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ПРОТОКОЛОТ ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 

ОБЛАСТА НА УНАПРЕДУВАЊЕТО НА СЕВКУПНАТА ОПШТЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА СО 

ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗВОЈОТ, ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДИТЕТ И ПОРЕМЕТУВАЊА ВО 

ОДНЕСУВАЊЕТО 

 

Склучен на 21 Февруари 2019 година помеѓу: 

 

ДРУШТВО НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА СРБИЈА, со седиште во Белград, Косовска 8, ТР: 205-16791-58, 

ЕДБ  07050496, матичен број 102225475, застапувано од Синиша Ранковиќ, претседател на 

Друштвото 

 

СОЈУЗ НА РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ПЕДАГОЗИ НА СЛОВЕНИЈА, 

 

ДРУШТВО НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА ЦРНА ГОРА 

 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА, со седиште во Скопје, ул.11 Октомври бр.42, 

ЕМБС 4109244, ЕДБ 4030985208787, застапувано од Горан Петрушев, претседател на 

Сојузот 

 

СОЈУЗ НА ЕДУКАЦИСКИ РЕХАБИЛИТАТОРИ НА ХРВАТСКА,  

 

ДРУШТВО НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

 

И 

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ, ЕДУКАТОРИ – РЕХАБИЛИТАТОРИ ВО КАНТОНОТ 

САРАЕВО „СТОЛ“, ФЕДЕРАЦИЈА БИХ 
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ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛОТ 

 

Друштвото на дефектолози на Србија, Сојузот на рехабилитациски педагози на Словенија, 

Друштвото на дефектолози на Црна Гора, Сојузот на дефектолози на Република 

Македонија, Сојузот на едукациски рехабилитатори на Хрватска, Друштвото на 

дефектолози на Република Српска и Здружението на дефектолози, едукатори – 

рехабилитатори во Кантонот сараево „СТОЛ“, Федерација БИХ (во понатамошниот текст: 

Страни). 

       

Со желба да консолидираат и развијат мултилатерални односи и соработка помеѓу 

професионалните организации на државите во регионот, во областа на образованието, 

воспитувањето и рехабилитацијата, како и здравствената, социјалната и правната заштита 

на децата и младинците со попречености во развојот и лицата со инвалидитет и проблеми 

со однесувањето; 

 

Препознавајќи дека значењето на соработката е есенцијано за јакнење и консолидирање 

на професионалните, и врските на солидарност и взаемно разбирање и обезбедувајќи 

услови за заедничко спроведување на иницијативи и проекти; 

 

Страните го потпишуваат овој протокол за мултилатерална соработка, кој се однесува на 

следните области: 

1) Соработка со сродни здруженија и организации 

Страните активно и предадено ќе ја поддржуваат и охрабруваат соработката помеѓу 

здруженијата и организациите активни во сопствените и другите земји во опкружувањето 

низ размена на информации и документација, поттикнување на соработка на 

педагошките институции, размена на списанија, учество на едукативни собири и 

промовирање на вклучување на институциите со примери за добра пракса со цел 

унапредување на сознанијата за положбата на децата и младите со попречености во 

развојот, лицата со инвалидитет и проблеми во однесувањето, нивните потреби и услови 

во кои се образуваат, лечат, рехабилитираат, живеат и работат. 

2) Размена на посети 

Страните ќе поддржуваат и охрабруваат организирање на посети во други држави чии 

што здруженија се потпсници на Протоколот.  
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Посетите ќе ги вршат поединци, делегации или групи на избрани членови на Страните или 

нивни претставници со цел размена на професионални искуства и унапредување на 

инклузивната пракса во земјите од регионот.  

Страните ќе се договорат за условите за размена при тоа почитувајќи реципроцитет и 

взаемност. Страните се слободни за договарање на официјални билатерални посети.  

 

Страната која е домаќин, т.е. организатор на посетата се обврзува да обезбеди еднакви 

материјално – технички и други услови за сите Страни.  

 

Финансиите неопходни за спроведување на договорените официјални посети се 

обезбедуваат во склад со следните правила: 

 

а) Страната која патува ќе ги сноси трошоците за патување до аеродром или станица на 

најблиската локација на која ќе престојува во земјата која што е домаќин, доколку не е 

договорено поинаку; 

 

б)  Страната домаќин ги сноси трошоците за локален превоз и трошоците за сместување; 

 

в)  Во вило кој случај што не е предвиден со овој протокол, може да се применат други 

финансиски договори, што ќе биде однапред договорено со согласност од обете страни. 

 

Страните условите за посетата прецизно ќе ги дефинираат со договор за посета кој во име 

на Страната со потпис ќе го потврдат застапниците на потписниците на Протоколот. 

 

3) Научно истражувачка работа  

 

Страните ќе предлагаат, планираат и реализираат различни облици на научно 

истражувачка работа низ размена на искуства со професионалните здруженија, органите 

на државната управа, фондовите, НВО здружнијата и установите кои се занимаваат со 

проблемите на деца со попречености во развојот, лица со инвалидитет и пореметувања 

во однесувањето, разни стручни служби, итн.  

 

Во согласност со заедничките цели на Страните, а со цел унапредување на системот за 

спроведување и натамошно промовирање и засилување на инклузивната политика на 

земјте во регионот, ќе се изработува годишна програма на активности, насочени кон 

спроведување на заеднички проекти, истражувања и други активности.  
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Страните се обврзуваат дека ќе обезбедат материјално – технички услови за реализација, 

пратење и вреднување на резулатите од проектот, истражување и активности, како и дека 

ќе учествуваат во покренување на заеднички иницијативи кои произлегле од добиените 

резултати.  

 

Страните ќе иницираат изработка и спроведување на нови концепти за работа со деца со 

попречености, лица со инвалидитет и пореметувања во однесувањето, низ заеднички 

дејности.  

 

Издавачката дејност ќе се реализира во склад со интересите на секоја Страна да учествува 

во нејзе како и од  средствата на секоја заинтересирана Страна расположливи во буџетот 

за оваа намена, Страните ќе се занимаваат со издавање на учебници, упатства, 

прирачници, списанија и други изданија. Страните, условите кои се однесуваат на 

издавачката дејност прецизно ќе ги дефинираат со договор кој во име на Страната со 

потпис ќе го потврдат застапниците на потписниците на Протоколот. Финансиите 

неопходни за организирање ќе се обезбедат во склад со договорот и средствата на секоја 

заинтересирана Страна расположливи во буџетот за оваа намена.  

 

4) Професионален развој 

 

Страните ќе учествуваат во организирање, планирање, проучување, пратење и 

анализирање на проблематиката во областа на образованието, здравството, социјалната 

и правна заштита на децата со попречености во развојот, лицата со инвалидитет и 

пореметувања во однесувањето. 

 

Соработката помеѓу страните ќе го има следниот облик: 

- Размена на информации и искуства под покровителство на овој протокол за 

соработка, 

- Организирање и учество на тренинг курсеви, едукации, обуки, и т.н.  

- Заедничка организација на семинари и стручни собири, конференции, трибини, 

средби, студиски патувања, како и друг облик на стручно усовршување и различни 

иницијативи од взаемен интерес, 

Страните се обврзуваат да учествуваат во разни облици на стручно усовршување во 

својата и/или друга држава во склад со постојните законски регулативи. Учеството ќе 

зависи од потенцијалните настани организирани во секоја држава и интересите на секоја 

Страна да учествува во нив, како и од средствата на секоја заинтересирана Страна 

расположливи во буџетот за оваа намена.  
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Секоја страна се обврзува да ги известува сите потписници за потенцијалните облици на 

стручно усовршување организирани во сопствената држава и да понуди поддршка во 

рамката на учество во стручни усовршувања на членови на Страната од други земји.  

 

Страната во чија што држава се организираат облици на стручно усовршување или која е 

организатор на таквиот настан се обврзува да овозможи еднакви услови за членовите на 

Страната од другите држави, т.е. трошоците за котизација и сите други материјално – 

технички трошоци и услови да се пресметаат и овозможат исто како и за членовите на 

Страната домаќин.  

 

Доколку организаторот на стручното усовршување договори учество на членови на 

Страната домаќин под повластени услови, сите членови на Страните потписници на овој 

протокол ќе ги имаат истите услови.  

 

Страните условите прецизно ќе ги дефинираат со договор за условите во согласност со 

програмата за работа и цената која ја одредува организаторот.  

 

Во случај повеќе страни да учествуваат во организација на облик на стручно усовршување 

а и во било кој случај кој не е предвиден со овој протокол, може да се применат други 

финансиски договори, што ќе биде однапред договорено во склад со двете Страни. 

Страните условите за организација прецизно ќе ги дефинираат со договор, кој во име на 

Страната со потпис ќе го потврдат застапниците на потписниците на Протоколот. 

Финансиите неопходни за организирање ќе се обезбедат во склад со договорот и 

средствата на секоја заинтересирана Страна расположливи во буџетот за оваа намена.  

 

Во случај Страната домаќин да повика членови на Страна од друга држава во својство на 

предавач или изведувач на обука, се обврзува да во согласност со двете Страни однапред 

да ги договори, финансиските, техничките, и сите останати услови. Страните условите на 

организирањето прецизно ќе ги дефинираат со договор кој во име на Страната со потпис 

ќе го потврдат застапниците на потписниците на Протоколот. Финансиите неопходни за 

организирање ќе се обезбедат во склад со договорот и средствата на секоја 

заинтересирана Страна расположливи во буџетот за оваа намена.  

 

5) Учество во изработка, измени, дополни, примени и вреднување на законската 

регулатива 
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Страните ќе ги пратат и проучуваат законите, подзаконските акти и другите прописи, на 

државно и меѓународно ниво, ќе предлагаат нивни измени и дополни во областа на 

образованието, восптитувањето и рехабилитацијата, како и здравствената, социјалната и 

правната заштита на децата и младите со попречености во развојот, лицата со 

инвалидитет и проблеми во однесувањето.  

Секоја страна за реализираните активности, ќе известува преку посебни пишани 

извештаи, кои ќе ги разменува со сите Страни. 

Секоја страна ќе го известува своето членство за реализираната соработка во оваа област 

во склад со Статутот на Страната.  

 

6) Планирање 

Со цел понатамошен развој на овој протокол ќе се воспостави годишен план на 

активности кој ќе предвидува специфични активности планирани за периодот измеѓу 01 

Јануар и 31 Декември секоја година.  

Во врска со тоа, во текот на последното тромесечје од тековната година, страните ќе 

разменат писмени предлози за активности за наредната година, во согласност со 

процедурите за изработка и одобрување на годишниот план за активности на секоја 

Страна посебно.  

 

7) Јакнење на угледот и промоција  

Страните имаат право да го употребуваат Протоколот во комерцијални цели, но не и со 

цел остварување на комерцијална добивка.  

Страните се должни во сите медиумски и други јавни настапи, а кои се во врска со 

предметот на овој протокол, да го нагласат својот личен но и придонесот на сите Страни 

потписници на овој Протокол.  

Со користење на средства за јавно информирање Страните се должни да ја унапредуваат 

маркетиншката слика и да го јакнат угледот на секоја Страна поединечно, да го 

истакнуваат значењето на овој протокол и да го промовираат и представат пример за 

добра инклузивна пракса на сите Страни и на нивните членови.  

8) Амадмани и додатоци  

Овој протокол за соработка може да има амандмани настанати во било кое време со 

взаемен договор на Страните.  
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Овој протокол не ја исклучува можноста за реализација на било кој друг настан од областа 

на унапредување на севкупната општествена грижа за децата со попречености во 

развојот, лицата со инвалидитет и пореметувања во однесувањето, взаемно договорено 

помеѓу Сраните.  

 

 

9) Решавање на спорови  

Страните се обврзуваат дека ќе го почитуваат правилото за добро работење и 

партнерство, односно дека сите евентуални проблеми ќе се обидат да ги решат со 

Страните потписници на овој протокол без изнесување на истите во јавноста. 

Евентуалното кршење на договорот помеѓу страните и/или било кој спор до кој може да 

се дојде во врска со толкувањето и примената на овој протокол ќе биде разрешен низ 

преговори на две, повеќе или на сите Страни потписници на Протоколот.  

10) Стапување на сила 

Протоколот за соработка ќе стапи на сила на денот на потпишување и ќе остане на сила за 

периот од три години.  

Овој протокол ќе се смета за автоматски продолжен за секој нареден три годишен период 

освен доколку некоја од Страните не ги извести по писмен пат останатите Страни за 

намерата за еднострано раскинување на Протоколот. Писменото известување на страната 

која сака да го заврши применувањето на протоколот мора да го достави до останатите 

страни најмалку три месеци пред истекот на тригодишниот период. 

Протоколот за соработка може да биде раскинат и пред истекот на тригодишниот период 

само со писмена согласност на сите Страни.  

За стапувањето на сила на Протоколот, како и за евентуалното раскинување, Страните се 

должни да ги известат државните институции и јавноста почнувајќи од стапувањето на 

сила, со денот на потпишувањето или со денот на завршување на Протоколот.   

11) Завршни одредби 

Обврската и надлежноста за спроведување на овој протокол ја имаат сите страни 

потписници.  

Попишано во хотел „Мона“, Златибор, Република Србија, ден 21 февруари 2019 година.  
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Овој протокол е сочинет од дваесет и еден примерок: седум на англиски јазик, четири на 

српски јазик, два на словенечки јазик, два на црногорски јазик, два на македонски јазик, 

два на хрватски јазик и два на босански јазик.  

Страните пред потпишување го разбраа овој Протокол, и истиот со согласност и добра 

воља го потпишуваат. 

 

 

ПОТПИСНИЦИ НА ПРОТОКОЛОТ 

 

У име Друштва дефектолога Србије 

 

 Во име на Сојуз на дефектолози на 

Македонија 

Синиша Ранковић, председник 

Друштва 

 

 Горан Петрушев , председател на Сојуз 

 

 

У име Савеза рехабилитацијских 

педагога Словеније 

 

 У име Савеза едукацијских 

рехабилитатора  Хрватске 

Марко Стрле , председник Савеза 

 

 

 др Златко Буквић, председник Савеза 

У име Друштва дефектолога Црне Горе 

 

 У име Друштва  дефектолога 

Републике Српске 

Xxxxxxx Xxxxxxxxx, председник 

Друштва 

 Саша Татић,потпредседник Друштва 
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У име Удружења дефектолога, 

едукатора – рехабилитатора у Кантону 

Сарајево „СТОЛ” 

 

Селмир Хаџић , председник Удружења 

 


