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Сажетак
Пу на при ме на За ко на о со ци јал ној за шти ти по сти ћи ће се 

до но ше њем свих под за кон ских ака та ко ја  су За ко ном про пи са на 
а ко ја кон крет ни је и бли же ре гу ли шу обла сти со ци јал не за шти-
те. Пред мет ана ли зе овог ра да је Пра вил ник о бли жим усло ви ма 
и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, акт ко ји је 
за ме нио це лу јед ну гру пу пра вил ни ка ко ја су ра ни је уре ђи ва ла 
стан дар де у за ви сно сти од ко ри снич ких гру па. Циљ ра да је да се 
да јед на ана ли за усло ва и стан дар да ко ја ће пру жа о ци ма услу га 
со ци јал не за шти те скре ну ти па жњу на кључ на ме ста Пра вил ни ка 
и да ука же на ва жност при ме не Пра вил ни ка у сва ко днев ном ра ду 
пру жа ла ца услу га, у сми слу кон ти ну и ра ног ис пу ња ва ња струк ту-
рал них и функ ци о нал них стан дар да услу га, ка ко за јед нич ких, та ко 
и по себ них, спе ци фич них за кон крет ну услу гу.

При ме на Пра вил ни ка пред ста вља зна ча јан ко рак у про це су 
уво ђе ња ква ли те та у си стем со ци јал не за шти те, уре ђе њу си сте ма 
и ус по ста вља њу си сте ма ли цен ци ра ња ор га ни за ци ја со ци јал не за-
шти те.
Кључ не ре чи: со ци јал на за шти та, услу ге со ци јал не за шти те, стан дар ди 

услу га со ци јал не за шти те, пру жа о ци услу га со ци јал не за-
шти те, струк ту рал ни стан дар ди, функ ци о нал ни стан дар-
ди.
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1.УСЛУГЕИЦИЉЕВИСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Со ци јал на за шти та је ор га ни зо ва на дру штве на де лат ност од 
јав ног ин те ре са чи ји је циљ пру жа ње по мо ћи и осна жи ва ње за са-
мо ста лан и про дук ти ван жи вот у дру штву по је ди на ца и по ро ди-
ца, као и спре ча ва ње на ста ја ња и от кла ња ње по сле ди ца со ци јал-
не ис кљу че но сти1). У скла ду са овим За ко ном, сва ки по је ди нац и 
по ро ди ца ко ји ма је нео п ход на дру штве на по моћ и по др шка ра ди 
са вла да ва ња со ци јал них и жи вот них те шко ћа и ства ра ња усло ва за 
за до во ље ње основ них жи вот них по тре ба има ју пра во на со ци јал-
ну за шти ту. Пра ва на со ци јал ну за шти ту обез бе ђу ју се пру жа њем 
услу га со ци јал не за шти те и ма те ри јал ном по др шком.

Услу ге со ци јал не за шти те су ак тив но сти пру жа ња по др шке 
и по мо ћи по је дин цу и по ро ди ци (у да љем тек сту: ко ри сник) ра ди 
по бољ ша ња, од но сно очу ва ња ква ли те та жи во та, от кла ња ња или 
убла жа ва ња ри зи ка не по вољ них жи вот них окол но сти, као и ства-
ра ње мо гућ но сти да са мо стал но жи ве у дру штву2).

Је дан од бит них ци ље ва со ци јал не за шти те је обез бе ђи ва ње 
до ступ но сти услу га и оства ри ва ње пра ва у со ци јал ној за шти ти, 
а на че ло уна пре ђе ња ква ли те та со ци јал не за шти те, као јед но од 
на че ла со ци јал не за шти те де фи ни са них овом за ко ном, пред ви ђа 
да се услу ге со ци јал не за шти те пру жа ју у скла ду с прин ци пи ма 
и стан дар ди ма са вре ме не про фе си о нал не прак се со ци јал ног ра да.

Ци ље ви со ци јал не за шти те оства ру ју се пру жа њем услу га 
со ци јал не за шти те и дру гим ак тив но сти ма ко је пред у пре ђу ју, ума-
њу ју или от кла ња ју за ви сност по је ди на ца и по ро ди ца од со ци јал-
них слу жби.

За кон о со ци јал ној за шти ти је услу ге со ци јал не за шти те по-
де лио у пет гру па: 

1) услу ге про це не и пла ни ра ња – про це на ста ња, по тре ба, 
сна га и ри зи ка ко ри сни ка и дру гих зна чај них осо ба у ње го вом 
окру же њу; про це на ста ра те ља, хра ни те ља и усво ји те ља; из ра-
да ин ди ви ду ал ног или по ро дич ног пла на пру жа ња услу га и ме ра 
прав не за шти те и дру гих про це на и пла но ва;

2) днев не услу ге у за јед ни ци – днев ни бо ра вак; по моћ у ку-
ћи; свра ти ште и дру ге услу ге ко је по др жа ва ју бо ра вак ко ри сни ка у 
по ро ди ци и не по сред ном окру же њу;

1) За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС, бр. 24/11.

2) За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС, бр. 24/11.
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3) услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот – ста но ва ње уз по др-
шку; пер со нал на аси стен ци ја; обу ка за са мо стал ни жи вот и дру ге 
вр сте по др шке нео п ход не за ак тив но уче шће ко ри сни ка у дру штву; 

4) са ве то дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге – 
ин тен зив не услу ге по др шке по ро ди ци ко ја је у кри зи; са ве то ва ње 
и по др шка ро ди те ља, хра ни те ља и усво ји те ља; по др шка по ро ди ци 
ко ја се ста ра о свом де те ту или од ра слом чла ну по ро ди це са смет-
ња ма у раз во ју; одр жа ва ње по ро дич них од но са и по нов но спа ја ње 
по ро ди це; са ве то ва ње и по др шка у слу ча је ви ма на си ља; по ро дич-
на те ра пи ја; ме ди ја ци ја; СОС те ле фо ни; ак ти ва ци ја и дру ге са ве то-
дав не и еду ка тив не услу ге и ак тив но сти; 

5) услу ге сме шта ја – сме штај у срод нич ку, хра ни тељ ску или 
дру гу по ро ди цу за од ра сле и ста ри је; дом ски сме штај; сме штај у 
при хва ти ли ште и дру ге вр сте сме шта ја.

Услу ге со ци јал не за шти те ор га ни зу ју се та ко да од го ва ра ју 
по тре ба ма ко ри сни ка, по је ди на ца и по ро ди ца у ри зи ку због не по-
вољ них жи вот них окол но сти у ко ји ма су се на шли. У си сте му со-
ци јал не за шти те услу ге су ор га ни зо ва не као услу ге за де цу, мла де 
и по ро ди цу и услу ге за од ра сле и ста ри је ко ри сни ке. Без об зи ра о 
ко јој циљ ној гру пи ко ри сни ка је реч, у из бо ру услу га нео п ход но је 
ува жа ва ње ин те гри те та ста бил но сти ве за и окру же ња ко ри сни ка и 
по ро ди це. Услу ге со ци јал не за шти те мо гу се  пру жа ти при вре ме но, 
по вре ме но и кон ти ну и ра но, у скла ду с по тре ба ма и нај бо љим ин-
те ре сом ко ри сни ка.

Ка ко би се обез бе дио ква ли тет у пру жа њу услу га, уна пре дио 
ква ли тет со ци јал не за шти те, и оба ве за ли пру жа о ци услу га со ци-
јал не за шти те  да услу ге пру жа ју у скла ду с прин ци пи ма и стан-
дар ди ма са вре ме не про фе си о нал не прак се со ци јал ног ра да, За кон 
о со ци јал ној за шти ти је пред ви део оба ве зу про пи си ва ња бли жих 
усло ва и стан дар да за пру жа ње и оства ри ва ње услу га со ци јал не 
за шти те од стра не ми ни стра над ле жног за со ци јал ну за шти ту.

2.СТАНДАРДИЗАПРУЖАЊЕУСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Те жња за ста нар ди за ци јом у со ци јал ној за шти ти по ти че још 
из вре ме на ка да се ова област раз ви ја ла. У по че ци ма се ’ме ри ла’ 
ра ши ре ност и ди на ми ка со ци јал них про бле ма или пра ти ла струк-
ту рал на и дру га обе леж ја ко ри сни ка со ци јал ног ра да и со ци јал них 
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слу жби3). Да нас, иако на ни воу ЕУ не по сто ји је дин стве на по ли-
ти ка у обла сти со ци јал не за шти те, зе мље чла ни це има ју ус по ста-
вље не стан дар де за пру жа ње услу га у овој обла сти, ба зи ра не на 
за јед нич ким прин ци пи ма и вред но сти ма.4)

У нај оп шти јем сми слу, стан дар ди се мо гу де фи ни са ти као 
‘’документовани договори који садржетехничке спецификације
илидругепрецизнекритеријумекојисеконзистентнокористекао
правила, смерницеилидефиницијекарактеристикауциљуобез
беђењадапроизводи,процесиилиуслугеодговарајусвојојнамен
и’’ (ИСО 9000)5). Де ле се на ми ни мал не (основ не) и ви со ке (из ван-
ред не)6). У со ци јал ној за шти ти се обич но опе ра ци о на ли зу ју кроз 
функ ци о нал не и струк ту рал не стан дар де.7)

На ба зи ових ре ше ња, а на осно ву за кон ске од ред бе до нет је 
Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га 
со ци јал не за шти те8). Овим Пра вил ни ком про пи са ни су ми ни мал ни 
стан дар ди за пру жа ње сле де ћих услу га со ци јал не за шти те: услу-
ге сме шта ја (дом ски сме штај, ма ле дом ске за јед ни це, при хва ти ли-
ште, пре дах сме штај); днев не услу ге у за јед ни ци (днев ни бо ра вак, 
по моћ у ку ћи, свра ти ште, лич ни пра ти лац де те та); услу ге по др шке 
за са мо стал ни жи вот (ста но ва ње уз по др шку, пер со нал на аси стен-
ци ја). Ис пу ње ност усло ва и стан дар да про пи са них Пра вил ни ком, 
услов је за до би ја ње ли цен це за пру жа ње услу га со ци јал не за шти-
те, не за ви сно од то га да ли се услу га пру жа у окви ру јав ног, при-
ват ног или не про фит ног сек то ра. 

Ор га ни за ци је со ци јал не за шти те  мо гу до би ти огра ни че ну 
ли цен цу (до пет го ди на) и ли цен цу (шест го ди на), у за ви сно сти 
од сте пе на ис пу ње но сти За ко ном про пи са них усло ва, ме ђу ко ји ма 
су и усло ви ко ји се ти чу ис пу ње но сти стан дар да услу ге со ци јал не 
за шти те за ко ју се тра жи ли цен ца. Огра ни че ну ли цен цу до би ја ју 
оне ор га ни за ци је со ци јал не за шти те ко је пр ви пут под но се зах-

3) Ми ло сав Ми ло са вље вић, „Тра ди ци ја ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду“, Социјалнаполи
тика, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 23.

4) Ми ро слав Бр кић, „Ка рак те ри сти ке си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји и Евро пи“, Со
цијалнаполитика, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 34.

5) Qu a lity Mаnаgement Pri ci ples, In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Stan dar di za tion, htpp://www.
iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html

6) Ми ро слав Бр кић, „Стан дар ди услу га у со ци јал ној за шти ти“, Социјалнамисао–Часо
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси,Бе о град, 2008,57(1), стр. 89.

7) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Развојлокалнихуслугасоцијалнезаштите,Про-
грам Ује ди ње них На ци ја за раз вој (UNDP), Бе о град, 2007. стр. 23.

8) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
СлужбенигласникРС, бр. 42/2013.
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тев за ли цен цу; ко је се на ла зе се у про це су тран сфор ма ци је, а на 
осно ву пла на тран сфор ма ци је уста но ва со ци јал не за шти те и оне 
ора га ни за ци је ко је не ис пу ња ва ју све стан дар де про пи са не  Пра-
вил ни ком. Но ви пру жа о ци услу га, од но сно оне ор га ни за ци је со ци-
јал не за шти те ко је пр ви пут под но се зах тев за ли цен цу, ду жне су 
да од мах ис пу не усло ве и стан дар де про пи са не Пра вил ни ком, док 
оне ор га ни за ци је со ци јал не за шти те ко је су услу ге пру жа ле у тре-
нут ку сту па ња на сна гу За ко на о со ци јал ној за шти ти (12. 04. 2011. 
го ди не), има ју оба ве зу да у ро ку од три го ди не од сту па ња на сна гу 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га 
со ци јал не за шти те ис пу не усло ве и стан дар де њи ме про пи са не и у 
том ро ку под не су над ле жном ор га ну зах тев за ли цен цу за пру жа ње 
услу га со ци јал не за шти те.

3.СПЕЦИФИКАЦИЈАУСЛУГАИЗАЈЕД
НИЧКИМИНИМАЛНИСТАНДАРДИ

Спе ци фи ка ци јом услу ге од ре ђу је се ње на свр ха, ко ја је у нај-
ши рем сми слу ве за на за ус по ста вља ње ве ћег ни воа са мо стал но сти 
ко ри сни ка, од но сно од ра жа ње ње го вог по сто је ћег ни воа функ ци о-
ни са ња; за тим ко ри снич ка гру па ко јој је на ме ње на, и скуп про грам-
ских ак тив но сти ко ји ма се обез бе ђу је за до во ља ва ње по тре ба ко ри-
сни ка и ко ри снич ке гру пе.

При утвр ђи ва њу усло ва и стан дар да за гру пе услу га или кон-
крет не услу ге у Пра вил ни ку се нај пре по ла зи од де фи ни са ња свр хе 
услу ге, циљ не гру пе ко ја је по тен ци јал ни ко ри сник услу ге, као и 
про грам ских ак тив но сти ко је је у окви ру услу ге нео п ход но обез бе-
ди ти ко ри сни ци ма, ка ко би се до сти гла уна пред де фи ни са на свр ха 
пру жа ња услу ге. 

Као што  је већ ре че но, Пра вил ник о бли жим усло ви ма и 
стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти и те  је до нет у 
ци љу обез бе ђи ва ња ква ли те та у пру жа њу услу га, уна пре ђи ва ња 
си сте ма со ци јал не за шти те и са на ме ром да се пру жа о ци услу га, 
сви, без из у зет ка, оба ве жу да ис пу ња ва ју на овај на чин про пи са не 
ми ни мал не стан дар де услу га.Ми ни мал ни стан дар ди пред ста вља ју 
основ не зах те ве ко ји се мо ра ју ис пу ни ти ка ко би се пру жа ле услу ге 
со ци јал не за шти те и са сто је се од:

1) ми ни мал них струк ту рал них стан дар да, ко јим се утвр ђу-
ју ин фра струк тур ни, ор га ни за ци о ни и ка дров ски усло ви 
за пру жа ње услу ге;
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2) ми ни мал них функ ци о нал них стан дар да, ко јим се утвр-
ђу ју вред но сне, кван ти та тив не и ква ли та тив не ди мен зи-
је струч них по сту па ка.

Пра вил ник пред ви ђа два ни воа оп што сти стан дар да, ка-
ко струк ту рал них, та ко и функ ци о нал них: за јед нич ки и по себ ни 
струк ту рал ни и функ ци о нал ни стан дар ди. За јед нич ки ми ни мал ни 
струк ту рал ни и функ ци о нал ни стан дар ди пред ста вља ју зах те ве ко-
ји се мо ра ју ис пу ни ти не за ви сно од ко ри снич ких гру па ко ји ма је 
услу га на ме ње на а по себ ни ми ни мал ни струк ту рал ни и функ ци о-
нал ни стан дар ди пред ста вља ју спе ци фич не зах те ве ко ји се мо ра ју 
ис пу ни ти у окви ру од ре ђе не гру пе услу га или кон крет не услу ге, са-
гла сно по тре ба ма и раз ли чи то сти ма ко ри снич ке гру пе9). За јед нич-
ки ми ни мал ни струк ту рал ни стан дар ди бли же ре гу ли шу: јав ност 
ра да (основ ни про грам, ела бо рат, го ди шњи план ра да, кри те ри ју ме 
за утвр ђи ва ње при о ри те та при при је му, про це ду ре, еви ден ци јеи 
до ку мен та ци ју и др.); ло ка ци ју објек та и опре му; одр жа ва ње хи ги-
је не, не сме та но функ ци о ни са ње, рад ни про стор, рад но вре ме, за-
ду же ни рад ник).За јед нич ки ми ни мал ни функ ци о нал ни стан дар ди 
уре ђу ју: при јем ко ри сни ка (при јем ну про це ну, по доб ност ко и сни-
ка за ко ри шће ње услу ге, ка па ци тет пру жа о ца услу ге, при о ри те те 
за при јем); про це ну ко ја се вр ши на кон при је ма ко ри сни ка и пе ри-
о дич но то ком пру жа ња услу ге,  уз уче шће ко ри сни ка; утвр ђи ва ње 
сте пе на по др шке; пла ни ра ње и по нов ни пре глед. 

Ово су основ ни за јед нич ки ми ни мал ни зах те ви ко је су пру-
жа о ци услу га со ци јал не за шти те по За ко ну оба ве зни да ис пу не, без 
об зи ра ко ја услу га со ци јал не за шти те је у пи та њу. Оста ли зах те ви 
(стан дар ди) су спе ци фич ни ји и уже де фи ни са ни, у скла ду са по-
себ но сти ма гру пе услу га или са мо јед не услу ге, ко ју ор га ни за ци ја 
со ци јал не за шти те же ли да пру жа. Све по себ но сти су у ди рект ној 
за ви сно сти од ко ри снич ке гру пе и по тре ба са мих ко ри сни ка.

За раз ли ку од ра ни јих под за кон ских ака та ко ји су бли же уре-
ђи ва ли ову област, овај Пра вил ник је из бе гао тер ми не ко ји су до 
са да би ли у упо тре биу де фи ни са њу ко ри сни ка услу га: за ви сни, по-
лу за ви сни и не за ви сни ко ри сни ци. Ни је у пи та њу са мо тер ми но ло-
шка раз ли ка пој мо ва. Су штин ски, на осно ву про це не спо соб но сти 
ко ри сни ка да не по сред но бри не о се би и мо гућ но сти уче ство ва ња 
у ак тив но сти ма жи во та у за јед ни ци, утвр ђу је се сте пен по треб не 
по др шке ко ри сни ку у сва ко днев ном функ ци о ни са њу. Да кле, утвр-
ђу је се сте пен по треб не по др шке ко ри сни ку а не сте пен ње го ве за-
ви сно сти. 

9) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
СлужбенигласникРС, бр. 42/2013.
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На осно ву на ве де ног, уста но вље на су че ти ри ни воа по др шке: 
 –  По др шка I сте пе на - зна чи да ко ри сник ни је спо со бан да 

се са мо стал но бри не о се би и укљу чи у ак тив но сти днев-
ног жи во та у за јед ни ци, због че га му је по треб но фи зич ко 
при су ство и кон ти ну и ра на по моћ дру гог ли ца.

 –  По др шка II сте пе на - зна чи да ко ри сник мо же да бри не о 
се би и да се укљу чи у ак тив но сти днев ног жи во та у за јед-
ни ци уз фи зич ко при су ство и по моћ дру гог ли ца.

 –  По др шка III сте пе на - зна чи да ко ри сник мо же да бри не 
о се би и да се укљу чи у ак тив но сти днев ног жи во та у за-
јед ни ци, али му је услед не до вољ но раз ви је них зна ња и 
ве шти на по тре бан над зор и по др шка дру гог ли ца.

 –  По др шка IV сте пе на - зна чи да ко ри сник са мо стал но, од-
но сно уз под се ћа ње, мо же да оба вља све жи вот не ак тив-
но сти10).

На осно ву ове ска ле сте пе на по др шке и за кон ске од ред бе да 
су у слу ге со ци јал не за шти те ор га ни зо ва не као услу ге за де цу, мла-
де и по ро ди цу и услу ге за од ра сле и ста ри је ко ри сни ке, де фи ни шу 
се циљ не гру пе ко ри сни ка за кон крет ну услу гу со ци јал не за шти те.

У окви ру гру пе услу га сме шта ја Пра вил ни ком су де фи ни са-
ни за јед нич ки ми ни мал ни струк ту рал ни стан дар ди за ове услу ге, 
јер је реч о зах те ви ма ко ји се мо ра ју ис пу ни ти увек ка да се ра ди о 
услу га ма сме шта ја. Од но се се на: про стор, опре му, ис хра ну, по слу-
жи ва ње хра не, хи ги је ну и основ не ка дро ве. У том сми слу, сва ки 
пру жа лац услу га сме шта ја мо ра има ти стал но за по сле ног со ци јал-
ног рад ни ка, обез бе ђе ну про фе си о нал ну прав ну по др шку, инај ма-
ње 60% струч них рад ни ка, од укуп ног бро ја за по сле них струч них 
рад ни ка и струч них са рад ни ка.

4.ПОСЕБНИСТРУКТУРАЛНИСТАНДАРДИ

Ка да ис пу не зах те ве про пи са не за јед нич ким ми ни мал-
ним струк ту рал ним и функ ци о нал ним стан дар ди ма, ор га ни за ци-
је со ци јал не за шти те ду жне су да од го во ре и зах те ви ма по себ них 
струк ту рал них и функ ци о нал них стан дар да за кон крет ну услу гу 
или гру пу услу га, про пи са не овим Пра вил ни ком. По себ ни стан-
дар ди ува жа ва ју спе ци фич но сти кон крет не услу ге.

10) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
СлужбенигласникРС, бр. 42/2013.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј2/2013,година48. стр.5167.

58

4.1.Услугедомскогсмештаја

Ка да су у пи та њу услу ге дом ског сме шта ја, по себ ни ми ни-
мал ни струк ту рал ни стан дар ди углав ном се од но се на за сту пље-
ност ка дро ва. Пра вил ни ци ко ји су ову област ре гу ли са ли до сту-
па ња на сна гу Пра ви ли ка о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за 
пру жа ње услу га со ци јал не за шти те су де таљ но стан дар ди зо ва ли и 
нор ми ра ли све струк ту ре за по сле них у до мо ви ма за сме штај ко ри-
сни ка. Та ко је, на при мер, њи ма био нор ми ран и број за по сле них 
ку ва ра, по моћ них рад ни ка у ку хи њи, спре ма чи ца, рад ни ка у ве ше-
ра ју и сл.  Стан дар ди са др жа ни у Пра вил ни ку о бли жим усло ви ма 
и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те де фи ни шу 
ис кљу чи во ка дро ве ко ји су у ди рект ном ра ду са ко ри сни ци ма. У 
том сми слу ад ми ни стра тив но-тех нич ко осо бље ни је пред мет Пра-
вил ни ка. Овим се да је ве ћа ауто но ми ја ди рек то ру или осни ва чу ор-
га ни за ци је со ци јал не за шти те за пру жа ње услу ге сме шта ја у де лу 
ан га жо ва ња ка дро ва ко ји ни су у ди рект ном ра ду са ко ри сни ци ма, 
уз услов да број ан га жо ва них ка дро ва  у пот пу но сти обез бе ђу је ис-
пу ње ност  струк ту рал них стан дар да ко ји за ви се од њих (ис хра на, 
по слу жи ва ње хра не, хи ги је на и др).

Ми ни мал ни број струч них рад ни ка, струч них са рад ни ка и 
са рад ни ка не по сред но ан га жо ва них у ра ду са де цом и мла ди ма на 
дом ском сме шта ју, од ре ђу је се на сле де ћи на чин:

Табелабр.1.Ми ни мал ни број струч них рад ни ка, струч них 
са рад ни ка и са рад ни ка за дом ски сме штај де це и мла дих

Корисничкагрупа Стручнирадниции
стручнисарадници Неговатељи

Децаимлади
саинтелектуал
нимтешкоћама

-1 струч ни рад ник 
или струч ни са рад-
ник на 15 ко ри сни ка

1 не го ва тељ на 
10 ко ри сни ка са 
утвр ђе ним I и II 
сте пе ном по др шке

Децаимлади
безродитељ
скогстарања

-1 струч ни рад ник 
или 1 струч ни са рад-
ник на 8 ко ри сни ка,
-1 стручни радник 
- ноћни васпитач на 
30 корисника или 1 
стручни радник - ноћни 
васпитач по објекту 
уколико објекат има 
до 30 корисника.
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Децаимладиу
сукобусазаконом

-1 струч ни рад ник 
или 1 струч ни са рад-
ник на 6 ко ри сни ка
- 1 стручни радник 
- ноћни васпитач 
на 20 корисника.

Ка да је у пи та њу услу га дом ског сме шта ја де це и мла дих, 
струч ни рад ни ци ан га жо ва ни у пру жа њу услу ге дом ског сме шта ја 
оба вља ју и по сло ве рад но-оку па ци о не те ра пи је.

На сли чан на чин де фи ни са ни су и ка дро ви ка да је реч о гру-
пи ста рих и од ра слих ли ца. 

Табелабр.2.Ми ни мал ни број струч них рад ни ка, струч них 
са рад ни ка и са рад ни ка за дом ски сме штај од ра слих и ста ри јих

Корисничкагрупа Стручнирадниции
стручнисарадници Неговатељи

Старијалица - 1 струч ни рад ник 
или 1 струч ни са рад-
ник на 70 ко ри сни ка

-  1 не го ва тељ на 
10 ко ри сни ка са 
утвр ђе ним I и II 
сте пе ном по др шке

Одраслалицаса
интелектуалним
тешкоћамаиду
шевнооболела

-  1 струч ни рад ник или 
1 струч ни са рад ник 
на 25 ко ри сни ка,

-  један инструктор 
по радионици.

-  1 не го ва тељ на 
10 ко ри сни ка са 
утвр ђе ним I и II 
сте пе ном по др шке

Одраслалицаса
телеснимин
валидитетом

-  је дан струч ни рад-
ник или је дан 
струч ни са рад ник 
на 40 ко ри сни ка,

-  1 ин струк тор по 
ра ди о ни ци

-  1 не го ва тељ на 
10 ко ри сни ка са 
утвр ђе ним I и II 
сте пе ном по др шке

Од нос не го ва те љи ца је увек иден ти чан (1/10), док ва ри ра 
број струч них рад ни ка, од но сно са рад ни ка. Та ко за ста ри ја ли ца 
из но си 1/70, за од ра сле са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма 1/25, од но-
сно 1/40 за осо бе са ин ва ли ди те том.

Уко ли ко по сто је рад но оку па ци о не ак тив но сти, увек је де-
фи ни сан 1 ин струк тор по ре а ди о ни ци. Услу га ко ја до са да ни је по-
сто ја ла у си сте му со ци јал не за шти те су ма ле дом ске за јед ни це. Из 
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тог раз ло га, оне су по се бан пред мет ин те ре со ва ња. Као и ка да је 
дом ски сме штај де це и мла дих упи та њу, и сме штај у ма ле дом ске 
за јед ни це ове циљ не гру пе је при вре ме ног ка рак те ра, а са свр хом 
обез бе ђи ва ња си гур ног и сти му ла тив ног окру же ња, ко је ко ри сни-
ци из од ре ђе них раз ло га ни су има ли у по ро ди ци. Циљ је при пре ма 
за по вра так у би о ло шку, сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу, усво је-
ње или оспо со бља ва ње за са мо стал ни жи вот. Осо бе ност ове услу ге 
је ње на по ро дич но ли кост, од но сно то да су ор га ни за ци ја ра да и све 
про грам ске ак тив но сти у ма лим дом ским за јед ни ца ма ор га ни зо-
ва не на на чин ко ји је бли зак по ро дич ним усло ви ма жи во та. Услу га 
је кон ци пи ра на та ко да су ор га ни за ци ја ра да и про грам ске ак тив-
но сти усме ре не на ин тер ак ци ју и ко ри шће ње до ступ них ре сур са у 
ло кал ној за јед ни ци.

Услу ге сма шта ја у ма ле дом ске за јед ни це на ме њењ не су де-
ци и мла ди ма са III и IV сте пе ном по др шке, нај ду же до за вр шет ка 
сред њег обра зо ва ња; и де ци и мла ди ма са I и II сте пе ном по др шке.

Услу га ма лих дом ских за јед ни ца за де цу и мла де са I и II 
сте пе ном по др шке код нас се раз ви ја ла у прет ход не две го ди не. У 
овом тре нут ку их има пет, ко је су осно ва не при уста но ва ма за де цу 
и мла де без ро ди тељ ског ста ра ња: у Не го ти ну, Ни шу, Алек син цу, 
Ба њи Ко ви ља чи и у Бе о гра ду, у ко је су сме ште на де ца и мла ди са I 
и II сте пе ном по др шке, ко ја су, до сме шта ја у ма ле дом ске за јед ни-
це, би ла на сме шта ју у Уста но ви за сме штај од ра слих и ста ри јих са 
ин те лек ту ал ним и мен тал ним те шко ћа ма у Ку ли ни.  На тај на чин је 
од ре ђе ном бро ју де це и мла дих са смет ња ма у раз во ју обез бе ђе но 
аде кват ни је и сти му ла тив ни је окру же ње, ви ше на лик на по ро ди цу. 
Док су на сме шта ју у ма лим дом ским за јед ни ца ма, ин тен зив но се 
ра ди на њи хо вој при пре ми и ства ра њу мо гућ но сти за по вра так у 
би о ло шку, сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу, или за усво је ње. Тен-
ден ци ја је да се осну ју још три ма ле дом ске за јед ни це при уста но-
ва ма за де цу и мла де, у ко је би се, на исти на а чин, сме шта ла де ца 
и мла ди са смет ња ма у раз во ју ко ји се ду ги низ го ди на на ла зе на 
сме шта ју у дру гим уста но ва ма, ра ди по ди за ња њи хо вих ка па ци те-
та и ства ра ња усло ва за дру ги, ма ње ре стрик ти ван об лик за шти те.

Ми ни мал ни број струч них рад ни ка и струч них са рад ни ка 
не по сред но ан га жо ва них у ра ду са ко ри сни ци ма у ма лим дом ским 
за јед ни ца ма од ре ђу је се на след ћи на чин:
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Табелабр.3.Ми ни мал ни број осо бља не посредно 
ан га жо ва ног у ра ду са ко ри сни ци ма за услу ге  

ма лих дом ских за јед ни ца за де цу и мла де

Услуга Стручнирадниции
стручнисарадници Неговатељице Ноћнасмена

МДЗIиII
степенпо
дршке

4 струч на рад ни ка 
или струч на са рад-
ни ка по објек ту

6 не го ва те љи-
ца по објек ту 2 ли ца

МДЗIIIи
IVстепен
подршке

5 струч них рад ни-
ка или струч них 
са рад ни ка на 2 МДЗ 
у днев ној сме ни

1 струч ни рад-
ник или струч-
ни са рад ник на 
две ма ле дом-
ске за јед ни це.

Ка да су у пи та њу услу ге при хва ти ли шта и пре дах сме шта-
ја, ми ни мал ни број струч них рад ни ка и  стуч них са рад ни ка не по-
сред но ан га жо ва них у ра ду са ко ри сни ци ма од ре ђу је се на сле де ћи 
на чин:

Табелабр.4.Ми ни мал ни број ан га жо ва нох особља 
непо сред но ан га жо ва ног на ра ду са ко ри сни цима 

за услу ге при хва ти ли шта и пре дах сме шта ја

Услуга
Стручнирад
ницииструч
нисарадници

Негова
тељице Ноћнасмена

Прихва
тилиште

1)за жр тве 
зло ста вља ња, 
за не ма ри ва-
ња и на си ља 
у по ро ди ци; 
жр тве тр го-
ви не љу ди ма; 
де цу у скит-
њи и кри зним 
си ту а ци ја ма;

-5 струч них рад ни-
ка и 2 са рад ни ка за 
ка па ци тет до 10 ко-
ри сни ка, а 1 струч-
ни рад ник на сва ких 
до дат них 5 ко ри сни-
ка, од но сно 1 са рад-
ник на сва ких до дат-
них 10 ко ри сни ка;

2) за ма ло лет-
не стран це

- 3 струч на рад-
ни ка за ка па ци тет 
до 15 ко ри сни ка, а 
1 струч ни рад ник 
на сва ких до дат-
них 5 ко ри сни ка
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3) за одрасле 
бескућнике 
и просјаке

- 2 стручна радни-
ка и 5 сарадника за 
капацитет до 10 ко-
рисника, а 1 сарад-
ник на сваких до-
датних 5 корисни-
ка, односно један 
стручни радник 
на сваких додат-
них 10 корисника

Предах
смештај

-Нај ма ње 3 струч на 
рад ни ка, од но сно 
струч на са рад ни ка, 
у днев ној сме ни

-3 не го ва-
те љи це
-1 радни ин-
структор по 
радионици

-1 не го ва-
те љи ца по 
објек ту

4.2.Дневнеуслугеузаједницииуслугепо
дршкезасамосталниживот

Одељ ци IV и V Пра ви ли ка о бли жим усло ви ма и стан дар-
ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те раз ра ђу ју усло ве и 
стан дар де за днев не услу ге у за јед ни ци и услу ге по др шке за са-
мо стал ни жи вот; де фи ни шу спе ци фи ка ци ју услу га,  циљ не гру пе, 
свр ху, ак тив но сти услу га, као и по себ не ми ни мал не и функ ци о нал-
не стан дан дар де за услу ге: днев ни бо ра вак, по моћ у ку ћи (нај ви ше 
раз ви ја на услу га у по след њих не ко ли ко го ди на), свра ти ште, лич ни 
пра ти лац де те та (днев не услу ге у за јед ни ци) и услу ге ста но ва ња уз 
по др шку и пер со нал не аси стен ци је (услу ге по др шке за са мо стал ни 
жи вот). 

У овим гру па ма услу га, услу га лич ни пра ти лац де те та је но-
ва услу га, на ста ла као пан дан услу зи пер со нал на аси стен ци ја од-
ра слим осо ба ма са ин ва ли ди те том. До ступ на је де те ту са ин ва ли-
ди те том од но сно са смет ња ма у раз во ју, ко ме је по треб на по др шка 
за за до во ља ва ње основ них по тре ба у сва ко днев ном жи во ту у кре-
та њу, одр жа ва њу лич не хи ги је не, хра ње њу, обла че њу и ко му ни ка-
ци ји са дру ги ма, под усло вом да је укљу че но у школ ски си стем, до 
кра ја ре дов ног шко ло ва ња, укљу чу ју ћи и за вр ше так сред ње шко ле. 
Циљ ове услу ге је пру жа ња  од го ва ра ју ће ин ди ви ду ал не прак тич не 
по др шке де те ту ра ди укљу чи ва ња у ре дов но шко ло ва ње  и ак тив-
но сти у за јед ни ци, ра ди ус по ста вља ња што ве ћег ни воа са мо стал-
но сти.
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По себ ни ми ни мал ни струк ту рал ни стан дар ди и у овим гру-
па ма услу га  се  углав ном од но се на за сту пље ност ка дро ва. За услу-
ге ко је се ко ри сни ци ма пру жа ју у њи хо вом при род ном окру же њу 
(по моћ у ку ћи, лич ни пра ти лац де те та и пер со нал на аси стен ци ја), 
кроз ре дов не по мо ћи у ак тив но сти ма днев ног жи во та, ка да по ро-
дич на по др шка ни је до вољ на или ни је рас по ло жи ва, ак тив но сти у 
окви ру услу ге ре а ли зу ју: не го ва те љи це  (по моћ у ку ћи),  са рад ни-
ци - лич ни пра ти о ци де те та и са рад ни ци - пер со нал ни аси стен ти 
ко ји има ју за вр ше не основ не обу ке по акре ди то ва ним про гра ми ма 
за услу ге ко је пру жа ју. Пру жа лац услу ге по моћ у ку ћи оба ве зан је 
да ан га жу је струч ног рад ни ка за про це ну по тре ба ко ри сни ка и за 
ко ор ди ни са ње ра да не го ва те љи ца, а пру жа о ци услу га лич ни пра ти-
лац де те та и пер со нал не аси стен ци је мо ра ју има ти нај ма ње јед ног 
струч ног рад ни ка.

Услу ге днев ног бо рав ка, свра ти шта и ста но ва ња уз по др шку 
под ра зу ме ва ју пру жа ње услу ге у про сто ру ван кућ ног окру же ња 
ко ри сни ка, да кле из ван по ро ди це, али у при род ном, нај че шће ко-
ри сни ку бли ском окру же њу, у про сто ру ко ји је при ме рен про пи-
са ним стан дар ди ма и у ко ме се пру жа ју ор га ни зо ва не про грам ске 
ак тив но сти ка ко би услу га по сти гла сво ју свр ху и у што ве ћој ме ри 
за до во љи ле по тре бе ко ри сни ка.

Број струч них рад ни ка и струч них са рад ни ка ан га жо ва них 
уне по сред ном ра ду са ко ри сни ци ма за услу ге днев ног бо рав ка, 
свра ти шта и ста но ва ња уз по др шку, утвр ђу је се на сле де ћи на чин:

Табелабр.5.Ми ни мал ни број струч них рад ни-
ка, струч них са рад ни ка и са рад ни ка за услу ге днев-

ног бо рав ка, свра ти шта и ста но ва ња уз по др шку

Услу га Број струч них рад ни ка 
и струч них са рад ни ка Не го ва те љи це 

Дневниборавак
1) за де цу и мла де са 
фи зич ким ин ва ли-
ди те том и ин те лек-
ту ал ним те шко ћа ма

  2 струч на рад ни ка и 1 
са рад ник за ка па ци тет до 
10 ко ри сни ка, а 1 струч ни 
рад ник на сва ких до дат-
них 5 ко ри сни ка, од но-
сно 1 са рад ник на сва ких 
до дат них 10 ко ри сни ка;

2) за де цу и мла де у 
су ко бу са за ко ном, 
ро ди те љи ма, шко-
лом или за јед ни цом

2 струч на рад ни ка за 
ка па ци тет до 10 ко-
ри сни ка, а 1 струч ни 
рад ник на сва ких до-
дат них 5 ко ри сни ка
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3) за одрасле 
са физичким 
инвалидитетом и 
интелектуалним 
тешкоћама

- 1  струч ни рад ник и 2 
са рад ни ка за ка па ци-
тет до 10 ко ри сни ка, а 
1 са рад ник на сва ких 
до дат них 5 ко ри сни-
ка, од но сно 1 струч-
ни рад ник на сва ких 
до дат них 10 ко ри сни ка.

Свра ти ште -  Нај ма ње 1 струч ни 
рад ник и 1 са рад ник

Ста но ва ње уз 
по др шку

1)ли ца са ин-
ва ли ди те том:

2)млади који 
сеосамостаљују

1стручнирадник,одго
воранзаорганизацијуи
координацијурадаипру
жањауслугезанајмање
3стамбенејединице(за
свекорисничкегрупе)

-1  струч ни рад ник - са-
вет ник за оса мо ста љи-
ва ње на 10 ко ри сни ка

-1  стручни радник - савет-
ник за осамостаљивање 
на 15 корисника

један неговатељ 
на четири 
корисника

И за све оста ле сег мен те за шти те Пра вил ник де фи ни ше спе-
ци фич не струк ту рал не и функ ци о нал не стан дар де. Уко ли ко ни су 
де фи ни са ни спе ци фич ни, при ме њу ју се за јед нич ки функ ци о нал ни 
стан дар ди ко ји се од но се на при јем, пла ни ра ње, по нов ни пре глед. 

Сту па њем на сна гу овог Пра вил ни ка пре ста ју да ва же сви 
пра вил ни ци о бли жим усло ви ма за осни ва ње и нор ма ти ви ма и 
стан дар ди ма за оба вља ње де лат но сти уста но ва со ци јал не за шти-
те за сме штај де це и омла ди не без ро ди тељ ског ста ра ња, де це и 
омла ди не са по ре ме ћа ји ма у по на ша њу, де це и омла ди не оме те не 
у раз во ју, за сме штај пен зи о не ра и дру гих ста рих ли ца, за сме штај 
од ра слих ли ца оме те них у мен тал ном раз во ју, ду шев но обо ле лих 
и ин ва лид них ли ца, за осни ва ње уста но ва со ци јал не за шти те и за 
оба вља ње де лат но сти, од но сно по сло ва со ци јал не за шти те, ко ји су 
до сту па ња на сна гу Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и стан дар-
ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те уре ђи ва ли ову област.

При ме на усло ва и стан дар да про пи са них Пра вил ни ком о 
бли жим усли ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за-
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шти те обез бе ђу је ис пу ње ност ми ни мал них зах те ва у по гле ду ква-
ли те та услу га со ци јал не за шти те. Ква ли тет услу га со ци јал не за-
шти те, у скла ду са За ко ном, уна пре ђу је се при ме ном са вре ме них 
до стиг ну ћа на у ке и стру ке, и струч ном по др шком ра ди уна пре ђе ња 
про фе си о нал них ком пе тен ци ја струч них рад ни ка и ква ли те та за-
шти те ко ри сни ка. Ор га ни над ле жни за со ци јал ну за шти ту на ни воу 
ауто ном не по кра ји не од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу 
про пи са ти при ме ну ви ших стан дар да и по вољ ни је усло ве за оства-
ри ва ње услу га ко је обез бе ђу је ауто ном на по кра ји на од но сно је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве11).
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Resume
So cial ser vi ces are ac ti vi ti es that pro vi de sup port and as si stan ce 

to in di vi du als and fa mi li es (he re af ter re fer red to as user) to im pro ve 

11) За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, број 24/11
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or ma in tain the qu a lity of li fe, eli mi na te or re du ce the risk of adver se 
li fe cir cum stan ces, as well as to cre a te op por tu ni ti es for in de pen dent 
li fe in the com mu nity. One of the main ob jec ti ves of so cial pro tec tion 
system is to en su re the ava i la bi lity of the ser vi ces and the exer ci se of 
the right on so cial se cu rity. Ob jec ti ves of so cial pro tec tion are ac hi e ved 
by pro vi ding so cial ser vi ces and ot her ac ti vi ti es that pre vent, re du ce or 
eli mi na te in di vi du als and fa mi li es de pen den ce on so cial ser vi ces. In 
or der to en su re the qu a lity of ser vi ce de li very, im pro ve the qu a lity of 
so cial pro tec tion, and com mitt pro vi ders of so cial ca re ser vi ces to pro-
vi de ser vi ces in ac cor dan ce with the prin ci ples and stan dards of mo dern 
pro fes si o nal so cial work prac ti ce, the Law on So cial Wel fa re pre dic ted 
de fi ning the clo ser con di ti ons and stan dards for the pro vi sion and ac-
hi e ve ment of so cial ser vi ces by the Mi ni ster for So cial Pro tec tion. On 
the ba sis of this pro vi sion the Ru le bo ok on de ta i led re qu i re ments and 
stan dards for the pro vi sion of so cial ser vi ces was pas sed. Tho se re qu i-
re ments and stan dards sho uld be ap plied to all pro vi ders of so cial ca re. 
Ful fil lment of the re qu i re ments and stan dards de fi ned by the re gu la tion 
is one of the conditionс for the li cen se for the pro vi sion of so cial ser vi-
ces, wit ho ut which, ac cor ding to the law, so cial wel fa re or ga ni za ti ons 
can not pro vi de ser vi ces. Mi ni mum stan dards are ba sic re qu i re ments 
that ha ve to be me et in or der to pro vi de so cial pro tec tion ser vi ces and 
they are con si sted of mi ni mum struc tu ral stan dards, which de ter mi ne 
the in fra struc tu ral, or ga ni za ti o nal and staf fing re qu i re ments for the pro-
vi sion of ser vi ces, and fun cti o nal mi ni mum stan dards, which de ter mi-
ne the va lue, qu an ti ta ti ve and qu a li ta ti ve di men si ons of pro fes si o nal 
pro ce du res. Com mon mi ni mum struc tu ral and fun cti o nal stan dards are 
re qu i re ments that must be met re gar dless of the be ne fi ci ary gro up to 
which the ser vi ce is in ten ded. Spe ci fic struc tu ral and fun cti o nal mi ni-
mum stan dards are spe ci fic re qu i re ments that must be met for a cer tain 
gro up of ser vi ces or spe ci fic ser vi ces ac cor ding to the ne eds and di ver-
sity of user gro ups. When the mi ni mum re qu i re ments pre scri bed by the 
com mon struc tu ral and fun cti o nal stan dards are met, so cial wel fa re or-
ga ni za ti ons are obli ged to re spond to the de mands of spe ci fic struc tu ral 
and fun cti o nal stan dards. Spe ci fic stan dards cha rac te ri ze the spe ci fic 
ser vi ces. When it co mes to a chil dren’s ho me pla ce ment, the spe cial mi-
ni mum struc tu ral stan dards are ma inly re la ted to the re pre sen ta tion of 
em ployees. Stan dards con ta i ned in the Ru le bo ok on the con di ti ons and 
stan dards for the pro vi sion of so cial ser vi ces are de fi ned ex clu si vely 
with per sons who are wor king di rectly with cu sto mers. In this sen se, 
ad mi ni stra ti ve and tec hni cal staff is not su bject of the Ru le bo ok. Mi-
ni mum num ber of skil led wor kers and pro fes si o nals di rectly in vol ved 
in wor king with the users is de ter mi ned de pen ding on the user gro up 
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pro vi der is wor king with (chil dren and youth, adults, and el derly), and 
to the ne e ded de gree of sup port.
Keywords: so cial wel fa re, so cial wel fa re ser vi ces, stan dards of so cial ca re 

ser vi ces, pro vi ders of so cial ser vi ces, struc tu ral stan dards, fun cti-
o nal stan dards.

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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