економски 
техничар 

-1 година  
радног 
искустава на 
буџетским 
пословима 
-познавање 
рада на 
рачунару 

1 0 

15 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИК 1 2 

  стечено средње - 1 година 1 2 
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АДМИНИСТРАТИ
ВНО-ТЕХНИЧКИ 

РАДНИК  

образовање у 
трајању од 4 
године 

радног 
искуства у 
струци                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару 
                    

16 ВОЗАЧ 1 2 

 ВОЗАЧ  

III/IV степен 
стручне спреме, 

1 годинa 
радног 
искустава 
-положен 
возачки испит 
"Б" категорије 
 

1 2 

17 
СТРУЧНИ РАДНИК НА САВЕТОДАВНО-

ТЕРАПИЈСКИМ И СОЦИЈАЛНО-
ЕДУКАТИВНИМ ПОСЛОВИМА 

0 2 

 

СТРУЧНИ 
РАДНИК НА 

САВЕТОДАВНО-
ТЕРАПИЈСКИМ И 
СОЦИЈАЛНО-
ЕДУКАТИВНИМ 
ПОСЛОВИМА 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
андрагогије, 

- 1 година 
радног 
искуства у 
социјалној 
заштити                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару                  
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштита и 
прописима 
донетим на 
основу закона 

0 2 
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специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

18 СТРУЧНИ РАДНИК НА УСЛУГАМА У 
ЗАЈЕДНИЦИ 0 1 

 

СТРУЧНИ 
РАДНИК НА 
УСЛУГАМА У 
ЗАЈЕДНИЦИ 

1) на студијама 
првог (академске 
студије 240 ЕСПБ) 
и другог степена 
(мастер академске 
студије, 
специјалистичке 
академске студије) 
у области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
специјалне 
педагогије по 
пропису који 
уређује високо 
образовање, почев 
од 10. септембра 
2005. године; 
2) високо 
образовање на 
основним 
студијама у 
области 
социјалног рада, 
психологије, 
педагогије, 
специјалне 
педагогије, по 
пропису који је 
уређивао високо 
образовање до 10. 
септембра 2005. 
године 

- 1 година 
радног 
искуства у 
струци                                                                                            
- познавање 
рада на 
рачунару                  
- лиценца за 
обављање 
послова у 
складу са 
законом којим 
се уређује 
социјална 
заштита и 
прописима 
донетим на 
основу закона 0 1 

19 ДАКТИЛОГРАФ 2 0 
 

 ДАКТИЛОГРАФ Основна школа, II 
степен стручне  

-1 година 
радног  2 0 
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