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Сажетак
Ор јен ти са ност си сте ма со ци јал не за шти те на ко ри сни ке и 

за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба је дан је од сег ме на та ква ли тет не 
при ме не со ци јал них пра ва и пру жа ња услу га со ци јал ног ра да. ма-
ју ћи у ви ду европ ске стан дар де циљ овог ра да је да утвр ди ор јен-
ти ра ност си сте ма со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни пре ма 
за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка. 

У ра ду су ко ри шће не су оп ште на уч не ме то де и тех ни ке као 
што су: ана ли за са др жа ја до ку мен та ци је, sur vey, ска ли ра ње, т-те-
сти ра ње, сре ђи ва ње и ста ти стич ка об ра да по да та ка уз ко ри ште ње 
ста ти стич ког па ке та СПСС 17.0. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по-
твр ди ли да функ ци о ни ра ње си сте ма со ци јал не за шти те у Бо сни и 
Хер це го ви ни ни је у до вољ ној ме ри ор га ни зи ра но на на чин да је 
оства ри ва ње со ци јал них пра ва и пру жа ње услу га со ци јал ног ра да 
у функ ци ји за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те.
Кључ не ре чи: социјална заштита, социјални рад, стандарди, права,

услуге,потребе,корисници.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2013,година48. стр.101-127.

102

ПОЈАМИЦИЉСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Иако со ци јал ну за шти ту и со ци јал ну по моћ, у усло ви ма Бо-
сне и Хер це го ви не, схва та мо као је дин ствен си стем у мно гим уџ-
бе ни ци ма ко ји тре ти ра ју ову област мо гу ће је про не ћи раз ли чи та 
ту ма че ња.1) Та ко Ви да но вић со ци јал ну за шти ту де фи ни ше као ''си-
стем еко ном ских, по ли тич ких, про свет них, прав них и свих дру-
гих со ци јал но ин сти ту ци о нал них ме ра и ак тив но сти чи ји је циљ 
пре вен ци ја узро ка мо гу ћих ин ди ви ду ал них со ци јал них слу ча је-
ва и груп них со ци јал них про бле ма, као и обез бје ђе ње усло ва за 
од го ва ра ју ће ин сти ту ци о ал ни зо ва не ин тер вен ци је у слу ча је ви ма 
ја вља ња те шко ћа ко је оне мо гу ћа ва ју успје шно лич но и со ци јал-
но функ ци о ни ра ње.2)  Дру ги из вор на во ди: “Со ци јал на за шти та је 
нај бли жи тер мин ко ји по кри ва све аран жма не у дру штву усме ре не 
на за шти ту ра њи вих ску пи на. Она је за сно ва на на прет по став ци 
со ци јал не со ли дар но сти и удру жи ва њу оба ве за та ко да се ри зи ци, 
од оних лак ше пред ви ди вих (ста ре ње) до оних те же пред ви ди вих 
(не за по сле ност, ин ва ли ди тет итд.) мо гу, у раз ли чи том ступ њу по-
кри ти и, ма кар дје ло мич но, на док на ди ти”.3) 

По јам “со ци јал на за шти та” (socialprotection,protectionsoci-
ale) у Евро пи об у хва та на кна де со ци јал ног оси гу ра ња и со ци јал не 
по мо ћи, уни вер зал не на кна де (дјеч ји до пла ци, со ци јал не пен зи је) 
те со ци јал не услу ге. Та ко схва ће на она се из јед на ча ва са пој мом 
со ци јал не си гур но сти. У са вре ме ним рас пра ва ма о со ци јал ној по-
ли ти ци со ци јал на за шти та се ко ри сти као још ши ри тер мин ко ји 
укљу чу је со ци јал ну си гур ност и со ци јал ну си гур но сну мре жу.4) У 
за кључ ку Од бо ра струч ња ка Еуроп ске со ци јал не по ве ље ка же се 
да је: “...со ци јал на си гур ност, као со ци јал но нај ра зви је ни је сред-
ство со ци јал не за шти те...”,5) из че га про из ла зи да је со ци јал на за-
шти та об у хват ни ја од со ци јал не си гур но сти. 

1) Cat he ri ne, Jo nes, PatternsofSocialPolicy.Lon don and New York: Ta vi stock Pu bli ca ti ons,  
1985. i Mic hael, Hill, , SocialPolicy:Acomparativeanalysis.Lon don etc: Pren tin ce Hall, 
Har ve ster Whe ats he af, 1996.

2) Иван Ви да но вић, Речниксоцијалнограда, Бе о град, 2006, стр. 368.

3) Paul, Stubbs, i Ken dra Greg son, ‘’’Социјалнаполитиказаштитаипракса-Бригаоугро-
женим групама уБоснииХерцеговини’’, Збор ник ра до ва са кон фе рен ци је, Са ра је во, 
1998. стр. 328

4) Vla do Pu ljiz i sa rad ni ci, SocijalnapolitikaHrvatske, 2008, str. 221. 

5) Le nia, Sa muel, Droitssociauxfondamentaux,Edi ti ons du Con seil de l’Euro pe, Stras bo urg, 
1997, str. 321. 
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СистемсоцијалнезаштитеуБоснииХерцеговини

По сто је ћи си стем со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви-
ни уна точ од ре ђе ним про ме на ма је у ве ли кој мје ри тра ди ци о на лан 
и те ме љи се на јав ним уста но ва ма и фи нан сиј ским по мо ћи ма за-
сно ва ним на пра ви ма. Пре ма устав ном уре ђе њу Бо сне и Хер це го-
ви не6) со ци јал на за шти та је  де цен тра ли зи о ва на и спа да у над ле-
жност ен ти те та, тј, Фе де ра ци је БиХ и Ре пу бли ке Срп ске што има 
за по сље ди цу ве ли ку не у јед на че ност у по гле ду са ме ор га ни за ци је 
и функ ци о ни ра ња.

Та ко је си стем со ци јал не за шти те у БиХ по ди је љен и са сто ји 
се од 13 го то во не за ви сних си сте ма, с ни ским ни во ом ме ђу соб не 
ко ор ди на ци је. Чак се и уну тар јед ног си сте ма функ ци је пре кла па ју, 
а по дје ла од го вор но сти ни је баш ја сно од ре ђе на. 

Пој мов но со ци јал на за шти та у Бо сни и Хер це го ви ни се по-
сма тра у ње ном ужем зна че њу као др жав на и дру штве но ор га ни зи-
ра на дје лат ност ко ја има за циљ да гра ђа ни ма ко ји се на ђу у ста њу 
со ци јал не по тре бе обез би је ди ми ни мум со ци јал не си гур но сти и 
де фи ни ра на је За ко ни ма о со ци јал ној за шти ти.7) Осно ве со ци јал-
не за шти те, об ли ци и ме то де, од но сно основ на пра ва из со ци јал-
не за шти те су ре гу ли ра ни на ни воу два ен ти те та (ФБиХ и РС) и 
Ди стрик та Брч ко као по себ не ад ми ни стра тив не је ди ни це. У Фе де-
ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не со ци јал на за шти та се де фи ни ра као 
“ор га ни зи ра на дје лат ност у Фе де ра ци ји, усме ре на на оси гу ра ње 
со ци јал не си гур но сти ње них гра ђа на и њи хо вих оби те љи у ста њу 
со ци јал не по тре бе“. Ор га ни зи ра на је у скла ду са на че ли ма ху ма-
ни зма и со ли дар но сти и гра дан ског мо ра ла а оства ру је се от кри-
ва њем и ума ње њем, од но сно от кла ња њем по сље ди ца узро ка ко ји 
до во де до ста ња со ци јал не по тре бе и сти ца њем од ре де них пра ва 
из со ци јал не за сти те (члан 11). У Ре пу бли ци Срп ској се со ци јал-
на за шти та де фи ни ра као ‘’ор га ни зи ра на дје лат ност усме ре на на 
су зби ја ње и от кла ња ње узро ка и по сље ди ца со ци јал не по тре бе у 
свим обла сти ма дру штве ног жи во та и ра да и пру жа ња по мо ћи гра-
ђа ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма ка да се на ђу у та квом ста њу’’. У 
Брч ко Ди стри ку ту де фи ни ци ја со ци јал не за шти те је слич на као и у 
Ре пу бли ци Срп ској та ко да она пред ста вља ‘’ор га ни зи ра ну дје лат-

6) Устав Бо сне и Хер це го ви не је са став ни део Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма (Анеx 4) 
пот пи сан 25. но вем бра 1995 го ди не. Пре ма Уста ву Др жа ва Бо сна и Хер це го ви на се са-
сто ји од два ен ти те та а на кна до је ус по ста вљан и Брч ко Ди стрик као за себ на ад ми ни-
стра тив на је ди ни ца. 

7) У Ф БиХ За ко ном о осно ва ма со ци јал не за шти те, за шти те ци вил них жр та ва ра та и по-
ро ди це са дје цом ФБиХ, У РС За ко ном о со ци јал ној за шти ти и БД За ко ном о со ци јал ној 
за шти ти.
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ност усме ре ну на су зби ја ње и от кла ња ње узро ка и по сље ди ца ста-
ња со ци јал не по тре бе у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, ра да 
и пру жа ња по мо ћи гра ђа ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма ка да се на ђу 
у та квом ста њу’’. 

Стандардиквалитетногпрактицирања
социјалнихправаиуслугасоцијалнограда

По ла зе ћи од то га да ква ли тет су сре ће мо у свим сфе ра ма жи-
во та и да он пред ста вља зна чај ну ка рак те ри сти ку са вре ме ног на-
чи на жи вље ња, по сто ји по тре ба за ње го вим де фи ни са њем. Ме ђу-
тим, са мо де фи ни са ње ква ли те та је до ста сло жен про цес. О то ме 
нам го во ре мно ги ауто ри ко ји ква ли те ту де фи ни ра ју на раз ли чи те 
на чи не, јер не по сто ји ње на ја сна де фи ни ци ја, све до тврд њи од-
ре ђе них ауто ра да је ква ли те ту не мо гу ће де фи ни ра ти, али да се 
ипак зна шта она је сте.8) Оси гу ра ње ква ли те та у со ци јал ном ра ду 
је пи та ње ко је је ак ту ел но од ка да по сто ји и сам со ци јал ни рад. 
Са ма ди ску си ја о ква ли те ту у со ци јал ном ра ду по че ла је сре ди ном 
де ве де се тих го ди на про шлог ви је ка.

Јед на од де фи ни ци ја ква ли те те ко ја се че сто ко ри сти у кон-
тек сту здрав стве не и со ци јал не за шти те де фи ни ра ква ли тет као 
’’Пот пу но за до во ља ва ње по тре ба оних ко ји ма је услу га нај по треб-
ни ја уз нај ни же тро шко ве за ор га ни за ци ју уну тар огра ни че ња и ди-
рек ти ва ко је су де фи ни са ли ви ши ни вои вла сти’’9). Ме ђу тим, по јам 
ква ли те те у со ци јал ном ра ду се не мо же по сма тра ти као ква ли тет 
не ке дру ге услу жне де лат но сти из обла сти ин ду стри је, тр го ви не 
и дру гих при вред них гра на. Со ци јал ни рад је спе ци фич на де лат-
ност ко ја има основ ну свр ху по др шке и по мо ћи ко ри сни ку ко ји се 
на ла зи у со ци јал ној дис функ ци ји и ни је у ста њу да је ре ши сам, 
док се у дру гим де лат но сти ма ква ли тет де фин ше са мо у фор ми у 
ко јој ко ри сник од ре ђу је ква ли тет и ње го во за до вољ ство. У обла сти 
со ци јал ног ра да ква ли тет је мо гу ће од ре ђи ва ти са че ти ри аспек та: 
са аспек та ко ри сни ка (су бјек тив ни аспект ква ли те та), са аспек та 
со ци јал ног рад ни ка (објек тив ни аспект), са ор га ни за ци о ног и са 
нор ма тив но- функ ци о нал ног аспек та.10) Аспект корисника квали-
тета се огле да у пру жа њу услу га у скла ду са ко ри сни ко вим же ља-
ма и оче ки ва њи ма, од но сно, шта у кон крет ном слу ча ју ко ри сник 

8) Хр во је Ско ко, Управљањеквалитетом, Си нер ги ја, За греб, 2000, стр. 6

9) John, Ovret vre it, QualityHealthServices. Lon don: Bru nei In sti tu te of Or ga ni sa tion and So-
cial Stu di es, 1990.

10) Ru dolph, Ba u er, VomWiegenwirddasSchweinnichtfetter, Do was Ja hre be richt, Innsbruck, 
1999, str. 40. 
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оче ку је од си сте ма со ци јал не услу ге ко ју пру жа со ци јал ни рад ник. 
Аспект професионалног социјалног радника квалитета се огле-
да у струч ној про це ни за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка, од но сно, 
ко је ће услу ге до ве сти до прет по ста вље не ква ли те те за до во ље ња 
по тре бе и ком пе тен ци ја у од но су на ко ри сни ка. Организациони
аспектквалитета се огле да у за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка 
на нај е фи ка сни ји и нај а фек тив ни ји на чин у скла ду са огра ни че-
њи ма и ди рек ти ва ма де фи ни са ним на ви шем ни воу вла сти. Нор-
мативно-функционалниаспектквалитета се огле да у дру штве но-
по ли тич ком кон тек сту, од но сно, ка кву свр ху има си стем со ци јал не 
услу ге кроз про фе си о нал но – ин сти ту ци о на ли зо ва не услу ге у кон-
крет ним слу ча је ви ма. 

Ка ко је со ци јал ни рад на шао сво ју ди рект ну при мје ну у со-
ци јал ној за шти ти не мо же се го во ри ти о ква ли те ту у со ци јал ном 
ра ду а да при том не спо ме не мо и ква ли тет у со ци јал ној за шти-
ти. Ква ли тет у со ци јал ној за шти ти пред ста вљао би, с јед не стра-
не, сте пен по ду дар но сти са при хва ће ним прин ци пи ма и прак сом 
(стан дар ди ма), а са дру ге стра не, сте пен спрем но сти за за до во ља-
ва ње укуп них ко ри сни ко вих по тре ба и сте пен до сти за ња же ље них 
ис хо да (ре зул та та) уз уса гла ше ност са сред стви ма (ре сур си ма). 
Да кле, упра вља ње ква ли те том у со ци јал ној за шти ти  пред ста вља 
ин те грал ни дио упра вља ња сва ком ин сти ту ци јом со ци јал не за-
шти те и упра вља ње си сте мом со ци јал не за шти те у це ли ни. До-
бро упра вља ње ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те под ра зу ми је ва 
ме на џе мент ко ји је ор јен ти сан на ква ли тет, док до бро упра вља ње 
си сте мом у це ли ни под ра зу ми је ва ква ли тет у јав ном упра вља њу 
ре сур си ма или јав ни ме на џе мент. У ци љу раз во ја стан да ра да ква-
ли тет не им пле мен та ци је со ци јал них пра ва Европ ски Ко ми те та за 
со ци јал ну ко хе зи ју (CDCS) раз вио је осам прин ци па ко ји са чи ња-
ва ју до бро прак ти ци ра ње со ци јал них пра ва раз ви је них у ком пле-
мен тар ном од но су је дан пре ма дру гом.11)

Пр ви прин цип од но си се на пружањеуслугаорјентисаних
премакорисницима. Услу ге ори јен ти са не пре ма ко ри сни ци ма мо-
гу се ства ра ти на раз ли чи те  на чи не, ме ђу тим, бит но је да омо гу-
ћа ва ју пар ти ци па ци ју. Јед на од мо гућ но сти су ’’пер со на ли зи о ва ни 
про гра ми по мо ћи’’ ко ји би под ра зу ме ва ју кре и ра ње услу га пре ма 
по тре ба ма ко ри сни ка, а по себ но вул не ра бил них осо ба. По ред то-
га сле де ћи би тан еле мент пред ста вља нео п ход но ор га ни зи о ва ње 

11) ‘’AccesstosocialrightsinEurope- Pri stup so ci jal nim pra vi ma u Evro pi’’; Iz vje štaj je pri pre-
mi la Mary Da liy a usvo jen od stra ne Evrop skog ko mi te ta za so ci jal nu ko he zi ju (Stras bo urg, 
28-30 maj 2002). Ko ple tan iz vje štaj se mo že pre u ze ti na stra ni ci www.coe.int/t/dg3/so ci al po-
li ci es/So ci al Rights/.../MaryDaly_en.pdf 
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пру жа ња по мо ћи на је дан флек си би лан на чин и кре и ра ње јед не 
кон такт тач ке за оства ри ва ње пра ва. У пру жа њу со ци јал них услу-
га нео п хо да но је укљу чи ти ко ри сни ка, ор га ни за ци ју и слу жбе ни ка 
као тро у гла за ре ша ва ње про бле ма.12)

Дру ги прин цип се од но си на омогућавање,оспособљавање
иразвој. Љу ди и за јед ни це тре ба ју би ти оспо со бље ни та ко да су 
они твор ци сво је си ту а ци је. Оспо со бља ва ње укљу чу је рад са спе-
ци фич ним гру па ма или ре ги ја ма ко је се сма тра ју вул не ра бил ним, 
као и оп шти про гра ми за сма ње ње си ро ма штва и со ци јал не ис-
кљу че но сти. Гле да ју ћи у том све тлу, ак тив но сти ко је по бољ ша ва ју 
при ступ со ци јал ним пра ви ма пред ста вља ју об лик со ци јал не ин ве-
сти ци је. Јед на од мо гућ но сти за по сти за ње ци ље ва је по сто ја ње 
про ак тив них, а не па сив них за ко на и ме ра. Бе не фи ци је и услу ге 
тре ба ју би ти ве за не за ак тив ност а не за сам ста тус. При ступ омо-
гу ћа ва ња тре ба да под ра зу ми је ва тран сфор ма ци ју ри зи ка у при-
ли ку, гдје про мје на са ма по се би тре ба да пред ста вља циљ ко ји је 
ор јен ти ран на но ви по че так.

Тре ћи прин цип се од но си на квалитет. Тер мин ква ли тет 
као при ступ до брог прак ти ци ра ња со ци јал них пра ва је ре ла тив но 
варијабилaн у раз ли чи тим кон тек сти ма што је јед на од ње го вих 
пред но сти. Та ко је Duffy раз вио стан да рад ква ли те та под на зи вом 
''тро стру ко А'' ко ји се од но си на: Адекватност, та ко да ми ни мал-
ни по ну ђе ни стан дар ди мо ра ју би ти до вољ но ви со ки а ве ли ки дио 
по пу ла ци је у ста њу по тре бе мо ра би ти по кри вен ме ра ма; Адекват-
надоступност зна чи да би тра ба ло би ти ма ње ком плек сно сти у 
про пи си ма ко ји ре гу ли шу при ступ со ци јал ним пра ви ма, ја сне про-
це ду ре о од ре ђи ва њу ко има пра во на по моћ, пот пу но ис пу ња ва-
ње ме ра; Адекватнаприхватљивост, зна чи спо соб ност по је дин ца 
или до ма ћин ства да мо гу пла ћа ти до бра и услу ге13) Нај бо ља ис ку-
ства у раз во ју ква ли те та иден ти фиц ко ва кла је Pillinger. Пре ма њој 
ква ли тет се од но си на: пар ти ци пи ра ју ћи при ступ, гдје је ква ли тет 
по ве зан са пра вом на из бор и са мо стал ност ко ри сни ка; оспо со-
бља ва ње ко ри сни ка и њи хо во укљу чи ва ње у про цес пла ни ра ња; 
по бољ ша ња ко ја укљу чу ју ло гич ке и прак тич ке ме то де про це њи-
ва ња зах те ва им пле мен ти ра не уз уче шће ко ри сни ка и осо бља пр-
вог кон так та; ци ље ви ква ли те та ко ји су ре ле вант ни и при ла го дљи-

12) Ja ne, Pil lin ger, Qualityinsocialpublicservices, Du blin: Euro pean Fo un da tion for the Im pro-
ve ment of Li ving and Wor king Con di ti ons, 2001, str. 42. 

13) Kat he ri ne, Duffy, Is klju ce nost iz so ci jal ne za šti te. Revijazasocijalnupolitku, 5 (2-3):183-
202, 1998.
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ви ло кал ној сре ди ни; и стан дар ди ква ли те та раз ви је ни уз уче шће 
осо бља, упра ве и ко ри сни ка.14)   

Че твр ти прин цип до брог прак ти ци ра ња со ци јал них пра ва је 
интеграцијауслугаибенефиција. Је дан од основ них еле ме на та за 
про во ђе ње овог при сту па је от кла ња ње свих ад ми ни стра тив них и 
дру гих огра ни че ња15) кроз ко ор ди на ци ју по ве зи ва ња ме ра за јед но 
кроз ад ми ни стра тив не и ор га ни за ци о не струк ту ре.  То зна чи за у зи-
ма ње це ло ви тог при сту па за сно ва ног, с јед не стра не на при зна њу 
мул ти ди мен зи о нал не при ро де по тре ба, а с дру ге стра не, на ме ђу-
соб ној по ве за но сти људ ских жи во та. 

Пе ти прин цип се од но си на партнерство и укљученост. 
При ступ у ко јем парт нер ство тре ба да за у зме об лик укљу чи ва ња 
свих ре ле ван ти них уче сни ка  и схва ће но као та кво оно пред ста вља 
про це сну стра ну ин те гра ци је. Под ре ле вант ним уче сни ци ма ми-
сли се на ло кал не и ре ги о нал не вла де, оп штин ске струк ту ре, те ла 
од го вор на за фи нан си ра ње бе не фи ци ја, по сло дав це, по слов не ор-
га ни за ци је, син ди ка те, НВО-е и дру ге пред став ни ке ци вил ног дру-
штва, ет нич ке ма њи не, корс ни ке, итд. 

Ше сти прин цип је транспарентностиотвореност. Пра ви-
ло тран спа рент но сти и отво ре но сти под ра зу ме ва да ор га ни за ци је 
има ју стра те ги ју ко му ни ци ра ња. То би до ве ло до пре о вла да ва ња 
фи ло зо фи је оних ко ји су уну тра (уну тра шњи) и они ко ји су ван 
(аут сај де ри) и сма ње ња по ди е ље но сти не са мо из ме ђу осо бља и 
ко ри сни ка услу га, не го и уну тар слу жби и аген ци ја, у сми слу фраг-
мен та ци је на ни воу оде ље ња, је ди ни це итд. Стра те ги ја би та ко ђе 
тре ба ла да бу де усме ре на на раз ли чи те ''пу бли ке'' и ка на ле ка ко би 
се да ла при ли ка љу ди ма да из не су свој став. По ред то га, нео п ход-
ни еле мен ти за отво рен при ступ мо ра ју би ти ус по ста вље ни, као на 
при мјер: омб ду сман, жал бе не про це ду ре, ја сно ћа у од го вор но сти 
ме ђу пру жа о ци ма услу га и сек то ри ма, отво ре ност у про це си ма до-
но ше ња од лу ка.

Сед ми прин цип се од но си на једанкост. Има ју ћи у ви ду ду-
бо ку уко ри је ње ност со ци јал них по де ла, дру штве не не јед на ко сти 
се пре во де у не до ста так при сту па не ким со ци јал ним пра ви ма, та ко 
да су љу ди због оп ште со ци јал не не јед на ко сти угро же ни или учи-
ње ни вул не ра бил ним и има ју по себ не по те шко ће у оства ри ва њу 
со ци јал них пра ва. При ступ ба зи ран на јед на ко сти под ра зу ме ва ус-
по ста вља ње про це ду ра за ели ми на ци ју би ло ко је вр сте дис кри ми-

14) Ja ne, Pil lin ger, Qualityinsocialpublicservices, Du blin: Euro pean Fo un da tion for the Im pro-
ve ment of Li ving and Wor king Con di ti ons, 2001, str. 118.

15) Ibi dem.
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на ци је и ства ра ња јед на ко сти свих без об зи ра на пол, ра су, ет нич ко 
по ре кло, со цио-еко ном ски ста тус и дру ге раз ли чи то сти. 

Осми прин цип се од но си на мониторингисагледавањере-
зултата имплементације. До при нос мо ни то ри га и ева лу а ци је 
при ме не пра ва је зна ча јан у ус по ста вља њу про це са ко ји је отво рен, 
с јед не стра не за иден ти фи ко ва ње не до ста та ка у по сто је ћем пру-
жа њу услу га, а с дру ге стра не за но ве по тре бе ко је се ја вља ју. Ти ме 
би се из бе гло по сто ја ње пу ко ти на у пра ви ма на со ци јал ну по моћ, 
чак и он да ка да су та пра ва ја сно и пре ци зно од ре ђе на, из ме ђу зва-
нич них из ја ва пра ва и њи хо ве им пле мен та ци је. У по сти за њу овог 
прин ци па по сто ја ње ин ди ка то ра и ква ли тет них по да та ка о при ме-
ни со ци јал них пра ва је од кру ци јал не ва жно сти. По ред то га ис-
тра жи ва ње сте пе на за до вољ ства пру же ном услу гом и мо ни то ринг 
на свим ни во и ма, пред ста вља ју не за о би ла зне еле мен те у до бром 
прак ти ци ра њу со ци јал них пра ва. 

МЕТОДОЛОГИЈАИСТРАЖИВАЊА

Пред мет ис тра жи ва ња: Има ју ћи у ви ду основ не ци ље-
ве со ци јал не за шти те и ор јен ти са ност ка стан дар ди ма ква ли те та,  
пред мет ис тра жи ва ња је де фи ни сан као: утвр ђи ва ње орен ти ра но-
сти си сте ма со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни пре ма за до-
во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка. 

Оп шта хи по те за: функ ци о ни са ње си сте ма со ци јал не за-
шти те у Бо сни и Хер це го ви ни ор га ни зи о ва но је на на чин да је 
оства ри ва ње со ци јал них пра ва и пру жа ње услу га со ци јал но иг ра да 
у функ ци ји за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те. 

На осно ву ге не рал не хи по те зе из ве де не су и по себ не: 
Х1: У си сте му со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни у 

до вољ ној ме ри по сто ји од го вор ност за за до во ља ва ње по тре ба ко-
ри сни ка со ци јал не за шти те.

Х2: Си стем со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни у до-
вољ њој ме ри је ор јен ти сан на за шти ту ко ри сни ка од нео ства ри ва-
ња пра ва из со ци јал не за шти те.

По пу ла ци ја и узо рак: По пу ла ци ју су чи ни ле све ин сти ту ци-
је со ци јал не за шти те у Бо сни Хер це го ви ни, про фе си о нал ци за о-
сле ни у тим ин сти ту ци ја ма, као и ко ри сни ци услу га со ци јал не за-
шти те. Узо рак је чи ни ло укуп но 306 ис пи та ни ка ак те ра си сте ма 
со ци јал не за шти те и то: 43 (или 14%) креаторасоцијалнезашти-
те, од то га 29 ис пи та ни ка (од но сно 67,4%) из Фе де ра ци је Бо сне и 
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Хер це го ви не, 13 ис пи та ни ка (или 30,2%) из Ре пу бли ке Срп ске и 1 
ис пи та ник (2,3%) из Ди стрик та Брч ко; 133 (43,5%) имплемента-
тора со ци јал не за шти те, од то га је 95 ис пи та ни ка (од но сно 71,4%) 
из Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, 33 ис пи та ни ка (или 24,8%) 
из Ре пу бли ке Срп ске и 5 ис пи та ни ка (3,8%) из Ди стрик та Брч ко; и 
130 (42,5%) корисника со ци јал не за шти те од то га је 54 ис пи та ни ка 
(од но сно 41,5%) из Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, 56 ис пи та-
ни ка (или 43,1%) из Ре пу бли ке Срп ске и 20 ис пи та ни ка (15,4%) из 
Ди стрик та Брч ко.

Ме то де ис тра жи ва ња: Ме то де при ку пља ња по да та ка ко-
ри ште не у овом ис тра жи ва њу су ме то да ана ли зе са др жа ја до ку ме-
на та и ме то да ис пи ти ва ња. Ко ри ште не тех ни ке у ис тра жи ва њу су: 
ана ли за са др жа ја до ку мен та ци је, т-те сти ра ње, sur vey, ска ли ра ње, 
ста ти стич ка об ра да по да та ка. У свр ху при ку пља ња по да та ка кон-
стру и ран је по се бан ин стру мент у фор ми ан кет них упит ни ка. За 
ана ли зу по да та ка и те сти ра ње хи по те за ко ри ште на је тех ни ка сре-
ђи ва ња и ста ти стич ка об ра да по да та ка, уз ко ри ште ње ста ти стич ког 
па ке та SPSS 17.0.

ЕМПИРИЈСКИРЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

Основниподациоузорку

У овом ис тра жи ва њу уче ство ва ло је укуп но 306 ис пи та ни ка 
и то: 43 (или 14%) кре а то ра со ци јал не за шти те, 133 (43,5%) им-
пле мен та то ра со ци јал не за шти те и 130 (42,5%) ко ри сни ка со ци-
јал не за шти те. Креатори социјалне заштите: Ис тра жи ва њем су 
об у хва ће на 43 кре а то ра со ци јал не за шти те ко ји су у ве ћи ни слу ча-
је ва за по сле ни у: министарствимазасоцијалнуполитикуи то 21 
ис пи та ник (или 48,8%),  оп шти ни 8 кре а то ра со ци јал не за шти те 
(18,6%), у Упра ви Вла де кан то на 6 ис пи та ни ка (14,0%), те по 3 кре-
а то ра со ци јал не за шти те у пар ла мен ту и скуп шти ни оп шти не (или 
по 7,0%), док су 2 кре а то ра со ци јал не за шти те за по сле ни у јав ној 
уста но ви (или по 4,7%). Имплементатори социјалне заштите: 
Ис тра жи ва њем су об у хва ће на 133 им пле мен та то ра со ци јал не за-
шти те, од то га 114 (или  85,7%) из Цен та ра за со ци јал ни рад, 10 
(или 7,5%) из уста но ва со ци јал не за шти те и 9 (или 6,8%) из не вла-
ди них ор га ни за ци ја. Корисници социјалне заштите: Ис тра жи ва-
њем је об у хва ће но 79 ко ри сни ка ко ји су при ма ли од ре ђе ну вр сту 
по мо ћи и 51 ко ри сник ко ји је ко ри стио од ре ђе ну вр сту услу ге у 
ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2013,година48. стр.101-127.

110

Одговорностсистемасоцијалне
заштитепремапотребамакорисника

У по сти за њу ква ли тет не при мје не со ци јал них пра ва у си-
сте му со ци јал не за шти те нео п ход но је обез би је ди ти да функ ци о-
ни ра ње јав них слу жби и аген ци ја за со ци јал ну за шти ту бу де ор-
јен ти ра но пре ма по тре ба ма ко ри сни ка. По ред то га, по треб но је 
ус по ста ви ти про це ду ре ме ре ња за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка 
и на осно ву то га пра ће ње ефи ка сно сти слу жби и по сто је ња ин фор-
ма ци ја о за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка, као и кре и ра ње ме ра и 
услу га ко је ће за до во ља ва ти ин ди ви ду ал не и ко лек тив не по тре бе 
ко ри сни ка.  

Креатори социјалне заштите: Про ве ра по у зда но сти мер-
не ска ле од 11 ин ди ка то ра од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма од 
стра не кре а то ра со ци јал не за шти те (табела1),Крон ба хо вим ко-
е фи ци јен том ALFA=0.93, ука зу је на ве о ма ви со ку по у зда ност и 
уну тра шњу са гла сност ска ле за овај узо рак ис пи та ни ка. Из ра чу-
на та арит ме тич ка сре ди на (М) свих 11 ин ди ка то ра од 3,76 по ка зу је 
да је од го вор ност си сте ма со ци јал не за шти те пре ма ко ри сни ци ма, 
по оце ни кре а то ра со ци јал не за шти те, лошијаодпросека. Ври ед-
ност стан дард не де ви ја ци је (СД) од 1,17 ука зу је да је ра си па ње око 
арит ме тич ке сре ди не ве ће, што по твр ђу је и ко е фи ци јент ва ри ја бил-
но сти (CV) од 31,1%, а ти ме и сла би ју хо мо ге ност до би је них ре-
зул та та. Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра кре а то ра со ци јал не 
за шти те (табела1) уоча ва се да јеизнадпросека: осо бље ин сти-
ту ци ја све сно сво јих вла сти тих оба ве за као пру жа о ца услу га; да је 
у прак си за сту пље но схва та ње ин сти ту ци ја и уста но ва со ци јал не 
за шти те о по тре би њи хо ве ор јен та ци је пре ма по тре ба ма ко ри сни-
ка; и да је функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те ор јен ти-
са но пре ма по тре ба ма свих ко ри сни ка.Исподпросека су по тре бе 
ко ри сни ка за до во ље не, пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма про це не, 
уко ли ко се вр ши про цје на (табела 1); као и ре гу ли са ње пи та ња 
про це ду ра ко је се од но се на оба ве зу ин фор ми ра ња ин сти ту ци ја со-
ци јал не за шти те о утвр ђи ва њу и за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни-
ка со ци јал не за шти те. Ис под про се ка су у прак си за сту пље не ин-
фор ма ци је о за до во ље ним по тре ба ма ко ри сни ка; као и ре гу ли са ње 
пи та ња про це ду ра пра ће ња ефи ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те. Лошије одпросека су де фи ни са не про це ду ре за про це-
ну и пра ће ње за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка; као и за до во ља-
ва ње ствар них по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те. Ло ши је од 
про се ка, пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма, про це не, пра ва, по мо ћи 
и услу ге со ци јал не за шти те од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма ко ри-
сни ка; као и да се у прак си на осно ву ус по ста вље них про це ду ра 
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вр ши пра ће ње ефи ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те. Ти ме 
се од ба цу је пр ва по себ на хи по те за „да у си сте му со ци јал не за шти-
те у Бо сни и Хер це го ви ни у до вољњ мје ри по сто ји од го вор ност у 
од но су на за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те“. 

Та бе ла 1.
Ме ре цен трал не тен ден ци је, ва ријабилности и 

дистрибуци је фре квен ци је обе леж јаод го вор ност 
према по тре ба ма ко ри сни ка со ци јал не за шти те

Од го вор ност пре
ма ко ри сни ци ма

Ис пи та
ни ци Н М СД Р 1

(%)
2

(%)
3

(%)
4

(%)
5

(%)
6

(%)
7

(%)

У ко јој мје ри је 
функ ци о ни ра
ње ин сти ту ци ја 
со ци јал не за шти те 
ор јен ти ра но пре
ма по тре ба ма свих 
ко ри сни ка

кре а то ри 43 4.21 1.2 6 2.3 0.0 25.6 39.5 18.6 7.0 7.0

им плем. 133 4.98 1.5 5 0.0 0.8 19.5 24.1 10.5 27.1 18.0

У ко јој мје ри је у 
прак си за сту пље но 
схва та ње ин сти
ту ци ја и уста но ва 
со ци јал не за шти те 
о по тре би њи хо ве 
ор јен та ци је пре ма 
по тре ба ма ко ри
сни ка

кре а то ри 43 4.26 1.3 5 0.0 11.6 16.3 30.2 23.3 14.0 4.7

им плем. 133 5.11 1.4 5 0.0 4.5 9.0 22.6 17.3 28.6 18.0

У ко јој мје ри је 
осо бље ин сти ту
ци ја свје сно сво јих 
вла сти тих оба ве за 
као пру жа о ца 
услу га и омо гу ћа
ва те ља пра ва из 
со ци јал не за шти те                                                         

кре а то ри 43 4.42 1.2 5 0.0 7.0 16.3 27.9 27.9 18.6 2.3

им плем. 133 5.43 1.4 6 0.8 1.5 4.5 22.6 15.0 29.3 26.3

У ко јој мје ри су 
по тре бе ко ри сни
ка за до во ље не, 
пре ма ре ле вант
ним из ве шта ји ма 
про це не, уко ли ко 
се вр ши про цје на

кре а то ри 43 3.77 0.9 4 0.0 2.3 41.9 37.2 14.0 4.7 0.0

им плем. 133 4.56 1.2 6 0.8 3.0 11.3 38.3 21.3 20.3 4.5

У ко јој мје ри, пре ма 
ре ле вант ним из ве
шта ји ма про це не, 
пра ва, по мо ћи и 
услу ге со ци јал не 
за шти те од го ва ра ју 
ствар ним по тре ба ма 
ко ри сни ка

кре а то ри 43 3.49 0.9 4 0.0 4.7 58.1 25.6 7.0 4.7 0.0

им плем. 133 4.32 1.3 6 0.8 3.0 26.3 32.3 15.0 15.8 6.8
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У ко јој мје ри су пре
ма Ва шој сло бод ној 
про це ни за до во ље не 
ствар не по тре бе 
ко ри сни ка со ци јал не 
за шти те

кре а то ри 43 3.33 1.0 5 2.3 16.3 39.5 34.9 2.3 4.7 0.0

им плем. 133 4.08 1.3 6 1.5 4.5 33.8 24.1 18.8 15.8 1.5

У ко јој мје ри су де
фи ни са не про це ду ре 
за про це ну и пра ће
ње за до во ља ва ња 
по тре ба ко ри сни ка

кре а то ри 43 3.30 1.2 5 9.3 11.6 32.6 37.2 4.7 4.7 0.0

им плем. 133 4.32 1.5 6 1.5 12.8 12.8 31.6 17.3 15.0 9.0

У ко јој мје ри је 
ре гу ли са но пи та ње 
про це ду ра ко је се 
од но се на оба ве зу 
ин фор ми ра ња ин
сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те о утвр ђи ва
њу и за до во ља ва њу 
по тре ба ко ри сни ка 

кре а то ри 43 3.77 1.3 6 7.0 4.7 27.9 34.9 18.6 4.7 2.3

им плем. 133 4.20 1.3 6 0.8 9.8 18.0 33.1 19.5 15.8 3.0

У ко јој мје ри су у 
прак си за сту пље не 
ин фор ма ци је о за до
во ље ним по тре ба ма 
ко ри сни ка

кре а то
ри 43 3.67 1.3 6 7.0 9.3 20.9 44.2 11.6 4.7 2.3

им плем. 133 4.60 1.3 5 0.0 5.3 14.3 28.6 27.1 16.5 8.3

У ко јој мје ри је 
ре гу ли са но пи та ње 
про це ду ра пра ће ња 
ефи ка сно сти ин
сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те

кре а то ри 43 3.65 1.3 5 7.0 11.6 23.3 34.9 14.0 9.3 0.0

им плем. 133 4.48 1.3 5 0.0 9.8 8.3 36.1 24.1 13.5 8.3

У ко јој мје ри се у 
прак си на осно ву 
ус по ста вље них 
про це ду ра вр ши 
пра ће ње ефи ка
сно сти ин сти ту ци ја 
со ци јал не за шти те

кре а то ри 43 3.53 1.3 6 7.0 11.6 30.2 32.6 11.6 4.7 2.3

им плем. 133 4.14 1.3 6 3.8 8.3 8.3 51.9 11.3 10.5 6.0

На по ме на:  (1) - из у зет но ло ши је о про се ка ; (2) - мно го ло ши је од про-
се ка; (3) - ло ши је од про се ка; (4) – про сјеч но;     (5) - бо ље од про се ка; 

(6) - мно го бо ље од про се ка; (7) - из у зет но бо ље од про се ка
Факторскаструктураодговорностипремакорисницима

социјалне заштите. При мје ње ни Гут ман - Кај зе ров кри те риј за 
за у ста вља ње екс трак ци је ла тент них ди мен зи ја (са ка рак те ри стич-
ним Вред но сти ма LAMBDA–eigenvalue пре ко 1), од но сно за од-
ре ђи ва ње бро ја зна чај них ком по не на та ко ре ла ци о не ма три це ма-
ни фест них по ка за те ља омо гу ћу је да се ин тен ци о нал ни пред мет 
ме ре ња ску па ма ни фест них по ка за те ља од 11 ва ри ја бли од го вор-
но сти пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те, при лич но ра зу мљи-
во, с об зи ром на ме то до ло шку ин тен ци ју ре ду ку је на „две ла тент не 
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ди мен зи је“ ко је об ја шња ва ју око 75 од сто је дин стве не пред ста ве о 
пред ме ту ме ре ња, тј. од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не 
за шти те, а да је у пре о ста лих 25 од сто ри јеч о спе ци фич ним аспек-
ти ма или о гре шци. Да би се утвр ди ла ре ал на струк ту ра ла тент них 
ди мен зи ја одговорностипремакорисницимасоцијалнезаштите, 
из ве де на је ро та ци ја глав них ком по не на та у об ли мин-ко со у га о ни 
по ло жај. На осно ву те тран сфор ма ци је из ра чу на те су ко ор ди на те 
век то ра ма ни фест них по ка за те ља на об ли мин фак то ре – ма три ца 
скло па (табела2), ко ре ла ци је из ме ђу ма ни фест них по ка за те ља и 
об ли мин фак то ра – ма три ца струк ту ре и ин тер ко ре ла ци је из ме ђу 
та ко изо ло ва них об ли мин фак то ра (све та бе ле због обим но сти ни-
су уни је те у рад). 

Та бе ла 2:
Ма три ца скло па од го вор но сти према 

корисници ма со ци јал не за шти те
Р.б. Параметар ОБЛ1 ОБЛ2

1. Функ ци о ни ра ње ор јен ти рано  према 
потре ба ма ко ри сни ка .51 .27

2. Схва та ња у прак си ор јен та ције 
према по тре ба ма ко ри сни ка                                                         .91 .01

3. Свје сност осо бља као омо гу ћа ва те ља пра ва и услу га .90 -.10
4. За до во ље ње по тре ба ко ри сни ка пре ма про цје на ма .14 .78

5. Со ци јал не за шти те од го ва рају 
стварним по тре ба ма ко ри сни ка .13 .83

6. За до во ље ње ствар них по треба 
корисника со ци јал не за шти те -.17 .96

7. Де фи ни ра ње про це ду ре про цене и 
праће ња по тре ба ко ри сни ка .43 .51

8. Ре гу ли са ње пи та ња ин фор мирања 
о по тре ба ма ко ри сни ка .88 -.01

9. За сту пље ност у прак си ин формација 
о по тре ба ма ко ри сни ка .93 -.09

10. Ре гу ли са ње пи та ња про це ду ра праћења 
ефи ка сно сти ин сти ту ци ја .87 .04

11. Пра ће ње у прак си ефи касности 
на осно ву про це ду ра .85 .13

Пр ви (об ли мин) фак тор де фи ни шу ин ди ка то ри ко ји ма је ре-
гу ли са но пи та ње про це ду ре, за сту пље ност ин фор ма ци ја и схва-
та ња, те пра ће ња ефи ка сно сти за до во ље ња ствар них по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не за шти те (табела3). Овај фак тор мо же мо де-
фи ни ра ти као ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ОМО ГУ ЋА ВА ЊЕ ПО ТРЕ БА 
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КО РИ СНИ КА. Дру ги (об ли мин) фак тор де фи ни сан је ис кљу чи во 
ин ди ка то ри ма за до во ље ња ствар них по тре ба ко ри сни ка со ци јал-
не за шти те. Овај фак тор мо же мо но ми но ва ти као ОД ГО ВОР НОСТ 
ЗА СТВАР НЕ ПО ТРЕ БЕ КО РИ СНИ КА.

Та бе ла 3:
Повезаностзаштитеоднеостваривањаправаизсоцијалне

заштите,пооценикреаторасоцијалнезаштите,са
одговорношћупремакорисницимасоцијалнезаштите

Р=0,89 Р2=0,73 Ф-од нос 
= 11,39

Знач. Ф 
=0,000**

Бр. Индикатори Бета Б т-ври-
јед.

Знач. 
т

1.

Функ ци о ни ра ње ин сти ту ци ја со-
ци јал не за шти те ор јен ти ра но пре-
ма по тре ба ма свих ко ри сни ка                                                                                  

0,12 0,46 0,939 0,355

2.

За сту пље ност у прак си схва та ња 
ин сти ту ци ја и уста но ва со ци јал не 
за шти те о по тре би њи хо ве ор јен та-
ци је пре ма по тре ба ма ко ри сни ка                                                         

0,25 0,92 1,013 0,319

3.

Свје сност осо бља ин сти ту ци-
ја сво јих вла сти тих оба ве за као 
пру жа о ца услу га и омо гу ћа ва те-
ља пра ва из со ци јал не за шти те

-0,13 -0,51 -0,663 0,512

4.

За до во ље ње по тре ба ко ри сни ка, 
пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма 
про це не, уко ли ко се вр ши про цје на

0,26 1,43 1,878 0,070

5.

Пра ва, по моћ и услу ге со ци јал не за шти те 
од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма ко ри сни ка, 
пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма про це не                                            

-0,03 -0,17 -0,200 0,843

6.
За до во ље ње ствар них по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не за шти те -0,33 -1,60 -2,370 0,024*

7.

Де фи ни рај не про це ду ре за 
про це нии пра ће њу за до во ља-
ва ња по тре ба ко ри сни ка

-0,28 -1,18 -1,710 0,097

8.

Ре гу ли са ње пи та ња про це ду ра о 
оба ве зи ин фор ми ра ња ин сти ту-
ци ја со ци јал не за шти те о утвр-
ђи ва њу и за до во ља ва њу по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не за шти те

0,61 2,35 2,861 0,008**

9.
За сту пље ност у прак си ин фор ма ци ја 
о за до во ље ним по тре ба ма ко ри сни ка -0,39 -1,49 -1,939 0,062

10.
Ре гу ли са ње пи та ња про це ду ра пра ће ња ефи-
ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те 0,10 0,74 0,442 0,662
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11.

Пра ће ње у прак си ефи ка сно-
сти ин сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те на осно ву ус по ста-
вље них про це ду ра вр ши

0,49 1,83 1,878 0,070

Напомена:  ** - ни во зна чај но сти од 0,01
         * - ни во зна чај но сти од 0,05

Пре глед ре зул та та ре гре си о не ана ли зе (табела 3), ука зу је 
да је цје ло куп на ре гре си ја  ста ти стич ки зна чај на на ни воу од 0,01 
(Sig). Ко е фи ци јент де тер ми на ци је (R2)) и мул ти пле ко ре ла ци је (R) 
по ка зу ју да је ва ри јан су од 11 обeлежја од го вор но сти пре ма ко-
ри сни ци ма со ци јал не за шти темо гу ће са 73 од сто по ја сни ти за-
шти том од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, јер њи хо ва 
ко ре ла ци ја из но си 0,89. Пре ма то ме, мо же се твр ди ти да се од го-
вор ност пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти темо же пред ви дје ти 
на осно ву заштитеоднеостваривањаправаизсоцијалнезашти-
те, од но сно да је њи хо ва по ве за ност ста ти стич ки зна чај на. Две ре-
гре си је су ста ти стич ки зна чај не, а ти ме и по ве за не за одговорност
премакорисницимасоцијалнезаштите, и то ре гу ли са ње пи та ња 
про це ду ра ко је се од но се на оба ве зу ин фор ми ра ња ин сти ту ци ја со-
ци јал не за шти те о утвр ђи ва њу и за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка 
со ци јал не за шти те, а за до во ље ње ствар них по тре ба ко ри сни ка со-
ци јал не за шти те, са не га тив ним пред зна ком. Не га тив на Вред ност 
нам ука зу је на чи ње ни цу да се ра ди о по ја ва ма чи је су про мје не 
су прот ног смје ра, што зна чи, да ка да јед на по ја ва ра сте (за шти та 
од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те) дру га опа да (од го-
вор ност пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те), и обрат но. 

Имплементатори социјалне заштите: Про ве ра по у зда но-
сти мер не ска ле од 11 ин ди ка то ра од го вор но сти пре ма ко ри сни-
ци ма од стра не им пле мен та то ра со ци јал не за шти те (табела 1),
Kronbahovim ко е фи ци јен том ALFA=0.95, ука зу је на ве о ма ви со ку 
по у зда ност и уну тра шњу са гла сност ска ле за овај узо рак ис пи та-
ни ка. Из ра чу на та арит ме тич ка сре ди на (М) свих 11 ин ди ка то ра од 
4,57 по ка зу је да је од го вор ност пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за-
шти те, по оце ни им пле мен та то ра со ци јал не за шти те, нешто боља
одпросека. Вред ност стан дард не де ви ја ци је (SD) од 1,35 ука зу је да 
је ра си па ње око арит ме тич ке сре ди не ве ће, што по твр ђу је и ко е фи-
ци јент ва ри ја бил но сти (CV) од 29,5%, а ти ме и сла би ју хо мо ге ност 
до би је них ре зул та та. Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра им пле-
мен та то ра со ци јал не за шти те (табела1) уоча ва се да језнатноиз-
надпросека осо бље ин сти ту ци ја свје сно сво јих вла сти тих оба ве за 
као пру жа о ца услу га и омо гу ћа ва те ља пра ва из со ци јал не за шти те; 
да је у прак си за сту пље но схва та ње ин сти ту ци ја и уста но ва со ци-
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јал не за шти те о по тре би њи хо ве ор јен та ци је пре ма по тре ба ма ко-
ри сни ка; и да је функ ци о ни ра ње ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те 
ор јен ти ра но пре ма по тре ба ма свих ко ри сни ка. Изнад просека су 
по тре бе ко ри сни ка за до во ље не, пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма 
про це не, уко ли ко се вр ши про цје на; као и ре гу ли са ње пи та ња про-
це ду ра ко је се од но се на оба ве зу ин фор ми ра ња ин сти ту ци ја со ци-
јал не за шти те о утвр ђи ва њу и за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка 
со ци јал не за шти те. Из над про се ка су у прак си за сту пље не ин фор-
ма ци је о за до во ље ним по тре ба ма ко ри сни ка; као и ре гу ли са ње пи-
та ња про це ду ра пра ће ња ефи ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не за-
шти те. Просечно су де фи ни са не (табела5) про це ду ре за про це ну 
и пра ће ње за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка; као и за до во ља ва ње 
ствар них по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те. Ло ши је од про-
се ка, пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма, про це не, пра ва, по мо ћи и 
услу ге со ци јал не за шти те од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма ко ри-
сни ка; као и да се у прак си на осно ву ус по ста вље них про це ду ра 
вр ши пра ће ње ефи ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те. Ти ме 
се де ли мич но по твр ђу је пр ва по себ на хи по те за „да у си сте му со-
ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни у до вољњ мје ри по сто ји 
од го вор ност у од но су на за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка со ци-
јал не за шти те“.

Факторскаструктураодговорностипремакорисницима
социјалнезаштите. При мје ње ни Гут ман - Кај зе ров кри те риј за за-
у ста вља ње екс трак ци је ла тент них ди мен зи ја омо гу ћа ва да се ин-
тен ци о нал ни пред мет ме ре ња ску па ма ни фест них по ка за те ља од 
11 ва ри ја бли од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те, 
при лич но ра зу мљи во, с об зи ром на ме то до ло шку ин тен ци ју, ре ду-
ку је на „две ла тент не ди мен зи је“ ко је об ја шња ва ју око 75 од сто 
је дин стве не пред ста ве о пред ме ту ме ре ња, тј. од го вор но сти пре-
ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те, а да је у пре о ста лих 25 од сто 
ри јеч о спе ци фич ним аспек ти ма или о гре шци. Да би се утвр ди ла 
ре ал на струк ту ра ла тент них ди мен зи ја одговорностипремакори-
сницимасоцијалнезаштите, из ве де на је ро та ци ја глав них ком по-
не на та у об ли мин-ко со у га о ни по ло жај. На осно ву те тран сфор ма-
ци је из ра чу на те су ко ор ди на те век то ра ма ни фест них по ка за те ља на 
об ли мин фак то ре – ма три ца скло па (табела4), ко ре ла ци је из ме ђу 
ма ни фест них по ка за те ља и об ли мин фак то ра – ма три ца струк ту ре 
и ин тер ко ре ла ци је из ме ђу та ко изо ло ва них об ли мин фак то ра (све 
та бе ле ни су уни је те у рад). 
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Та бе ла 4:
Ма три ца скло па од го вор но сти према 

корисници ма со ци јал не за шти те
Р.б. Параметар ОБЛ1 ОБЛ2

1. Функ ци о ни ра ње ор јен ти ра но пре ма по тре ба ма ко ри сни ка .83 -.08

2. Схва та ња у прак си ор јен та ци је пре-
ма по тре ба ма ко ри сни ка .87 -.05

3. Свје сност осо бља као омо гу ћа ва те ља пра ва и услу га .69 -.20
4. За до во ље ње по тре ба ко ри сни ка пре ма про цје на ма .24 -.74

5. Со ци јал не за шти те од го ва ра ју ствар-
ним по тре ба ма ко ри сни ка -.07 -.98

6. За до во ље ње ствар них по тре ба ко-
ри сни ка со ци јал не за шти те -.12 -.97

7. Де фи ни ра ње про це ду ре про це-
не и пра ће ња по тре ба ко ри сни ка .22 -.76

8. Ре гу ли са ње пи та ња ин фор ми ра-
ња о по тре ба ма ко ри сни ка .31 -.63

9. За сту пље ност у прак си ин фор ма ци ја о по тре ба ма ко ри сни ка .63 -.34

10. Ре гу ли са ње пи та ња про це ду ра пра-
ће ња ефи ка сно сти ин сти ту ци ја .62 -.35

11. Пра ће ње у прак си ефи ка сно-
сти на осно ву про це ду ра .76 .17

На осно ву ана ли зе утвр ђе на су два об ли мин фак то ра. Пр ви 
(об ли мин) фак тор де фи ни шу ин ди ка то ри ко ји ма је ре гу ли са но пи-
та ње про це ду ре, за сту пље ност ин фор ма ци ја и схва та ња, те пра-
ће ња ефи ка сно сти за до во ље ња ствар них по тре ба ко ри сни ка со-
ци јал не за шти те (табела4). Овај фак тор мо же мо де фи ни ра ти као 
ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ОМО ГУ ЋА ВА ЊЕ ПО ТРЕ БА КО РИ СНИ КА. 
Дру ги (об ли мин) фак тор де фи ни сан је ис кљу чи во ин ди ка то ри ма 
за до во ље ња ствар них по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те. Овај 
фак тор мо же мо но ми но ва ти као ОД ГО ВОР НОСТ ЗА СТВАР НЕ 
ПО ТРЕ БЕ КО РИ СНИ КА.

Корисницисоцијалнезаштите: Про ве ра по у зда но сти мер не 
ска ле од 8 ин ди ка то ра од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма од стра не 
ко ри сни ка (табела5),Крон ба хо вим ко е фи ци јен том ALFA=0.92, 
ука зу је на ве о ма ви со ку по у зда ност и уну тра шњу са гла сност ска-
ле за овај узо рак ис пи та ни ка, без об зи ра на мјер ну ска лу ма њу од 
10 став ки. Из ра чу на та арит ме тич ка сре ди на (М) свих 8 ин ди ка то ра 
од 4,31 по ка зу је да је од го вор ност пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не 
за шти те, по оце ни ко ри сни ка со ци јал не за шти те, бо ља од про се ка. 
Вред ност стан дард не де ви ја ци је (СД) од 1,94 ука зу је да је ра си па-
ње око арит ме тич ке сре ди не ве ли ко, што по твр ђу је и ко е фи ци јент 



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2013,година48. стр.101-127.

118

ва ри ја бил но сти (CV) од 45,1%, а ти ме и ве о ма сла бу хо мо ге ност 
до би је них ре зул та та.

Та бе ла 5:
Ме ре цен трал не тен ден ци је, ва ри ја бил ности и 

дистрибу ци је фре квен ци је оби љеж ја од го ворност 
пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те 

Од го вор ност пре ма ко-
ри сни ци ма у за до во ља-
ва њу њи хо вих по тре ба

Н М СД Р 1
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5
(%)

6
(%)

7
(%)

Да ли и ко јој мје ри су се 
ис пу ни ла Ва ша оче ки ва
ња оства ре ном по мо ћи/ 
услу гом а ко ја сте има ли 
при је под но ше ња за хтје ва 
за по моћ/услу гу  

130 4.37 1.9 5 7.7 9.2 16.9 20.0 16.2 10.8 19.2

Ко ли ко сте ду го че ка ли да 
оства ри те сво је пра во од 
мо мен та ка да сте по тра жи
ли по моћ/услу гу

130 4.40 1.8 5 10.0 6.9 9.2 25.4 16.9 18.5 13.1

Ко ли ко Вам је од ко ри сти 
по моћ/услу га ко је оста
вру је те

130 4.64 1.9 6 5.4 11.5 11.5 17.7 16.9 13.1 23.8

Ка кво је Ва ше оп ште за
до вољ ство оства ре ном 
пра вом на по моћ/услу гу у 
ин сти ту ци ји со ци јал не за
шти те у ко јој је оста вру је те

130 4.35 2.0 6 9.2 15.4 12.3 13.8 14.6 13.1 21.5

Ка ко про цје њу је те, ко ли ко 
пра ва на по мо ћи/услу ге из 
со ци јал не за шти те од го ва
ра ју Ва шим по тре ба ма

130 4.42 1.9 6 9.2 13.1 19.2 9.2 19.2 13.8 16.2

Ка ко про цје њу је те, ко ли ко 
пра ва на по мо ћи/услу ге 
из со ци јал не за шти те од
го ва ра ју на за до во ља ва ње 
Ва ших по тре ба

130 4.11 1.9 6 10.0 10.8 23.1 10.8 18.5 13.8 13.1

Ко ли ко сте у мо гућ но сти 
про ми је ни ти ин сти ту ци ју 
или струч ног рад ни ка без 
од ре ђе них по сље ди ца 
уко ли ко ни сте за до вољ ни 
оства ре ном по мо ћи/услу
гом или са од но сом пре ма 
Ва ма

130 3.91 2.2 6 20.8 13.8 10.0 15.4 6.9 15.4 17.7
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Ка ко про цје њу је те ко ли ко 
су ин сти ту ци је со ци јал не 
за шти те ор јен ти ра не пре
ма за до во ља ва њу по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не 
за шти те (узми те у об зир 
сво је лич но ис ку ство)

130 4.31 1.9 6 8.5 10.8 19.2 12.3 10.8 20.8 17.7

На по ме на:  (1) - из у зет но ло ши је о про се ка ; (2) - мно го ло ши је од про-
се ка; (3) - ло ши је од про се ка; (4) – про сјеч но; (5) - бо ље од про се ка; (6) 

- мно го бо ље од про се ка; (7) - из у зет но бо ље од про се ка
Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра ко ри сни ка со ци јал не 

за шти те (табела5) уоча ва се да језнатноизнадпросека ду жи на 
че ка ња да ко ри сни ци со ци јал не за шти те оства ре сво је пра во од мо-
мен та ка да су по тра жи ли по моћ у ин сти ту ци ји со ци јал не за шти те; 
зна чај од по мо ћи/ко ри сти и пра ва ко ја оства ру ју; ис пу ње ње оче ки-
ва ња; оче ки ва ња од ин сти ту ци је код ко је су до шли да се обра те за 
по моћ; ду жи на оства ри ва ња пра ва и по моћ из со ци јал не за шти те; 
те ко ли ко пра ва и по мо ћи из со ци јал не за шти те од го ва ра ју на за-
до во ља ва ње њи хо вих по тре ба. Просечно је (табела5) оп ште за-
до вољ ство оства ре ним пра вом; те ко ли ко пра ва и по мо ћи из со ци-
јал не за шти те од го ва ра ју по тре ба ма ко ри сни ка со ци јал не за шти те. 
Изузетнолошијеодпросека је мо гућ ност ко ри сни ка да про ми је ни 
ин сти ту ци ју или струч ног рад ни ка без од ре ђе них по сле ди ца уко-
ли ко ни су за до вољ ни оства ре ном по мо ћи/услу гом или са од но сом 
пре ма њи ма. Ти ме се де ли мич но по твр ђу је пр ва по себ на хи по те за 
„да у си сте му со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни у до вољ-
њој мје ри по сто ји од го вор ност у од но су на за до во ља ва ње по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не за шти те“.

Утвр ђи ва ње зна чај но сти т-те стом раз ли ка арит ме тич ких 
сре ди на одговорностипремакорисницимасоцијалнезаштите 
с об зи ром на уче сни ке со ци јал не за шти те (Н) по ка за ло је да у две 
ана ли зе раз ли ка из ме ђу гру па (табела6) по сто је ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке арит ме тич ких сре ди на (АС), у од но су на уче сни ке 
со ци јал не за шти те (на ни воу p<0,01). Но ми нал но нај бо ље оце не о 
од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те има ју им пле-
мен та то ри со ци јал не за шти те (из над про сеч но 4.57), за тим ко ри-
сни ци со ци јал не за шти те (из над про сеч но 4.31) и на кра ју кре а то ри 
со ци јал не за шти те (ис под про сеч но 3.76).
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Та бе ла 6:
Упо ред на ана ли за од го вор но сти према 

корисни ци ма со ци јал не за шти те
Од го вор ност пре ма ко ри сни-

ци ма со ци јал не за шти те Н АС СД Разл.
АС Ф Знач. т-ври-

јед. Знач.

Кре а то ри со ци-
јал не за шти те
Имплементатори
социјалнезаштите

43
133

3.76
4.57

1.18
1.35 -0.81 2.719 0.101 -4.730 0.000**

Кре а то ри со ци-
јал не за шти те
Корисницисоцијалне
заштите

43
130

3.76
4.31

1.18
1.94 -0.55 23.389 0.000 -2.732 0.007**

Им пле мен та то ри со-
ци јал не за шти те
Корисници социјалне заштите

133
130

4.57
4.31

1.35
1.94 0.26 26.956 0.000 1.627 0.105

Напомена:  ** - ни во зна чај но сти од 0,01
         * - ни во зна чај но сти од 0,05

Сред ња оцја на свих од го во ра (4,21) о од го вор но сти пре ма 
ко ри сни ци ма си сте ма со ци јал не за шти те де ли мич но по твр ђу ју пр-
ву по себ ну хи по те зу „да у си сте му со ци јал не за шти те у Бо сни и 
Хер це го ви ни у до вољ њој ме ри по сто ји од го вор ност у од но су на 
за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те“.

Заштитаоднеостваривањаправаизсоцијалнезаштите

Не а де ква та на за шти та од нео ства ри ва ња пра ва до во ди до 
број них по те шко ћа у прак си.16) У ци љу до сти за ње ква ли те те не 
при мје не со ци јал них пра ва нео п хо де но је по сто ја ње ин стру ме не-
та и про це ду ра за жал бе и за њи хо во ре ша ва ње ко је тре ба ју би ти 
ефи ка сне, као и по сто ја ње пре вен тив них мје ра и спрем но сти да се 
ба ви хит ним слу ча је ви ма.  

Креаторисоцијалнезаштите: Про ве ра по у зда но сти мер не 
ска ле од 5 ин ди ка то ра за шти те од нео ства ри ва ња пра ва из со ци-
јал не за шти те од стра не кре а то ра со ци јал не за шти те (табела7),
Крон ба хо вим ко е фи ци јен том ALFA=0.78, ука зу је на до бру по у-
зда ност и уну тра шњу са гла сност ска ле за овај узо рак ис пи та ни ка, 
без об зи ра на мјер ну ска лу ма њу од 10 став ки. Из ра чу на та арит ме-
тич ка сре ди на (М) свих 5 ин ди ка то ра од 4,41 по ка зу је да је за шти та 
од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни кре а то ра 
со ци јал не за шти те, нешто изнадпросека. Вред ност стан дард не де-

16) Daly, Mary, ‘’PristupisocijalnimpravimauEvropi’’Qu e en’s Uni ver sity, Bel fast, Evrop ski 
ko mi tet za so ci jal nu ko he i ju, 2003, str. 39.
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ви ја ци је (СД) од 1,34 ука зу је да је ра си па ње око арит ме тич ке сре-
ди не ве ће, што по твр ђу је и ко е фи ци јент ва ри ја бил но сти (CV) од 
30,3%, а ти ме и сла би ју хо мо ге ност до би је них ре зул та та.

Та бе ла 7:
Ме ре цен трал не тен ден ци је, ва ри ја бил ности и 

дистрибу ци је фре квен ци је оби љеж ја за шти те од 
неоства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те

За шти та од об ли ка 
нео ства ри ва ња пра ва

Ис пи
та ни ци Н М СД Р 1

(%)
2

(%)
3

(%)
4

(%)
5

(%)
6

(%)
7

(%)

У ко јој мје ри је у за ко
но дав ству из со ци јал не 
за шти те ре гу ли са но 
пи та ње ин стру ме на та и 
про це ду ра за жал бе

кре а
то ри 43 5.07 1.4 4 0.0 0.0 9.3 37.2 14.0 16.3 23.3

им
плем. 133 4.71 1.4 5 0.0 4.5 12.0 41.4 8.3 18.0 15.8

У ко јој мје ри је у за ко но-
дав ству из со ци јал не за-
шти те ре гу ли са но пи та ње 
ин стру ме на та и про це-
ду ра за ре ша ва ње по 
осно ву жал би ко ри сни ка

кре а
то ри 43 5.07 1.3 4 0.0 0.0 7.0 39.5 16.3 14.0 23.3

им
плем. 133 4.68 1.4 6 0.8 3.8 9.8 44.4 9.8 16.5 15.0

У ко јој мје ри је у за ко-
но дав ству из со ци јал не 
за шти те ре гу ли са-
но пи та ње по сто ја ња 
пре вен тив них мје ра и 
спрем но сти да се ба ви 
хит ним слу ча је ви ма

кре а
то ри 43 3.53 1.6 6 14.0 9.3 25.6 32.6 7.0 2.3 9.3

им
плем. 133 3.88 1.5 6 3.8 9.8 32.3 25.6 12.8 9.8 6.8

У ко јој мје ри су ефи ка-
сни ин стру мен ти и про-
це ду ре за ре ша ва ње по 
осно ву жал би ко ри сни ка

кре а
то ри 43 4.73 1.3 5 0.0 2.3 11.6 39.5 16.3 20.9 9.3

им
плем. 133 4.40 1.4 6 4.5 2.3 12.8 42.1 15.8 12.8 9.8

У ко јој мје ри је у прак си 
ин сти ту ци ја/ уста но ва 
угро же на ефи ка сност 
жал бе них про це ду ра 
од ре ђе ним фак то ри-
ма (по сто ја ње гра ни ца 
из ме ђу ра зних одје-
ље ња, про пуст да се 
по мог не ко ри сни ци ма 
да ис прав но ко ри сте 
жал бе не ме ха ни зме.......)

кре а
то ри 43 3.67 1.1 5 7.0 7.0 18.6 48.8 16.3 2.3 0.0

им
плем. 133 3.35 1.5 6 10.5 25.6 15.8 27.8 9.0 9.8 1.5

На по ме на:  (1) - из у зет но ло ши је о про се ка ; (2) - мно го ло ши је од про-
се ка; (3) - ло ши је од про се ка; (4) – про сјеч но; (5) - бо ље од про се ка; (6) 

- мно го бо ље од про се ка; (7) - из у зет но бо ље од про се ка
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Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра кре а то ра со ци јал не 
за шти те (табела 7) уоча ва се да је боља од просека за шти та од 
нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни кре а то ра со-
ци јал не за шти те, у за ко но дав ству из со ци јал не за шти те ре гу ли са-
но пи та ње ин стру ме на та и про це ду ра за жал бе и ин стру ме на та и 
про це ду ра за ре ша ва ње по осно ву жал би ко ри сни ка; те ефи ка сни 
ин стру мен ти и про це ду ре за ре ша ва ње по осно ву жал би ко ри сни-
ка. Исподпросека је за шти та од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не 
за шти те у за ко но дав ству из со ци јал не за шти те, ре гу ли са но пи та-
ње по сто ја ња пре вен тив них мје ра и спрем но сти да се ба ви хит ним 
слу ча је ви ма, а у прак си је угро же на ефи ка сност жал бе них про це-
ду ра од ре ђе ним фак то ри ма (по сто ја ње гра ни ца из ме ђу ра зних оде-
ље ња, про пуст да се по мог не ко ри сни ци ма да ис прав но ко ри сте 
жал бе не ме ха ни зме...). Ти ме се де ли мич но по твр ђу је дру га по себ-
на хи по те за „да је си стем со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви-
ни у до вољњ мје ри ор јен ти ран на за шти ту ко ри сни ка од нео ства-
ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те“

Импелемнтатори социјалне заштите: Про ве ра по у зда но-
сти мер не ска ле од 5 ин ди ка то ра за шти те од нео ства ри ва ња пра ва 
из со ци јал не за шти те од стра не им пле мен та то ра со ци јал не за шти-
те (табела7),Крон ба хо вим ко е фи ци јен том ALFA=0.80, ука зу је 
на ве о ма до бру по у зда ност и уну тра шњу са гла сност ска ле за овај 
узо рак ис пи та ни ка, без об зи ра на мјер ну ска лу ма њу од 10 став ки. 
Из ра чу на та арит ме тич ка сре ди на (М) свих 5 ин ди ка то ра од 4,20 по-
ка зу је да је за шти та од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, 
по оце ни им пле мен та то ра со ци јал не за шти те, нешто изнадпросе-
ка. Вред ност стан дард не де ви ја ци је (СД) од 1,44 ука зу је да је ра си-
па ње око арит ме тич ке сре ди не ве ће, што по твр ђу је и ко е фи ци јент 
ва ри ја бил но сти (CV) од 34,3%, а ти ме и сла би ју хо мо ге ност до би је-
них ре зул та та. Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра им пле мен та-
то ра со ци јал не за шти те (табела7) уоча ва се да јебољаодпросека: 
за шти та од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни-
им пле мен та то ра со ци јал не за шти те, у за ко но дав ству из со ци јал не 
за шти те ре гу ли са но пи та ње ин стру ме на та и про це ду ра за жал бе и 
ин стру ме на та и про це ду ра за ре ша ва ње по осно ву жал би ко ри сни-
ка; те ефи ка сни ин стру мен ти и про це ду ре за ре ша ва ње по осно-
ву жал би ко ри сни ка. Исподпросека је за шти та од нео ства ри ва ња 
пра ва из со ци јал не за шти те у за ко но дав ству из со ци јал не за шти те, 
ре гу ли са но пи та ње по сто ја ња пре вен тив них мје ра и спрем но сти 
да се ба ви хит ним слу ча је ви ма, а у прак си је угро же на ефи ка сност 
жал бе них про це ду ра од ре ђе ним фак то ри ма (по сто ја ње гра ни ца 
из ме ђу ра зних одје ље ња, про пуст да се по мог не ко ри сни ци ма да 
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ис прав но ко ри сте жал бе не ме ха ни зме...). Ти ме се де ли мич но по
твр ђу је дру га по себ на хи по те за „да је си стем со ци јал не за шти те 
у Бо сни и Хер це го ви ни у до вољњ мје ри ор јен ти ран на за шти ту ко-
ри сни ка од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те“

Корисницисоцијалнезаштите:Про ве ра по у зда но сти мер не 
ска ле од 3 ин ди ка то ра за шти те од нео ства ри ва ња пра ва из со ци-
јал не за шти те од стра не ко ри сни ка со ци јал не за шти те (табела8),
Крон ба хо вим ко е фи ци јен том ALFA=0.79, ука зу је на ве о ма до бру 
по у зда ност и уну тра шњу са гла сност ска ле за овај узо рак ис пи та-
ни ка, без об зи ра на мјер ну ска лу ма њу од 10 став ки. Из ра чу на та 
арит ме тич ка сре ди на (М) сва 3 ин ди ка то ра од 3,67 по ка зу је да је 
за шти та од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни-
ко ри сни ка со ци јал не за шти те, исподпросека. Вред ност стан дард не 
де ви ја ци је (СД) од 2,11 ука зу је да је ра си па ње око арит ме тич ке сре-
ди не ве о ма ве ли ко, што по твр ђу је и ко е фи ци јент ва ри ја бил но сти 
(CV) од 57,5%, а ти ме и из у зет но сла би ју хо мо ге ност до би је них 
ре зул та та.

Та бе ла 8:Ме ре цен трал не тен ден ци је, ва ри јабилности 
и ди стри бу ци је фре квен ци је оби љеж ја за штите од 

неоства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те
За шти та од об ли ка 
нео ства ри ва ња пра-
ва на по моћ/услу гу

Н М СД Р 1
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5
(%)

6
(%)

7
(%)

Ко ли ко Вам је по зна то да ли 
име те пра во да се жа ли те на 
оства ре на пра ва на по моћ/услу
гу из со ци јал не за шти те

130 3.95 2.1 6 20.8 9.2 18.5 4.6 11.5 23.8 11.5

Ко ли ко Вас је струч ни рад ник 
ин сти ту ци је упо знао са мо гућ но
шћу жал бе

130 3.98 2.1 6 18.5 13.1 15.4 8.5 8.5 21.5 14.6

Ко ли ко су ко пли ци ра не про це
ду ре жал бе на оства ре на пра ва 
на по моћ/услу гу 

130 3.07 2.0 6 30.8 21.5 10.8 12.3 4.6 11.5 8.5

Напомена:(1)-изузетнолошијеопросека;(2)-многолошијеодпросе-
ка;(3)-лошијеодпросека;(4)–просјечно;(5)-бољеодпросека;
(6)-многобољеодпросека;(7)-изузетнобољеодпросека

Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра ко ри сни ка со ци јал не 
за шти те (табела8) уоча ва се да јепројечна: за шти та од нео ства-
ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни ко ри сни ка со ци јал не 
за шти те, да је струч ни рад ник ин сти ту ци је упо знао ко ри сни ка со-
ци јал не за шти те са мо гућ но шћу жал бе; те да је за ко ри сни ка со ци-
јал не за шти те по зна то да има пра во да се жа ли на оства ре на пра ва 
и по моћ из со ци јал не за шти те. Многолошијеодпросека је за шти та 
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од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, да су ко пли ко ва не 
про це ду ре жал бе на оства ре на пра ва и по мо ћи. Ти ме се од ба цу је 
дру га по себ на хи по те за „да је си стем со ци јал не за шти те у Бо сни 
и Хер це го ви ни у до вољ њој ме ри ор јен ти сан на за шти ту ко ри сни ка 
од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те“.

Утвр ђи ва ње зна чај но сти т-тестом раз ли ка арит ме тич ких 
сре ди на за шти те од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти
те с об зи ром на уче сни ке со ци јал не за шти те (Н) по ка за ло је да у 
две ана ли зе раз ли ка из ме ђу гру па (табела9) по сто је ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке арит ме тич ких сре ди на (АС), у од но су на уче сни-
ке со ци јал не за шти те (на ни воу p<0,01). Но ми нал но нај бо ље оце-
не о за шти ти од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те има ју 
кре а то ри со ци јал не за шти те (из над про сеч но 4.41), за тим им пле-
мен та то ри со ци јал не за шти те (из над про сеч но 4.20) и на кра ју ко-
ри сни ци со ци јал не за шти те (ис под про јеч но 3.67). 

Та бе ла 9:
Упо ред на ана ли за за шти те од нео стваривања 

пра ва из со ци јал не за шти те
За шти та од нео ства-

ри ва ња пра ва из 
со ци јал не за шти те

Н АС СД Разл.
АС Ф Знач. т-ври-

јед. Знач.

Кре а то ри со ци-
јал не за шти те
Имплементатори 
социјалне заштите

43
133

4.41
4.20

1.34
1.40 0.21 0.300 0.584 1.167 0.247

Креаторисоци-
јалнезаштите
Корисници 
социјалне заштите

43
130

4.41
3.67

1.34
2.11 0.74 16.108 0.000 3.435 0.001**

Имплементатори
социјалнезаштите
Корисниц социјалне 
заштите

133
130

4.20
3.67

1.40
2.11 0.53 42.384 0.000 2.972 0.003**

Напомена:  ** - ни во зна чај но сти од 0,01
         * - ни во зна чај но сти од 0,05

Сред ња оцје на свих од го во ра (4,09) од го вор но сти пре ма ко-
ри сни ци ма си сте ма со ци јал не за шти те де ли мич но по твр ђу ју дру гу 
по себ ну хи по те зу „да је си стем со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер-
це го ви ни у до вољ њој мје ри ор јен ти сан на за шти ту ко ри сни ка од 
нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те“.
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***

На осно ву ана ли зе ре зул та та ис тра жи ва ња и те сти ра ња хи-
по те за мо же мо по твр ди ти да функ ци о ни са ње си сте ма со ци јал не 
за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни ни је у до вољ ној ме ри ор га ни зо ва-
но на на чин да је оства ри ва ње со ци јал них пра ва и пру жа ње услу га 
со ци јал ног ра да у функ ци ји за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка со-
ци јал не за шти те.

AsimPandzic,NijazKaric

ORIENTATIONSOCIALCARESYSTEMTOUSERS
OFSOCIALSERVICESANDSOCIALWORK

Summary
The ori en ta tion of the system so cial wel fa re to users and me e-

ting the ir ne eds is one of the seg ments to apply the so cial rights and 
so cial pro vi ding ser vi ces in ac cor dan ce with Euro pean stan dards. The 
ca pa city and the ori en ta tion of the so cial pro tec tion system to me et user 
ne eds, and the ne ces sity of pu blic ser vi ces and agen ci es that me et cu-
sto mers’ ne eds thro ugh the re a li za tion and pro tec tion of fa i ling so cial 
wel fa re rights and pro vi ding so cial ser vi ces in a way that the ir ope ra-
tion di rec ted to wards users is the ap pli ca tion of the abo ve Euro pean 
stan dards. Be a ring in mind re min ded stan dards aim of this study was to 
de ter mi ne the ori en ta tion of the system of so cial pro tec tion in Bo snia 
and Her ze go vi na, ac cor ding to me e ting the ir ne eds. In the pro cess of 
using dif fe rent ge ne ral sci en ti fic met hods and tec hni qu es such as con-
tent analysis of do cu men ta tion, sur vey, sca ling, t-test, and sor ting and 
sta ti sti cal analysis of da ta using the sta ti sti cal pac ka ge SPSS 17.0. The 
re sults con fir med that the fun cti o ning of the so cial pro tec tion system in 
Bo snia and Her ze go vi na has not ade qu a tely or ga ni zed in such a way 
that the re a li za tion of so cial rights and the pro vi sion of so cial work ser-
vi ces in terms of sa tisfying the ne eds of so cial pro tec tion.
Key words: so cial wel fa re, so cial work, stan dards, rights, ser vi ces, ne eds, us-

ers.
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Rezume
Analysing the re sults of re se arch and te sting we can con firm the 

the hypot he sis that the fun cti o ning of the so cial wel fa re system in Bo-
snia and Her ze go vi na is not suf fi ci ently or ga ni zed in such a way that 
the re a li za tion of so cial rights and the pro vi sion of so cial work ser vi ces 
in terms of sa tisfying the ne eds of so cial pro tec tion. 

In the as ses sment re spon si bi lity to the users we can con firm the 
that in the system of so cial pro tec tion in Bo snia and Her ze go vi na the-
re is no suf fi ci ent de gree of re spon si bi lity with re spect to me e ting the 
ne eds of so cial pro tec tion. Fac tor analysis iden ti fied all fac tors which 
as so ci a ted and cri ti cal to the the re a li za tion so cial wel fa re High qu a lity. 
They are re spon si ble for fa ci li ta ting the ne eds of users and the re spon-
si bi lity for the ac tual ne eds of the user. The lar gest gaps on li a bi lity to 
cu sto mers is the fact that in the system so cial wel fa re is not re gu la ted 
is sue trac king sa tisfying the real ne eds of users or they’re do ing it in 
prac ti ce so the re are no re ports of any in for ma tion that wo uld in di ca-
te how much they re ally met cu sto mer’s ne eds. We al so has iden ti fied 
a lack of so cial pro tec tion, and that the re is no The abi lity to chan ge 
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the in sti tu tion or pro fes si o nal wor kers if they are not sa tis fied for as-
si stan ce / ser vi ce or the at ti tu de to ward them. Analyzing the re sults of 
the ma kers so cial wel fa re was fo und to be re spon si ble to wards users 
so cial wel fa re can be pre dic ted on the ba sis of fa i ling to pro tect the 
rights of so cial pro tec tion, or that the ir as so ci a tion sta ti sti cally sig ni-
fi cant, so that when one phe no me non is gro wing (pro tec tion of fa i ling 
so cial wel fa re en ti tle ments) ot her dec re a ses (ac co un ta bi lity to be ne fi-
ci a ri es of so cial pro tec tion), and vi ce ver sa. Thus, the system of so cial 
pro tec tion in BiH is not suf fi ci ently ori en ted to the ne eds of users, and 
as such do es not me et the stan dards that re min ded proc la im to ac hi e ve 
high-qu a lity im ple men ta tion of so cial rights un der the so cial wel fa re 
system is ne ces sary to en su re that the fun cti o ning of pu blic ser vi ces and 
so cial wel fa re agen ci es to or je ni ra no user ne eds, esta blish me a su re ment 
pro ce du res to me et the ne eds of users and ba sed on that mo ni to ring ef-
fi ci ency of ca pa ci ti es and ser vi ce in for ma tion on me e ting the ir ne eds, 
and to cre a te me a su res and the ser vi ce is in ope ra tion to me et in di vi dual 
and col lec ti ve ne eds of the users. 

As com pa red to proc la i med euro pean stan dard of ade qu a te pro-
tec tion that is tied to un re a li zed rights of the so cial wel fa re system in 
BiH we can con firm the that the system of so cial pro tec tion in Bo snia 
and Her ze go vi na is not ori en ted to the ne eds suf fi ci ent ex tent pro tect 
users able un re a li zed rights in the fi eld of so cial pro tec tion. Key we ak-
nes ses in the so cial pro tec tion system are in exi sten ce over-com pli ca-
ted gri e van ce pro ce du res in ca se a mi scar ri a ge rights and the ef fec ti ve-
ness of gri e van ce pro ce du res in prac ti ce. Ad di ti o nally is su es ha ve been 
iden ti fied not re gu la ted and of pre ven ti ve me a su res in the le gi sla tion 
of so cial wel fa re, and the wil ling ness to deal with emer gen ci es. Thus, 
the re sults of our study in di ca te that the cla im in the so cial pro tec tion 
system re gu la ted by a mat ter of fa i ling to me et pro tect the rights, but 
the qu e sti on of the ir ef fec ti ve ness in prac ti ce is not suf fi ci ently well re-
sol ved and pre ven ta ti ve me a su res of ca pa ci ti es and wil ling ness to deal 
with emer gen ci es which sug gests that they are part fil led with Euro pean 
stan dards on the is sue of fa i ling to me et pro tect rights.

* Овај рад је примљен 13. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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