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ПРЕДМЕТ ПРОТОКОЛА 

Друщтвп дефектплпга Србије, Друщтвп рехабилитацијских педагпга Слпвеније, Савез 

дефектплпга Македпније, Савез едукацијских рехабилитатпра Хрватске, Удружеоа 

дефектплпга/специјалних едукатпра − рехабилитатпра Републике Српске, Баоа Лука и 

Удружеое дефектплпга, едукатпра – рехабилитатпра у Кантпну Сарајевп „СТПЛ ” , Бпсна у 

Херцегпвина (у даљем тексту: Стране) 

У жељи да кпнсплидују и развију мултилатералне пднпсе и сарадоу између струкпвних 

удружеоа држава у регипну, у пбласти пбразпваоа, васпитаоа и рехабилитације, кап и  

здравствене, спцијалне и правне защтите деце и младих са сметоама у развпју, и пспба са 

инвалидитетпм и прпблемима  ппнащаоа; 

Преппзнајући да је знашај сарадое есенцијалан за јашаое и кпнсплидпваое 

прпфесипналних, и веза сплидарнпсти и узајамнпг разумеваоа и пбезбеђујући услпве за 

заједнишкп спрпвпђеое иницијатива и прпјеката; 

Стране пптписују пвај Прптпкпл п мултилатералнпј сарадои, кпји се се пднпси на следећа 

ппља: 

1) Сарадња са сродним удружењима и организацијама   

Стране ће активнп и преданп ппдржавати и пхрабривати сарадоу између удружеоа и 

прганизација активних у свпјим и другим земљама у пкружеоу крпз размену инфпрмација 

и дпкументације, ппдстицаое сарадое педагпщких институција, размену шаспписа, 

ушещће на едукативним скуппвима и прпмпвисаое укљушиваоа институција са 

примерима дпбре праксе какп би се унапредилп знаое п пплпжају деце и младих  са 

сметоама у развпју и пспба са инвалидитетпм и ппремећајем ппнащаоа, оихпвим 

пптребама и услпвима у кпјима се пбразују, леше, рехабилитују, живе и раде. 

Стране ће пснаживати, кпликп гпд је тп мпгуће, свпје ппзиције крпз развпј заједнишких 

иницијатива на међунарпднпм нивпу. 

2) Размена посета  

Стране ће ппдржавати и пхрабривати прганизпваое ппсета у другим државама шија су 

удружеоа пптписници Прптпкпла. 

Ппсете ће пбавити ппјединци, делегација или група изабраних шланпва Страна или 

оихпви представници са циљем размене прпфесипналних искустава и унапређеоа 

инклузивне праксе у земљама у регипну. 

Стране ће се дпгпвприти п услпвима размене ппщтујући реципрпцитет и узајамнпст. 

Стране су слпбпдне у дпгпвараоу званишних билатералних ппсета.  
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Страна кпја је дпмаћин, тј, прганизатпр ппсете пбавезује се да пбезбеди једнаке 

материјалнп – технишке и друге услпве свим Странама. 

Финансије неппхпдне за спрпвпђеое дпгпвпрених званишних  ппсета  пбезбедиће се у 

складу са следећим правилима:  

a) Страна кпја путује снпсиће трпщкпве путпваоа дп аерпдрпма или станице најближе 

лпкацији на кпјпј ће пдсести у земљи кпја је дпмаћин, укпликп није дпгпвпренп другашије;  

б) Страна дпмаћин снпсиће трпщкпве лпкалнпг превпза и трпщкпве смещтаја;  

в) У билп кпм слушају кпји није предвиђен пвим прптпкплпм, мпгу се применити други 

финансијски дпгпвпри, щтп ће бити унапред дпгпвпренп уз сагласнпст пбе Стране. 

Стране ће услпве ппсете прецизнп дефинисати угпвпрпм п ппсети кпје ће у име Страна 

пптписпм пптврдити заступници пптписника Прптпкпла. 

3) Научно – истраживачки рад 

Стране ће предлагати, планирати и реализпвати разлишите пблике наушнп – 

истраживашкпг рада крпз размену искустава са струкпвним удружеоима, прганима 

државне управе, фпндпвима, НВП удружеоима и устанпвама кпје се баве прпблемима 

деце са сметоама у развпју, пспба са, инвалидитетпм и ппремећајем  ппнащаоа, 

разлишитим струшним службама, итд. 

У складу са заједнишким циљевима Страна, а какп би се унапредип систем спрпвпђеоа, 

даљег прпмпвисаоа и пснаживаоа инклузивне пплитике земаља у регипну, израђиваће 

се гпдищои прпграми активнпсти, усмерени ка спрпвпђеоу заједнишких прпјеката, 

истраживаоа и активнпсти. 

Стране се пбавезују да ће пбезбедити материјалнп – технишке услпве за реализацију, 

праћеое и вреднпваое резултата прпјеката, истраживаоа и активнпсти, кап и да ће 

ушествпвати у ппкретаоу заједнишких иницијатива кпје су прпистекле из дпбијених 

резултата. 

Стране ће иницирати израду и извпђеое нпвих кпнцепција рада са децпм са сметоама у 

развпју, пспба са инвалидитетпм и ппремећајем  ппнащаоа  крпз јашаое издавашке 

делатнпсти. 

 Издавашка делатнпст ће се реализпвати у складу са интереспваоима сваке Стране да у 

оима ушествује, кап и пд средстава сваке заинтереспване Стране распплпживих у бучету 

за пве намене, Стране ће се бавити издаваоем учбеника, упутстава, прирушника, шаспписа 

и других едиција. Стране ће услпве кпји се пднпсе на издавашку делатнпст прецизнп 

дефинисати угпвпрпм кпје ће у име Страна пптписпм пптврдити заступници пптписника 

Прптпкпла. Финансије неппхпдне за прганизпваое пбезбедиће се у складу са угпвпрпм и 

средствима сваке заинтереспване Стране распплпживим у бучету за пве намене. 
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4) Професионални развој 

Стране ће ушествпвати у прганизпваоу, планираоу, прпушаваоу,  праћеоу и анализираоу 

прпблематике у пбласти пбразпваоа, здравства, спцијалне и правне защтите  деце са 

сметоама у развпју, пспба са инвалидитетпм и ппремећајем  ппнащаоа.  

Сарадоа међу Странама имаће следећи пблик: 

 размена инфпрмација и искустава ппд пкриљем пвпг прптпкпла п сарадои,  

 прганизација и ушещће у тренинг курсевима, едукацијама, пбукама, итд, 

 заједнишка прганизација семинара и струшних скуппва, кпнференција, трибина, 

сусрета, студијских путпваоа, кап и других пблика струшнпг усаврщаваоа  и разлишитих 

иницијатива пд узајамнпг интереса, 

Стране се пбавезују да ушествују у разлишитим пблицима струшнпг усаврщаваоа у свпјпј 

и/или другпј држави у складу са ппстпјећпм закпнскпм регулативпм. Ушещће ће зависити 

пд пптенцијалних дпгађаја прганизпваних у свакпј држави и интереспваоа сваке Стране 

да у оима ушествује, кап и пд средстава сваке заинтереспване Стране распплпживих у 

бучету за пве намене. 

Свака Страна се пбавезује да пбавещтава све пптписнике п пптенцијалним пблицима 

струшнпг усаврщаваоа прганизпваним у свпјпј држави и да пружи ппдрщку у пквиру 

ушещћа у струшнпм усаврщаваоу шланпва Страна из других држава.  

Страна у шијпј се држави прганизују пблици струшнпг усаврщаваоа или кпја је прганизатпр 

таквпг дпгађаја се пбавезује да пмпгући једнаке услпве за шланпве Страна из других 

држава, тп јест, да се трпщкпви кптизације и сви други материјалнп – технишки трпщкпви и 

услпви пбрашунају и пмпгуће кап и шланпвима Стране дпмаћина.   

Укпликп прганизатпр струшнпг усаврщаваоа дпгпвпри ушещће шланпва Стране дпмаћина 

ппд ппвлащћеним услпвима, сви шланпви Страна пптписница пвпг прптпкпла имаће исте 

услпве. 

Стране ће услпве прецизнп дефинисати дпгпвпрпм п услпвима и у складу са прпгрампм 

рада и ценпм кпју пдређује прганизатпр.  

У слушају да вище Страна ушествује у прганизацији пблика струшнпг усаврщаваоа и у билп 

кпм слушају кпји није предвиђен пвим прптпкплпм, мпгу се применити други финансијски 

дпгпвпри, щтп ће бити унапред дпгпвпренп уз сагласнпст пбе Стране. Стране ће услпве 

прганизације прецизнп дефинисати угпвпрпм кпје ће у име Страна пптписпм пптврдити 

заступници пптписника Прптпкпла. Финансије неппхпдне за прганизпваое пбезбедиће се 

у складу са угпвпрпм и средствима сваке заинтереспване Стране распплпживим у бучету 

за пве намене. 

У слушају да Страна дпмаћин ппзпве шлана Стране из друге државе у свпјству предаваша 

или извпђаша пбуке, пбавезује се да уз сагласнпст пбе Стране унапред дпгпвпри 

финансијске, технишке, и све пстале услпве. Стране ће услпве прганизације прецизнп 
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дефинисати угпвпрпм кпје ће у име Страна пптписпм пптврдити заступници пптписника 

Прптпкпла. Финансије неппхпдне за прганизпваое пбезбедиће се у складу са угпвпрпм и 

средствима сваке заинтереспване Стране распплпживим у бучету за пве намене. 

5) Учешће у изради, изменама, допунама, примени и вредновању законске 

регулативе 

Стране ће пратити и прпушавати закпне, ппдзакпнска акта и друге прпписе, на државнпм и 

међунарпднпм нивпу, предлагати оихпве измене и дппуне у пбласти пбразпваоа, 

васпитаоа и рехабилитације, кап и  здравствене, спцијалне и правне защтите деце и 

млади са сметоама у развпјуи пспба са инвалидитетпм и прпблемпм  ппнащаоа. 

Свака Страна ће п реализпваним активнпстима, извещтавати крпз ппсебне писане 

извещтаје, кпје ће разменити са свим Странама.  

Свака Страна ће пбавестити свпје шланствп п реализпванпј сарадои у пвпј пбласти  у 

складу са Статутпм Стране.  

6) Планирање 

У циљу даљег развпја пвпг прптпкпла усппстављаће се гпдищои план активнпсти кпји ће 

предвидети специфишне активнпсти планиране за перипд између 01. јануара и 31. 

децембра сваке гпдине. 

С тим у вези,у тпку ппследоег трпмесешја текуће гпдине, Стране ће разменити писмене 

предлпге активнпсти за наредну гпдину, у складу са прпцедурама за израду и пдпбраваое 

гпдищоег плана активнпсти сваке Стране ппнапспб.  

7) Јачање угледа и промоција 

Стране имају правп да упптребљавају Прптпкпл у кпмерцијалне сврхе, али не и у сврху 

пствариваоа кпмерцијалне дпбити.  

Стране су дужне да у свим медијским и другим јавним наступима,  а кпји су у вези са 

предметпм пвпг прптпкпла, назнаши свпј лишни, али и дппринпс свих Страна пптписница 

пвпг прптпкпла. 

Кприщћеоем средстава јавнпг инфпрмисаоа Стране су дужне да унапређују маркетинщку 

слику и јашају углед сваке Стране ппјединашнп, истишу знашај пвпг прптпкпла и прпмпвищу 

и представљају примере дпбре инклузивне праксе свих Страна и оихпвих шланпва. 

8) Амандмани и додаци 

Пвај прптпкпл п сарадои мпже имати амандмане настале у билп кпје дпба узајамним 

дпгпвпрпм Страна.  



 

 

 8 

Пвај прптпкпл не искљушује мпгућнпст реализације билп кпјег другпг дпгађаја из пбласти 

унапређеоа свеукупне друщтвене бриге п деци са сметоама у развпју, пспба са 

инвалидитетпм и ппремећајем  ппнащаоа, заједнишки дпгпвпренпг између Страна. 

9) Решавање спора 

Стране се  пбавезују да ће ппщтпвати правила дпбрпг ппслпваоа и партнерства, пднпснп 

да ће све евентуалне прпблеме ппкущати да разрещи са Странама пптписницама пвпг 

прптпкпла без изнпщеоа истих у јавнпст. 

Евентуалнп крщеое угпвпра између Страна и/или билп кпји сппр дп кпјег мпже дпћи у 

вези са тумашеоем и применпм пвпг прптпкпла биће разрещени крпз прегпвпре две, 

вище или свих Страна пптписница Прптпкпла.  

10) Ступање на снагу 

Прптпкпл п сарадои ће ступити на снагу данпм пптписиваоа и пстаће на снази за перипд 

пд три гпдине.  

Пвај прптпкпл ће се сматрати аутпматски прпдуженим за сваки наредни трпгпдищои 

перипд псим укпликп нека пд Страна не пбавести писменим путем пстале Стране п 

намери да једнпстранп пкпнша Прптпкпл. Писменп пбавещтеое Страна кпја жели да 

пкпнша примену прптпкпла мпра дпставити псталим Странама најмаое три месеца пре 

истека трпгпдищоег перипда. 

Прптпкпл п сарадои мпже бити пкпншан и пре истека трпгпдищоег перипда самп уз 

писмену сагласнпст свих Страна. 

П ступаоу на снагу Прптпкпла, кап и п евентуалнпм пкпншаоу, Стране су дужне да 

пбавесте надлежне државне институције и јавнпст ппшевщи пд ступаоа на снагу, пднпснп, 

данпм пптписиваоа или данпм пкпншаоа Прптпкпла. 

11) Завршне одредбе 

Пбавезу и надлежнпст за спрпвпђеое пвпг прптпкпла имају све Стране пптписнице.  

Пптписанп у хптелу „Мпна”, Златибпр, Република Србија, дана 21. фебруара 2019. гпдине. 

Пвај прптпкпл је сашиоен у псамнаест примерака: щест на енглескпм језику, шетири на 

српскпм језику, два на слпвенашкпм језику, два на македпнскпм језику, два на хрватскпм 

језику и два на бпсанскпм језику. 

Стране су пре пптписиваоа пвај прптпкпл разумеле, те га уз сагласнпст впље и пптписују. 
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ПОТПИСНИЦИ ПРОТОКОЛА 
 

 
У име Друщтва дефектплпга Србије 

 
 

 

 

 
У име Савеза дефектплпга Македпније 

 
 

Синища Ранкпвић, председник 
Друщтва 

 

 Гпран Петрущев, председник Савеза 

 
У име Друщтва специалних ин 
рехабилитацијских педагпгпв 

Слпвеније 
 
 
 

 

 
У име Савеза едукацијских 
рехабилитатпра  Хрватске 

Мр Маркп Стрле, председник Друщтва 
 
 

 Др сц. Златкп Буквић, председник 
Савеза 

 
 
 

У име Удружеоа 
дефектплпга/специјалних едукатпра − 

рехабилитатпра Републике Српске 
Баоа Лука 

 

 
У име Удружеоа дефектплпга, 

едукатпра – рехабилитатпра у Кантпну 
Сарајевп „СТПЛ”, Бпсна и Херцегпвина 

 
 
 

  

Саща Татић, пптпредседник Удружеоа  Селмир Хачић, председник Удружеоа 
 


