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Сажетак 
 

 

У овом мастер раду се истражује сврха и значај супервизије, њене добити у 

професионалном смислу за стручне раднике, њене практичне примене у мањим центрима 

за социјални рад на територији Аутономне Покрајине Војводине (АПВ), као и протективне 

улоге која је у функцији мотивисања стручних радника. Истраживање је посебно 

осмишљено да испита да ли постоји и у којој мери је присутан несклад између теоријског 

одређења супервизије и њене примене у пракси. 

Први део рада доноси теоријске поставке предмета рада, други се бави 

истраживањем проблема на основу постављених хипотеза, док трећи део доноси закључак 

са дискусијом истраживања и компарацијом са сличним истраживањима код нас и шире. 

У раду су се, у оквиру методологије, примениле технике проучавања докумената и 

анкетирања, а приликом анализе прикупљених одговора, употребила се дескриптивна 

статистика.  Конкретно истраживање било је теоријско-емпиријског карактера и у оквиру 

њега коришћене су основне аналитичке методе: анализа, апстракција, специјализација и 

дедукција, а затим и синтетичке методе, у које спадају: синтеза, конкретизација, 

генерализација и индукција.  

Истраживање је спроведено у лето 2022. године, и у њему је учествоваo 31 стручни 

радник. Сви испитаници који су учествовали раде у малим центрима за социјални рад на 

територији АПВ. Од укупног броја њих 21 су супервизори, а њих 10 су супервизанти. 

Резултати спроведеног истраживања су показали да већина испитаника сматра да 

супервизија представља значајан и важан вид стручне подршке запосленима, али да се она  

у малим центрима за социјални рад непотпуно и неефикасно примењује, највише зато што 

сматрају да супервизор не треба да буде и водитељ случаја, да супервизор нема довољно 

времена за обављање квалитетне супервизије и да су супервизори оптерећени бројем 

предмета што доприноси бржем сагоревању и утиче на њихов радни ангажман. 

Кључне речи: супервизија, центар за социјални рад, супервизор, водитељ случаја, 

АП Војводина 
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Summary 
 

 

A master thesis before you investigates the purpose and importance of supervision, its 

professional benefits for social workers, and practical implementation in smaller social work 

centers in the Autonomous Province of Vojvodina (APV), as well as its protective role that serves 

to motivate professional workers. This research was specifically designed to examine whether and 

to what extent exists a discrepancy between the theoretical definition of supervision and its 

application in practice. 

The first part of the paper presents the theoretical assumptions, the second deals with the 

examination of the problem based on set hypotheses, and the third part brings a conclusion, 

discussion, and comparison of the results with ones from similar domestic and international 

analyses. 

The methodology applied in the paper consists of document study and survey techniques, 

while collected responses were analyzed using descriptive statistics. The conducted research has 

a theoretical-empirical character and the author has applied basic analytical methods: analysis, 

abstraction, specialization, and deduction, as well as synthetic methods, which include: synthesis, 

concretization, generalization, and induction. 

The research was conducted in the summer of 2022 among 31 professionals employed in 

small social work centers in APV. Out of the total number, 21 participants are supervisors, while 

10 participants are supervised. 

The results of conducted research showed the majority of respondents believe that 

supervision represents a significant and important form of professional support for employees. 

However, respondents think that it is incompletely and ineffectively applied in small centers for 

social work. They believe that supervisors shouldn’t have case manager roles, as they don’t have 

enough time to perform quality supervision due to a high number of cases, which also contributes 

to faster burnout and affects their work engagement. 

Keywords: supervision, center for social work, supervisor, case manager, Autonomous 

Province of Vojvodina (AP Vojvodina) 
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УВОД 
 

Сматра се да се супервизија првобитно развила у Енглеској, у оквиру медицине, а да 

се из ње, након настанка социјалног рада, пренела и на ово подручје деловања. Супервизија 

потиче од латинске речи super што значи над и videre што значи виђење (гледање). У 

буквалном преводу то би значило „одлично виђење“. (Жорга, 2002: 266) наводи да 

супервизија значи „бити сигуран да је нешто одрађено како треба“. У латинском језику реч 

супервизор значи надзорник, а супервизија - надзор (Бељански, 2016). 

У Сједињеним Америчким Државама, 1911. године, организована је прва едукација 

из супервизије, а након тога, 1936. године, Вирџинија Робинсон пише књигу под називом 

„Супервизија у социјалном раду на појединачном случају“. 

У Србији је супервизија у социјалном раду уведена у склопу процеса реформе 

социјалне заштите која је формулисана Стратегијом развоја социјалне заштите из 2005. 

године. У стратешком документу зацртан је, између осталих, и стратешки правац који се 

односио на супервизију и који је дефинисан као јачање професионалних капацитета 

запослених у социјалној заштити, чије је остваривање, између осталог, предвиђено 

увођењем супервизије као механизма контроле квалитета.  

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални 

рад 2008. године мења органитациону структуру центара и уводи методу вођења случаја и 

супервизије у социјалној заштити у Србији. Супервизија је уведена као стручна подршка 

водитељима случаја, са циљем да се побољша квалитет рада у центрима за социјални рад. 

И поред тога што су створени законски оквири за увођење супервизије у центрима 

за социјални рад (у даљем тексту ЦСР), у неким ЦСР се она непотпуно и  неефикасно 

примењује, што, ако узмемо у обзир њен значај и сврху, представља проблем. 

Поједини аутори мисле да се у ЦСР не примењују креативне технике и методе 

супервизије, које би супервизанти научиле да користе сопствене ресурсе који су често и 

непрепознати (Вељковић, 2019). У супервизији се фокус ставља на контролу квалитета 

супервизанта/водитеља случаја, а могућности за професионални развој су ограничене. 

Присутан је ризик од повишеног нивоа професионалног изгарања код стручних радника, а 

подршка коју даје супервизија има веома велики утицај на смањење емоционалне 

исцрпљености код супервизанта (Бранковић, 2015). 
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Овај рад се бави утврђивањем начина на који функционише супервизија у малим 

центрима за социјални рад у АПВ, таргетирању проблема у спровођењу исте, као и 

обухватању иницијатива за унапређење праксе како би се испоштовале функције 

супервизије, а пракса која се одвија у оквиру мањих центара знатно унапредила. 

У првом – теоријском делу рада, говори се о дефиницијама супервизије, законском 

оквиру, сврси, функцијама, моделима и врстама супервизије, као и о формалним условима 

за супервизора, његовим фазама у развоју, приципима супервизије и супервизијском 

процесу у центрима за социјлани рад. У овом делу такође се обрађује и улога Покрајинског 

завода за социјалну заштиту у супервизији и тешкоће у професијама пружања помоћи 

људима у ризику. 

У другом - методолошко истраживачком делу рада, представљен је приказ резултата 

истраживања, које је спроведено у лето 2022. године, и које укључује методологију рада, 

узорак и приказ истраживачког поступка. 

У трећем – закључном  делу, фокус је на доказивању или оповргавању хипотеза, као 

и на предлозима за унапређење супервизије у центрима за социјални рад. 
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1. ТЕОРИЈСКИ ДЕО 
 

1.1. Дефиниције супервизије  
 

Постоји велики број дефиниција које нам ближе одређују значење супервизије и 

наглашавају неки од њених суштинских  особина и циљева и одређујући је са различлитих 

аспеката. Наводимо неке од њих: 

Супервизија представља процес у ком један стручњак има одговорност да ради са 

другим стручњаком са циљем да се постигну одређени професионални, лични и 

организацијски циљеви супервизираног. Ти циљеви се тичу осигуравања компетентног и 

одговорног непосредног рада са корисницима, континуирани професионални развој, те 

личну подршку супервизираном колеги  (Harries, 1987). 

Супервизија је кључно оруђе за препознавање знања, запажања, брига, идеја, улога и 

доприноса помагача у конкретном раду с клијентом и као таква има циљ да покрене 

професионални развој (Knapman, Morrison, 2000). 

Супервизија чини креативни простор терапеута. Односно, то је место у коме 

супервизант има простора да рефлектује о самом себи и о свом уделу у процесима који 

настају у комуникацији с клијентом. Циљ свега тога је да терапеут у себи пронађе оно што 

је специфично за њега, за његов властити стил, те да може бирати властити начин понашања 

у сусрету с клијентом. Полазећи од свега наведеног, супервизија представља процес који 

подстиче размишљање и развијање компетенције (Цајверт, 2001). 

Супервизија је процес интерперсоналне интеракције у којој једна особа, тј. супервизор 

среће другу, тј. супервизанта, с циљем повећања њихове делотворности у психосоцијалном 

раду са људима (Hess, 1980). 

Супервизија је процес уз помоћ кога један од посленика социјалног рада омогућава 

другом, коме је одговоран, да развије све своје способности (Pettes, 1979). 

Међу ауторима у Србији, супервизија је дефинисана као интеракцијски процес у коме 

један искусни и едуковани стучњак преузима одговорност да ради са другим стручњаком, 

како би достигли одговарајући лични, професионални и методскоорганизациони 

страндарди у раду са клијентом (Видановић, 2006), и као процес који обезбеђује да се 

примењујући стандарде, реализују стручни задаци и активности, а стручни радници, на овај 
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начин, развијају компетенције, знање и могућност да преузму одговорност за сопствену 

праксу и подигну ниво квалитета заштите корисника (Жегарац, 2016). 

У професионалном раду са људима, посебно када је тај рад са онима који су различитим 

животним тешкоћама, професионалци врло често имају последице које су негативне по 

њихово здравље и психофизичку стаблиност, а то се онда одражава и на квалитет стучних 

услуга, а самим тим и на задовољство корисника. Ово говори у прилог томе колико је 

супервизија значајана на више различитих нивоа и колико би рад без супервизије било 

тешко издржати. 

Оно што је чињенично стање је то да је супервизија метода која је намењена 

професионалцима и пружа им непосредну помоћ при раду, док се посредна помоћ 

кориснику огледа у томе што му обезбеђује квалитетне професионлане услуге. 

Супервизија за професионалца представља подстрек за учење, подршку и усмеравање 

професионалног развоја, а почетник, помоћу супервизије, преводи теорије и коцепте у 

практично деловање. 

1.2. Законски оквир супервизије  
 

У Правилнику о организацији, нормативима и стандардима рада Центара за социјални 

рад (Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центара за социјални рад 

у вршењу јавних овлашћења и садржају и начину вођења евиденције и документације о 

стручном раду, 2008, 2010, 2011, 2012, 2019, 2022) уређују се важни услови обављања 

делатности установа социјалне заштите.   Овим правилником су установљена нова правила 

којима се мења начин и организација рада центара за социјални рад, а уводе се и нови 

појмови као што су: 

 случај који означава ситуацију или околности које отежавају задовољавање потреба, 

ометају функционисање и остваривање права корисника, а поводом којих се покреће 

професионално вођен процес промене у циљу задовољења потреба и превазилажења 

проблема корисника;  

 водитељ случаја који означава стручног радника који је задужен за конкретан случај 

који утврђује и користи потребне професионалне и друге ресурсе из центра или из 

других установа и организација у локалној заједници, који су неопходни за 

задовољавање и превазилажење потреба и проблема, односно пружања 

одговарајућих услуга кориснику; 
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 вођење случаја које означава системски приступ у социјалном раду који обухвата 

активности процене, аранжирања приступа услугама, планирања, координације, 

надгледања и евалуацију услуга које треба да одговоре на потребе конкретног 

корисника; 

 супервизор стручног рада који означава искусног стручњака који има задатак да 

координира, усмерава, подстиче и евалуира рад водитеља случаја, и у својим 

активностима обједињује административну, едукативно-развојну и подржавајућу 

функцију супервизије; 

 супервизија која означава процес који обезбеђује да се применом стандарда 

реализују стручни задаци и активности из делатности центра кроз професионалну 

подршку и учење, а стручни радници на тај начин развију знање, компетенцију и 

могућност да преузму одговорност за сопствену праксу, а тиме и подигну ниво 

квалитета заштите корисника (Правилник о организацији, нормативима и 

стандардима рада Центара за социјални рад, 2008, 2010, 2011, члан 2). 

За Центар за социјални рад, као и за функционисање процеса супервизије, од 

круцијалног значаја су руководилац, супервизор и супервизант, односно водитељ случаја. 

Њихово међусобно сарађивање је неопходно како би супервизијски процес могао несметано 

да се одвија и како би, самим тим, услуге које се пружају корисницима биле у њиховом 

најбољем интересу (Бранковић, Шарац, Живанић, 2017).  

Руководилац 

„Руководилац службе обезбеђује унутрашњу координацију и организацију, планирање 

и управљање обимом посла унутар службе, поштовање стандарда стручног рада, законитост 

и поштовање рокова и процедура“ (Правилник о организацији, нормативима и стандардима 

рада Центара за социјални рад у вршењу јавних овлашћења и садржају и начину вођења 

евиденције и документације о стручном раду, 2008, 2010, 2011, 2012, 2019, 2022,  Члан 28).  

У члану 28. Правилника, наведена су његова овлашћења и одговорности: 

 обезбеђује административну подршку, просторне и техничке услове за несметан 

рад стручних радника са корисником и обављање супервизијског процеса; 

 врши контролу ажурности поступања, односно контролу поштовања законом, 

подзаконским актима и посебним упутствима прописаних и утврђених рокова за 

поступање; 
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 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; 

 обезбеђује расподелу предмета, према унапред утврђеним процедурама и 

критеријумима на нивоу установе, стручним радницима и води рачуна о 

подједнакој оптерећености и рационалном коришћењу радног времена сваког 

стручног и другог радника у организационој јединици; 

 обавља комуникацију и координира рад организационе јединице са другим 

организационим јединицама унутар центра, у вези са конкретним случајем или 

посебним радним задатком; 

 обавља комуникацију и координира рад организационе јединице са службама и 

институцијама у локалној заједници у вези са конкретним случајем или посебним 

радним задатком; 

 прати рад приправника и волонтера 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)рада и поштовање рокова и процедура. 

Супервизор 

У члану 29. поменутог правилника наводи се следеће: 

 супервизор обезбеђује поштовање стандарда стручног рада и доприноси квалитету 

услуга тако што координира, усмерава, обучава, подстиче и евалуира развој 

стручних компетенција водитеља случаја како би се постигли оптимални ефекти у 

задовољавању потреба корисника; 

 подржава стручне раднике - водитеље случаја организујући супервизијски процес у 

свим фазама рада као аутентичан, поверљив, професионалан, неутралан, објективан, 

и односећи се према водитељу случаја са уважавањем; 

 супервизор може, уз одобрење руководиоца, да обавља и послове водитеља случаја 

ако се тиме не ремети процес супервизије и ако то није у супротности са интересима 

корисника.  
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Поред ових наведених овлашћења, супервизор има и посебна овлашћења и 

одговорности који стоје у члану 30. Правилника: 

 обезбеђује у свим фазама поступка заштиту најбољег интереса корисника; 

 организује и реализује поступак супервизије у свим фазама стручног рада код 

пријема, почетне процене, процене, планирања, евалуације и поновног прегледа, 

 обавештава руководиоца у случајевима непрофесионалног, незаконитог и 

некомпетентног понашања водитеља случаја;  

 сачињава годишње извештаје о напретку у раду водитеља случаја и стручних 

радника чији рад супервизира и предлаже планове и програме стручног 

усавршавања стручних радника. 

Супервизор може, ако има посебна знања и вештине, обављати и специјализоване 

стручне послове, као што су: индивидуално и групо саветовање, медијације, социо-

едукативних активности, процене опште и посебне подобности будућих усвојитеља, 

хранитеља, старатеља и друго. 

Водитељ случаја 

Метода вођења случаја у Центрима за социјални рад, која је уведена у 2008. године 

поменутим Правилником,  ставља акценат на индивидуални рад сваког водитеља случаја на 

конкретном случају или предмету. Правилник ставља нагласак на индивидуалну, насупрот 

колективној одговорности. Водитељ случаја овом променом претежно самостално ради, 

мада код неких сложенијих случајева може да у сарадњи са супервизором, изврши процену 

потреба корисника и сачини план услуга који одговара корисниковим потребама. Водитељ 

случаја, такође, може да формира и стручни тим, који се састоји од стручњака различитих 

професија, што омогућава интеграцију различитих професионалних гледишта у доношењу 

одлука.  

У члану 31. наведеног Правилника стоји да је „водитељ случаја стручњак задужен за 

конкретан случај који процењује и координира поступком процене потреба конкретног 

корисника, предузима мере и координира предузимање мера у заштити и подршци 

кориснику, користећи потенцијале центра и других служби и ресурса у локалној заједници“ 

(Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центара за социјални рад у 

вршењу јавних овлашћења и садржају и начину вођења евиденције и документације о 

стручном раду, 2008, 2010, 2011, 2012, 2019, 2022). 
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Поред послова из овог члана, водитељ случаја по Члану 32. Правилника, има и 

следеће обавезе: 

 води рачуна да се у свим фазама поступка пружања услуга кориснику, у складу 

са професионалним стандардима и етиком, обезбеђује остваривање најбољег 

интереса корисника; 

 у свим фазама поступка упознаје корисника са могућностима службе и његовим 

правима да активно учествује у поступку заштите а посебно у поступку 

доношења одлука, које се њега тичу; 

 поштује приватност корисника и чува поверљивост информација о кориснику; 

 организује и реализује пружање услуга и обезбеђење мера правне заштите 

конкретном кориснику у свим фазама стручног рада код пријема, почетне 

процене, процене, планирања, имплементације, евалуације и поновне процене; 

 одлучује, заједно са супервизором, о отварању рада на случају и планира почетну 

процену; 

 одлучује, заједно са супервизором о потреби рада на усмереној процени стања и 

потреба корисника, образлаже потребу усмерене процене и планира њену 

реализацију; 

 сачињава предлог плана услуга и, заједно са супервизором, одлучује о његовом 

садржају, динамици реализације и роковима за евалуацију; 

 према сачињеном плану прати реализацију примењених услуга, уређује и 

координира пружање подршке и пружа непосредну подршку кориснику; 

 сагледава, заједно са супервизором, резултате евалуације и доноси одлуку о 

потреби за поновном проценом; 

 води евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисником прописану 

законом и прописима донетим на основу закона; 

 сачињава посебне извештаје - налазе и мишљења о кориснику и обезбеђује 

потребне информације другим службама које пружају помоћ и подршку 

кориснику (Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада 

Центара за социјални рад у вршењу јавних овлашћења и садржају и начину 

вођења евиденције и документације о стручном раду, 2008, 2010, 2011, 2012, 

2019, 2022). 

Поред Правилника, неки од законских, подзаконских и других аката који регулишу 

област социјалне заштите су: 

 Закон о социјалној заштити (2011); 
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 Породични закон Републике Србије (2005, 2011, 2015);  

 Правилник о стручним пословима у социјалној заштити (2012);  

 Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити (2013);  

 Закон о општем управном поступку (2016, 2018) и многи други. 

 

1.3. Сврха супервизије 
 

Намена супервизије је брига о томе да стручни рад не крене да шкоди кориснику. 

Супервизија мења стручњаке – почетнике у стручњаке – стручњаке у експерте (Словенко, 

1980). 

Од када се појавила супервизија, крајем 19. века у Сједињеним Америчким Државама, 

временом се развијала и прилагођавала појединачним моделима помоћи, односно оним 

видовима социјалног рада који су се актуелно употребљавали. Тако су се и обликовали 

њени циљеви, у корак са процесом професионализације социјалног рада. На почетку, улога 

супервизије је била организациона и надзорна, али је касније добила значајну улогу и у 

другим областима подршке стручним радницима, као што су стучно усавршавање и лични 

развој.  

 Без обзира на различите моделе и приступе, сврха успостављања супервизије је 

остала иста, а то је да се обезбеди што квалитетнији ниво услуга корисницима, као и да се 

омогући стручним радницима да покажу максимум потенцијала које поседују у обављању 

свакдневних професионалних активности. 

 Супервизија стручњацима помаже како да поступају у професионалном односу и 

приликом спознаје самог себе, што је неопходан и саставни део квалитетног стручног рада, 

даје им подршку у преношењу оптерећења у одговорном стручном раду, у постављању 

граница, професионалне дистанце, али и усмерава њихов професионални развој, тако што 

стручњаке усмеравају други стручњаци, који поседују више знања и искуства. 

 Циљеви супервизијесу: праћење радног процеса у сваком конкретном предмету; 

подршка стручним радницима; континуирано унапређење компетенција запослених; 

превенција сагоревања на послу, унапређење међуљудских односа и превенција радних 

прекшаја и неадекватних поступака према кориснику, као и многи други могући циљеви 

који за крајњу сврху имају добробит корисника. Из свега поменутог произилази и сврха 

супервизије. 
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У професионалном раду са људима, посебно када је тај рад са онима који су у 

различитим животним тешкоћама, професионалци врло често имају последице по њихово 

здравље и психофизичку стаблиност, а то се онда одражава и на квалитет стучних услуга, а 

самим тим и на задовољство корисника. Ово говори о томе колико је супервизија значајана 

на више различитих нивоа и колико би рад без ње било тешко издржати. 

 

1.4. Функције супервизије 
 

Када се функције супервизије адекватно користе, то помаже стручним радницима да 

пружање услуге корисницима заснивају на принципима поштовања права корисника, као и 

поверљивости и заштите њихових најбољих интереса.  

Три функције, које чине суштину интегративног модела супервизије су: 

административна, едукативно-развојна и подржавајућа. 

1.4.1. Административна функација супервизије 

 

 Админстративна функција у супервизији има циљ да обезбеди квалитетно пружање 

услуга, очување као и развијање професионалних стандарда службе. Њен циљ представља 

помоћ стручним радницима да усагласе своју професионалну улогу са професионалним 

стандардима и да врше адекватно корићење ресурса социјалне заштите и ресурса локалне 

заједнице. Ова функција обухвата елементе менаџмента, праћења и надгледања, евалуације 

и увођења оне праксе која је најбоља у процес рада. Ова фунцкција се реализује кроз 

обухватање развијања и одржавања културе рада која помаже супервизираним стручним 

радницима да буду проактивни, креативни, као и лично одговорни. Циљ ове функције је 

увећање ефективности, ефикасности и компетенције стручних радника. 

1.4.2. Едукативно-развојна функција 

 

Едукативно-развојна функција супервизије је функција у којој се раст и развој знања 

и вештина стручних радника посебно охрабрују и подстичу, а супервизор развија културу 

континуираног учења и усавршавања. Оно што је веома битна компонента ове функције је 

поткрепљивање понашања базираног на учењу и развоју самосвести. Овакво понашање је у 

позитивној корелацији са достижним личним и професионалним циљевима и уверењима,  

као и снагом и потребом за учењем код супервизираних стручних радника. Кроз 

реализацију едукативно-развојне функције, стручни радници уче из сопствених искустава, 

трагају за личним решењима проблема и тиме бивају све самосталнији, у професионалном 
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смислу. У овој функцији, улога супервизора је и да преноси сопствено знање и вештине на 

стручне раднике кроз искуствене размене и учење. 

1.4.3. Подржавајућа функција супервизора 

 

У раду са људима, чињеница је да стручни радници некада и на личном нивоу осећају 

последице непосредног ангажовања на различитним, комплексним проблемима корисника, 

и у овом случају је подршка супервизија драгоцена. Супервизори кроз ову функцију 

подржавају стручне раднике да разумеју како да усмере рад са корисницима и да га 

спроводе конструктивно, кроз отоворено препознавање и изражавање сопствених потреба. 

Такође, кроз реализацију ове функције интегришу се лични и професионални развој 

стручних радника, и развија се способност самопреиспитивања сопствене праксе која се још 

назива и самосупервизија.  

Основна вредност супервизије огледа се у обезбеђивању континуираног 

професионалног развоја, као и у побољшавању услуга које се пружају. Учење из личног 

искуства, развијање свести о прихватању проблема и тешкоћа у раду, развој емоционалних 

капацитета и капацитета ношења са стресом, који прати рад са корисницима, такође су 

вредности супервизије. 

1.5. Модели супервизије 
 

Данас је супервизија неопходна у професионалном развоју свих оних који непосредно 

раде са људима. Она представља кључни начин за осигуравање развоја организација и 

пружања квалитета услуга у области  психосоцијланог рада. Постоји велики број 

усаглашених мишљења стручњака о томе шта је заправо супервизија, али и даље нема 

јединственог модела супервизије, па онда у литератури, а такође и у пракси налазимо више 

различитих модела супервизије. Моделе супервизије можемо разиковати на основу два 

критеријума: на основу припадности одређеном терапијско-третманском концепту, или на 

основу функције и циљева процеса супервизије. 

1.5.1. Модели супервизије на основу припадности одређеном терапијском 

третманском концепту 

 

До данас се развио велики број модела психосоцијалне помоћи и терапија, а самим 

тим и теорија које им следе, међутим бројни приступи имају одређене заједничке 

караткеристике па се зобг тога могу приказати у неколико група. При употреби 

супервизијске методе, одвајају се четири базична теоријска система и на основу њих се 
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именују четири различита модела супервизије: бихевиористички модел, психоаналитички 

модел, хуманистички модел и клинички модел. Ови модели се разликују у томе што се међу 

општим циљевима супервизије, појединачни модел поставља на прво место, затим разлике 

постоје и у односу на то на шта је супервизијски процес усресређен, а разликују се и према 

томе да ли је супервизија усмерена, у првом реду, на корисника, на стручњака или на методе 

које се користе при раду.  

У наставку рада ће бити представљена ова четири теоријска система са 

специфичностима супервизије у њиховим оквирима. 

Бихевиористички модел 

 Бихевиоралистичке психолошке теорије покушавају да објасне понашање у смислу 

реакција које су видљиве и које се могу измерити. По њима, човек је дефинисан према 

непознатим правилима која га ограничавају. Ове неприлагођене узроке понашања је могуће 

отклонити, јер су научени. Супервизија се, по овом моделу, базира на анализу конкретне 

ситуације и значи помоћ стучњаку у претраживању нових начина понашања. Акценат у 

супервизији се ставља на учење нових узрока понашања, јер супервизант помоћу 

супервизије разуме реакције корисника и тако учи нове начине понашања.  

Психоаналитички модел 

 Психоаналитичка теорија је начин разумевања човекове личности и њеног развоја. 

Развио ју је Сигмунд Фреуд (1856 – 1939), а касније су је модификовали и допуњавали 

бројни аналитичари и теоретичари, као што су Јунг, Клеин, Адлер и други. 

Психоаналитички модел се базира на искуству, и усмерен је на анализу трансфера и 

контратрансфера, импресија, емоција, као и на освешћивање несвесног дела личности. 

Супервизанту се пружа подршка да разуме сопствене емоције које га могу блокирати у 

односу према кориснику. Супервизор усмерава супервизанта да разуме и корисникове 

емоције, и да му помогне у просецу разрешавања његових унутрашњих конфликата. 

Хуманистички модел 

 За хуманистичке усмерене теоријске концепте значајно је да се помоћу њих 

корисницима помаже, пре свега, односом и усмеравањем на „овде и сада“ (Barker, 

1995:172). По овом моделу, супервизија је окренута ка потребама стручњака, њиховим 

емоцијама и ризицима са којима се суочава током рада. Стручњак, уз помоћ супервизора, 

долази до нових знања уз помоћ сопствених искустава које заједно анализирају у прорађују. 
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У овом моделу, циљ рада у супервизији је развој стручњака како би он могао да подржава 

развој корисника. 

Клинички модел 

Ово је једини модел, од поменута четири, који не спада међу горе наведене, јер није 

настао из једног теоријског система, већ из више различитих система. Он је значајан јер се 

развио за потребе клиничког социјалног рада који је веома добро развијем у САД, и значи 

употребу методе социјалног рада са појединцем. Овај модел супервизије је интеракцијски 

преоцес у коме је супервизант изабран да би помогао и умеравао практичан рад 

супервизанта у процесу учења. Супервизанти могу бити дипломирани социјални радници, 

који у пракси, употребом стручних метода и интервенција на индивидиалном, породичном 

или групном раду, помажу људима у превазилажењу различитих сметњи у функционисању 

(Munson, 1995). 

 Ови модели супервизије се у пракси међусобно преплићу, па тако сваки супервизор, 

временом, развија неки свој лични стил у односу на своја знања, искуство, али и у односу 

на потребе и очекивања супервизаната.  

1.5.2. Модели супервизије на основу основу функције и циљева процеса супервизије 

 

На основу функције и циљева процеса супервизије, извршена је подела на: 

холандски модел супервизије, шведски модел супервизије и англосаксонски модел 

супервизије. 

У Холандском моделу, супервизор има одговорност да унапређује професионалну 

компетентност супервизаната. Овај модел је познат као модел компетентности. Шведски 

модел је модел супервизије психосоцијалног рада. Оно што је заједничко овим моделима је 

то да је из садржаја супервизије јасно издвојена административно-управљачка функција и 

да супервизор нема директну одговорност за добробит клијента са којим супервизант ради. 

Ово су процесни модели који се по свом начину рада, али и по темељним опредељењима, 

ослањају на постмодернизам и начело оснаживања. Англосаксонски модел, или 

интегративни Кадушинов модел, према неким ауторима, доводи до конфликта интереса код 

супервизора, управо зато што је његов задатак да истовремено пружа подршку и врши 

контролу. Англосаксонски модел се такође критикује као сувише традиоцоналан, јер 

задржава управљачку функцију, коју су савремени модели одбацили. Критикован је и као 

превише системски, окренут ка одржавању система, док су се остали модели, губљењем 

административне функције, усмерили ка супервизанту или кориснику. Међу нашим 
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суседима, Црна Гора се одлучила за англосаксонски, БиХ и Хрватска за шведски, а 

Словенци су се одлучили за холандски модел. 

У Србији, као модел који је највише примеран, избаран је трофункционални модел 

супервизије, који у себи обједињује позитивне карактеристике осталих модела, али такође 

има и јасно истакнуту развојну функцију.  

Независно од модела који се примењује, ефективну супервизију карактерише 

флексибилност, спремност супервизора да своје интервенције осмисли на такав начин да ће 

остварити позитиван утицај на развој супервизанта, потребе крајњих корисника и 

карактеристике организације. 

1.6. Врсте супервизије 
 

У зависности од тога да ли у одређеној организацији постоји радно место намењено 

за супервизора или се за обављање супервизије ангажују спољашњи сарадници, супервизија 

се дели на: интерну и екстерну супервизију. Поред ове две врсте супервизије, постоје још и 

индивидуална, групна, тимска и диадна супервизија. У наставку рада биће речи о свакој 

понаособ. 

1.6.1. Интерна супервизија 

 

 Интервизија или интерна супервизија је метода учења и врста супервизије која има 

своје специфичне карактеристике. Хенк Ханекамп истиче да је интервизија „метода учења 

код које мала група колега са сличним степеном професионалне оспособљености и радних 

искуства, обавља супервизију између себе уз помоћ питања која се порађају у њиховом 

радном окружењу. Интервизија је дакле, врста супервизије, у којој нико од учесника не 

преузима сталну улогу супервизора“ (Hanekamp, 1994: 503). 

 Интервизија је развијена у Холандији, где је и добила назив. Енглези за ову врсту 

супервизије употребљавају назив „peer supervision“ – супервизија међу једнакима.  

 Интервизија је метод учења у којој нико оне преузима сталну улогу супервизора. 

Пву врсту супервизије обавља неко ко је запослен у самој организацији. Интерну 

супервизију могу узајамно обављати и сами непосредни пружаоци услуге. Суштина 

интервизијске подршке се огледа у брзој, економичнијој размени и повратној информацији 

коју једно другом дају непосредни пружаоци услуге. У интервизији се негује узајамност, 

размена непосредно након догађаја, искреност, заједничко искуство, колегијалност. 
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 Неке од предности интервизије су то што се рад одвија у малој групи 

професионалаца, па ју је врло лако организовати у окружењу где радници желе да говоре о 

питањима која им представљају тешкоће у раду; чланови интервизије су изједначени по 

статусу, знању и искуству, а обично обављају и сличне задатке; улогу супервизора 

наименично преузимају сви чланови интервизијске групе; на интервизији се расправља о 

питањима која се тичу проблема на послу, а не о онима који произилазе из приватног 

живота; интервизија даје могућност члановима да уче не само из својих искустава, већ и из 

искустава својих колега; уз помоћ интервизије, такође, развија се и одговорност стручних 

радника. 

 У интервизији постоје одређена правила која се морају поштовати како би она 

подстицала конструктивни приступ и битно мењала начин искуственог учења, а то су:  

а) у интервизији се чланови увек баве конкретним радом и проблемом који је у вези са 

тим радом; 

б) интервизија је процес учења, па се зато мора одвијати симптоматски и треба да траје 

одређен период. Сусрети групе морају бити редовни, унапред договорени и добро 

припремљени, а читав ток рада мора бити документован; 

ц) сваки члан групе мора да има једнаке могућности да интервизијским процесом 

сарађује у активним улогама; 

д) комуникација мора да тече без вредновања и оцењивања појединачних чланова 

групе и њиховог понашања. Чланови се морају међусобно поштовати, бити отворени и 

здраве критичности; 

е) у истој интервизијској групи не могу да учествују сарадници који су у међусобном 

хијерархијском односу, као штп су надређени и подређени или партнери, рођаци; 

ф) интервизијска група је најефективнија када у њој учествује по четири члана; 

г) најбоља припрема за добру интервизију је супервизија (Hanekamp,1994: 503-506). 

1.6.2. Екстерна супервизија 

 

Екстерна супервизија је врста супервизије у којој процес води стручњак који није 

запослен у одређеној организацији, чиме се постиже највећи степен независности и 

неутралности супервизора, што доприноси остваривању других услова супервизијског 

процеса, као што су поверење, равноправност, интимност. Екстерна супервизија, са друге 
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стране, може бити скупа, или је није једноставно организовати у интензивнијем ритму који 

је често потребан.Ова врста супервизије се може комбиновати са интерном. Веома битан 

фактор у избору врсте супервизије је и величина организације, односно број супервизијских 

радника и комплексност организације рада.  

1.6.3.  Индивудуална супервизија  

 

Индивидуална супервизија представља однос између супервизора и појединца, 

дакле, једног стручњака – супервизанта. Препоручена је највише студентима на пракси, 

приправницима или стучњацима који се уводе у посао на новом стручном подручју. 

Представља продубљен и разумевајући однос који се успоставља између супервизора и 

супервизанта, и може бити узор за однос између социјалног радника и корисника у раду са 

поједницем. Сусрети у индивидуалног супервизији се, по правилу, одвијају два пута 

недељно, на сваке две недеље. 

1.6.4.  Групна супервизија  

 

Групна супервизија је најчешћа врста супервизије у пракси. Супервизијске групе су 

обично мање, па на овај начин сваки супервизант у процесу добија довољно пажње која му 

је неопходна за учење. Правила која важе за групни рад такође важе и за групну 

супервизију, па је неопходно да супервизор пронађе равнотежу у односу на то колико 

пажње ће посвећивати појединачним члановима групе, а колико групи у целини. У групној 

супервизији сваки члан заправо учи од свих који у групи сарађују, који препознају узроке 

својих понашања у понашању колега, који се идентификују се са њиховим проблемима и 

дилемама и онда заједнички траже решења, уз помоћ супервизора. 

1.6.5. Тимска супервизија 

 

Тимска супервизија је врста супервизије која се од групне разликује по томе што су 

њени чланови тесно повезани, већ сарађују и имају профилисане међусобне односе. 

Узимају се у обзир све карактеристике тимског рада и подела улога у једном тиму, као и 

чињеница да је супервизија потребна свим члановима појединачно, као и тиму.  

У тимској супервизији су чланови групе међусобно тесно повезани у обављању 

радних задатака и у супервизијском процесу учења разрешавају питања повезана са 

њиховим функционисањем у заједничком раду. Траже одговоре на питања о 

каракретеистикама међусобних односа и о проблемима који им отежавају рад. (Kobolt, 

2004: 490). 
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1.6.6.  Диадна супервизија 

 

Диадна супервизија је врста супервизије коју стручњаци, најчешће два стручњака, 

међусобно обезбеђују један другом. Ови сусрети су редовни и мењају улоге супервизора и 

супервизанта. Сваки од њих припрема и даје другом повратну рекацију. Не морају бити на 

истом нивоу што се тиче знања и искуства. Диадна супервизија је доста слична интервизији 

која се одвија у пару, али се разикују по томе што у интервизији важи правило да стручњаци  

морају бити изједначени у погледу статуса, знања и искуства, што у дијадној супервизији 

не важи. 

1.7. Формални услови за супервизора у социјалној заштити 
 

Нужан услов за преузимање одговорности супервизора су елементи његове радне 

биографије и професионалне одлике. 

Према Правилнику о стручним пословима у социјалној заштити (2012), послове 

супервизије могу обављати стручни радници који испуњавају услове за обављање основних 

стручних послова у социјалној заштити и који имају лиценцу за рад у складу са законом, 

посебна знања и вештине за обављање послова супервизије. 

Додатни услови које прописује Правилник о организацији, нормативима и стандардима 

рада центара за социјални рад (2008, 2010, 2011, 2012, 2019, 2020, 2022) су искуство и 

стручном раду од најмање пет година и посебна знања, способности и вештине које 

доприносе квалитетном обављању сложених стручних послова. 

Велики број аутора наглашава значај личних карактеристика супервизира, поред 

професионалних, па се може рећи да добар супервизор поседује вештину активног 

слушања, процесног процењивања, прављења брзих менталних планова, вештину 

мотивисања учесника, усмереност на снаге при давању повратне информације, као и 

фокусираност на процес пружања услуге. 

1.8. Фазе у развоју супервизора 

 

Сваки супервизор пролази кроз различите развојне фазе у свом раду, а оне се могу 

поделити у четири типичне фазе. 

Прва фаза карактерише прелазак из улоге супервизанта у улогу супервизора. Оно што 

је значајно у овој фази је да се осећа несигурност и критичност према својој новој улози. 
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Супервизор дефинише властиту улогу, поставља границе, успоставља процедуре и правила, 

бира технике и методе које ће користити у свом раду. Супервизор у овој фази успоставља 

процес супервизије, а мање је усмерен на потребе водитеља случаја. 

У другој фази развоја, супервизор дубље разуме супервизиски процес и своје улоге 

унутар њега. Његово самопоуздање расте, али и спремност да се упусти у изазове у раду и 

да преузме ризик. Карактеристика ове фазе је фокусираност супервизора на унапређење 

сопствених компетенција, али и све већа орјентисаност на потребе и способности 

супервизаната и прилагођавања рада њима. 

Трећу фазу карактерише усмереност на напредак водитеља случаја, а мотивација за 

учествовање у супервизији је присутна и код супервизора и код супервизанта. У овој фази 

супервизор је проширио своја знања и то утиче на његово самопоуздање и осећај 

компетентности за обављање супервизије. 

Фаза мајсторства се достиже у даљем развоју супервизора, а код неких аутора ово је и 

четврта фаза. У овој фази супервизор је развио вештину управљања супервизијског процеса 

и нема страх од евентуалних грешака у раду. Добија свој стил рада, и осећај сигурности и 

подршке у учењу и напредовању. 

Оно што је битно нагласити је да се супервизори могу налазити у различитим развојним 

фазама у различитим подручјима њиховог рада, па се, самим тим, не може говорити о 

стабилним развојим фазама које су универзалне за све ученике одређеног процеса (Žorga, 

2007). 

1.9. Основни принципи супервизије 
 

Основни принципи супервизије су: 

 Отвореност комуникације 

Подстиче се што отворенија размена мишљења, развија се свесност која је једна од 

основних механизама супервизијског процеса. Отвореност доприноси да се учесници 

међусобно чују, тј. да чују стварно мишљење и упореде га са својим и са реалношћу. Такође, 

ствара могућност да се разреше застоји у комуникацији и конфликтне ситуације.  

 Партиципација и равноправност учесника 
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Супервизор даје могућност свим учесницима да равномерно учествују у свим 

активностима и размени, што некада зна бити тешко због разлика између учесника (неки су 

спорији, неки воле да доминирају у разговору, неки воле да више слушају...) 

 Поштовање мишљења 

Супервизор подстиче водитеље случаја да се једни према другима односе са 

поштовањем које очекују и према свом мишљењу. У случају да се овај принцип не поштује,  

и партиципација и отвореност ће бити смањене. 

 Прихватање доживљаја као (једне од) реалности 

Потребно је да супервизор прихвати доживљај водитеља случаја као његову 

психичку реалност. Тај доживљај се некада разликује од доживљаја других учесника, од 

самог супервизора или може одступати од саме реалности. Ово прихватање, заправо, уз 

поштовање мишљења, омогућава супервизијски процес.  

 Поштовање тренутне неспремности учесника (правило, даље) 

Уколико супервизант у тренутку није спреман да изнесе или каже своје мишљење, 

супервизор то поштује. Оставља супервизанту времена да се одлучи да подели своје 

мишење, подтичући га, али не вршећи притисак. 

 Рад с изнесеним садржајем 

Супервизор подстиче супервизанте да изнесу своја мишљења, осећања, доживљаје... 

јер не може да ради са оним што се предпоставља или са оним што није изречено. Поента 

је да група буде мотивисана да отворено прича о свим стварима. 

 Повезивање рада и учења  

У супервизији се разматра искуство из неке конкретне професионалне ситуације, 

при чему супервизор супервизанту помаже да разуме сопствено поступање. Супервизија у 

центрима за социјлани рад има предност, јер у супервизијским групама се налазе стручни 

радници који раде на истим пословима, што доноси могуђност анализирања конкретног 

догађаја и ситуација које су и сами доживели. 

 Однос супервизор – супервизант као модел 

Некада се однос супервизора и супервитанта може посматрати као однос између 

стручног радника и корисника. Супервизор пружа подршку супервизанту својим моделом, 

и помаже му да схвати интервенције које ће сам примењивати у раду са корисником услуге. 
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Супервизор ће пружити добар модел супервизанту, тако што ће поштовати све ове наведене 

принципе. 

 

1.10. Почетак супервизијског процеса у Центру за социјални рад 

 

  Супервизијски процес зависи од доста фактора. Он је увек вишеслојан и комплексан. 

Имамо пет фаза супервизијског процеса у Центру за социјални рад, и то: 

1) почетак заједничког рада - где постоји обострано процењивање између супервизора 

и супервизанта, дефинишу се улоге, али и одговорности; 

2) консолидација односа – договор о садржају супервизије – уговор; 

3) спровођење – реализација активности које су претходно договорене; 

4) евалуација шрпоцеса и супервизијског односа – процена како напредује водитељ 

случаја, али и како је задовољан супервизором и уопште процесом супервизије; 

5) завршетак – где се сагледа постигнуто и промиља о наредним корацима. 

На почетку сваког супервизијског процеса у Центру за социјални рад, обавља се процена 

развојних потреба водитеља случаја, кроз праћење рада водитеља случаја. Затим долази 

следећа фаза -  консолидација, која представља усаглашавање заједничког рада, одвија се у 

планирању индивидуалне супервизије, са сваким супервизантом, на на основу процењених 

потреба и групне супервизије, на нивоу целе службе. Након тога долази фаза реализације 

активности супервизије, када се поред редовних праћења процеса одвијају и циклуси 

инивидуалне и састанци групне супервизије, али се примењују и различите интервенције 

које су усмерене на подршку стручних радника. У овој фази се планира и наредна фаза – 

праћење напретка, у којој се прикупљају податци за давање повратне информације 

супервизанту и за евалуацију супервизијског процеса. Та процена прогреса означава један 

од ставки евалуације у супервизији која треба да обухвати процену квалитета супервизијског 

процеса. Активности супервизије треба планирати у ограниченим временским 

интервалима, иако овај процес нема формални завршетак, јер то даје структуру процесу. 

Ближе речено, супервизијски процес у Центру за социјални рад треба да садржи наредне 

групе активности: 

1) планирање рада водитеља случаја, 

2) планирање развоја водитеља случаја, 

3) реализацију супервизије,  

4) праћење напретка, евалуација и извештавање. 
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1.11.   Нивои праћења рада водитеља случаја 
 

Супервизијски процес започиње са мониторингом раног процеса, са континуираном 

сарадњом на појединачним предметима, а притом супервизор и супервизант заједно 

пролазе кроз фазе стручног поступка. Мониторинг радног процеса је саставни део 

супервизије према моделу који подразумева све три функције (административну, 

едукативно-развојну и подржавајућу). Овај модел подразумева да је супервизор запослен у 

Центру за социјални рад и сваки дан је у контакту са супервизантом на основу обавезног 

учећа супервизора у свим фазама стручног поступка (почетна процена, усмерена процена, 

планирање, поновни преглед и затварање случаја). 

Супервизијске интервенције су другачије у зависности од фокуса и информација које су 

прикупљене током праћења и које имају другачију сврху, па можемо издвојити три нивоа 

мониторинга: 

1) Први ниво – рад на предмету – фокус: проблем корисника 

Сврха мониторинга је да се утврди ли је интерес корисника затупљен и најбоље 

процењен, да ли су услуге и интервенције адекватне, да ли су одлуке донете ефективно, 

адекватно и увремењено, како се остварује прогрес и у ком темпу, да ли су испоштоване 

процедуре.... Супервизор, приликом помоћи супервизанту у одређеној комплексној 

ситуацији, увек наступа као искусни сарадник и колега, у малом тиму који увек сачињавају 

супервизант и супервизирани. 

2) Други ниво – рад водитеља случаја – фокус: тешкоће водитеља случаја 

На овом нивоу сврха мониторинга представља утврђивање успешности у 

остваривању очекивања и стандарда у примени процедура и поштовању рокова. Такође се 

увиђају снаге супервизанта, трендови у раду, потребе за обуком...Улога супервизора је да 

посматра начин на који супервизант решава неку одређену ситуацију. 

3) Трећи ниво – рад службе – фокус: квалитет праксе 

На овом нивоу  сврха мониторинга је да се остваре програмски циљеви, планирање 

у складу са трендовима, добро функционисање... Супервизор прати формалне аспекте рада 

супервизанта и упоређује их са ширим контекстом организације. Веома је битно да 

супервизор поседује свест о овим разликама у току мониторинга, као и да уочи све аспекте 

супервизијског посла са циљем планирања сопственог рада. 
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1.12. Улога Покрајинског завода за социјалну заштиту 
 

Док супервизори у Центру за социјални рад пружају подршку својим 

супервизантима, водитељима случаја у непосредном раду на предметима, саветници за 

социјалну заштиту из Покрајинског завода за социјалну заштиту пружају подршку 

супервизорима из центара за социјални рад. Подршка се пружа са циљем сталног 

унапређења компетенција и капацитета супервизора, и то кроз екстерну групну супервизију 

у форми едукација, без провере знања и округлих столова. Покрајински завод за социјалну 

заштиту је, такође, аутор Програма обуке за супервизоре са Републичким заводом за 

социјалну заштиту као и њен реализатор. До сада има чак 178 обучених супервизора у АПВ. 

Округли столови се реализују по групама супервизора, кроз припремљене, 

интерактивне презентације супервизора, где се сваки пут припрема, обрађује и презентује 

други  Центар за социјални рад и други супервизор, тему која је препозната као значајна за 

развијање компетенција супервизора. Покрајински завод за социјалну заштиту једном 

годишње организује трибину на коме окупља све супервизоре из АП Војводине.  

Такође, од 2022. године, Покрајински завод за социјалну заштиту пружа додатну 

подршку супервизорима у малим центрима за социјлани рад у АП Војводини који су 

исказали потребу за додатном сутручном подршком. 

Подршка коју Покрајински завод за социјалну заштиту пружа супервизорима има за 

циљ да унапреди, како компетенције супервизора, тако и сам супервизијски процес који се 

спроводи у Центрима. Усвајају се технике вођења процеса супервизије, супервизори имају 

могућност да употпуне своја знања и искуства у појединим областима, као и поједине 

процедуре, те да стечена знања пренесу водитељима случаја са којима раде (Самарџија, 

2019). 

    1.13. Тешкоће у професијама пружања помоћи људима у ризику 
 

Када говоримо о тешкоћама у професијама које пружају помоћ људима у ризику, 

најчешће се срећемо са стресом и изгарањем, па ће овде бити речи ове две тешкоће. 

1.13.1. Стрес 

 

Стрес се одређује као несклад између тога да се схвате захтеви и способности за 

испуњењем тих захтева. 
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Ако се постави питање: шта то у професијама у којима се помаже људима у ризику 

доводи до повећавања могућности за доживљавање стреса?, врло лако можемо доћи до 

одговора. Врло често се догађа, код стручних радника који слушају проблеме корисника, да 

се мобилише њихов ментални и физички склоп у тој мери да се та нагомилана енергија, која 

је у њима, мора, на неки начин, ослободити. То у већини случаја није могуће, а онда се та 

енергија, за коју стручни радник није пронашао начин за растерећење напетости која настаје 

када је у стресној ситуацији, одлаже у његово тело и рефлектује на психу. 

Оно што је веома битно код стручних радника који раде у помагачким професијама 

је да буду што сензиблнији за сопствено доживљавање стреса и да нађу начин да препознају 

како да се суоче са напетошћу. Такође, важно је да стручни радник буде одговоран да 

поштује знаке који му показају када је његов ментални и физички систем много оптерећен 

и да тада потражи адекватну помоћ. 

1.13.2. Сагоревање 

 

Процес сагоревања почиње када континуирано, у дужем временском периоду, 

постоје притисци, а стручни радници ниси имали могућности или нису пронашли 

одговарајуће начине да се растерете од стресних ситуација. 

Сагоревање је врло постепен процес код стручних радника у помагачкој професији, 

а његов почетак скоро да није видљив. 

Неки аутори чак говоре да семе сагоревања долази још из времена школовања, када 

будући професионалци започињу да стварају слику о себи као о некоме ко жели да мења 

свет. Висока очекивања о себи су врло често повезана и са високим и нереалним 

очекивањима према окружењу у којем се помоћ одвија. 

Процес сагоревања, поред личних чинилаца, поспешују и карактеристике радне 

средине као што су: велики број корисника, рад који средина не види или можда не цени, 

неадекватни критеријуми који мере успех на послу, претерана очекивања од радног 

окружења, недовољан ниво образовања... 

Оно што веома стресно делује на стручне раднике је и неопредељеност улоге коју 

обављају. Ситуације у којима су раднику јасно изречена очекивања, а са друге стране ни 

руководиоцу ни раднику није јасно како се мери успешност. Велики број радних улога је 

данас подврнуто константном притиску ка променама услед развоја технологије и великих 

и наглих друштвених промена. Такође, стручни радници се могу и веома често се и осећају 
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растгнути између тога шта су потребе корисника, а шта ограничења која доживљавају као 

припадници одређених институција. 

 

2. МЕТОДОЛОШКО ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕО 
 

2.1. Предмет и значај истраживања 
 

Теоријско одређење предмета истраживања се огледа у истицању сврхе и значаја 

супервизије, њеног бенефита на стручне раднике, праксе у центрима, као и протективне 

улоге која има за циљ да мотивише стручне раднике, спречавајући феномен синдрома 

изгарања (burnout-a). Истраживање ће обухватити терминолошко и категоријално појмовно 

одређење супервизије и фокусираће се на утврђивање колико и да ли постоји јаз између 

одређења супервизије у теоријском смислу и начина спровођења праксе исте, са друге 

стране. 

Операциоанлно одеређење предмета овог истраживања огледаће се у два смера, 

први је у детаљнијој анализи и објашњењу начина функционисања супервизије у малим 

центрима, таргетирању проблема у спровођењу исте, а други је у обухватању иницијатива 

за унапређење праксе како би се испоштовале функције супервизије, а пракса мањих 

центара знатно унапредила. 

Друштени значај истраживања огледа се у анализи супервизијског процеса у 

Центру за социјални рад којом се утврђују недостаци и мањкавости у примени супервизије, 

али и  разлози због којих она у центрима за социјални рад није успостављена на начин који 

је предвиђен. То доприноси планирању мера и програма за унапређење услова, али и 

квалитета рада, затим, унапређење постојеће супервизијске подршке у центрима за 

социјални рад ради јачања професионалних капацитета запослених, дакле, доприноси 

адекватнијој примени супервизије и бољој услузи за корисника. 

          Научни значај истраживања. Социјална политика и законодавство су последњих 

година показали изузетан развој, дајући огроман допринос социјалној заштити и њеним 

корисницима који су добили већи корпус услуга и могућности. Урлих Бек је добро 

констатовао да у развијем модерном друштву производњу добара систематски прати 

друштвена производња ризика, те с тога и не чуди што су стручни радници оптерећени 

великим бројем предмета, због којих је и њима самима потребна подршка и једна врста 

оснаживања. Обзиром на то да је супервизија један од алата који доприноси оснаживању и 
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пословном усавршавању стручних радника, веома је важно да се она спроводи на правилан 

начин са продуктивним ефектима, без обзира на организациону структуру и величину 

центара. 

 

2.2. Циљ истраживања  
 

Научни циљ истраживања је да се на нивоу научне дескрипције дође до сазнања о 

квалитету успостављеног процеса супервизије у центрима за социјални рад. 

Друштвени циљ истраживања је унапређење праксе посредством превладавања 

уочених проблема у извођењу супервизије у малим центрима. 

 

2.3. Хипотетички оквир истраживања 
 

Општа хипотеза: 

И поред тога  што се супервизија званично перципира као значајан вид стручне 

подршке запосленима, она се у малим центрима за социјални рад непотпуно и неефикасно 

примењује.  

Посебне хипотезе: 

1. У центрима за социјални рад се најчешће остварује административна функција 

супервизије. 

2. У центрима за социјални рад се придаје мањи значај образовној и подржавајућој 

функцији супервизије. 

3. Супервизори су више укључени у мониторинг радног процеса, него што се баве 

професионалним развојем водитеља случаја. 

4. У центрима се углавном спроводи индивидуална супервизија, међутим неретко се 

дешава да не обухвата све неопходне фазе. 

5. Континуирано обучавање супервизора доприноси унапређењу њихових 

компетенција, које се огледају у раду водитеља случаја. 

6. Изражена бирократизованост система и велика оптерећеност броја предмета 

значајно утичу на радни ангажман супервизора, доприносећи бржем сагоревању и 

немогућности адекватној посвећености свој двострукој улози (водитељ случаја-

супервизор) 
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2.4. Место истраживања 
 

Истраживање се спровело на територији АП Војводине. Узорак истраживања 

чинили су супервизанти и супервизори из центара за социјални рад: Ада, Алибунар, Бач, 

Бачка Топола, Мали Иђош, Бачки Петровац, Бела Црква, Жабаљ, Тител, Житиште,Кањижа, 

Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово, Оџаци, Пећинци, Пландиште, Ириг, 

Србобран, Чока. Сви наведени центри за социјални рад су мали и у њима ради мали број 

стручних радника.  

2.5. Узорак 
 

Укупан број стручних радника који су учествовали у истраживању је 31 . Према полној 

структури 27 испитаница (87 %) су женског пола, а 4 испитаник (13 %) је мушког пола. 

 

Графикон број 1 – Пол стручних радника 

 У истраживању су учествовали стручни радници стари између 29 и 63. годину 

(Табела 1).  Табела 1. 

Старост Број испитаника Проценат 

29 1 3,21% 

33 1 3,21% 

34 3 9,7 % 

35 1 3,21% 

36 1 3,21% 

87%

13%

0%

Пол стручних радника

Женски

Мушки

Друго
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39 1 3,21% 

40 5 16,1 % 

41 1 3,21% 

42 1 3,21% 

43 1 3,21% 

45 3 9,7 % 

50 1 3,21% 

52 1 3,21% 

54 1 3,21% 

55 1 3,21% 

57 1 3,21% 

58 1 3,21% 

59 1 3,21% 

60 1 3,21% 

61 2 6,5% 

62 1 3,21% 

63 1 3,21% 

укупно 31 100% 

Табела број 1 – Приказ година испитаних стручних радника 

 Када је реч о годинама радног стажа у институцији,  4 испитаника ради 30 година 

(14 %), 4 испитаника ради 8 година (11 %), по 2  испитаника ради 4,6,10,18, 29 година и по 

1 испитаник ради 3, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 32 и 34 године.( Графикон број 1.) 

 

Графикон број 2 – Дужина радног стажа испитаника 

У истраживању је учествовало 20 испитаника који су у браку, 4 испитаника који нису у 

браку, 4 испитаника који су у ванбрачној заједници, док су 3 испитаника навела под нешто 

друго: 2 разведен/а и 1 удовица. (Графикон број 3).  

4% 7%

7%

11%

7%

4%
4%4%4%7%

4%
4%

4%
4%

7%

14%

4%4%

Дужина радног стажа испитаника

3 годинe 4 године

6 година 8 година

10 година 11 година

13 година 15 година

16 година 18 година

19  година 20 година

25 година 26 година

29  година 30 година

32  година 34 година
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Графикон број 3 – Брачни статус стручних радника 

 Од укупног броја испитаника, у истраживању је учествовао 21 супервизор и 10 

супервизанта (Графикон број 4). 

 

Графикон број 4 –Радно место стручних радника 

 Шест испитаника се активно бави супервизијом у социјалној заштити 10 година, 

четворо 6 година,  троје 13 година, двоје 2 године, двоје 5 година, двоје 3 године, по један 

стручни радник се бави супервизијом 1,11, 9, и 12  година, и један стручни радник је тек 

именован на поменуту функцију. 

65%
13%

13%

6%3%

Брачни статус стручних радника

Удата/ожењен

Неудата/неожењен

Вамбрачна заједница

Разведен/а

Удовица

68%

32%

Радно место стручних радника

Супервизор Супервизант
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Графикон број 5 – Број активног бављења супервизијом 

 

2.6. Методе, технике и иструмент истраживања 
 

У складу са дефинисаним предметом, циљевима истраживања и хипотезама, у 

истраживању се примењују основне методе уз дијалектички приступ. Коришћене технике 

су проучавање докумената и анкетирање. Само истраживање је теоријско-емпиријског 

карактера и ослања се на основне аналитичке методе: анализу, апстракцију, 

специјализацију и дедукцију; као и синтетичке методе: синтезу, конкретизацију, 

генерализацију и индукцију. При анализи прикупљених одговора, користила се 

дескриптивна статистика. 

Подаци су прикупљени методом анкете, путем упитника (Ликертова скала) који је 

креиран за потребе овог истраживања. Упитник се састоји из два дела.  

У првом делу налазе се питања о: 

- социодемографском статусу – полу, годинама старости, брачном статусу, 

- радном месту испитаника (супервизор или супервизант), 

- дужини радног стажа, 

- броју година активног бављења супервизијом у социјалном раду. 

Други део упитника састоји се од 20 тврдњи о супервизији и супервизијском процесу, а 

задатак испитаника је био да одговоре да ли су сагласни и у којој мери са наведеним 

тврдњама. Дакле, били су понуђени одговори:  

7%
4%

23%

15%11%

8%

8%

8%

4%
4%4%4%

Број година активног бављења 
супервизијом у социјланој заштити

13 година 3 године

10 година 6 година

13 година 2 година

5 година 3 године

1 година 11 година

9 година 1 12 година

тек именован
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1. Уопште се не слажем 

2. Делимично се не слажем 

3. Не могу да проценим/не знам 

4. Делимично се слажем 

5. У потпуности се слажем. 

Варијабле:  

1. Независне варијабле овог истраживања су: пол, године живота, брачни статус, радно 

место испитаника (супервизор или супервизант), дужина радног стажа, број година 

активног бављења супервизијом у социјалном раду, завршене едукације из супервизије и 

њихово трајање. 

2.Зависна варијабла овог истраживања je начин спровођења супервизије у малим центрима 

за социјални рад.  

Наглашено је да је упитник анониман и да ће се подаци користити искључиво у 

научне сврхе, ради израде мастер рада, како би одговори били искрени и показали реално 

стање у центрима за социјални рад у АП Војводини. 

 

2.7. Приказ резултата истраживања  
 

Следећа табела приказује фреквенцу и проценте одговора упитника на све тврдње из 

упитника.  

Табела 3. Расподела одговора испитаника на тврдње из анкете 

 Уопште се 

не слажем 

Делимично се 

не слажем 

Не могу да 

проценим/ Не 

знам 

Делимично се 

слажем 

У 

потпуности 

се слажем 

1.Супервизори у Центрима за 

социјални рад су усмерени 

пpвенствено на питања 

администрације, организацију 

времена, обим и обухват посла 

водитеља случаја. 

 

4/13% 

 

7/23% 

 

6/19% 

 

9/29% 

 

5/16% 

2.Супервизори углавном воде 

рачуна о роковима и реализацији 

планова рада и задатака. 

 

3/10% 

 

3/10% 

 

5/16 % 

 

16/51 % 

 

4/13 % 

3.Супервизори надгледају рад 

стручних радника и пружају помоћ 

око вођења документације 

(почетна процена, план услуга и 

сл.) 

 

0/0% 

 

 

2/6 % 

 

 

1/3 % 

 

 

16/52 % 

 

12/39% 
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4.Супервизори воде рачуна о 

поштовању процедура, стандарда и 

закона. 

 

0/0% 

 

1/3 % 

 

1/3% 

 

16/52 % 

 

13/42 % 

5.Фокус супервизије је на контроли 

квалитета рада водитеља случаја. 

2/6 % 

 

4/13 % 

 

1/3 % 

 

         13/42 %       11/36 % 

6.Супервизори подстичу раст и 

развој водитеља случаја. 

 

0/0% 

 

1/3 % 

 

 

2/7 % 

 

6/19 % 

 

22/71% 

7.Супервизори мањи значај 

придају професионалном развоју 

водитеља случаја. 

 

9/29% 

 

9/29% 

 

2/6 % 

 

7/ 23% 

 

4/13 % 

8.Супервизори подстичу 

професионално усавршавање 

водитеља случаја. 

 

1/3 % 

 

 

1/3 % 

 

 

4/13 % 

 

 

6/20 % 

 

 

19/61 % 

 

9.Супервизори су више укључени у 

мониторинг радног процеса, а 

мање се баве професионалним 

усавршавањем водитеља случаја. 

 

5/16 % 

 

 

12/39 % 

 

 

4/13 % 

 

 

5/16 % 

 

 

5/16 % 

 

10.Супервизор и супервизант 

заједно израђују индивидуални 

план. 

 

3/10% 

 

3/10 % 

 

2/6 % 

 

13/42 % 

 

10/32% 

11.Индивидуална супервизија се 

чешће спроводи него групна. 

 

1/3% 

 

 

0/0 % 

 

 

2/6 % 

 

 

8/26% 

 

 

26/65% 

 

12.Индивидуална супервизија увек 

обухвата све неопходне фазе 

(постављање циљева, израда 

индивидуалног развојног плана, 

опсервација и праћење, процена 

напретка и планирање новог 

циклуса). 

 

 

6/19% 

 

 

2/7% 

 

 

4/13% 

 

 

13/42% 

 

 

6/19% 

13. Супервизори имају потребне 

компетенције за обављање 

супервизије. 

 

0/0% 

 

2/6 % 

 

2/6% 

 

8/27% 

 

18/60% 

14.Супервизори помажу 

водитељима случаја да се успешно 

носе са неповољним ситуацијама, 

стресовима и фрустрацијама. 

 

1/3% 

 

1/3 % 

 

2/7% 

 

4/13% 

 

23/74% 

15.Супервизор у свом раду користи 

различите вештине. 

 

0/0% 

 

1/3% 

      

      2/6 % 

 

3/10% 

 

      23/81% 

16.Супервизор у свом раду користи 

креативне технике и методе. 

 

1/3 % 

 

 

2/6 % 

 

 

3/10% 

 

 

7/23% 

 

 

18/58% 

17. Супервизор не треба да буде и 

водитељ случаја. 

 

0/0% 

 

 

0/0% 

 

3/10% 

 

2/6 % 

 

28/84 % 
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18. Супервизор има довољно 

времена за обављање квалитетне 

супервизије. 

 

 

19/61 % 

 

7/23 % 

 

1/3 % 

 

3/10 % 

 

1/3 % 

19. Супервизори су оптерећени 

бројем предмета што доприноси 

бржем сагоревању и утиче на 

њихов радни ангажман. 

 

0/0% 

 

0/0% 

 

0/0% 

 

3/10 % 

 

28/90 % 

20.Супервизија је значајан вид 

подршке и требало би да се и даље 

примењује. 

 

1/3 % 

 

0/0% 

 

2/7 % 

 

4/13 % 

 

24/77 % 

 

На наредним графиконима приказано је у којој мери се испитаници слажу са 

тврдњама из упитника. Пет првих тврдњи се односе на прву посебну хипотезу која гласи – 

У центрима за социјални рад се најчешће остварује административна функција функција 

супервизије. 

 На тврдњу број један: „Супервизори у Центрима за социјални рад су усмерени 

пpвенствено на питања администрације, организацију времена, обим и обухват посла 

водитеља случаја“ 4 испитаника одговарају да се уопште не слажу, 7 да се делимично не 

слажу, 6 да не могу да процене/не знају, 9 да се делимично слажу и 5 испитаника се са овом 

тврдњом у потпуности слажу.  

 

 

Графикон број 6 – Одговори испитаника на тврдњу број 1 

  

13%

23%

19%

29%

16%

1. Супервизори у Центрима за социјални рад су 

усмерени пpвенствено на питања 

администрације, организацију времена, обим и 

обухват посла водитеља случаја.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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Са тврдњом број два: „Супервизори углавном воде рачуна о роковима и реализацији 

планова рада и задатака“ 3 испитаника се уопште не слажу, 3 се делимично слажу, 5 

испитаник не може да процени/не зна, 16 њих се делимично слажу и 4 се у потпуности 

слажу (Графикон број 7). 

 

 Графикон број 7 – Одговори испитаника на тврдњу број 2 

 

 Ни један испитаник није навео да се уопште не слаже са тврдњом број три: 

„Супервизори надгледају рад стручних радника и пружају помоћ око вввођења 

документације (почетна процена, план услуга и сл.)“, два испитаника наводе да се 

делимично не слажу, један да не зна/не може да процени, шеснаест испитаника се 

делимично не слажу, и дванаест испитаника се у потпуности слажу са наведеном тврдњом 

(Графикон број 8).  

 

10%

10%

16%

51%

13%

2. Супервизори углавном воде рачуна о роковима 

и реализацији планова рада и задатака

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажњм

0%

6%

3%

52%

39%

3. Супервизори надгледају рад стручних радника и 

пружају помоћ око вођења документације (почетна 

процена, план услуга и сл.)

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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Графикон број 8 – Одговори испитаника на тврдњу број 3 

 Са тврдњом број четири: „Супервизори воде рачуна о поштовању процедура, 

стандарда и закона“ се у потпуности слаже 13 испитаника, 16 њих се делимично слаже, 1 

испитаник је навео да не може да процени/не зна , 1 испитаник се делимично не слаже и ни 

један испитаник није навео да се са наведеном тврдњом уопште не слаже. (Графикон број 

9). 

 

Графикон број 9 – Одговори испитаника на тврдњу број 4 

 

 Када је реч о тврдњи пет: „Фокус супервизије је на контроли квалитета рада 

водитеља случаја“ 2 испитаника наводе да се уопште не слажу, 4 да се  делимично не слажу, 

1 испитаник није могао да процени/није знао, 13 њих се делимично слажу, а 11 испитаника 

се у потпуности слаже са наведеном тврдњом (Графикон број 10). 

 

Графикон број 10 – Одговори испитаника на тврдњу број 5 

 

0%

3%

3%

52%

42%

4. Супервизори воде рачуна о поштовању 

процедура, стандарда и закона.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем

6%
13%

3%

42%

36%

5. Фокус супервизије је на контроли квалитета 

рада водитеља случаја.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не  могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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 На следећима графичким приказима, биће приказано у којој мери се испитаници 

слажу са тврдњама број 6, 7 и 8 а које се односе на другу подхипотезу која гласи: „У 

центрима за социјални рад се придаје мањи значај образовној и подржавајућој супервизије.“ 

 Са тврдњом број шест: „Супервизори подстичу раст и развој водитеља случаја“ чак  

22 испитаника је навело да се у потпуности слажу, 6 испитаника да се делимично слажу, 2 

испитаник да не може да процени/не зна, такође 1 да се делимично не слаже, а ни један 

испитаник није навео да се уопште не слаже са наведеном тврдњом (Графикон број11 ). 

 

Графикон број 11 – Одговори испитаника на тврдњу број 6 

 Девет испитаника се  уопште не слаже са тврдњом број седам која гласи: 

„Супервизори мањи значај придају професионалном развоју водитеља случаја“, девет 

испитаника наводе да се делимично не слажу, два испитаника да не могу да процене/не знају, 

седам испитаника се делимично слаже, а четири испитаника навпде да се у потпуности 

слаже са наведеном тврдњом (Графикон број 12). 

 

0%

3%

7%

19%

71%

6.Супервизори подстичу раст и развој водитеља 

случаја.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем

29%

29%6%
23%

13%

7.Супервизори мањи значај придају 

професионалном развоју водитеља случаја.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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Графикон број 12 – Одговори испитаника на тврдњу број 7 

 Са тврдњом број 8: „Супервизори подстичу професионално усавршавање водитеља 

случаја“  се у потпуности слаже 19 испитаника, 6 се изјаснило да се делимично слажу, 4 

да не могу да процене/не знају, 1 да се делимично не слаже, и један испитаник је навео да се 

уопште не слаже са наведеном тврдњом (Графикон број 13). 

 

 

 Графикон број 13 – Одговори испитаника на тврдњу број 8 

Наредни графикони приказују у којој мери се испитаници слажу са тврдњом број 9 

која се односи на трећу подхипотезу: „Супервизори су више укључени у мониторинг радног 

процеса, него што се баве професионалним развојем водитеља случаја“. 

 Са тврдњом број 9: „Супервизори су више укључени у мониторинг радног процеса, 

а мање се баве професионалним усавршавањем водитеља случаја“, 5 испитаника се 

уопште не слажу, 5 њих се делимично не слаже, 4 не може да процени/ не зна, 12 се 

делимично слажу и 5 испитаника се у потпуности слаже са наведеном тврдњом. 

(Графикон број 14). 

3%

3%

13%

20%61%

8.Супервизори подстичу професионално 

усавршавање водитеља случаја.

Уопште се не слажем

Делимично с ене слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуност се слажем
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Графикон број 14 – Одговори испитаника на тврдњу број 9 

На следећима графичким приказима, биће приказано у којој мери се испитаници 

слажу са тврдњама број 10, 11 и 12 а које се односе на четврту подхипотезу која гласи: “ У 

Центрима се углавном спроводи индивидуална супервизија, међутим неретко се дешава да 

не обухвата све неопходне фазе“. 

Са тврдњом број 10: „Супервизор и супервизант заједно израђују индивидуални 

план“, 3 испитаникје одговорио како се уопште не слаже, 3 како се делимично не слаже, 2 

испитаника су навела да не могу да процене/ не знају, 13 њих да се делимично слажу и 10 

ипитаника су навела да се у потпуности слажу са овом тврдњом (Графикон број 15). 

 

Графикон број 15 – Одговори испитаника на тврдњу број 10 

 

16%

39%13%

16%

16%

9. Супервизори су више укључени у мониторинг радног 

процеса, а мање се баве професионалним усавршавањем 

водитеља случаја.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/ не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем

10%
10%

6%

42%

32%

10. Супервизор и супервизант заједно 

израђују индивидуални план.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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Тврдња број 11: „Индивидуална супервизија се чешће спроводи него групна“ је дала 

нешто другачије одговоре. Заправо, 1 испитаник се уопште се не слаже са овом тврдњом, 

ни један испитаник није навео да се делмично не слаже, 2 испитаника не могу да процене/не 

знају,  чак 8 испитаника наводи да се делимично слажу са наведеном тврдњом и  њих 20 да 

се у потпунопсти слажу. 

 

 Графикон број 16 – Одговори испитаника на тврдњу број 11 

 Са тврдњом број 12 која гласи: „Индивидуална супервизија увек обухвата све 

неопходне фазе (постављање циљева, израда индивидуалног развојног плана, опсервација 

и праћење, процена напретка и планирање новог циклуса)“, 6 испитаника су се изјаснила да 

се уопште не слажу, 2 испитаника су навела да се делимично не слажу, 4 испитаника да не 

могу да процене/не знају, 13 да се делимично слажу и 6 испитаника се у потпуности слажу 

(Графикон број 17). 

 

Графикон број 17 – Одговори испитаника на тврдњу број 12 

3%

0%

6%

26%65%

11.Индивидуална супервизија се чешће 

спроводи него групна.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да прценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем

19%

7%

13%
42%

19%

12.Индивидуална супервизија увек обухвата све неопходне фазе 

(постављање циљева, израда индивидуалног развојног плана, 

опсервација и праћење, процена напретка и планирање новог 

циклуса).

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуости се слажем
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На следећима графичким приказима биће приказано у којој мери се испитаници 

слажу са тврдњама број 13, 14, 15 и 16, а које се односе на пету подхипотезу која гласи: 

“Континуирано обучавање супервизора доприноси унапређењу њихових компетенција које 

се огледају у раду водитеља случаја.“ 

Тринаеста тврдња гласи: „Супервизори имају потребне компетенције за обављање 

супервизије“, а одговори испитаника су следећи:  ни један испитаник није навео да се 

уопште не слаже, 2 испитаника наводе да се делимично не слажу , 2 су навела да не могу 

да процене/не знају, , 8 да се делимично слажу и 18 њих се у потпуности слаже са 

наведеном тврдњом (Графикон број 18). 

 

Графикон број 18 – Одговори испитаника на тврдњу број 1 

Са тврдњом број 14: „Супервизори помажу водитељима случаја да се успешно носе 

са неповољним ситуацијама, стресовима и фрустрацијама“ се у потпуности сложило 23 од 

укупно 31 испитаника, 4 испитаника је навело да се делимично слажу, 2 да не могу да 

процене/не знају, 1 да се делимично не слаже  и 1 испитаник је навео да се уопште не слаже 

са наведеном трврдњом. (Графикон број 19). 

0%

6%

7%

27%
60%

13. Супервизори имају потребне 

компетенције за обављање супервизије.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/ не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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 Графикон број 19 – Одговори испитаника на тврдњу број 14 

Са тврдњом број 15: „Супервизор у свом раду користи различите вештине“ се 25, од 

укупно 31 испитаника, у потпуности слаже, 3 испитаника се делимично слажу, 2 не може 

да процени/не зна, 1 испитаник се делимично слаже, а ни један није навео да се уопште не 

слаже (Графикон број 19). 

 

Графикон број 20 – Одговори испитаника на тврдњу број 15 

Тврдња број 16 гласи: „Супервизор у свом раду користи креативне технике и 

методе“. Са овом тврдњом се 18 испитаника у потпуности слаже, 7 испитаника се 

делимично слаже, 3 не могу да процене, не знају, 2 се делимично не слажу и  један испитаник 

је навео да се уопште не слаже са наведеном тврдњом (Графикон број 21). 

3% 3%7%

13%74%

14.Супервизори помажу водитељима случаја да се 
успешно носе са неповољним ситуацијама, стресовима и 

фрустрацијама.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/ не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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15.Супервизор у свом раду користи 

различите вештине.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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Графикон број 21 – Одговори испитаника на тврдњу број 16 

Наредни графички прикази појашњавају у којој мери се испитаници слажу са 

тврдњама број 17, 18, и 19, а које се односе на шесту подхипотезу која гласи: „Изражена 

бирократизованост система и велика оптерећеност броја предмета значајно утичу на радни 

ангажман супервизора, доприносећи бржем сагоревању и немогућности адекватној 

посвећености свој двострукој улози (водитељ случаја-супервизор).“ 

Са тврдњом број 17: „Супервизор не треба да буде и водитељ случаја“ већински део 

испитаника се у потпуности слаже – њих 26, 2 иситаника се делимично слажу, 3 

испитаника не може да процени/не зна, и нико од испитаника није навео да се делимично 

не слаже или да се уопште не слаже (Графикон број 22). 

 

Графикон број 22 – Одговори испитаника на тврдњу број 17 
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16.Супервизор у свом раду користи 

креативне технике и методе.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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17. Супервизор не треба да буде и водитељ 

случаја.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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Тврдња број 18 гласи: „Супервизор има довољно времена за обављање квалитетне 

супервизије“. Испитаници су навели следеће одговоре: 19 њих се  уопште не слаже, 7 да се 

делимично не слажу, 1 испитаник наводи да не зна/не може да процени, 3 испитаника 

наводе да се делимично слажу и један испитаник да се у потпуности слаже са овом 

тврдњом (Графикон број 23). 

 

Графикон број 23 – Одговори испитаника на тврдњу број 18 

Са тврдњом број 19: „Супервизори су оптерећени бројем предмета што доприноси 

бржем сагоревању и утиче на њихов радни ангажман“ се већина ипитаника у потпуности 

сложила, 28 њих од укупно 31, док 3 испитаника  наводе да се са овом тврдњом делимично 

слажу . Ни један испитаник није навео опције: у потпуности се не слажем, делимично се 

не слажем и не могу да проценим/не знам. (Графикон број 24). 

 

Графикон број 24 – Одговори испитаника на тврдњу број 19 
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18. Супервизор има довољно времена за обављање 

квалитетне супервизије.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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19. Супервизори су оптерећени бројем предмета што 

доприноси бржем сагоревању и утиче на њихов радни 

ангажман.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/ не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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Последња, 20 тврдња гласи: „Супервизија је значајан вид подршке и требало би да 

се и даље примењује“ и са њом се у потпуности сложило 24 од 31 испитаника, 4 испитаника 

се делимиично слажу и 2 не могу да процене/не знају, ни један испитаник није навео да се 

делимично  не слаже док је 1 испитаник навео да се у потпуности слаже са наведеном 

хипотезом (Графикон број 25). 

 

Графикон број 25 – Одговори испитаника на тврдњу број 20 
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20.Супервизија је значајан вид подршке и 
требало би да се и даље примењује.

Уопште се не слажем

Делимично се не слажем

Не могу да проценим/ не знам

Делимично се слажем

У потпуности се слажем
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3. ЗАКЉУЧНИ ДЕО 
 

3.1. Дискусија резултата истраживања  
 

 У Србији је супервизија у социјалном раду уведена у склопу процеса реформе 

социјалне заштите која је формулисана Стратегијом развоја социјалне заштите из 2005. 

године. У стратешком документу зацртан је, између осталих, и стратешки правац који се 

односио на супервизију и који је дефинисан као јачање професионалних капацитета 

запослених у социјалној заштити, чије је остваривање, између осталог, предвиђено 

увођењем супервизије као механизма контроле квалитета.  

Циљеви супервизије су: праћење радног процеса у сваком конкретном предмету; 

подршка стручним радницима; континуирано унапређење компетенција запослених; 

превенција сагоревања на послу, унапређење међуљудских односа и превенција радних 

прекшаја и неадекватних поступака према кориснику, као и многи други могући циљеви 

као крајњу сврху имају добробит корисника. 

У нашој земљи користи се англосаксонкси или интегративни модел супервизије, у којем 

су све три функције равномерно заступљене (Бранковић, 2015). 

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад 

из 2008. године мења органитациону структуру центара и уводи методу вођења случаја и 

супервизије у социјалној заштити у Србији. Супервизија је уведена као стручна подршка 

водитељима случаја са циљем да се побољша квалитет рада у центрима за социјални рад. 

И поред тога што су створени законски оквири за увођење супервизије у центрима за 

социјални рад, у неким ЦСР се она непотпуно и  неефикасно примењује, што, ако узмемо у 

обзир њен значај и сврху, представља проблем. 

Овај рад се бавио утврђивањем начина на који функционише супервизија у малим 

центрима за социјални рад у АПВ, таргетирањем проблема у спровођењу исте, као и 

обухватањем иницијатива за унапређење праксе, како би се испоштовале функције 

супервизије, а пракса мањих центара знатно унапредила. 

У складу са тим, испитивали су се ставови стручних радника, односно супервизора и 

супервизаната, о начину функционисања супервизије и супервизијског процеса у малим 

ЦСР у АПВ, а у којима су исти запослени. 
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 Прва посебна хипотеза коју смо поставили односила се на то да се у ЦСР најчешће 

остварује административна функција супервизије.  

Подаци које смо добили показују да је прва посебна хипотеза доказана. Наиме, 

испитаници су подељени у мишљењу да су супервизори у Центрима за социјални рад 

усмерени пpвенствено на питања администрације, организацију времена, обим и обухват 

посла водитеља случаја, тако што 45 % испитаника то потврђује, 36% се са тим не слаже, 

док је 19% испитаника неутрално. Преко 60% испитаника сматра да супервизори углавном 

воде рачуна о роковима и реализацији планова рада и задатака, преко 90% њих тврди да 

супервизори надгледају рад стручних радника и пружају помоћ око вођења документације 

(почетна процена, план услуга и сл.). Такође, преко 90% испитаника се делимично или у 

потпуности слаже са тврдњом да супервизори воде рачуна о поштовању процедура, 

стандарда и закона, а нешто мало мањи проценат њих, око 80 %, такође се слаже са тим да 

је фокус супервизије на контроли квалитета рада водитеља случаја. 

Друга посебна хипотеза која гласи: У центрима за социјални рад се придаје мањи 

значај образовној и подржавајућој функцији супервизије је у већој мери доказана.  

Наиме, испитаници се у проценту од 90% слажу са тим да супервизори подстичу 

раст и развој водитеља случаја, као што се њих, у проценту од 81%, делимично и у 

потпуности слажу са тим да супервизори подстичу професионално усавршавање водитеља 

случаја, међутим када се ради о тврдњи да супервизори мањи значај придају 

професионалном развоју водитеља случаја, испитаници се у већем проценту са тим не 

слажу, уопште или делимично (њих 58%). 

Трећа посебна хипотеза: Супервизори су више укључени у мониторинг радног 

процеса, него што се баве професионалним развојем водитеља случаја није доказана, јер су 

се испитаници изјаснили, у проценту од 55 %, да се не слажу са тврдњом да су супервизори 

више укључени у мониторинг радног процеса, а мање се баве професионалним 

усавршавањем водитеља случаја.  

И четврта посебна хипотеза: У центрима се углавном спроводи индивидуална 

супервизија, међутим неретко се  дешава да не обухвата све неопходне фазе је у већој мери 

доказана, јер су се испитаници изјаснили да сматрају (њих 74%) да супервизор и 

супервизант заједно израђују индивидуални план, затим да се индивидуална супервизија 

чешће спроводи него групна (91%), као и да индивидуална супервизија увек обухвата све 

неопходне фазе (постављање циљева, израда индивидуалног развојног плана, опсервација 

и праћење, процена напретка и планирање новог циклуса), њих 61%.  
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Пета постављена ошта хипотеза: Континуирано обучавање супервизора доприноси 

унапређењу њихових компетенција, које се огледају у раду водитеља случаја је у 

потпуности доказана. Испитаници се у проценту од 87% апсолутно или делимично слажу 

са тврдњом да  супервизори имају потребне компетенције за обављање супервизије. Такође, 

преко 87% њих тврди да супервизори помажу водитељима случаја да се успешно носе са 

неповољним ситуацијама, стресовима и фрустрацијама, 91% испитаника се делимично или 

у потпуности слаже да супервизор у свом раду користи различите вештине, док се у нешто 

мањем проценту, тачније њих скоро 81%, изјаснило да подржава тврдњу да супервизор у 

свом раду користи креативне технике и методе. 

Последња, шеста постављена општа хипотеза, која гласи: Изражена 

бирократизованост система и велика оптерећеност броја предмета значајно утичу на 

радни ангажман супервизора, доприносећи бржем сагоревању и немогућности адекватној 

посвећености свој двострукој улози (водитељ случаја-супервизор) је у већој мери доказана. 

Наиме, 90% испитаника се слаже са тврдњом да супервизор не треба да буде и водитељ 

случаја, а исти проценат њих мисли да је супервизија значајан вид подршке и требало би да 

се и даље примењује, а апсолутно сви испитаници су мишљења да су супервизори 

оптерећени бројем предмета, што доприноси бржем сагоревању и утиче на њихов радни 

ангажман. Међутим, испитаници  (близу 83%) се у потпуности или делимично не слажу са 

тврдњом да супервизор има довољно времена за обављање квалитетне супервизије.  

На основу свега, показало се да је у раду потврђена општа хипотеза која гласи: 

 

И поред тога што се супервизија званично перципира као значајан вид стручне 

подршке запосленима, она се у малим центрима за социјални рад непотпуно и неефикасно 

примењује.  

 

3.2. Закључак и предлози за унапређење 
 

Ово наше истраживање је дошло до сличних резултата као и нека која су вршена код 

нас и у иностранству у претходним годинама. Наиме, истраживање које је у нашој земљи 

рађено 2015. године у Градском центру за социјални рад Београд, у коме ради око 250 

стручних радника ангажованих на пословима социјалног рада, од тога око 248 водитеља 

случаја и око 36 супервизора, показало је да већина (52%) испитаника нема индивидуални 

план рада, да врло мало времена проводе у контакту са супервизором на дневном и 

недељном нивоу (мање од сат времена на дневном), да више од половине испитаника 
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показује бенефите рада са супервизором у свим областима рада, као и да су мишљења око 

тога да супервизија помаже у смањењу оптерећености проблемима на послу такође 

подељена (половина испитаника се слаже, док друга половина ту тврдњу негира) 

(Бранковић, 2015). Међутим, више од половине испитаника (њих 53%) сматра да је 

супервизија добра у теорији, али да не успева у пракси, као што се показало да је 

најизраженија димензија професионалног изгарања код водитеља случаја емоционална 

исцрпљеност, која је у високом нивоу присутна код 48,2% испитаника. 

Истраживање спороведено у Бања Луци 2019. године од стране Мире Ћук и Ирине 

Савовић на 13 дипломираних стручних радника који су запослени у различитим 

оргаизацијама социјалног сектора, показало је да да се у раду стручних радника у 

установама социјалне заштите осећа рутина, без много промена, да доминира социјални рад 

са појединцем и породицом, да су најчешће промене везане за примену нових законских 

решења која производе промене у организацији рада, да социјални рад не утиче на промене 

у законодавству и да политички фактор најснажније утиче на целокупну делатност (Ћук, 

Савовић, 2019). Испитаници су истакли да посебан проблем представља недостатак 

адекватне стручне подршке: „треба нам супервизија“ (5), „нико нам не помаже“ (2), 

„немамо се коме обратити за помоћ“ (1), „једино смо сами себи помоћ у раду“, и „нико се 

не бави нама“(9). 

Једно инострано истраживање реализовано у Румунији у 2012. години методом 

интервјуа са 20 стручних радника запосленим у сиромашним руралним срединама, имало 

је за циљ да истражи њихово мишљење о идеји мотивације око перцепције супервизије 

(Sandu, Unguru, 2012). Испитаници су се изјаснили да схватају значај који супервизија има 

у повећању квалитета њихових активности на пољу социјалног рада, али показују значајно 

неповерење у тренутан начин обављања супервизије (мешање представника локалне 

заједнице), као и негативан став према њој, јер се она посматра као праћење њиховог 

решавања случаја, а не као прилика за професионалне консултације и подршку. 

Истраживање у Словенији из 2008. године је једно од ретких које се бавило 

утврђивањем извора професионалног оптерећења стручних радника, висином изражености 

степена изгарања код њих и односом између професионалног оптерећења и изгарања 

(Какер, 2009). У овом истраживању је учествовало 50 стручних радника, а резултати 

истраживања су показали да је емоционална исцрпљеност стручних радника повезана са 

професионалним оптерећењем, а да је статистички најизраженија повезаност емосционалне 

исцрпљености и радне оптерећености. Такође се показало да је, у циљу успешне превенције 
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поменутог, неопходно увођење редовне супервизије којом би се омогућила подршка и 

професионални развој стручних радника. 

Предлози за унапређење супервизије у центрима за социјални рад могли би се тицати 

оспособљавања стручних радника, кроз семинаре и обуке, да у средиште супервизије 

стављају супервизанта, његове емоције, вредности и да оснаже супервизираног, јер се тиме 

унапређује рад са корисницима социјалних услуга, а не ставља се акценат на развој 

организације и контролу администрације. Дакле, развој супервизије у Србији би морао да 

се креће у правцу развоја стручњака и њихових компетенција, и то тако што би их 

усмеравала и подстицала на константну рефлексију у сопственом раду. Посебно је важно 

да стручни радник у процесу супервизије издвоји све битне сегменте: животно искуство и 

знање, релевантност и практичност у свом раду. Такође је код стручних радника неопходно 

едуковање у смислу самопомоћи и препознацвање и адекватног реаговања на елиминацију 

или смањење ефеката синдрома сагоревања. Како је Центар за социјални рад институција 

која обавља различите послове и надлежности и има различите улоге, нужно је увећати број 

запослених стручних лица, како би се смањио обим посла по тренутно запосленом стручном 

раднику и успешно споровео пројекат супервизије, које је захтеван, али плодоносан на дуже 

стазе. 
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Прилог – Упитник 
 

Упитник који је пред Вама представља део истраживања на тему ’’Супервизија у 

малим центрима за социјлани рад у АПВ“ и намењен је супервизорима/супервизантима 

Вашег Центра.  

Истраживање има за циљ долажење до сазнања о квалитету успостављеног процеса 

супервизије у Центрима за социјални рад и унапређење праксе посредством превладавања 

уочених проблема у извођењу супервизије у малим центрима. 

Замолила бих Вас да одвојите 20 минута времена и попуните дати упитник. 

Истраживање је анонимно и одговори ће бити коришћени искључиво у истраживачке сврхе, 

тј. приликом завршног мастер рада на Високој школи социјалног рада у Београду на 

студијском програму Социјални рад. 

Унапред Вам се захваљујем на издвојеном времену!  

 

1. Пол : 

a. Женски 

б. Мушки 

ц. Друго  

 

2. Године живота: ___________ 

 

3. Године радног стажа у институцији: ________________ 

 

4. Породични статус: 

a. удата/ ожењен 

б. неудата/ неожењен 

ц. ванбрачна заједница 

д. друго_____________________ 

 

5. Супервизор / Супервизант -  подвући 

6. Број година активног бављења супервизијом у социјалној заштити:______________ 

7. Да ли сте завршили обуку за супервизијски рад? Када и колико је обука трајала? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 Уопште се 

не слажем 

Делимично се 

не слажем 

Не могу да 

проценим/ Не 

знам 

Делимично се 

слажем 

У 

потпуности 

се слажем 

1.Супервизори у Центрима за 

социјални рад су усмерени 

пpвенствено на питања 

администрације, организацију 

времена, обим и обухват посла 

водитеља случаја. 

 

1 

 

           2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.Супервизори углавном воде 

рачуна о роковима и реализацији 

планова рада и задатака. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.Супервизори надгледају рад 

стручних радника и пружају помоћ 

око вввођења документације 

(почетна процена, план услуга и 

сл.) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

4.Супервизори воде рачуна о 

поштовању процедура, стандарда и 

закона. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5.Фокус супервизије је на контроли 

квалитета рада водитеља случаја. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6.Супервизори подстичу раст и 

развој водитеља случаја. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7.Супервизори мањи значај 

придају професионалном развоју 

водитеља случаја. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8.Супервизори подстичу 

професионално усавршавање 

водитеља случаја. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9.Супервизори су више укључени у 

мониторинг радног процеса, а 

мање се баве професионалним 

усавршавањем водитеља случаја. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

10.Супервизор и супервизант 

заједно израђују индивидуални 

план. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

11.Индивидуална супервизија се 

чешће спроводи него групна. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12.Индивидуална супервизија увек 

обухвата све неопходне фазе 

(постављање циљева, израда 

индивидуалног развојног плана, 

опсервација и праћење, процена 

напретка и планирање новог 

циклуса). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 
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13. Супервизори имају потребне 

компетенције за обављање 

супервизије. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14.Супервизори помажу 

водитељима случаја да се успешно 

носе са неповољним ситуацијама, 

стресовима и фрустрацијама. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15.Супервизор у свом раду користи 

различите вештине. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

16.Супервизор у свом раду користи 

креативне технике и методе. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

17. Супервизор не треба да буде и 

водитељ случаја. 

 

1 

 

 

2 

 

            3  

 

4 

 

5 

18. Супервизор има довољно 

времена за обављање квалитетне 

супервизије. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. Супервизори су оптерећени 

бројем предмета што доприноси 

бржем сагоревању и утиче на 

њихов радни ангажман. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

20.Супервизија је значајан вид 

подршке и требало би да се и даље 

примењује. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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