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Нови сазив Председништва и Управног одбора УЛС изгласан је на Ванредној 

изборној скупштини 4.10.2014.године. Сазив чине: 

 

Председништво: 

1. Наташа Лабовић-Обрадовић, председница скупштине УЛС 

2. Горан Маловић, заменик председнице 

 

Управни одбор: 

1. Неда Милошевић, председница УО 

2. Уна Умићевић, заменица председнице УО 

3. Бојана Дробњак, члан 

4. Даринка Шостер, члан 

5. Дејан Савић, члан 

 

У раду Председнице и УО УЛС током 2014. и 2015. године активности  су 

предузимане у правцу реализације постављених циљева, ради даље стручне и 

организационо-програмске афирмације Удружења.   

 

1. Успостављени су бројни контакти стручног и саветодавног карактера, како 

са појединим министарствима, агенцијама, факултетима тако и са 

представницима Удружења у земљи и окружењу. У протеклом периоду УО 

УЛС успоставио је контакт са Првим српским друштвом за дислексију, 

Друштвом дефектолога Србије, установом за дистрибуцију логопедских и 

психолошких инструмената - Синапса едиција. У протеклој години 

одражани су многобројни састанци, како изабраног састава тако и састанака 

са представницима других Удружења и Установа. Посебно се захваљујемо 

Хрватском логопедском друштву на пуној подршци и помоћи у приступу 

добијања статуса посматрача у Европској асоцијацији логопеда за коју је и 

стигао позив у новембру 2015.године. УЛС ће у наредном периоду отворено 

приступити сарадњи и са другим Удружењима и фирмама у интересу 

унапређења логопедске делатности. 
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2. Управни одбор је ради ефикаснијег и квалитетнијег рада формирао тимове 

који ће се бавити различитим питањима важним за деловање логопеда у РС. 

У ту сврху формиран је тим за израду Закона о логопедској делатности – 

радну групу чине: 

Неда Милошевић УО УЛС 

Уна Умићевић УО УЛС 

Бојана Дробњак УО УЛС 

Марија Јовичић НО УЛС 

 

Радна група ће наставити са акцијом подношења предлога Закона о 

обављању логопедске делатности Скупштини РС, те се редовно, у 

кварталима, шаље документација одговарајућим службама.   

 

Такође формиран је и тим који се бавио номенклатуром логопедских 

услуга и платним разредима логопеда запослених у здравственим 

установама. Радну групу чинили су: 

Наташа Лабовић 

Даринка Шостер 

Дејан Савић 

Милена Анђелков 

 

Контактирани су председници два здравствена синдиката, уз помоћ колега 

из подружница указивали смо на неоснованост измене. Задатак је испуњен 

те су логопеди остали неизмештени из матичног платног разреда.  

 

 

3. Изабран је нови секретар Удружења (Ана Ђорђевић) који је високо 

мотивисан и већ је значајано допринео раду УЛС како у организацији  

текућих послова, сарадњи са релевантним институцијама, тако и у припреми 

и вођењу неопходне документације.  

 

4. У децембру 2014.године одржано је сертификовано предавање Проф.др 

Ненада Глумбића у организацији УЛС са темом „Аутистички спектар“. 

 

5. У јануару 2015.године одржано је сертификовано предавање др.Ненада 

Рудића са темом „Развојни поремећаји у раном узрасту и дечија 

психијатрија“ у организацији УЛС. 

 

6. У марту 2015.године медијски је обележен Европски дан логопеда. 

Удружење је прес конференцијом 6.марта 2015. године обележило европски 

дан логопеда на тему „Стечени неуролошки поремећаји комуникације“ о 

којима је говорио афазиолог др.сци Драган Чаушевац, уз отварање 

једнодневног услужног сервиса за јавност путем објављеног инфо телефона 

путем којег су суграђани могли да добију одговоре на питања везана за 

стечене неуролошке поремећаје комуникације.  
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7.  У мају 2015.године успешно је одржан II Конгрес логопеда Србије са темом 

„Говорно-језички поремећаји развојног доба“, акредитован у Заводу за 

унапређење образовања и васпитања. Нови сазив УЛС желео је да настави 

традицију одржавања Конгреса и Симпозијума те је скуп био међународног 

карактера са гостима из Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније итд. 

Удружење логопеда Србије публиковало је зборник представљених радова 

на скупу. 

 

8. Током лета 2015.године Председница УО УЛС и Председница УЛС активно 

су се бавиле писањем дописа Министарству образовања – на који нажалост 

није стигао ни један одговор као и медијским обраћањем поводом 

отпуштања логопеда из образовног система. 

 

9. У октобру 2015.године успешно је медијски обележен дан посвећен муцању 

у организацији члана УО Даринке Шостер. Округли сто „У сусрет 

22.октобру, међународном дану свесности о муцању“ пропратиле су колеге 

и особе које муцају. На округлом столу говорили су др.сци Весна Борота, мр 

сци. Будимирка Ружић-Симић, доц.др Сања Димоски, особе са муцањем и 

представници Удружења логопеда Србије. Стручне дискусије имале су за 

циљ промоцију једне од најприменљивијих метода у лечењу муцања 

„Свесне ситезе развоја“. 

 

10. На данашњи дан 5.12.2015.године организовано је сертификовано 

предавање Проф.др Светомира Бојанина на тему „Сазнајни процес и развој 

говора“. 

 

11. С озбиром да је сајт удружења био у квару ангажовали смо програмера који 

је волонтерски за Удружење логопеда Србије направио нови сајт који сада 

добро функционише. Промењен је и домен сајта. Као донацију од графичког 

предузећа смо добили  нове чланске карте. 

 

12. Удружење логопеда Србије је затекао приличан проблем у комуникацији 

везан за рад подружница. Поједине подружнице су самоинцијативно 

престале са радом. Изостали су годишњи извештаји и планови за наредну 

годину. Председници подружница су се махом разрешили својих функција. 

Насупрот томе, подружнице Суботица, Ниш и Кикинда су ефикасно 

наставили са радом. Донешена је привремена одлука да се сарадња настави 

само са подружницама које су активне и жељне сарадње. У току је предлог 

да се из деактивираних подружница пријаве чланови који би водили своје 

реоне за које се обавежу.  

 

13. Обновили смо сарадњу са Заводом за психофизиолошке поремећаје и 

патлогију говора „Проф. др Цветко Брајовић” те омогућили да седиште УЛС 

остане у наредном периоду на истој адреси.  
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Редовно смо одговарали на мејлове које смо добијали, на питања која су 

везана за област логопедске делатности.  

 

14.Поносни смо што су логопеди препознали важност постојања првог 

логопедског друштва у Србији – Удружења логопеда Србије те је оно у 

протеклој години обогаћено за још 100 нових чланова. 

 

 

 

Иза Удружења логопеда Србије стоји успешна и радна протекла година.  

 

 

У Београду,    

5.12.2015.  

  

С поштовањем,                           

 

 

Удружење логопеда Србије                                                                                                                                                       


