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Сажетак
Пред мет ра да је ана ли за на ци о нал ног прав ног окви ра ре ле-

вант ног за де ин сти ту ци о на ли за ци ју осо ба са мен тал ним смет ња-
ма. Кроз рад се на сто ји да се на си сте ма ти чан и об у хва тан на чин 
при ка жу они де ло ви ре гу ла ти ве ко ји слу же или би мо гли по слу жи-
ти као стра те шки оквир за ства ра ње усло ва за из ла зак ли ца са мен-
тал ним смет ња ма из уста но ва и њи хо во вра ћа ње у за јед ни цу, али и 
условa за за др жа ва ње ли ца са мен тал ним смет ња ма у со ци јал ном 
окру же њу. У ра ду је ко ри шћен ана ли тич ки ме тод пи са ња, ко јим 
се до шло до за кључ ка да је на ци о нал ни прав ни оквир при лич но 
за о кру жен и си сте мат ски уре ђен. Де ло ви ко ји уре ђу ју збри ња ва ње 
ли ца са мен тал ним смет ња ма кроз про цес де ин сти ту ци о на ли за ци-
је и со ци јал не ин клу зи је су, ме ђу тим, ра штр ка ни по раз ли чи тим 
про пи си ма, те се мо же ре ћи да не по сто ји је дан акт ко ји би пред-
ста вљао план или стра те ги ју де ин сти ту ци о на ли за ци је осо ба са 
мен тал ним смет ња ма. Би ло би ко ри сно са чи ни ти на ни воу др жа ве, 
од но сно ме ђу сек тор ском ни воу, план де ин сти ту ци о на ли за ци је, ко-
ји би у сле де ћем ко ра ку био раз ра ђен кроз оба ве зу ју ћу ре гу ла ти ву 
и ко јег би се при др жа ва ли сви ре ле вант ни ак те ри у овом про це су. 
По ред то га и укљу чи ва ње и син хро ни зо ва на ан га жо ва ност свих ак-
те ра у дру штву је од кључ ног зна ча ја за оства ри ва ње ци ља де ин-
сти ту ци о на ли за ци је. 
Кључне речи: де ин сти ту ци о на ли за ци ја, со ци јал на ин клу зи ја, осо бе са 

мен тал ним смет ња ма, ме ђу сек тор ска са рад ња, стра те ги-
ја, за кон.
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1.ПРАВНИОКВИР

Ср би ја је до не ла низ ака та стра те шког, за кон ског и под за-
кон ског ни воа ко ји су ре ле вант ни за де ин сти ту ци о на ли за ци ју и 
со ци јал ну ин клу зи ју осо ба са мен тал ним смет ња ма и ите лек ту ал-
ним по те шко ћа ма (у да љем тек сту: осо бе са мен тал ним смет ња-
ма). Не ра ди се са мо о ре гу ла ти ви уско ве за ној за ову ка те го ри ју 
ли ца, већ о ши рем прав ном окви ру ко ји уре ђу је по ло жај ли ца са 
ин ва ли ди те том, па ти ме и осо ба са тзв. ин те лек ту ал ним ин ва ли-
ди те том, тј. мен тал ним смет ња ма. По је ди ни де ло ви прав не ре гу-
ла ти ве на сто је да уре де усло ве за из ла зак ових ли ца из уста но ва и 
њи хо во вра ћа ње у за јед ни цу, али, та ко ђе, и усло ве за за др жа ва ње 
ли ца са мен тал ним смет ња ма у со ци јал ном окру же њу. Ти де ло ви 
ни су си сте ма ти зо ва ни на јед ном ме сту, већ ра штр ка ни, у за ви сно-
сти од то га ко ју област жи во та уре ђу ју и ко ји их је ор ган јав не 
вла сти до нео. У обла сти со ци јал не и здрав стве не по ли ти ке, ви ше 
ака та на нај ви шем за ко но дав ном ни воу уре ђу ју оквир за збри ња ва-
ње ли ца са мен тал ним смет ња ма. Ра ди се, пре све га, о Стра те ги ји 
раз во ја со ци јал не за шти те1), Стра те ги ји раз во ја за шти те мен тал ног 
здра вља2), Стра те ги ји уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те-
том у Ре пу бли ци Ср би ји3), За ко ну о со ци јал ној за шти ти4), За ко ну 
о за шти ти ли ца са мен тал ним смет ња ма5), За ко ну о спре ча ва њу 
дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том6), За ко ну о по твр ђи ва њу 
Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том7), За ко ну о про фе-
си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те-
том8), За ко ну о ван пар нич ном по ступ ку9), По ро дич ном за ко ну10), 

1) Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 108/2005.

2) Стра те ги ја раз во ја за шти те мен тал ног здра вља, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 8/2007.

3) Стра те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе-
ни гла сник РС, бр. 1/2007. 

4) За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.

5) За кон о за шти ти ли ца са мен тал ним смет ња ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 45/2013.

6) За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, Слу жбе ни гла сник РС, 
бр. 33/2006.

7) За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 42/2009.

8) За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, Слу-
жбе ни гла сник РС, бр. 36/2009. и 32/2013.

9) За кон о ван пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Сл. гла сник 
РС, бр. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013. и 55/2014.

10) По ро дич ни за кон, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005. и 72/2011.
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За ко ну о ра ду11) и На цр ту За ко на о раз ло зи ма и по ступ ку огра ни че-
ња и за шти те по је ди нач них пра ва и сло бо да. По ло жај ли ца с мен-
тал ним смет ња ма уре ђу је се и дру гим за ко ни ма, ко ји се при ме њу ју 
на оп шту по пу ла ци ју. На ве де ни стра те шки и за кон ски до ку мен ти 
по ка зу ју ге не рал но усме ре ње дру штва на де ин сти ту ци о на ли за ци ју 
ком би но ва ну са раз ви ја њем услу га у за јед ни ци, ко је би омо гу ћи ле 
бо љу ин клу зи ју не са мо осо ба ко је из ла зе из сме штај них ка па ци те-
та (до мо ва за сме штај и пси хи ја триј ских бол ни ца), већ и ли ца ко ја 
су већ у за јед ни ци. У да љем тек сту ће би ти украт ко из ло жен са-
др жај не ких од ре ле вант них стре те шких и за кон ских до ку ме на та. 

2.СТРАТЕГИЈАРАЗВОЈАСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Стратегија развоја социјалне заштите, као не ке од стра-
те шких пра ва ца раз во ја ис ти че: де цен тра ли за ци ју над ле жно сти 
и сред ста ва на ло кал ни ни во и обез бе ђи ва ње ра зно вр сних со ци-
јал них услу га у за јед ни ци и ја ча ње про фе си о нал них ка па ци те та 
за по сле них у со ци јал ној за шти ти. Ка ко је раз ви ја ње услу га у за-
јед ни ци, пре ма За ко ну о со ци јал ној за шти ти и За ко ну о ло кал ној 
са мо у пра ви12), у ве ћем де лу, у над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва, 
то Стра те ги ја на гла ша ва и по тре бу де цен тра ли за ци је сред ста ва и 
њи хо во пре но ше ње на ло кал ни ни во. Сред ства из ре пу блич ког бу-
џе та ни су пре не та на аде ква тан на чин и у до вољ ној ме ри на ло кал-
ни ни во, те ни услу га у за јед ни ци не ма у за до во ља ва ју ћем оби му. 
Не вла дин сек тор је, до не кле, раз вио услу ге у за јед ни ци, али ка ко 
њи хо во фи нан си ра ње ни је кон стант но, то ни услу ге ни су одр жи ве. 
Осим то га, не вла дин сек тор, по при ро ди ства ри, раз ви ја услу ге на 
не си сте ма ти чан на чин, с об зи ром да још увек ни је за жи вео тек уве-
ден прин цип ли цен ци ра ња пру жа о ца услу га со ци јал не за шти те. У 
ци љу ус по ста вља ња пре глед ног и до вољ ног си сте ма ква ли тет них 
со ци јал них услу га у за јед ни ци, по треб но је да се на ни воу др жа ве 
уста но ви и при ме ни аде ква тан ин спек циј ски и стру чан над зор над 
пру жа о ци ма и услу га ма со ци јал не за шти те, о че му ће би ти ре чи у 
да љем тек сту.

Као основ ни циљ реформе система социјалне заштите 
Стра те ги ја на во ди раз ви ја ње ин те грал не со ци јал не за шти те у ко јој 
со ци јал ни ак те ри на нај е фи ка сни ји на чин ко ри сте по сто је ће и раз-
ви ја ју но ве ре сур се пу тем до ступ них, ква ли тет них и ра зно вр сних 
услу га, ра ди очу ва ња и по бољ ша ња ква ли те та жи во та ра њи вих и 

11) За кон о ра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009. и 32/2013.

12) За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/2007.
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мар ги на ли зо ва них по је ди на ца и гру па, оспо со бља ва ња за про дук-
ти ван жи вот у за јед ни ци и пред у пре ђе ња за ви сно сти од со ци јал-
них слу жби. Је дан од по себ них ци ље ва јеразвијањемрежеуслуга
улокалнојзаједници. Он у окви ру се бе има као пот ци ље ве: иден-
ти фи ко ва ње по тре ба гру па ко ри сни ка и ме ђу си стем ски ускла ђе но 
пла ни ра ње услу га на раз ли чи тим ни во и ма, до но ше ње про то ко ла о 
са рад њи на ло кал ном ни воу за про це ну и за до во ља ва ње по тре ба 
по себ но ра њи вих гру па, фор ми ра ње ло кал них са ве та за со ци јал на 
пи та ња, це ло ви ту про це ну по тре ба ко ри сни ка, пла ни ра ње услу га 
на осно ву по тен ци ја ла ко ри сни ка, по ро ди це и за јед ни це и њи хо вој 
укљу че но сти у при пре му и оства ри ва ње пла но ва. Циљ Стра те ги је 
је, та ко ђе, дауслугебудутериторијалноифункционалнодоступ-
не, те да по др жа ва ју жи вот у за јед ни ци. По треб но је раз ви ти услу-
ге и слу жбе за по др шку у при род ној по ро ди ци, услу ге сме шта ја у 
дру гу по ро ди цу, раз вој уста но ва ма лих сме штај них ка па ци те та и 
дру гих ин клу зив них услу га у за јед ни ци. 

Стра те ги ја као не ке од начина реализације циљева на во ди: 
са рад њу и де ло ва ње у окви ру истог кон цеп ту ал ног, стра те шког 
и вре мен ског окви ра из ме ђу раз ли чи тих уче сни ка у ре фор ми си-
сте ма со ци јал не за шти те, обез бе ђи ва ње по треб них ин пу та јед них 
дру ги ма, до но ше ње сред њо роч ног пла на тран сфор ма ци је уста но ва 
и до но ше ње по себ них пла но ва тран сфор ма ци ја за сва ку уста но-
ву, те при ла го ђа ва ње по сто је ће мре же тран сфор ма ци ји уста но ва, 
под сти ца ње не про фит ног сек то ра у ци љу по сти за ња плу ра ли зма 
да ва о ца услу га, сма ње ње при ти ска на сме штај у уста но ве, сма ње-
ње бро ја ко ри сни ка сме ште них у уста но ве, обез бе ђи ва ње ма лих 
сме штај них ка па ци те та на ло кал ном ни воу.

Са др жи на Стра те ги је ко ја се ти че де ин сти ту ци о на ли за ци је и 
ин клу зи је ли ца са мен тал ним смет ња ма, ука зу је на на ме ру др жа ве 
да се на озби љан на чин по за ба ви про це сом из во ђе ња ових ли ца из 
уста но ва и њи хо вим укљу чи ва њем у за јед ни цу.

3.СТРАТЕГИЈАРАЗВОЈАЗАШТИТЕ
МЕНТАЛНОГЗДРАВЉА

Стратегијаразвојазаштитементалногздравља фо ку си ра 
се на област здрав ства. Као основнинедостацисадашњеоргани-
зације за шти те мен тал ног здра вља у Стра те ги ји се ис ти чу: не до-
ста так те ри то ри јал не за шти те мен тал ног здра вља; не до ста так са-
рад ње из ме ђу пси хи ја триј ских ин сти ту ци ја, као и из ме ђу ових и 
со ци јал них ин сти ту ци ја и од су ство цен та ра за за шти ту мен тал ног 
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здра вља у ло кал ној за јед ни ци. Као јед но од стра те шких под руч-
ја де ло ва ња, у Стра те ги ји се на во ди ре ор га ни за ци ја ста ци о нар них 
пси хи ја триј ских уста но ва. 

Превенција менталних поремећаја и уна пре ђе ња мен тал-
ног здра вља, пре ма Стра те ги ји под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, за у-
ста вља ње дис кри ми на ци је, про мо ви са ње ауто но ми је и мо гућ ност 
не за ви сног жи вље ња и уче шћа у свим зна чај ним сег мен ти ма дру-
штва. Стра те ги ја на во ди да психијатријскеслужбетребадабу-
дуфокусираненазаједницу, да од го ва ра ју по тре ба ма ко ри сни ка и 
њи хо вих по ро ди ца, да бу ду мо бил не и флек си бил не. Хо спи тал не 
слу жбе тре ба да пру жа ју подршкуслужбамаузаједници. Слу жбе 
за мен тал но здра вље тре ба да бу ду мултидисциплиранеидаукљу-
чујусарадњумеђусекторима ко ји има ју раз ли чи те над ле жно сти. 
Ме ђу сек тор ска са рад ња је, пре ма Стра те ги ји, вр ло ва жан аспект 
све о бу хват ног ле че ња по је ди на ца са мен тал ним по ре ме ћа ји ма, као 
и заступањеијавнозаговарање са ци љем уна пре ђе ња пра ва осо ба 
са мен тал ним обо ље њи ма. 

4.СТРАТЕГИЈАУНАПРЕЂЕЊАПОЛОЖАЈА
ОСОБАСАИНВАЛИДИТЕТОМ

УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Стратегијаунапређењаположајаособасаинвалидитетом
у Републици Србији представља сред њо роч ни план ак тив но сти 
свих дру штве них ак те ра у РС за уна пре ђе ње по ло жа ја осо ба са 
ин ва ли ди те том у РС. Је дан део Стра те ги је од но си се на про ме ну 
па ра диг ме “од па ци јен та ка гра ђа ни ну” и са др жи ма пу про це са од 
ме ди цин ског ка со ци јал ном мо де лу ин ва лид но сти. Ова ма па пре-
по зна је кре та ње од про це не не спо соб но сти ли ца са ин ва ли ди те том 
ка про це ни њи хо ве спо соб но сти, по тен ци ра фо кус на за јед ни цу, а 
не на ин сти ту ци је, као и укљу че ност осо ба у за јед ни цу, а не њи хо-
ву изо ло ва ност. 

Стра те ги ја има ви ше оп штих и по себ них ци ље ва. Је дан 
од по себ них ци ље ва је-уна пре ђи ва ње си сте ма по др шке и услу га 
усме ре них ка ко ри сни ку у скла ду са ње го вим по тре ба ма. У ци љу 
ре а ли за ци је овог ци ља спро во де се сле де ће ак тив но сти: обез бе ђе-
ње да си стем со ци јал них, здрав стве них и дру гих услу га за осо бе са 
ин ва ли ди те том у пот пу но сти по шту је прин цип до ступ но сти услу-
га у ло кал ној за јед ни ци, уз пот пу ну при ме ну про це са де ин сти ту-
ци о на ли за ци је; оси гу ра ње кон ти ну и те та, ком пле мен тар но сти и 
ме ђу сек тор ске са рад ње уз пру жа ње услу га осо ба ма са ин ва ли ди-
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те том; под сти ца ње и по др жа ва ње раз во ја но вих услу га у ло кал ној 
за јед ни ци уз при ме ну ин ди ви ду а ли зо ва них пла но ва ко ји под сти-
чу ак ти ви зам и по др жа ва ју са мо стал ност осо ба са ин ва ли ди те том; 
раз вој мо де ла “сред ства пра те ко ри сни ка”, та ко да осо ба са ин ва-
ли ди те том има пра во из бо ра вр сте и пру жа о ца услу га. Стра те ги ја 
на во ди и дру ге ци ље ве ре ле вант не за де ин сти ту ци о на ли за ци ју. 

Све на пред на ве де не стра те ги је по тен ци ра ју раз вој и до ступ-
ност услу га у ло кал ној за јед ни ци и те же ка укљу чи ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том у жи вот у за јед ни ци. Ово пра во се, при мар но, из во-
ди из чла на 19 Конвенцијеоправимаособасаинвалидитетомко ји 
пре по зна је јед на ко пра во свих осо ба са ин ва ли ди те том да жи ве у 
за јед ни ци, са пра ви ма јед на ким пра ви ма дру гих ли ца. Ова Кон вен-
ци ја ис ти че ово пра во на из ра же ни ји на чин од свих ра ни јих ме ђу-
на род них кон вен ци ја ко је се ти чу људ ских пра ва.13)

5.ЗАКОНОСОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

Законосоцијалнојзаштитије основ ни оквир раз во ја за раз-
вој услу га у за јед ни ци ко ји ма би се по сти гла де ин сти ту ци о на ли за-
ци ја и со ци јал на ин клу зи ја ли ца са мен тал ним смет ња ма. Ра ди се о 
ор га ни за ци о ном и фи нан сиј ском окви ру за аде ква тан рад уста но ва 
со ци јал не за шти те и дру гих пру жа ла ца услу га со ци јал не за шти те.

5.1.Услугесоцијалнезаштите

Чла но ви 43-56 на бра ја ју и у основ ним цр та ма об ја шња ва њу 
вр сте услу га ко је се обез бе ђу ју овим За ко ном, и на во де ко је оба-
ве зан да те услу ге обез бе ди. Члан 57 да је осно ва до но ше њу под за-
кон ске ре гу ла ти ве ко јом се де таљ ни је уре ђу ју усло ви и стан дар ди 
за пру жа ње и оства ри ва ње услу га со ци јал не за шти те. Тај про пис 
је до нет 2013 у ви ду Правилникаоближимусловимаистандарди-
мазапружањеуслугасоцијалнезаштите14). Пре ма За ко ну, днев не 
услу ге у за јед ни ци, као и услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот пру-
жа оп шти на, сем у из у зе ци ма пред ви ђе ним за ко ном, кад их пру жа 
Ре пу бли ка. Ре пу бли ка фи нан си ра услу ге ста но ва ња уз по др шку у 
је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве ко је су сте пе на раз ви је но сти ис-
под ре пу блич ког про се ка (чла но ви 206, тач ка 8 и 208 За ко на). 

13) Gra ham Thor nic roft, Ge or ge Szmu kler, Kim T. Mu e ser, Ro bert E. Dra ke, OxfordTextbookof
CommunityMentalHealth, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2011, стр. 236

14) 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, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2013.
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Правилникомоближимусловимаистандардимазапружа-
њеуслугасоцијалнезаштитеуре ђу ју се ми ни мал ни струк ту рал ни 
стан дар ди (ин фра струк тур ни, ор га ни за ци о ни и ка дров ски усло ви 
за пру жа ње услу га) и ми ни мал ни функ ци о нал ни стан дар ди (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 ни ком се спе ци фи ци ра ју услу ге сме шта ја и днев не 
услу ге у за јед ни ци. У окви ру за јед нич ких ми ни мал них функ ци о-
нал них стан дар да Пра вил ник уре ђу је и на чин од ре ђи ва ња сте пе на 
по др шке с об зи ром на це ло куп но ин ди ви ду ал но функ ци о ни са ње 
ко ри сни ка и вр ста по треб не по мо ћи. По себ ни ми ни мал ни струк-
ту рал ни стан дар ди су про пи са ни за сле де ће услу ге сме шта ја: дом-
ски и пре дах сме штај од ра слих, дом ски и пре дах сме штај де це и 
мла дих, пре дах сме штај од ра слих, ма ле дом ске за јед ни це за де цу 
и мла де 3. и 4. сте пе на по др шке, ма ле дом ске за јед ни це за де цу и 
мла де 1. и 2. сте пе на по др шке, услу ге сме шта ја у при хва ти ли ште. 
По себ ни ми ни мал ни функ ци о нал ни стан дар ди су про пи са ни за 
при хва ти ли ште и пре дах сме штај. 

Пра вил ник спе ци фи ци ра и днев не услу ге у за јед ни ци и то: 
днев ни бо ра вак, по моћ у ку ћи, свра ти ште, лич ни пра ти лац де те-
та. По себ ни струк ту рал ни стан дар ди су про пи са ни за по моћ у ку-
ћи, днев ни бо ра вак, свра ти ште и лич ног пра ти о ца де те та. По себ ни 
функ ци о нал ни стан дар ди су про пи са ни за услу гу свра ти шта.

Пра вил ник де фи ни ше и услу ге по др шке за са мо ста лан жи-
вот и то ста но ва ње уз по др шку и пер со нал ну аси стен ци ју. За обе 
ове услу ге су спе ци фи ци ра ни по себ ни струк ту рал ни и функ ци о-
нал ни стан дар ди.

5.2.Финансирање

Као и у свим дру гим обла сти ма здрав ства у ко ји ма тре ба 
при ме ни ти здрав стве ну по ли ти ку и прак су за сно ва ну на до ка зи ма, 
та ко су и у овој обла сти по треб на за ма шна фи нан сиј ска сред ства. 
У прак си су та сред ства обич но не до вољ на или ло ше ало ци ра на. 
Да би се она по ве ћа ла по треб но је ја ко, ко ор ди ни са но и стал но 
ло би ра ње и по ли тич ки при ти сак. Мен тал но здра вље се не ће на ћи 
ви со ко на јав но здрав стве ној аген ди и у по ли тич ким ди ску си ја ма, 
уко ли ко прет ход но не усле ди ја ка јав на кам па ња у овом сме ру.15)

За кон о со ци јал ној за шти ти Ре пу бли ке Ср би је чла ном 207 
уре ђу је на мен ске тран сфе ре ко ји би мо гли по слу жи ти за фи нан си-
ра ње услу га ко је би се у за јед ни ци пру жа ле осо ба ма са мен тал ним 
смет ња ма. На и ме, на мен ским тран сфе ри ма из бу џе та Ре пу бли ке 

15) Gra ham Thor nic roft, Ge or ge Szmu kler, Kim T. Mu e ser, Ro bert E. Dra ke, Ibidem, стр. 353
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Ср би је мо гу се фи нан си ра ти: 1) услу ге со ци јал не за шти те ко је по 
овом за ко ну фи нан си ра ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве - у је ди-
ни ца ма ло кал не са мо у пра ве чи ји је сте пен раз ви је но сти утвр ђен у 
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је раз вр ста ва ње је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве пре ма сте пе ну раз ви је но сти - ис под ре пу блич ког 
про се ка; 2) услу ге со ци јал не за шти те у је ди ни ца ма ло кал не са мо-
у пра ве на чи јој те ри то ри ји се на ла зе уста но ве за дом ски сме штај 
у тран сфор ма ци ји, укљу чу ју ћи и тро шко ве тран сфор ма ци је тих 
уста но ва; и 3) ино ва тив не услу ге и услу ге со ци јал не за шти те од 
по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. Вла да тре ба да утвр ди ви си-
ну на мен ског тран сфе ра, кри те ри ју ме за ње го ву рас по де лу по по-
је ди ним је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, кри те ри ју ме за уче шће 
ло кал не са мо у пра ве и ди на ми ку пре но са сред ста ва, као и услу ге 
со ци јал не за шти те од по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. Уред-
ба о на мен ским тран сфе ри ма ко ју до но си Вла да је тре нут но у на-
цр ту у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке. 

За кон чла ном 20 про пи су је мо гућ ност до но ше ња Програ-
маунапређењасоцијалне заштитеуРепублициСрбији, од но сно 
у ауто ном ној по кра ји ни, од но сно у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве 
ко је утвр ђу је ми ни стар над ле жан за со ци јал ну за шти ту, над ле жни 
ор ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве. НацртУредбе о наменскимтрансферимасе, 
у не ким тач ка ма по зи ва на овај Про грам, од но сно осла ња на ње-
га, па се са до но ше њем Уред бе, исто вре ме но оче ку је и до но ше ње 
Про гра ма.

Ка да се ра ди о фи нан сиј ско-прав ном окви ру, тре ба на по ме-
ну ти да члан 210 За ко на на во ди да ме то до ло ги ју фор ми ра ња це не 
услу га со ци јал не за шти те ко је се фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке 
про пи су је Вла да. Ова ме то до ло ги ја још увек ни је до не та. Би ло би 
ко ри сно при ли ком са ста вља ња ме то до ло ги је раз ми шља ти о услу-
га ма со ци јал не за шти те ко је се пру жа ју у за јед ни ци, од но сно при-
ли ком ње ног са ста вља ња узе ти у об зир циљ де ин сти ту ци о на ли за-
ци је и со ци јал не ин клу зи је. 

У сва ком слу ча ју, За кон о со ци јал ној за шти ти да је осно ва 
за ре ла тив но одр жи во фи нан си ра ње услу га ко је би се у за јед ни ци 
пру жа ле ли ци ма са мен тал ним смет ња ма и ин те лек ту ал ним по те-
шко ћа ма. Ре а ли за ци ја овог ре ше ња, ме ђу тим, не за ви си са мо од 
по сто ја ња прав ног окви ра ко ји му да је осно ва, већ и од по сто ја ња 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ји ма би се то ре ше ње спро ве ло у прак-
си. Та сред ства, до са да, у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је још увек ни су 
обез бе ђе на. 
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5.3.Лиценцирање

Чла ном 176 За кон уре ђу је да ор га ни за ци је со ци јал не за шти-
те ко је пру жа ју днев не услу ге у за јед ни ци, услу ге по ро дич ног сме-
шта ја и услу ге дом ског сме шта ја, под ле жу ли цен ци ра њу. Члан 64 
За ко на ре гу ли ше да се услу ге со ци јал не за шти те за ко ји ма по сто ји 
по тре ба, а не мо гу их обез бе ди ти у по треб ном оби му уста но ве со-
ци јал не за шти те ко је је осно ва ла РС, ауто ном на по кра ји на, од но-
сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на ба вља ју од пру жа о ца услу га 
со ци јал не за шти те ко је је за то ли цен ци ран кроз по сту пак јав не 
на бав ке услу га со ци јал не за шти те. Пру жа лац услу га ко ји је до био 
ли цен цу и са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци услу га има 
ста тус овла шће ног пру жа о ца со ци јал не за шти те (члан 65, став 5). 
Пру жа о ци услу га со ци јал не за шти те  су ду жни да под не су зах тев 
за до би ја ње ли цен це нај ка сни је у ро ку од три го ди не од до но ше ња 
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, а он је до нет у ма ју 2013. го ди не. Ли цен ци ра ње 
је от по че ло у скла ду са Закономосоцијалнојзаштити, Правилни-
комолиценцирањуорганизацијасоцијалнезаштите16) и Правил-
никомолиценцирањустручнихрадникаусоцијалнојзаштити17).

5.4.Мрежаустанова

Члан 54 За ко на уре ђу је да дом за сме штај од ра слих и ста рих 
не мо же има ти ка па ци тет ве ћи од 100 ко ри сни ка, што тре ба има ти 
у ви ду због раз во ја услу га у за јед ни ци, за бра не при је ма у до мо-
ве за сме штај и но ве ли ра ња Уредбеомрежиустановасоцијалне
заштите.18) Овом уред бом утвр ђу је се мре жа уста но ва со ци јал не 
за шти те ко је пру жа ју услу ге дом ског сме шта ја и цен та ра за по ро-
дич ни сме штај и усво је ње ко је осни ва Ре пу бли ка Ср би ја, од но сно 
ауто ном на по кра ји на, и бли же се уре ђу ју про стор ни рас по ред и 
де лат ност уста но ва ко је пру жа ју услу ге дом ског сме шта ја, њи хо-
ви ка па ци те ти и гру пе ко ри сни ка. Тре ба има ти у ви ду да услу ге у 
за јед ни ци још увек ни су до вољ но раз ви је не, па је те шко го во ри ти 
о мо гућ но сти сма ње ња ка па ци те та до мо ва за сме штај. По треб но 
је, на и ме, прет ход но обез бе ди ти аде кват не усло ве за при јем ко ри-
сни ка со ци јал них услу га у за јед ни цу. Уко ли ко ко ри сни ци бу ду јед-

16) Пра вил ник о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
8/2011.

17) Пра вил ник о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 42/2013.

18) Уред ба о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 16/2012. и 
12/2013.
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но став но от пу ште ни из уста но ва без мо гућ но сти да се жи вот но и 
рад но укљу че у за јед ни цу, про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је ће већ 
у са мом по чет ку би ти не у спе шан. 

5.5.Међусекторскасарадња

Ка да се ра ди о раз во ју услу га у за јед ни ци тре ба има ти у ви-
ду члан 58 За ко на, ко ји уре ђу је да се, пу тем про то ко ла о са рад њи, 
за ви сно од по тре ба ко ри сни ка, услу ге со ци јал не за шти те мо гу пру-
жа ти исто вре ме но и ком би но ва но са услу га ма ко је пру жа ју обра-
зов не здрав стве не и дру ге уста но ве. Ти ме се на сто ји да се оства ри 
ме ђу сек тор ска са рад ња из ме ђу со ци јал ног и здрав стве ног или дру-
гих сек то ра. У прак си, ме ђу сек тор ска са рад ња вр ло сла бо функ ци-
о ни ше, што до во ди до кон фу зи је ко ри сни ка у сми слу ко ри шће ња 
услу га и до не а де кват ног збри ња ва ња осо ба са мен тал ним смет-
ња ма. Про то кол, као вр ста до ку мен та, ни је оба ве зу ју ћи, а ни сам 
За кон не на ла же оба ве зно за кљу чи ва ње про то ко ла. У том сми слу, 
ме ђу сек тор ску са рад њу је по треб но ре а ли зо ва ти на не ки дру ги на-
чин. Уго вор је, по фор ми, сли чан про то ко лу, али се од ње га раз-
ли ку је по са др жи ни. Про то ко лом се ре гу ли шу пра ви ла по на ша ња, 
док уго вор пред ста вља са гла сност во ље две или ви ше стра на ра-
ди по сти за ња не ког прав ног деј ства. Про то ко ли су оп шти јег и ма-
ње оба ве зу ју ћег ка рак те ра, а уго во ри пре ци зно де фи ни шу пра ва и 
оба ве за уго вор них стра на и по сле ди це ко је про из и ла зе из њи хо вог 
не ис пу ње ња.19) У том сми слу би тре ба ло ме ђу сек тор ску са рад њу 
евен ту ал но де фи ни са ти уго во ром или не ким оба ве зу ју ћим прав-
ним ак том.

За кон уре ђу је по сту пак за ко ри шће ње услу га со ци јал не за-
шти те. По сту пак спро во ди Цен тар за со ци јал ни рад. Во ди тељ 
слу ча ја или струч ни тим про це њу ју да ко ри сник има по тре бу за 
услу гом со ци јал не за шти те, и та да Цен тар за со ци јал ни рад из да је 
ко ри сни ку Упут за ко ри шће ње услу ге. Упу том се ко ри сник упу-
ћу је на ко ри шће ње услу ге у уста но ву со ци јал не за шти те, од но-
сно код овла шће ног пру жа о ца услу ге со ци јал не за шти те. Из глед 
и са др жи ну упу та за ко ри шће ње услу ге про пи су је ми ни стар над-
ле жан за со ци јал ну за шти ту. Овај пра вил ник још увек ни је до нет, 
ни ти по сто ји зва нич на фор ма и са др жи на упу та, већ се, за са да, у 
прак си, ли цу из да је ре ше ње за ко ри шће ње услу ге. По ред упу та за 
ко ри шће ње услу ге, би ло би до бро про пи са ти и упут за усме ре ну 
про це ну ка здрав стве ном или дру гом сек то ру. На и ме, вр ло че сто 

19) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Оперативнопланира-
њеуцентримазасоцијалнирад, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, 
стр. 31
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Цен тар за со ци јал ни рад има по тре бу за про це ном ста ња кли јен та, 
ко ју би про це ну тре ба ло да да здрав стве ни или дру ги струч ни рад-
ник. Кли јент се та да упу ћу је на не фор ма лан на чин у здрав стве ну 
уста но ву, при че му здрав стве на уста но ва не ма оба ве зу да при ми 
ту осо бу, да да усме ре ну про це ну, ни ти има про пи сан рок у ко ме 
тре ба да од го во ри. То збри ња ва ње ко ри сни ка и по сао рад ни ка у 
Цен тру за со ци јал ни рад чи ни те жим, јер им је усме ре на про це на 
по треб на и то у од ре ђе ним ро ко ви ма. Због то га би би ло ко ри сно 
у со ци јал ну и здрав стве ну под за кон ску ре гу ла ти ву уне ти од ред бе 
ко је де фи ни шу упут за усме ре ну про це ну, оба ве зност од го во ра на 
упут и ро ко ве у ко ји ма тре ба оба ви ти усме ре ну про це ну. Рад Цен-
тра за со ци јал ни рад је уре ђен Правилникомоорганизацији,нор-
мативимаистандардимарадаЦентразасоцијалнирад.20)При-
ли ком при је ма, на осно ву оба вље ног ин тер вјуа са под но си о цем 
зах те ва цен тру, струч ни рад ник на при је му у Цен тру за со ци јал ни 
рад до но си од лу ку да ли ће под но си о ца упу ти ти на дру ге над ле жне 
слу жбе у за јед ни ци или ће под не сак и при јем ни лист про сле ди ти 
ру ко во ди о цу слу жбе (члан 46). И члан 47 уре ђу је да ће, ако оце-
ни да цен тар ни је над ле жан за при јем под не ска, слу жбе но ли це на 
при је му оба ве сти ти о то ме под но си о ца и упу ти ти га дру гој слу жби 
или ор га ну над ле жном за при јем. Ниг де, ме ђу тим, ни је уре ђе но чи-
ме се под но си лац/кли јент упу ћу је дру гој слу жби, од но сно ка ква је 
по ве за ност цен тра и дру гих со ци јал них, здрав стве них или дру гих 
слу жби у за јед ни ци. То би тре ба ло ре ши ти на фор ма лан на чин - 
овим пра вил ни ком или пра вил ни ком у обла сти за шти те мен тал ног 
здра вља у за јед ни ци, ка ко би се по сту пак упу ћи ва ња фор ма ли зо-
вао, и ка ко кли јен ти не би би ли у не до у ми ци ко ме да се обра те, а 
дру ге слу жбе у не до у ми ци да ли да при хва те кли јен те или не.

5.6.Надзор

Чла ном 21 За ко на се уре ђу је да се у обла сти со ци јал не за-
шти те вр ши ин спек циј ски над зор, над зор над ра дом, као и над зор 
над струч ним ра дом уста но ва со ци јал не за шти те у скла ду са за-
ко ном. Над зор над ор га ни ма ко ји ма су пре не та јав на овла шће ња 
у вр ше њу тих овла шће ња, пре ма чла ну 166 За ко на, оба вља ми ни-
стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту (од но сно над ле жни ор ган 
ауто ном не по кра ји не, ка да се ра ди о има о ци ма јав них овла шће ња 
на те ри то ри ји по кра ји не) у скла ду са За ко ном о др жав ној упра ви. 
Ме ђу тим, ин спек то ра ко ји би вр ши ли ин спек циј ски над зор има са-
мо 11. До дат но има три ин спек то ра у по кра ји ни и два у Бе о гра ду. 

20) Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да Цен тра за со ци јал ни рад, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011. и 1/2012.
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Са дру ге стра не, пру жа ла ца со ци јал них услу га у си сте му има, пре-
ма не ким про це на ма, око 700. У том сми слу би тре ба ло по ве ћа ти 
број ин спек то ра.

Оба вља ње струч ног над зо ра вр ши се над функ ци о нал ним 
стан дар ди ма, од но сно над тим да ли су ис пу ње ни зах те ви у од но-
су на по што ва ње про пи са них струч них про це ду ра и на ко ри шће-
ње струч них зна ња и ве шти на ко је се при ме њу ју то ком при је ма, 
про це не, пла ни ра ња, пре гле да ефе ка та ре а ли зо ва них ак тив но сти 
и за вр шет ка ра да са ко ри сни ком, на осно ву уви да у струч ну до-
ку мен та ци ју и про цес пру жа ња и ефе ка та услу га. Струч ни над зор 
вр ши Ми ни стар ство, али огра ни че но на од ре ђе не пру жа о це услу-
га: цен тра за со ци јал ни рад, уста но ве за дом ски сме штај и цен тра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср-
би ја од но сно ауто ном на по кра ји на, уста но ве за вас пи та ње де це и 
омла ди не и за во да за со ци јал ну за шти ту. До ду ше, пи та ње је ко ли ко 
је у Ми ни стар ству осо ба овла шће них да се ба ве овим над зо ром. 
Правилниковршењунадзоранадстручнимрадомуустановама
социјалне заштите21) је из 1992. го ди не, да кле не пра ти ва же ћи 
За кон о со ци јал ној за шти ти и сва ка ко је већ за ста рео. Да кле, ни по 
за ко ну, ни у прак си ни ко не ма над ле жност ни ти оба вља струч ни 
над зор над пру жа њем услу га у за јед ни ци. То зна чи да би у прав ну 
ре гу ла ти ву и у прак су тре ба ло уве сти да не ко вр ши струч ни над зор 
функ ци о нал них стан дар да раз ли чи тих пру жа ла ца услу га.

5.7.Вођењеевиденцијаусоцијалнојзаштити

Члан 23 За ко на да је осно ва до но ше њу под за кон ске ре гу ла-
ти ве о вр сти и са др жи ни еви ден ци ја и до ку мен та ци је, на чи ну во-
ђе ња и чу ва ња, ли ци ма овла шће ним за во ђе ње еви ден ци је, ро ко-
ви ма за до ста вља ње и об ра ду по да та ка, по да ци ма ко ји се сма тра ју 
по вер љи вим и дру гим пи та њи ма од зна ча ја за во ђе ње еви ден ци ја. 
Ова кав про пис још ни је до нет. По сто ји про пис из 2008. го ди не22), 
али он не уре ђу је во ђе ње еви ден ци је и до ку мен та ци је за све вр-
сте со ци јал них уста но ва. Би ло би вр ло бит но ажу ри ра ти про пи се о 
во ђе њу еви ден ци ја у со ци јал ној за шти ти, ка ко би се, с јед не стра-
не, имао бо љи увид у ко ри сни ке услу га со ци јал не за шти те и вр сте 
услу га со ци јал не за шти те, а са дру ге стра не пру жи ла бо ља за шти-
та пра ви ма ко ри сни ка со ци јал не за шти те на за шти ту по да та ка о 
лич но сти, а на ро чи то здрав стве них, као осе тљи вих лич них по да та-

21) Пра вил ник о вр ше њу над зо ра над струч ним ра дом у уста но ва ма со ци јал не за шти те, 
Слу жбе ни гла сник РС, 15/92.

22) Пра вил ник о во ђе њу еви ден ци је о ко ри сни ци ма и до ку мен та ци је о струч ном ра ду у 
уста но ва ма со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 59/2008.
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ка ко ји пре ма Законуозаштитиподатакаоличности23), ужи ва ју 
по себ ну за шти ту.  Ово, на ро чи то има ју ћи у ви ду да је елек трон ско 
здрав ство у мно гим европ ским зе мља ма, јед на од обла сти здрав-
стве не за шти те ко ја се нај бр же раз ви ја, јер се ра ди о на сто ја њу да 
се мо дер на ин фор ма ци о на и ко му ни ка ци о на тех но ло ги ја упо тре би 
у ци љу за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на, па ци је на та, здрав стве них 
про фе си о на ла ца, као и кре а то ра здрав стве не по ли ти ке.24)

6.ЗАКОНОЗАШТИТИЛИЦАСАМЕНТАЛНИМ
СМЕТЊАМАИПОДЗАКОНСКИАКТ

Законозаштитилицасаменталнимсметњамапро пи су је 
чла ном 12 да пси хи ја триј ске уста но ве и до мо ви здра вља обра зу ју 
по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це ко је оба вља ју по сло ве за шти те 
мен тал ног здра вља у за јед ни ци, те да ће вр сте и бли жи усло ви за 
обра зо ва ње ових је ди ни ца про пи са ти ми ни стар под за кон ским ак-
том, што је и учи ње но Правилникомоврстииближимусловимаза
образовањеорганизационихјединицаиобављањепословазашти-
те менталног здравља у заједници.25) За кон, да кле, пред ви ђа да 
ће се, тзв.“цен три за мен тал но здра вље“ осни ва ти у здрав стве ним 
уста но ва ма при мар ног и тер ци јар ног ни воа. Стра ни те о ре ти ча ри, 
ина че, сма тра ју да збри ња ва ње слу ча је ва ли ца са мен тал ним смет-
ња ма у зе мља ма са ма лим ре сур си ма тре ба да бу де у над ле жно сти 
при мар не здрав стве не за шти те, што пре по ру чу је и Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја.26)

Правилникомоврстииближимусловимазаобразовањеор-
ганизационих јединицаиобављањепослова заштитементалног
здрављаузаједници де фи ни шу се ис кљу чи во струк ту рал ни стан-
дар ди (ка дро ви, про стор, опре ма), док стан дар ди ква ли те та (функ-
ци о нал ни стан дар ди) из о ста ју. Пра вил ник не де фи ни ше струч не 
по ступ ке, ни ти пра ва ко ри сни ка, па се мо же ре ћи да има па тер на-
ли стич ки при ступ. 

23) За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 
68/2012. и  107/2012.

24) Мар та Сје ни чић, „Прав на пи та ња уво ђе ња елек трон ске здрав стве не до ку мен та ци је у 
Ср би ји“, Правниживот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 9/2008, стр.  333-347

25) Пра вил ник о вр сти и бли жим усло ви ма за обра зо ва ње ор га ни за ци о них је ди ни ца и оба-
вља ње по сло ва за шти те мен тал ног здра вља у за јед ни ци, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
106/2013. 

26) Gra ham Thor nic roft, Ge or ge Szmu kler, Kim T. Mu e ser, Ro bert E. Dra ke, Ibidem, стр. 109
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Пра вил ник уре ђу је днев не услу ге у за јед ни ци (днев ни бо-
ра вак за ли ца са мен тал ним смет ња ма, днев ни цен три за ста ри ја 
ли ца, за шти ће не ку ће или ста но ве, удру же ња ко ри сни ка услу га и 
дру го) и пред ви ђа до но ше ње про то ко ла о са рад њи са дру гим слу-
жба ма и ин сти ту ци ја ма у за јед ни ци. Ор га ни зо ва ње и усло ви за 
пру жа ње ових услу га ни су де таљ ни је раз ра ђе ни. Осим то га, ове 
услу ге се де ли мич но по кла па ју са услу га ма ко је се пру жа ју у со ци-
јал ном сек то ру, па оста је отво ре но пи та ње у ка квој су ко ре ла ци ји 
те две гру пе и ка да су ко ри сни ци упу ће ни на јед не, а ка да на дру ге. 
Ова ква (не)уре ђе ност мо же ство ри ти при лич ну по мет њу код ко ри-
сни ка и до при но си не тран спа рент но сти си сте ма услу га. 

7.ЗАКОНОПРОФЕСИОНАЛНОЈ
РЕХАБИЛИТАЦИЈИИЗАПОШЉАВАЊУ

ОСОБАСАИНВАЛИДИТЕТОМ

Закономопрофесионалнојрехабилитацијиизапошљавању
особасаинвалидитетом уре ђу ју се: под сти ца ји за за по шља ва ње 
ра ди ства ра ња усло ва за рав но прав но укљу чи ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том на тр жи ште ра да; про це на рад них спо соб но сти; про фе-
си о нал на ре ха би ли та ци ја; оба ве за за по шља ва ња осо ба са ин ва ли-
ди те том; усло ви за осни ва ње и оба вља ње де лат но сти пред у зе ћа за 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том и дру гих по себ них об ли ка за по шља ва ња и рад ног ан га жо-
ва ња осо ба са ин ва ли ди те том; дру га пи та ња од зна ча ја за про фе-
си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том.

Пра ва утвр ђе на овим за ко ном оства ру је осо ба са ин ва ли ди-
те том ко ја има, из ме ђу оста лог, про це ње ну рад ну спо соб ност (члан 
4). Зах тев за про це ну рад не спо соб но сти се под но си ор га ни за ци ји 
над ле жној за по сло ве за по шља ва ња. Ме ђу тим, да би се јед ној осо-
би про це њи ва ла рад на спо соб ност, она мо ра да има бар де ли мич ну 
по слов ну спо соб ност. 

Чла ном 34  За кон уре ђу је по себ не об ли ке за по шља ва ња и 
рад ног ан га жо ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. То су: 1) пред у зе ћа за 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том; 2) рад ни цен три и 3) со ци јал но пред у зе ће и ор га ни за ци ја. 
Пред у зе ћа за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и рад ни цен три су 
ма ло де таљ ни је уре ђе ни овим За ко ном. Со ци јал но пред у зе ће је вр-
ло оскуд но ре гу ли са но. Но, тре нут но је у на цр ту Пред лог Закона
осоцијалномпредузетништвуизапошљавањуусоцијалнимпреду-
зећима. Јав ност је, до ду ше, на црт За ко на оце ни ла као не а де ква тан, 
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не до ре чен, не ја сан и у су прот но сти са кон цеп том со ци јал ног пред-
у зет ни штва, као и са на чи ном на ко ји је овај ва жан кон цепт пре по-
знат да нас у све ту,  пре све га у Европ ској Уни ји.27)

8.ЗАКОНОВАНПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУИПОРОДИЧНИЗАКОН

Услов про це не рад не спо соб но сти и рад ног ан га жо ва ња и 
ин клу зи је осо ба са мен тал ним смет ња ма је по сто ја ње њи хо ве пот-
пу не или бар де ли мич не по слов не спо соб но сти. Ма те ри јал на и 
про це сна ма те ри ја по сто ја ња, ли ше ња и вра ћа ња по слов не спо соб-
но сти уре ђу је се Закономованпарничномпоступкуи Породичним
законом. Пре ма Породичномзакону, пот пу но по слов но не спо соб-
на ли ца у до ма ћем пра ву су ли ца до 14 го ди на жи во та. Де ли мич ну 
по слов ну спо соб ност у до ма ћем прав ном по рет ку има ју ли ца од 14 
до 18 го ди на, тзв. ста ри ји ма ло лет ни ци. Пре ма чла ну 11 Породич-
ног закона, пот пу на по слов на спо соб ност се сти че са 18 го ди на. 
Пот пу но по слов но спо соб на ли ца мо гу да за кљу чу ју све прав не 
по сло ве. 

Пот пу но се ли ша ва по слов не спо соб но сти пу но лет но ли це 
ко је због бо ле сти или смет њи у пси хо-фи зич ком раз во ју ни је спо-
соб но за нор мал но ра су ђи ва ње, те због то га ни је у ста њу да се са мо 
ста ра о се би и о за шти ти сво јих пра ва и ин те ре са (члан 146 По-
родичногзакона). Пу но лет но ли це ко је због бо ле сти или смет њи 
у пси хо-фи зич ком раз во ју сво јим по ступ ци ма не по сред но угро жа-
ва соп стве на пра ва и ин те ре се или пра ва и ин те ре се дру гих ли-
ца мо же би ти де ли мич но ли ше но по слов не спо соб но сти. Суд ском 
од лу ком о де ли мич ном ли ше њу по слов не спо соб но сти од ре ди ће 
се прав ни по сло ви ко је ли це де ли мич но ли ше но по слов не спо соб-
но сти мо же, од но сно не мо же са мо стал но пред у зи ма ти (члан 147 
Породичногзакона).

Пре ма Законуованпарничномпоступку, по сту пак за ли ше ње 
по слов не спо соб но сти по кре ће и во ди суд по слу жбе ној ду жно сти, 
као и по пред ло гу ор га на ста ра тељ ства (цен тра за со ци јал ни рад), 
брач ног или ван брач ног су пру жни ка, де те та или ро ди те ља ли ца.  
По сту пак се по кре ће и по пред ло гу дру гих ли ца на ве де них у за ко-
ну. Пред лог за по кре та ње по ступ ка мо же да ста ви и са мо ли це ко је 
тре ба ли ши ти по слов не спо соб но сти, ако мо же да схва ти зна че ње 
и прав не по сле ди це свог пред ло га. Суд ис пи ту је да ли је пу но лет но 

27) Ме ђу на род на Ин тер нет мре жа - EurAc tiv.rs: http://www.eurac tiv.rs/ljud ska-pra va/5976-
pro ble ma tian-pred log-za ko na-o-so ci jal nom-pred u zet ni tvu, 24.06.2014.
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ли це пре ма сте пе ну спо соб но сти за нор мал но ра су ђи ва ње у ста њу 
да се са мо бри не о сво јим пра ви ма и ин те ре си ма. По ред са слу ша-
ња са мог ли ца ко је се ли ша ва по слов не спо соб но сти и дру гих ли ца 
ко је за кон од ре ђу је, као до каз мо ра да бу де из ве ден и пре глед од 
нај ма ње два ле ка ра од го ва ра ју ће спе ци јал но сти ко ји ће да ти на лаз 
и ми шље ње о ду шев ном ста њу и спо соб но сти за ра су ђи ва ње тог 
ли ца. На осно ву свих из ве де них до ка за суд до но си од лу ку о ли ше-
њу по слов не спо соб но сти. Суд од лу чу је и о вра ћа њу пот пу не или 
де ли мич не по слов не спо соб но сти ка да пре ста ну раз ло зи за ли ше-
ње, од но сно огра ни че ње по слов не спо соб но сти. Пре ма не дав ним 
из ме на ма Законаованпарничномпоступку суд мо же ре ше њем од-
ре ди ти да ли це пре ма ко ме се во ди по сту пак, при вре ме но али нај-
ду же 30 да на, бу де сме ште но у здрав стве ну уста но ву. Из ме на ма За-
ко на је, та ко ђе, уве де но да ће, у ре ше њу ко јим је од лу чио о ли ше њу 
по слов не спо соб но сти, суд од ре ди ти рок у ко ме ће се про ве ри ти да 
ли по сто је раз ло зи за да ље тра ја ње из ре че не ме ре, а ко ји не мо же 
би ти ду жи од три го ди не.28) То би зна чи ло да суд на три го ди не, по 
слу жбе ној ду жно сти по кре ће по сту пак у ко ме се ис пи ту је по сто ја-
ње по слов не спо соб но сти, уко ли ко то не по кре не не ко од за ин те ре-
со ва них ли ца. Ако по сту пак по кре не суд по слу жбе ној ду жно сти, 
то зна чи да ће тро шко ве по ступ ка сно си ти др жа ва.

Пре ма За ко ну, у ре ше њу ко јим се ли це де ли мич но ли ша ва 
по слов не спо соб но сти, суд је ду жан да на осно ву ре зул та та ме ди-
цин ског ве шта че ња од ре ди вр сту по сло ва ко је то ли це мо же са мо-
стал но пред у зи ма ти по ред по сло ва на ко је је за ко ном овла шће но. 
Ова кво ре ше ње је до ста огра ни ча ва ју ће по ли це ко је се ли ша ва по-
слов не спо соб но сти. Тре ба ло би, за пра во, од ре ди ти вр сту по сло ва 
ко је то ли це не мо же да оба вља, што би зна чи ло да све оста ле по-
сло ве мо же.

По ред ва же ћих за кон ских ре ше ња ва ља по ме ну ти и на црт 
Законаоразлозимаипоступкуограничењаизаштитепојединач-
нихправаислободаМи ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња ра ђен на осно ву мо де ла за ко на Цен тра за уна-
пре ђи ва ње прав них сту ди ја.29) Нај бит ни је од ли ке овог на цр та су 
да не по сто ји мо гућ ност пот пу ног ли ше ња по слов не спо соб но сти 
и да се по слов на спо соб ност пре и спи ту је на сва ких го ди ну да на. 
По сто ји још низ ре ше ња ово га на цр та ко ја пи та њу по слов не спо-

28) Из ме не За ко на о ван пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/2014.

29) Са ша Га јин, “Мо дел За ко на о раз ло зи ма и по ступ ку огра ни че ња и за шти те по је ди них 
пра ва и сло бо да“, До си је сту дио: http://cups.rs/wp-con tent/uplo ads/2010/03/Mo del-za ko-
na-o-raz lo zi ma-i-po stup ku-ogra ni%C4%8De nja-i-za%C5%A1ti te-po je di nih-pra va-i-slo bo-
da.pdf, 2.9.2014
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соб но сти при сту па ју са ста но ви шта за шти те људ ских пра ва и ко ја 
би на ци о нал ни прав ни си стем при бли жи ла Конвенцијиоправима
особасаинвалидитетом, ко ју је Ср би ја усво ји ла, прав ним си сте-
ми ма раз ви је них зе ма ља Евро пе, као и ста во ви ма те о ри је ових зе-
ма ља. Сма тра се, на и ме, да је по се до ва ње по слов не спо соб но сти 
од кључ ног зна ча ја за љу де са мен тал ним смет ња ма, у со ци јал ном 
окру же њу. Не до ста так по слов не спо соб но сти пред ста вља за њих 
ве ли ку ба ри је ру у до но ше њу од лу ка у од ре ђе ним обла сти ма жи-
во та: од лу чи ва ње о соп стве ним фи нан си ја ма и имо ви ни, пра во на 
од лу чи ва ње где и са ким да жи ви, пра во да ра ди, да пот пи су је уго-
во ре, да по ди же де цу, да гла са, да са чи ни те ста мент и слич но. То 
су пра ва на од лу ке ко ја су дру ги ма за га ран то ва на и ко ја дру ги љу ди 
узи ма ју здра во за го то во. 30)

9.ЗАКОНОПОТВРЂИВАЊУКОНВЕНЦИЈЕ
ОПРАВИМАОСОБАСАИНВАЛИДИТЕТОМ

Чла ном 12Законаопотврђивањуконвенцијеоправимаосо-
ба са инвалидитетом уре ђу је се, из ме ђу оста лог, да су др жа ве 
стра не уго вор ни це ду жне да при зна ју да осо бе са ин ва ли ди те том 
оства ру ју сво ју по слов ну спо соб ност рав но прав но са дру ги ма у 
свим аспек ти ма жи во та, те да су ду жне да пре ду зму од го ва ра ју ће 
ме ре ка ко би осо ба ма са ин ва ли ди те том омо гу ћи ле до ступ ност по-
мо ћи ко ја им мо же би ти по треб на у оства ри ва њу њи хо ве по слов не 
спо соб но сти. Др жа ве су оба ве зне да се свим ме ра ма ко је се од-
но се на оства ри ва ње по слов не спо соб но сти пру же од го ва ра ју ће и 
ефи ка сне га ран ци је ра ди спре ча ва ња зло у по тре бе сход но ме ђу на-
род ном пра ву ко је се од но си на људ ска пра ва. Та кве га ран ци је ће 
обез бе ди ти да се ме ра ма ко је се од но се на оства ри ва ње по слов не 
спо соб но сти по шту ју пра ва, во ља и при о ри те ти од но сне осо бе, као 
и да не до ђе до су ко ба ин те ре са и не при ме ре ног ути ца ја, да бу ду 
про пор ци о нал не и при ла го ђе не окол но сти ма од но сне осо бе, у нај-
кра ћем мо гу ћем тра ја њу и да под ле жу ре дов ном пре и спи ти ва њу 
над ле жног не за ви сног и не при стра сног ор га на или суд ског те ла. 
Др жа ве ће, та ко ђе, пред у зе ти све од го ва ра ју ће и ефи ка сне ме ре ка-
ко би се осо ба ма са ин ва ли ди те том обез бе ди ла јед на ка пра ва да 
бу ду вла сни ци имо ви не или да је на сле ђу ју, да кон тро ли шу сво је 
фи нан си је и да има ју рав но пра ван при ступ бан кар ским кре ди ти ма, 
хи по те кар ним зај мо ви ма и дру гим об ли ци ма фи нан сиј ског кре-
ди ти ра ња, као и да осо бе са ин ва ли ди те том не бу ду ли ше не сво-

30) Gra ham Thor nic roft, Ge or ge Szmu kler, Kim T. Mu e ser, Ro bert E. Dra ke, Ibidem, стр. 236.
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је имо ви не не чи јом са мо во љом. Ова Кон вен ци ја, од но сно За кон о 
по твр ђи ва њу Кон вен ци је да је, да кле, усме ре ње у ко ме тре ба ићи у 
сми слу ре а ли за ци је људ ских пра ва осо ба са мен тал ним смет ња ма.
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LEGALFRAMERELEVANTFORDEINSTITUTI
ONALISATIONOFTHEPERSONSWITHMEN

TALANDINTELLECTUALDISABILITIES

Resume

Na ti o nal le gal fra me re gu la ting the sta tus of the per sons with 
men tal di sa bi li ti es is qu i te de fi ned. It com pri ses the parts re gu la ting ca-
re abo ut the se per sons thro ugh the pro cess of de in sti tu ti o na li za tion and 
so cial in clu sion. The se parts are, ho we ver, scat te red, i.e. the re is no one 
do cu ment as a plan of DI of per sons with men tal di sa bi li ti es, nor the re 
is an obli ga tion of the par ti ci pants in the system to act in one di rec tion 
and to co o pe ra te bet we en sec tors. 

Dif fe rent stra te gi es show the sta tes in ten tion to be se ri o usly en-
ga ged with the pro cess of de in sti tu ti o na li za tion and so cial in clu sion of 
the per sons with men tal di sa bi li ti es. Be ing obli ga tory, Law on so cial 
ca re is re le vant for this con text. It pro vi des the ba sis for enac tment of 
le gal do cu ments re gu la ting fi nan cial fra me for DI: Dec ree on spe cial 
tran sfers, Pro gram of so cial ca re im pro ve ment, Met ho do logy of set ting 
the so cial ca re ser vi ces pri ces, which are to be enac ted. Law al so pro vi-
des the ba sis for the chan ge of the Dec ree on the so cial ca re in sti tu ti ons 
net work, by li mi ting the re si den tial in sti tu ti ons ca pa ci ti es, i.e. by re du-
cing the ad mis sion in du ring DI pro cess. 
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Law ena bles the enac tment of the Ru le bo ok on de ta i led con di ti-
ons and stan dards for de li very of the so cial ca re ser vi ces, which re gu-
la tes mi ni mal struc tu ral and fun cti o nal stan dards. Ru le bo ok is enac ted 
in 2013 and it al so spe ci fi es the sup por ted ho u sing and daily ser vi ces in 
the com mu nity. The se ser vi ces are ho we ver al so re gu la ted by the Ru le 
bo ok on the sorts and de ta i led con di ti ons for set ting the or ga ni za ti o nal 
units and per for ming the ac ti vi ti es of the men tal he alth pro tec tion in the 
com mu nity. The re fo re, the se two Ru le bo oks sho uld be put in ac cor dan-
ce, sin ce di scre pancy bet we en he alth and so cial re gu la tion can con fu se 
users and con tri bu te to the lack of tran spa rency of the ser vi ce system. 

Law at tempts to re gu la te in ter sec to ral co o pe ra tion thro ugh pro-
to cols. Pro to col is not an obli ga tory do cu ment and the Law it self do es 
not im po se its obli ga tory sig ning. The re fo re, in te sec to ral co o pe ra tion 
sho uld be re a li zed in so me ot her way: thro ugh con tract or ot her obli ga-
tory le gal act. It wo uld al so be use ful to de fi ne as obli ga tory the re fer ral 
for spe ci fic as ses sment di rec ted to wards he alth or ot her sec tor. To get her 
with this re fer ral, the obli ga tory re spon se and de a dli nes for the spe ci fic 
as ses sment sho uld be le gally de fi ned. Re la tion of the Cen ter for so cial 
work and ot her so cial, he alth or ot her ser vi ces in the com mu nity sho-
uld be de fi ned in the for mal way. Thus, the cli ents wo uld ha ve the cle ar 
pic tu re to whom to ad dress, and the ser vi ces in the com mu nity wo uld 
cle arly know which the ir obli ga ti ons are. 

Law do es not re gu la te the bo di es com pe tent for pro fes si o nal sur-
ve il lan ce over the de li very of ser vi ces in the com mu nity, nor do es this 
com pe ten ce exist in prac ti ce. The re fo re this sur ve il lan ce over the fun-
cti o nal stan dards of the dif fe rent ser vi ce pro vi ders sho uld be le gally 
re gu la ted. 

Re gu la tion on ke e ping re cords in so cial ca re sho uld be up da ted, 
in or der to ha ve bet ter in sight in to the so cial ca re ser vi ce users and so-
cial ca re ser vi ces and in or der to pro vi de bet ter pro tec tion of per so nal 
da ta to the so cial ca re ser vi ce users. 

For the pur po se of the wor king en ga ge ment of the per sons with 
men tal di sa bi li ti es which ha ve at le ast par tial le gal ca pa city, it is ne-
ces sary to enact Law on so cial en tre pre ne ur ship and em ployment in 
so cial en ter pri ses. Ac cor ding to the Law on non li ti gi o us pro ce du res, 
co urt is obli ged to spe cify the sort of ac ti vi ti es this per son can do in de-
pen dently. This so lu tion sho uld be chan ged, so that co urt spe ci fi es the 
sort of ac ti vi ti es this per son can not per form. This wo uld mean that all 
ot her ac ti vi ti es it can per form. 

The abo ve men ti o ned pro po sals re la te to dif fe rent le gal re gu la ti-
ons. The re fo re it wo uld be use ful to ma ke a DI plan on the sta te le vel, 
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i.e. in ter sec to ral le vel. This plan wo uld com pri se all pro blems and so-
lu ti ons from the spe ci fic sphe re. De in sti tu ti o na li za tion of the per sons 
with men tal di sa bi li ti es is not only the task of so cial, but al so of he alth 
sec tor, em ployment sec tor, lo cal mu ni ci pa li ti es, co urts, po li ce, etc. The-
re fo re, the par ti ci pa tion and synchro ni zed en ga ge ment of all the se sta-
ke hol ders are of the key im por tan ce.
Keywords:  de in sti tu ti o na li za tion, so cial in clu sion, per sons with men tal di sa-

bi li ti es, in ter sec to ral co o pe ra tion, stra tegy, law.
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