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 Савремени системи се све више окрећу деци и креирању друштва
по мери базичних развојних потреба деце, како би се обезбедио

развој свих потенцијала деце и младих особа. 

Трансформација институција за смештај у систему социјалне
заштите  и развој алтернативних облика заштите,

група аутора, Београд 2004.



Водич за управне одборе у установама социјалне заштите за смештај деце 5Водич за управне одборе у установама социјалне заштите за смештај деце 5

Поштована колегинице, поштовани колега, 

Честитамо Вам на именовању у Управни одбор! 

Драго нам је што сте добили прилику да радите у области социјалне заштите деце у 
Србији, и то деце на резиденцијалном смештају. Ова публикација намењена је вама, 
председницима и члановима управних одбора у установама социјалне заштите за 
смештај деце. 

Пред Вама је озбиљан посао. Уверени смо да сте свесни озбиљности тог посла и да сте 
се дужности у Управном одбору прихватили са жељом да дате свој допринос и лични 
печат унапређењу квалитета живота деце која се налазе на смештају у Вашој установи. 

Деца која се налазе у Вашој установи имају различите потребе. Нећемо да их набрајамо 
нити ћемо теоретисати о њима. Само желимо да споменемо оне дечје потребе које ће, 
надамо се, привући Вашу пажњу. 

љубав 

Дете има потребу да буде вољено и да га људи из његовог окружења цене и поштују. Није 
нам потребно знање из психологије да бисмо ово разумели. Треба само да погледамо 
у себе. Прија нам када нас људи воле, цене и поштују! Исто је са сваким дететом које 
је ту поред Вас, под кровом под којим седите на састанку, расправљате о ситним или 
крупним питањима и доносите одлуке. Желимо да приликом сваког гласања о некој 
тачки дневног реда, при свакој одлуци на чије доношење утичете, помислите на то 
колико ће Ваш поступак допринети показивању љубави и поштовања према сваком 
детету у установи. 

припадање 

Дете има потребу за припадањем. Оно жели да буде део заједнице, уског круга блиских 
особа, али и ширег круга оних на које је упућено. Дете, заправо, жели да буде прихваћено 
у средини у којој живи. Ни за то нам није потребно знање из психологије. Поново је 
довољно да погледамо у себе. Лепо се осећамо када негде припадамо и када смо 
прихваћени, зар не? Прија нам што смо део породице, тима у радној средини… Прија 
нам и када смо уважени чланови Управног одбора. Ми желимо да у свакој прилици, 
када дођете у своју установу, покажете да прихватате свако дете које сретнете у 
дворишту или на ходнику. Јер знате да оно ту припада… бар неко време… током кога 
сте ви спремни да учините све да се баш то дете осећа прихваћеним и добродошлим. 
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живот у породици 

Дете има право и потребу да живи у породици. За живот у породици каже се да је 
живот у природном окружењу. Ни ову потребу детета није тешко разумети. Погледајмо 
по трећи пут у себе. Сећања из детињства на живот у породици најчешће буде лепе 
емоције. Тај емоционални пртљаг који смо стекли живећи у породици током детињства 
јесте наш кредит за читав живот, у важној валути — у осећањима, дубоким и топлим 
сентиментима. 

Немојте заборавити да дете у 
„Вашој” установи треба да буде 
привремено и што краће. Само 
док се не обезбеди боравак 
у породици, биолошкој или 
хранитељској. Или док се дете 
не осамостали. Привременост 
односно краткотрајност боравка 
детета у институцији не брине 

професионалце који свој радни век и своје стручне капацитете посвећују раду у 
установи социјалне заштите за смештај деце. То не треба да брине ни Вас, као некога 
ко ради у управном одбору социјалне институције. Сви ви имате и те како много посла, 
и имаћете га — ако увек будете свесни да дете има потребу да живи у породици и да ви 
дајете свој допринос да свако дете које се тренутно налази у вашој институцији изађе 
што пре из ње. 

* * * 

Драга колегинице, драги колега,

Овом публикацијом желимо да Вам помогнемо да што боље обављате свој сложен и 
одговоран посао. 

У њој ћете наћи информације које сматрамо важним за Ваш посао. 

Желимо вам пријатно читање и пуно успеха у раду. 

Срдачно Ваши, 

Владан Јовановић
и  Сузана Пауновић 

Ако сместите дете у добру породицу,Ако сместите дете у добру породицу,
у крају с пристојним комшилуком, у крају с пристојним комшилуком, 
дакле са здравим окружењем, ако детету дакле са здравим окружењем, ако детету 
омогућите прикладан школски програм, омогућите прикладан школски програм, 
физичку рекреацију и стручно вођене физичку рекреацију и стручно вођене 
третмане, дете ће свакако стећи бољи третмане, дете ће свакако стећи бољи 
осећај за благостање и прихватљиво осећај за благостање и прихватљиво 
понашање.понашање.
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Зашто је ова публикација написана 

Реформа у области социјалне заштите у Србији започела је 2001. године. Тадашње 
Министарство за социјална питања формирало је тимове за израду стратешких 
реформских пројеката. Један од тимова бавио се трансформацијом институција за 
смештај у систему социјалне заштите и развојем алтернативних облика заштите, за све 
кориснике, па и за децу. 

Верификација и формализација петогодишњег рада реформских тимова садржана 
је у Стратегији развоја социјалне заштите, документу усвојеном на седници Владе 
Републике Србије и објављеном у Службеном гласнику РС, број 108/05 од 6. 12. 2005. 

Најважнији актер у имплементацији те стратегије је Министарство рада и социјалне 
политике Републике Србије, али се она не може спровести без учешћа других учесника, 
тј. социјалних актера. 

Социјални актери који су нарочито битни 
у процесу имплементације Стратегије јесу 
нека министарства (нпр. министарства 
надлежна за питања државне управе и 
локалне самоуправе, просвете, правде, 
здравља), јавне службе из области социјалне заштите (установе социјалне заштите), 
локалне самоуправе те удружења грађана (невладине организације). 

Унапређени систем социјалне заштите треба да буде састављен од мреже социјалних 
услуга доступних кориснику који за њима има потребе. Доступност услуга, између 
осталог, значи да корисник велики број услуга добија тамо где живи — у локалној 
заједници. 

Деци која имају потребу за неком 
услугом социјалне заштите услуга се по 
правилу обезбеђује у локалној заједници 
како би деца остала у породичном 
окружењу или како би се што пре вратила 
из институционалног у породично 
окружење. 

Деци која се налазе на смештају у резиденцијалним установама морају се обезбедити 
услови за адекватно становање, задовољавање основних животних потреба, приступ 
здравственој заштити и одговарајућем образовању. Деца на институционалном 
смештају морају живети у безбедном, здравом и подстицајном окружењу. Такође, 

Установе социјалне заштите за Установе социјалне заштите за 
смештај деце важни су социјални смештај деце важни су социјални 
актери за реализацију Стратегије актери за реализацију Стратегије 
реформе социјалне заштите. реформе социјалне заштите. 

Деци се морају обезбедити различите Деци се морају обезбедити различите 
социјалне услуге у заједници, социјалне услуге у заједници, 
како оној која живе у породици како оној која живе у породици 
(биолошкој или хранитељској), тако (биолошкој или хранитељској), тако 
и деци која се тренутно налазе у и деци која се тренутно налазе у 
резиденцијалним установама. резиденцијалним установама. 
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услуге домског смештаја пружају се детету и младој особи тако да омогућавају 
припрему за повратак у биолошку породицу, одлазак у хранитељску породицу односно 
припрему за самосталан живот. 

Да би се све ово постигло, стручни радни-
ци и сарадници у свим областима рада, 
па и они у резиденцијалним установама 
за децу, морају професионално и савесно 
да обављају свој посао. Они ће свој 
посао обављати боље уколико се развије 
одговарајућа организациона култура у 
институцији у којој раде. 

У свакој резиденцијалној установи за децу 
на унапређење организационе културе 

утиче менаџмент — директор, његови најближи сарадници, али и орган управљања 
(управни одбор). Управни одбор има и друге важне улоге и надлежности о којима ће 
касније бити више речи. 

Заправо, управни одбори у резиденцијалним установама за децу представљају важне 
учеснике у унапређењу система социјалне заштите у Србији. Они су један од важних 
механизама за обезбеђење свих наведених услова који омогућавају квалитетан живот 
деце у установи и обезбеђење услуга у заједници. 

 

Садржај организационе културе Садржај организационе културе 
представљају заједничка схватања представљају заједничка схватања 
чланова колектива о значају ствари, чланова колектива о значају ствари, 
догађаја и појава. догађаја и појава. 

Организациона култура односи Организациона култура односи 
се на једнако схватање вредности, се на једнако схватање вредности, 
прихватање истих норми и прихватање истих норми и 
понашања по прихваћеном понашања по прихваћеном 
обрасцу.обрасцу.

Управни одбори у резиденцијалним установама за децу Управни одбори у резиденцијалним установама за децу 
морају утицати на обезбеђење услова за адекватно становање морају утицати на обезбеђење услова за адекватно становање 
деце, задовољавање њихових основних животних потреба, деце, задовољавање њихових основних животних потреба, 
као и за стварање безбедног, здравог и подстицајног као и за стварање безбедног, здравог и подстицајног 
окружења за боравак деце. окружења за боравак деце. 
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Деца 

У средишту нашег интересовања је дете. Иако је ова публикација намењена 
председницима и члановима управних одбора, самим тим што говоримо о управним 
одборима у установама социјалне заштите за смештај деце, најпре желимо да 
напоменемо неколико важних ствари о деци. 

Деца као рањива група

Деца се често одређују као рањива група. 

Сама чињеница физичке слабости деце, њихове телесне незрелости, али и недостатка 
знања и искуства, децу чини у знатној мери зависном од одраслих из њихове околине. 

Деца су рањива и услед недостатка политичке и економске моћи, као и грађанских 
права у друштву. Она по правилу немају приступ новцу, немају право гласа, а често 
немају ни могућности да изразе своје мишљење, па отуда ни да доведу у питање одлуке 
које се доносе у њихово име. 

Права детета 
Недостатак моћи нарочито се испољава код деце која припадају рањивој групи самим 
тим што су деца, а додатно и због што су без родитељског старања или са сметњама 
у развоју. У специфичној средини у којој ова деца живе, попут институција социјалне 
заштите, она су нарочито рањива. 

Дете — стари и нови приступи 

До деведесетих година XX века дефинисање детињства је напредовало од одређивања 
деце као пасивних бића која карактерише друштвени контекст (породица, школа, 
институције социјалне и дечје заштите, друштво) до усмерености ка активном учешћу 
деце у том контексту. 

Патерналистички однос према детету био је распоређен између родитеља и државе. 
Таква оријентација подразумева ангажованост друштва да обезбеди оно што је за децу 
добро, али не узима обзир аутономију воље деце, тј. потребу да деца сама одлучују шта 
је добро за њих. 
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Концептом права детета изграђује се посебан правни субјективитет детета и уводи се 
принцип најбољег интереса детета, који је у основи заштитничког односа породице и 
друштва према детету. Међутим, даљи развој концепта права детета преноси тежиште 
са заштите детета на заштиту његових права. 

Дете је рањиво већ због својих карактеристика: физичке Дете је рањиво већ због својих карактеристика: физичке 
слабости, телесне незрелости, недостатка знања и искуства. слабости, телесне незрелости, недостатка знања и искуства. 
Ово чини тзв. инхерентну рањивост детета. Ово чини тзв. инхерентну рањивост детета. 

Дете је рањиво и због карактеристика свог положаја Дете је рањиво и због карактеристика свог положаја 
у друштву: недостатка политичке и економске моћи, у друштву: недостатка политичке и економске моћи, 
непотпуних грађанских права, финансијске зависности.непотпуних грађанских права, финансијске зависности.
То су разлози за тзв. структуралну рањивост детета. То су разлози за тзв. структуралну рањивост детета. 

Концептом права детета уводи се принцип најбољег интереса Концептом права детета уводи се принцип најбољег интереса 
детета, о чијем остварењу води рачуна свако ко одлучује о детета, о чијем остварењу води рачуна свако ко одлучује о 
питањима која се тичу детета. Друштво је ангажовано да питањима која се тичу детета. Друштво је ангажовано да 
доноси одлуке у најбољем интересу детета, али уз уважавање доноси одлуке у најбољем интересу детета, али уз уважавање 
аутономије воље детета и његово учешће у доношењу одлуке.аутономије воље детета и његово учешће у доношењу одлуке.
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Конвенција о правима детета 

Права детета су на међународном плану призната бројним међународним документима 
од којих је свакако најзначајнији Конвенција Уједињених нација о правима детета из 
1989. године. 

Усвајање Конвенције је био резултат дугог процеса 
који је почео пола века пре него што је предлог за 
састављање овог међународног инструмента о 
правима детета званично поднет 1979. године.

Конвенцијом о правима детета установљен је каталог права деце и она у међународно 
право уводи признавање аутономије личности детета. То значи да дете улази у центар 
свих збивања која се њега тичу и да у њима учествује активно изражавајући своје 
мишљење. Државе односно владе имају највећу одговорност за остваривање права 
детета.

Република Србија је држава уговорница 
Конвенције о правима детета и оба њена 
протокола: Факултативног протокола о 
продаји деце, дечијој проституцији и дечијој 
порнографији и Факултативног протокола о 
учешћу деце у оружаним сукобима.

У Србији се међународни уговори непосредно примењују. Уколико закони којима се 
уређују питања у вези са остваривањем права деце нису усклађени са Конвенцијом о 
правима детета, Конвенција се може непосредно применити.

Права детета су посебна Права детета су посебна 
у односу на универзална у односу на универзална 
права човека. Она уживају права човека. Она уживају 
самосталну заштиту. самосталну заштиту. 

Конвенција Уједињених нацијаКонвенција Уједињених нација
о правима детета је најзначајнији о правима детета је најзначајнији 
међународни уговор у области међународни уговор у области 
права детета. Она је обавезујући права детета. Она је обавезујући 
правни документ. правни документ. 

Чином потписивања држава исказује спремност да Чином потписивања држава исказује спремност да 
преузме обавезе, али када ратификује овај међународни преузме обавезе, али када ратификује овај међународни 
уговор, онда то значи да је обавезе и преузела.уговор, онда то значи да је обавезе и преузела.
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Основни принципи Конвенције о правима детета

Право на живот, опстанак и развој. Стране уговорнице признају да свако дете самим 
чином рођења има право на живот и обавезују се да ће обезбедити у највећој могућој 
мери опстанак и развој детета. 

Право на уважавање најбољег интереса детета. У свим активностима које се тичу 
деце, без обзира на то да ли их предузимају јавне или приватне институције социјалног 
старања, судови, административни органи или законодавна тела, најбољи интереси 
детета имаће првенствени значај. Државе уговорнице се обавезују да детету обезбеде 
такву заштиту и бригу која је неопходна за његову добробит, узимајући у обзир права 
и обавезе његових родитеља, законских старатеља или других појединаца који су 
правно одговорни за дете, и у том циљу ће предузети све одговарајуће законодавне и 
административне мере. Државе уговорнице ће обезбедити да се институције, службе 

и установе одговорне за бригу 
или заштиту деце прилагоде 
стандардима које су утврдили 
надлежни органи, посебно у 
области сигурности, здравља, 
у погледу броја и подобности 
особља, као и стручног надзора.

Право на недискриминацију детета. Државе уговорнице се обавезују да ће поштовати 
права утврђена Конвенцијом и да ће сваком детету које се налази под њиховом 
јурисдикцијом обезбеђивати та права, без икакве дискриминације и без обзира на 
расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално, 
етничко или социјално порекло, имовинско стање, сметње у развоју, рођење или други 
статус детета, његовог родитеља или законског старатеља. Државе уговорнице се 
обавезују да ће предузети све одговарајуће мере како би се обезбедила заштита детета 
од свих облика дискриминације или кажњавања заснованих на статусу, активностима, 
израженом мишљењу или уверењу дететових родитеља, законских старатеља или 
чланова породице.

Право на партиципацију детета. Државе уговорнице ће детету које је способно да 
формира своје мишљење обезбедити право на слободно изражавање тог мишљења 
о свим питањима која се тичу детета, с тим што се мишљењу детета посвећује дужна 
пажња у складу са узрастом и зрелошћу детета. У том циљу детету ће се посебно 
пружити могућност да буде саслушано у свим судским и административним поступцима 
који се тичу детета, било непосредно било преко заступника или одговарајућег органа, 
на начин који је у складу са процесним правилима националног закона.

Основни принципи Конвенције о правима Основни принципи Конвенције о правима 
детета истичу право детета на живот, детета истичу право детета на живот, 
опстанак и развој, уважавање најбољег опстанак и развој, уважавање најбољег 
интереса детета, недискриминацију, интереса детета, недискриминацију, 
изражавање и уважавање мишљења изражавање и уважавање мишљења 
детета, тј. партиципацију детета.детета, тј. партиципацију детета.
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Конвенција Уједињених нација о правима детета Конвенција Уједињених нација о правима детета 

први пут дефинише основна права детета, први пут дефинише основна права детета, 

садржи потпуни каталог права детета, садржи потпуни каталог права детета, 

деци свеобухватно обезбеђује грађанска, политичка, економска, деци свеобухватно обезбеђује грађанска, политичка, економска, 
социјална и културна права, социјална и културна права, 

захтева да сва права детета буду суштинска, недељива, међусобно зависна захтева да сва права детета буду суштинска, недељива, међусобно зависна 
и једнака,и једнака,

захтева од сваке државе чланице да предузме све мере да заштите права захтева од сваке државе чланице да предузме све мере да заштите права 
детета и да сваком детету обезбедидетета и да сваком детету обезбеди

право на живот у породичној средини и право на алтернативну бригу,право на живот у породичној средини и право на алтернативну бригу,

право на заштиту од злостављања и занемаривања,право на заштиту од злостављања и занемаривања,

право на заштиту од мучења, окрутног поступања, кажњавања и право на заштиту од мучења, окрутног поступања, кажњавања и 
незаконитог лишења слободе,незаконитог лишења слободе,

право на заштиту од свих видова експлоатације,право на заштиту од свих видова експлоатације,

права из социјалне заштите.права из социјалне заштите.

Конвенција Уједињених нација о правима детета Конвенција Уједињених нација о правима детета 

први пут дефинише основна права детета, први пут дефинише основна права детета, 

садржи потпуни каталог права детета, садржи потпуни каталог права детета, 

деци свеобухватно обезбеђује грађанска, политичка, економска, деци свеобухватно обезбеђује грађанска, политичка, економска, 
социјална и културна права, социјална и културна права, 

захтева да сва права детета буду суштинска, недељива, међусобно зависна захтева да сва права детета буду суштинска, недељива, међусобно зависна 
и једнака,и једнака,

захтева од сваке државе чланице да предузме све мере да заштите права захтева од сваке државе чланице да предузме све мере да заштите права 
детета и да сваком детету обезбедидетета и да сваком детету обезбеди

право на живот у породичној средини и право на алтернативну бригу,право на живот у породичној средини и право на алтернативну бригу,

право на заштиту од злостављања и занемаривања,право на заштиту од злостављања и занемаривања,

право на заштиту од мучења, окрутног поступања, кажњавања и право на заштиту од мучења, окрутног поступања, кажњавања и 
незаконитог лишења слободе,незаконитог лишења слободе,

право на заштиту од свих видова експлоатације,право на заштиту од свих видова експлоатације,

права из социјалне заштите.права из социјалне заштите.
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Права детета у Србији 

Породични закон је основни домаћи законски пропис који уређује скуп питања у 
области права детета. Породични закон је објављен у Службеном гласнику Републике 
Србије број 18/2005 и почео је да се примењује 1. јула 2005. године. 

Овај закон је тако уређен да се у 
домаће законодавство први пут уводи 
појам права детета. Према њему, 

родитељско право постоји само у мери која је потребна за заштиту личности, права 
и интереса детета. Родитељско право происходи из родитељских дужности, оно је 
изведено из дужности родитеља према детету. 

Порекло. Дете, без обзира на узраст, има 
право да зна ко су му родитељи. Право 
детета да зна ко су му родитељи може 
бити ограничено само Породичним 
законом. Дете које је навршило 15. годину 
живота и које је способно за расуђивање 
може извршити увид у матичну књигу 
рођених и у другу документацију која се 
односи на његово порекло.

Живот са родитељима. Дете има право 
да живи са родитељима и право да се 
родитељи о њему старају пре свих других. 
Право детета да живи са родитељима 
може се ограничити само судском одлуком 
када је то у најбољем интересу детета. Суд 
може донети одлуку о одвајању детета 
од родитеља ако постоје разлози да се 
родитељ потпуно или делимично лиши 
родитељског права или у случају насиља у породици. Дете које је навршило 15. годину 
живота и које је способно за расуђивање може одлучити са којим ће родитељем живети.

Лични односи. Дете има право да одржава личне односе са родитељем са којим не 
живи. Право детета да одржава личне односе са родитељем са којим не живи може 
се ограничити само судском одлуком када је то у најбољем интересу детета. Суд може 
донети одлуку о ограничавању права детета да одржава личне односе са родитељем 
са којим не живи ако постоје разлози да се тај родитељ потпуно или делимично лиши 

Породични закон је основни домаћи Породични закон је основни домаћи 
извор права детета у Србији.извор права детета у Србији.

Свако је дужан да се руководи Свако је дужан да се руководи 
најбољим интересом детета у свим најбољим интересом детета у свим 
активностима које се тичу детета.активностима које се тичу детета.

Држава има обавезу да предузима Држава има обавезу да предузима 
све мере потребне за заштиту детета све мере потребне за заштиту детета 
од занемаривања, од физичког, од занемаривања, од физичког, 
сексуалног и емоционалног сексуалног и емоционалног 
злостављања те од сваке врсте злостављања те од сваке врсте 
експлоатације.експлоатације.

Држава има обавезу да поштује, Држава има обавезу да поштује, 
штити и унапређује права детета.штити и унапређује права детета.

Држава је дужна да детету без  Држава је дужна да детету без  
родитељ-ског старања обезбеди родитељ-ског старања обезбеди 
заштиту у поро-дичној срединизаштиту у поро-дичној средини
увек када је то могуће.увек када је то могуће.
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родитељског права или у случају насиља у породици. Дете које је навршило 15. годину 
живота и које је способно за расуђивање може одлучити о одржавању личних односа са 
родитељем са којим не живи. Дете има право да одржава личне односе и са сродницима 
и другим лицима са којима га везује посебна блискост ако ово право није ограничено 
судском одлуком.

Развој детета. Дете има право да му се пруже најбољи могући животни и здравствени 
услови како би могло да се развија правилно и потпуно. Дете које је навршило 15. 
годину живота и које је способно за расуђивање може дати пристанак за предузимање 
медицинског захвата. 

Образовање детета. Дете има право на образовање у складу са својим способностима, 
жељама и склоностима. Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за 
расуђивање може одлучити коју ће средњу школу похађати.

Мишљење. Дете које је способно да формира своје мишљење има право на слободно 
изражавања тог мишљења.

Породичним законом дефинисано је право дететаПородичним законом дефинисано је право детета

да зна своје порекло,да зна своје порекло,

да живи са родитељима,да живи са родитељима,

да одржава личне односе са родитељима, сродницима и другим лицима да одржава личне односе са родитељима, сродницима и другим лицима 
са којима га везује посебна блискост,са којима га везује посебна блискост,

на правилан и потпун развој,на правилан и потпун развој,

на образовање,на образовање,

на изражавање мишљења.на изражавање мишљења.

Детету на смештају у установи социјалне заштите не сме се ускратити Детету на смештају у установи социјалне заштите не сме се ускратити 
ниједно од наведених права. И дете из резиденцијалне установе има право ниједно од наведених права. И дете из резиденцијалне установе има право 
да живи са својим родитељима ако је то могуће односно ако је у складу са да живи са својим родитељима ако је то могуће односно ако је у складу са 
његовим најбољим интересом.његовим најбољим интересом.
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О чему се мора водити рачуна приликом заштите права детета 

Мултиресорски приступ. Заштита деце и породица захтева мултиресорски приступ 
који обухвата одговарајућа министарства, центре за социјални рад, невладине 
организације и друге актере унутар локалних заједница. Ове различите организације 

и службе имају важну улогу у пружању 
подршке деци и породицама, под 
условом да делују координисано како 
би обезбедили целовиту заштиту и 
бригу за свако дете. 

Заштита права деце 
Избегавање непотребног раздвајања детета и родитеља. Раздвајање деце од њихових 
породица може имати озбиљне и негативне последице на развој детета. Раздвајање 
може утицати и на способност детета да успоставља блиске односе са другима, 
може ослабити или уништити његов лични и породични идентитет, као и припадност 
заједници и ускратити му неформалну подршку коју обично пружа шира породица или 
заједница из које дете потиче. 

Мере се фокусирају на то да се 
избегне непотребно раздвајање 
деце од њихових породица тако што 
се обезбеђују адекватне услуге за 

подршку деци и породицама. Ако се сматра да је раздвајање у складу са најбољим 
интересима детета, примениће се проактиван приступ како би се одржао контакт 
детета са његовом породицом (обезбеђивање принципа породичног континуитета 
и принципа блискости). Важно је истаћи да треба улагати значајне напоре да се дете 
врати у своју биолошку породицу када је то у његовом најбољем интересу.

Интегрална заштита детета обезбеђује Интегрална заштита детета обезбеђује 
се мултиресорским приступом и се мултиресорским приступом и 
координацијом различитих актеракоординацијом различитих актера
у заједници. у заједници. 

Дете ће се одвојити од родитеља само Дете ће се одвојити од родитеља само 
уколико је то у складу са његовим уколико је то у складу са његовим 
најбољим интересима. најбољим интересима. 

Локална координација и планирање заједничких акција у вези са заштитом Локална координација и планирање заједничких акција у вези са заштитом 
деце могу се дефинисати и разрадити путем заједничких меморандума, деце могу се дефинисати и разрадити путем заједничких меморандума, 
споразума, протокола или других аката који надлежне органе, службе и друге споразума, протокола или других аката који надлежне органе, службе и друге 
организације обавезују на усклађено и правовремено деловање у сваком организације обавезују на усклађено и правовремено деловање у сваком 
појединачном случају.појединачном случају.
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Збрињавање засновано на породичном моделу. Познато је да готово сваки облик 
институционалног смештаја може резултирати негативним последицама по развој 
деце, што се посебно односи на млађу децу, као и на ситуације када дете проводи 
велики број година у институцији. 

Смештај у породицу потенцијално 
нуди сваком детету индивидуалну 
бригу, заштиту и љубав особе која је 
у улози родитеља, као и прилику да 

се дете научи улогама унутар породице и заједнице. Детету на породичном смештају 
омогућава се да учествује у свакодневним активностима у породици и широј заједници. 
Тако ће се дете боље припремити за осамостаљивање, тј. боље ће се припремити да се 
носи са свакодневним ситуацијама у самосталном животу. 

Планирање и праћење квалитета заштите детета. Индивидуални планови заштите, 
засновани на целовитој процени дететових потреба, и периодичне ревизије ових планова, 
у којима ће учествовати дете и све особе од важности у његовом збрињавању, обезбеђују 
да се фокус задржи на критеријумима прихватљивог смештаја детета: да ли одређени 

вид збрињавања испуњава потребе 
детета, да ли су потребне промене, шта 
се догађа у породици детета и како ће 
се детету помоћи у осамостаљивању. 

Оснаживање деце и особа које о њима брину. Деца треба да буду свесна својих права 
и држава је обавезна да их о њиховим правима информише. Деца ће се третирати не 
само као носиоци властитих права, већ и као особе које могу имати активну улогу у 
сопственој заштити и збрињавању. 

Алтернативна породична брига и Алтернативна породична брига и 
заштита обезбедиће се детету које не заштита обезбедиће се детету које не 
може да живи са својим родитељима.може да живи са својим родитељима.

Периодична ревизија свих аспеката Периодична ревизија свих аспеката 
смештаја детета обавеза је институција смештаја детета обавеза је институција 
које се брину о детету. које се брину о детету. 

У случају раздвајања детета од породице, у потпуности се уважава У случају раздвајања детета од породице, у потпуности се уважава 
право детета на контакт са оба родитеља.право детета на контакт са оба родитеља.

За децу која се издвајају из породице, уз испуњење законских За децу која се издвајају из породице, уз испуњење законских 
претпоставки, предност ће имати смештај у хранитељску претпоставки, предност ће имати смештај у хранитељску 
породицу, а у случају потребе за трајним решењем, усвајање.породицу, а у случају потребе за трајним решењем, усвајање.

Ревизија је потребна да би се потврдило да ли су најбољи Ревизија је потребна да би се потврдило да ли су најбољи 
интереси детета и даље водећи принцип, као и да ли се интереси детета и даље водећи принцип, као и да ли се 
мишљење детета уважава при његовом збрињавању.мишљење детета уважава при његовом збрињавању.
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Важно је и оснаживање родитеља и других особа 
које о деци брину, што им може помоћи да се 
на одговарајући начин носе са проблемима са 
којима се суочавају и да се активно укључе у 
планирање и ревизију мера и услуга.

Заштита деце од насиља. Код деце смештене ван родитељског дома и лишене 
родитељске заштите постоји већи ризик да буду изложена занемаривању, злостављању, 
експлоатацији и насиљу. То захтева да одговорне особе у установи социјалне заштите 

за смештај деце предузму све мере и 
активности како би дете које је доживело 
насиље или особа која зна за то могли да 
им се обрате ради пружања одговарајуће 
заштите и подршке. 

Оснаживање деце и особа које Оснаживање деце и особа које 
се брину о деци, дужност је се брину о деци, дужност је 
професионалаца у социјалној професионалаца у социјалној 
заштити. заштити. 

Установа за смештај деце мора Установа за смештај деце мора 
заштити дете од злостављања, заштити дете од злостављања, 
занемаривања, експлоатације и занемаривања, експлоатације и 
насиља. насиља. 

Да се подсетимоДа се подсетимо

Приликом заштите права детета увек водимо рачунаПриликом заштите права детета увек водимо рачуна
о поштовању и примени принципа: о поштовању и примени принципа: 

најбољег интереса детета,најбољег интереса детета,

недискриминације,недискриминације,

партиципације детета.партиципације детета.
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Социјална политика

Социјалну заштиту као врсту друштвене 
делатности укратко ћемо представити тако 
што ћемо најпре дати неколико напомена о 
социјалној политици као контексту у коме се 
организује социјална заштита. 

Социјална политика је делатност којом се усмеравају социјалне појаве и решавају 
социјални проблеми, односно делатност која треба да неутрализује, у оквиру 
економских могућности, последице егзистенцијалне несигурности. Социјална 
политика обухвата шири систем мера од социјалне сигурности и социјалне заштите. 
Она представља систем институција, организованих друштвених акција, односа и 
мера којима се задовољавају одређене потребе које се не могу задовољавати путем 
тржишта. 

Социјална заштита
Поље деловања социјалне политике обухвата образовање, здравство, рад и 
запошљавање, пензијско осигурање, инвалидско осигурање, популациону политику, 
становање, културу и спорт те социјалну заштиту и социјалну сигурност. 

Социјална политика је средство Социјална политика је средство 
подстицања и усмеравања промена подстицања и усмеравања промена 
у друштву.у друштву.

Социјална држава Социјална држава 

Држава има редистрибутивну улогу која се остварује кроз развој услуга, Држава има редистрибутивну улогу која се остварује кроз развој услуга, 
установа и бенефиција у социјалној сфери, као и деловањем путем креирања установа и бенефиција у социјалној сфери, као и деловањем путем креирања 
пореског система.пореског система.

Држава води политику солидарности према социјално осетљивим групама, Држава води политику солидарности према социјално осетљивим групама, 
па стога спроводи редистрибуцију дохотка. па стога спроводи редистрибуцију дохотка. 
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Шта је социјална заштита

Социјална заштита се може дефинисати као орга-
низована друштвена делатност од јавног интереса 
која се обавља како би се ојачале способности 
грађана за самосталан и продуктиван живот у 
заједници те спречило настајање и отклањање 
последица социјалне искључености. 

Циљеви социјалне заштите су:

достизање или одржавање минималне материјалне сигурности и независности у 
задовољавању животних потреба грађана,

обезбеђивање доступности права и услуга у социјалној заштити,

 изједначавање могућности грађана за самостални живот и активно учешће у 
заједници,

очување и унапређење породичних односа, подстицање породичне и међу-
генерацијске солидарности,

 превенција и отклањање последица злостављања, занемаривања или експлоатације.

Начела социјалне заштите 

У складу са принципима и стандардима савремене професионалне праксе, у социјалној 
заштити се афирмише начело најмање рестриктивног окружења. Поштовањем овог 
начела детету се обезбеђује избор услуга које му омогућавају останак у породици и 
заједници. 

Начела ефикасности, благовремености и континуитета у пружању услуга социјалне 
заштите омогућавају превентивно и благовремено деловање ради спречавања 
настанка или развоја стања која угрожавају задовољавање животних потреба и ометају 
укључивање детета у друштво. 

Начела социјалне заштите стварају оквир за функционално повезано и усклађено 
пружање услуга које пружају целовиту социјалну заштиту грађанима, па и деци, у свим 
животним околностима. 

Социјална заштита је усме-Социјална заштита је усме-
рена ка рањивим групама, рена ка рањивим групама, 
што подразумева и децу која што подразумева и децу која 
имају потребу за одређеном имају потребу за одређеном 
услугом односно мером услугом односно мером 
заштите. заштите. 
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Право на социјалну заштиту 

Сваки грађанин и породица којима је неопходна 
друштвена помоћ и подршка ради савладавања 
социјалних и животних тешкоћа и стварања услова 
за задовољавање основних животних потреба имају 
право на социјалну заштиту у складу са законом. 

Права корисника

Права корисника социјалне заштите одређена су у складу са међународним стандарди-
ма у овој области, који су утврђени ратификованим међународним конвенцијама. 

Право на информације је уско повезано са правом на учешће корисника у доношењу 
одлука. Без учешћа корисника, а када је корисник дете онда и његовог законског 
заступника, у процени њиховог стања и потреба и одлучивања о пружању потребне 
услуге и благовременог добијања свих обавештења која су му потребна за доношење 
одлуке и пристанак на услугу, нема пуноважног пристанка и не може му се пружити 
услуга социјалне заштите, осим у случајевима предвиђеним законом. Корисник и 
његов законски заступник добијају потребну подршку за доношење одлуке у вези са 
коришћењем услуге.

Заштита приватности корисника социјалне заштите има суштински значај за успешност 
предузетих услуга и интервенција те за поштовање личности. Због обелодањивања 
поверљивих података о личности односно о животним околностима и проблемима 
корисника долази до спорова и прекида односа сарадње и поверења који је неопходан 
за ефикасно спречавање, от-
клањање или ублажавање со-
цијалне искључености. Право 
на приватност подразумева да 
се кориснику неће нарушавати 
приватност преко мере нео-
пходне за пружање услуге или 
обезбеђивање права. 

Право на притужбу обезбеђује сваком кориснику односно његовом законском 
заступнику, који није задовољан пруженом услугом, поступком или понашањем особа 
ангажованих у социјалној заштити, да поднесе притужбу надлежном органу. 

Права на социјалну заштиту Права на социјалну заштиту 
обезбеђују се пружањем обезбеђују се пружањем 
услуга социјалне заштите и услуга социјалне заштите и 
материјалном подршком. материјалном подршком. 

Дете има право да, у складу са узрастом и Дете има право да, у складу са узрастом и 
зрелошћу, учествује и даје мишљење у свим зрелошћу, учествује и даје мишљење у свим 
поступцима у којима се одлучује о његовим поступцима у којима се одлучује о његовим 
правима из области социјалне заштите. Овим правима из области социјалне заштите. Овим 
се стварају предуслови и за остваривање се стварају предуслови и за остваривање 
права на слободан избор услуга социјалне права на слободан избор услуга социјалне 
заштите и пружаоца услуга.заштите и пружаоца услуга.



2222 Водич за управне одборе у установама социјалне заштите за смештај деце  Водич за управне одборе у установама социјалне заштите за смештај деце 

Услуге социјалне заштите и материјална подршка

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи грађанима 
и њиховим породицама ради побољшања односно очувања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и ради 

развоја потенцијала корисника за самосталан живот 
у заједници. У различитим развојним документима 
које је усвојила Влада Републике Србије наглашава 
се потреба за развијеним мрежама институција 
и социјалних услуга, које могу да отклоне или 
ублаже основне ризике од сиромаштва, социјалне 
искључености и насиља којима су изложени грађани, 
а посебно деца, немоћни и старије особе.

Систем социјалне заштите подржава и афирмише породицу као најбољи оквир заштите 
детета те подстиче развој хранитељства, усвајања, услуга дневних центара, кућне неге 
и помоћи, као и других услуга социјалне заштите. 

Услуге у социјалној заштити груписане су по сродности: 

 услуге процене и планирања, 

дневне услуге у заједници, 

 услуге подршке за самосталан живот, 

 саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и 

 услуге смештаја. 

Свака од наведених група услуга подразумева конкретне услуге које су усмерене на 
корисника у складу са прокламованим циљевима социјалне заштите. Листа услуга 
подразумева разноврсне, постојеће и нове услуге које су делимично тестиране током 
реформских процеса и усклађене са савременим знањима и праксом и решењима из 
компаративног законодавства и праксе. 

У систему социјалне У систему социјалне 
заштите подстиче се развој заштите подстиче се развој 
разноврсних и увођење разноврсних и увођење 
нових социјалних услуга у нових социјалних услуга у 
заједници и укључивање у заједници и укључивање у 
сферу пружања услуга што сферу пружања услуга што 
више различитих актера. више различитих актера. 

Услуге социјалне заштите се пружају привремено, повремено и/или Услуге социјалне заштите се пружају привремено, повремено и/или 
континуирано, у складу са потребама и најбољим интересом корисника. континуирано, у складу са потребама и најбољим интересом корисника. 

Услуге социјалне заштите се организују као услуге за децу, младе и Услуге социјалне заштите се организују као услуге за децу, младе и 
породицу те као услуге за одрасле и старије кориснике. породицу те као услуге за одрасле и старије кориснике. 
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Право на различите облике материјалне подршке остварује се како би се обезбедили 
егзистенцијални минимум и подршка социјалној укључености појединца и породице. 
Материјалну подршку корисник остварује путем: 

 новчане социјалне помоћи, 

додатка за помоћ и негу другог лица, 

 увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, 

 помоћи за оспособљавање за рад, 

 једнократне новчане помоћи, помоћи у натури и других облика материјалне 
подршке.

Пружаоци услуга социјалне заштите

Надлежни ниво власти, тј. локална самоуправа 
(општина односно град), аутономна покрајина или 
република, у складу са законом, обезбеђује услуге у 
својој надлежности тако што оснива установе социјалне 
заштите, али и путем наручивања и уговарања услуга. 

Наручивање и уговарање услуга је новина која омогућава обезбеђивање потребних 
услуга, првенствено услуга у заједници, и потребан квалитет услуга путем 
компетитивности овлашћених (лиценцираних) организација које желе да се јаве у 
својству пружалаца услуга социјалне заштите. 

Установе социјалне заштите које обављају делатности односно послове пружања услуга 
социјалне заштите сарађују са предшколским, образовним и здравственим установама, 
полицијом, правосудним и другим државним органима, органима територијалне 
аутономије односно органима јединица локалне самоуправе, удружењима те другим 
правним и физичким лицима. Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује 
се првенствено у оквирима и на начин утврђен споразумима о сарадњи. 

Установе социјалне заштите, поред Републике Србије, аутономне покрајине и Установе социјалне заштите, поред Републике Србије, аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе, могу оснивати и друга правна и физичка лица, јединице локалне самоуправе, могу оснивати и друга правна и физичка лица, 
осим центра за социјални рад, завода за социјалну заштиту и установе за осим центра за социјални рад, завода за социјалну заштиту и установе за 
васпитање деце и омладине.васпитање деце и омладине.

Пружаоци услуга Пружаоци услуга 
социјалне заштите социјалне заштите 
могу бити организације могу бити организације 
које су овлашћене које су овлашћене 
(лиценциране).(лиценциране).
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Установе социјалне заштите оснивају се ради остваривања права у области социјалне 
заштите и пружања услуга социјалне заштите, као и ради обављања развојних, 
саветодавних, истраживачких и других стручних послова у социјалној заштити и 
остваривања другог законом утврђеног интереса. 

Установе социјалне заштите и други пружаоци услуга социјалне заштите јесу центар за 
социјални рад, установа за васпитање деце и омладине, пружаоци услуга у заједници, 
услуга породичног смештаја те услуга усвајања и домског смештаја. 

Центар за социјални рад

Центар за социјални рад се с правом сматра најважнијом односно централном 
установом социјалне заштите у постојећем систему социјалне заштите. Њега оснива 
општина, а више општина може основати заједнички центар за социјални рад. 

Када више општина оснива 
заједнички центар за социјални 
рад, у свакој општини организује 
се одељење за непосредно 
пружање услуга грађанима на 
подручју те општине. 

Центри за социјални рад од јуна 2008. године примењују Правилник о организацији, 
нормативима и стандардима рада центра за социјални рад. Према овом правилнику 
о спровођењу социјалне заштите, центри за социјални рад врше јавна овлашћења у 
оквиру којих, у складу са законом, одлучују о:

остваривању права на материјално обезбеђење,

остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећан додатак за 
помоћ и негу другог лица,

остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад,

 остваривању права на смештај у установе социјалне заштите,

остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу,

 хранитељству,

 усвајању,

 старатељству,

Структурне промене у центру за социјални Структурне промене у центру за социјални 
рад, као кључној институцији система рад, као кључној институцији система 
социјалне заштите у Србији, последично социјалне заштите у Србији, последично 
утичу и на промене у осталим сегментима утичу и на промене у осталим сегментима 
овог система.овог система.
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одређивању и промени личног имена детета,

мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права,

мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

Поменутим правилником установљава се низ нових правила која умногоме мењају 
природу центара за социјални рад. Промене на нивоу правила тичу се нове унутрашње 
организације центара. Овим променама центри се прилагођавају новом начину рада, 
а он треба да одговори потребама корисника. Центри за социјални рад у свом раду 
примењују метод вођења случаја. 

Вођење случаја означава системски приступ у социјалном раду који обухвата активности 
процене, аранжирања приступа услугама, планирања, координације, надгледања и 
евалуације услуга које треба да одговоре на потребе конкретног корисника.

Вођење случаја промовише рад на случају у који се улажу стручни ресурси у мери у којој 
то захтева једноставност или сложеност случаја. Другим речима, увек када је могуће (у 
складу са правилима, стандардима и процедурама из правилника) водитељ случаја ће 
претежно самостално, а по потреби у сарадњи са супервизором, проценити потребе 
корисника (који може бити и дете) те са њим и са другим релевантним актерима 
сачинити план услуга које одговарају корисниковим потребама односно потребама 
детета. У захтевнијим случајевима, водитељ случаја ће, у сарадњи са супервизором, 
обавити усмерену процену корисникових/дететових потреба, а при том ће користити 
стручне ресурсе из центра за социјални рад и из окружења, формирајући тако ad hoc 
тим састављен од професионалаца чија стручност и искуство одговарају захтевима 
конкретног задатка.

Поред овога, Правилник промо-
више појединачну одговорност 
(насупрот колективној одговор-
ности која је карактерисала 
досадашњи тимски рад у цен-
трима за социјални рад). 

Водитељ случаја је стручњак у центру за социјални рад задужен за конкретан Водитељ случаја је стручњак у центру за социјални рад задужен за конкретан 
случај, који процењује и координира поступак процене потреба конкретног случај, који процењује и координира поступак процене потреба конкретног 
корисника, предузима мере и координира предузимање мера у заштити корисника, предузима мере и координира предузимање мера у заштити 
корисника и подршци кориснику, користећи потенцијале центра те других корисника и подршци кориснику, користећи потенцијале центра те других 
служби и ресурса у локалној заједници. служби и ресурса у локалној заједници. 

Лична одговорност обезбеђује најбољу Лична одговорност обезбеђује најбољу 
основу за разумевање улоге коју основу за разумевање улоге коју 
професионално делање има у добрим или професионално делање има у добрим или 
лошим институцијама, као најчвршћи лошим институцијама, као најчвршћи 
темељ за повећање одговорности коју би темељ за повећање одговорности коју би 
демократско друштво требало да захтева. демократско друштво требало да захтева. 
(Денис Ф. Томпсон)(Денис Ф. Томпсон)
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Организационе промене тичу се нове унутрашње организације центра, у коме као 
основне организационе јединице постоје службе за непосредан рад са корисницима и за 
друге послове (правне, административно-техничке, рачуноводствене послове, послове 
планирања и развоја). У малом центру за социјални рад може постојати једна служба 
за непосредни рад са корисницима, у већем центру за социјални рад могу постојати 
две службе (за децу и младе те за одрасле и старе), а може бити и више служби које 
одражавају потребе корисника у заједници (нпр. служба за локалне услуге и права). 

Установа за васпитање деце и омладине 

У установи за васпитање деце и омладине спроводе се васпитне мере упућивања у 
васпитну установу, у складу са посебним прописима. 

Стандарди услуга и друга питања значајна за пружање услуга у овој установи ближе се 
уређују подзаконским актом који доноси министар надлежан за социјална питања. 

Центар за породични смештај и усвојење

Центар за породични смештај и усвојење: 

 припрема, процењује и обучава будуће хранитеље и усвојитеље у складу са 
подзаконским актом који доноси министар надлежан за социјална питања, о чему 
извештава надлежни центар за социјални рад, 

 пружа подршку хранитељима односно породицама које пружају услугу смештаја у 
другу породицу и усвојитељима, 

 извештава центар за социјални рад о раду хранитеља и породица које пружају 
услугу смештаја у другу породицу и предлаже мере ради отклањања евентуалних 
пропуста,

обавља друге послове у складу са законом и другим општим актима. 

Центар за социјални рад има и улогу да утиче на стварање или да учествује у Центар за социјални рад има и улогу да утиче на стварање или да учествује у 
стварању мрежа у заједници које систем социјалне заштите чине комплекснијим, стварању мрежа у заједници које систем социјалне заштите чине комплекснијим, 
али способнијим да различитим садржајима квалитетније задовољи потребе али способнијим да различитим садржајима квалитетније задовољи потребе 
детета коме треба обезбедити одговарајућу услугу или меру заштите.детета коме треба обезбедити одговарајућу услугу или меру заштите.
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Други пружаоци услуга 

Други пружаоци услуга социјалне заштите, 
уколико су лиценцирани, могу пружати 
услуге у заједници, услуге породичног 
смештаја те услуге домског смештаја. На 
њихову делатност примењују се одредбе 
Закона о социјалној заштити и прописа 
донетих за његово спровођење.

Услуге домског смештаја детета Услуге домског смештаја детета 
може пружати овлашћена може пружати овлашћена 
(лиценцирана) организација, која (лиценцирана) организација, која 
је по правилу организована као је по правилу организована као 
установа социјалне заштите.установа социјалне заштите.
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Опште напомене о реформи социјалне заштите 

Поштовање и недељивост људских права основни је принцип реформе, чија се 
доследна примена обезбеђује усклађивањем домаћег правног система са усвојеним 
међународним документима и савременом праксом социјалног рада. 

Доступност услуга подразумева 
потребу за развојем услуга 
у најмање рестриктивном 
окружењу како би грађани 

своје потребе приоритетно задовољавали у средини у којој живе, на локалном нивоу. 
Близина услуге и коришћење породичних, комшијских, волонтерских и локалних 
облика удруживања у пружању услуге требало би да омогуће да услуга не искључује 
корисника из социјалних односа у средини у којој живи. Трајање специфичних услуга 
усмерених на ризик треба да буде одређено временом неопходним за оспособљавање 
корисника или побољшањем стања корисника, не искључујући га из редовних услова за 
задовољавање осталих потреба и права. 

Реформа
социјалне заштите 
Партиципација, одговорност и самосталност корисника захтевају да се омогући учешће 
корисника у доношењу одлука о начину задовољавања његових потреба и да он понесе 
одговорност за избор и коришћење сопствених потенцијала. Подршка кориснику 
се пружа како би он активирао потенцијале за самостално задовољавање потреба, 
продуктиван живот у заједници и како би се спречила зависност од социјалних служби.

Континуитет заштите и могућност избора услуга и пружаоца услуга захтевају да се 
развију разноврсне услуге у оквиру јавног, невладиног и приватног сектора. Кориснику 
се благовремено пружа могућност коришћења одговарајуће услуге, у континуитету и 
потребном трајању.

Концепт људских права и права детета Концепт људских права и права детета 
представља оквир реформе социјалне представља оквир реформе социјалне 
заштите у Србији.заштите у Србији.

Систем социјалне заштите треба да буде састављен од мреже услуга доступних Систем социјалне заштите треба да буде састављен од мреже услуга доступних 
кориснику који за њима има потребе. То упућује на један од важних стратешких кориснику који за њима има потребе. То упућује на један од важних стратешких 
праваца реформе социјалне заштите — на децентрализацију социјалне заштите. праваца реформе социјалне заштите — на децентрализацију социјалне заштите. 
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Деца у фокусу 

У оквиру реформе система со-
цијалне заштите посебна пажња 
посвећује се реформама у заштити 
деце: деце лишене родитељског 
старања, деце са сметњама у развоју, деце из социјално угрожених породица, деце из 
породица са поремећеним породичним односима и деце у сукобу са законом. 

Активности теку у два правца — у 
правцу реформисања институција 
које се баве заштитом деце и у 
правцу измена системских закона, 
односно доношења новог Закона о 
социјалној заштити.

Институционални облици збри-
њавања за децу о којој бригу 
нису могли да преузму сродници 

или мреже подршке у оквиру локалне заједнице нису само скупи, него у већини 
случајева немају могућности да деци створе окружење које им је потребно за здраво 
и испуњено одрастање које води у правцу самосталног живота одрасле особе. 
Пракса институционализованог начина збрињавања показала се као неодговарајућа 
и недовољна и у највећем броју случајева не успева да одговори на широк спектар 
потреба деце и допринесе њиховој бољој заштити и остваривању права.

Реформа домова за децу подразуме-
ва промене у организационој 
структури и стандардима стручног 
рада, као и јачање стручних 
капацитета и компетенција запо-
слених у установама за децу. Реформа домова за децу не може, ако је усмерена само 
ка институцији, дати ефекте и повећати квалитет услуга социјалне заштите за децу. 
С друге стране, треба развијати услуге у заједници. Локалне самоуправе имају пред 
собом низ обавеза и послова којима треба да унапреде систем услуга у заједници за 
децу, чиме би се спречило институционално збрињавање деце, али и омогућио излазак 
деце из институција. Сви ови сегменти су потребни и важни када говоримо о реформи 
домова за децу. 

Деца и развој услуга социјалне заштите за Деца и развој услуга социјалне заштите за 
децу представљају приоритете реформе децу представљају приоритете реформе 
социјалне заштите. социјалне заштите. 

Улога домова за децу не своди се само Улога домова за децу не своди се само 
на резиденцијално збрињавање деце. на резиденцијално збрињавање деце. 
Домови постају центри за подршку Домови постају центри за подршку 
деци и породици у локалној заједници. деци и породици у локалној заједници. 

Главне циљеве државе у домену услуга Главне циљеве државе у домену услуга 
социјалне заштите које се односе на децу социјалне заштите које се односе на децу 
и младе представљају рад на превенцији и младе представљају рад на превенцији 
социјалне искључености деце, подршка социјалне искључености деце, подршка 
животу у њиховом природном окружењу, животу у њиховом природном окружењу, 
настојање да се деца, као посебно рањива настојање да се деца, као посебно рањива 
група, заштите од ускраћивања права те група, заштите од ускраћивања права те 
од пружања услуга које се заснивају на од пружања услуга које се заснивају на 
недефинисаним стандардима.недефинисаним стандардима.
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Реформа домова за децу подразумева њихову трансформацију у центре за пружање 
услуга социјалне заштите које се не своде на резиденцијално збрињавање деце. 

Закон о социјалној заштити, као што је то већ истакнуто, заснива се на систему услуга 
социјалне заштите. Као групе услуга дефинисане су, између осталог, дневне услуге 
у заједници (нпр. клуб, дневни боравак, свратиште и друге услуге које подржавају 
боравак детета у породици и непосредном окружењу), услуге подршке за самосталан 
живот (нпр. становање младих уз подршку, обука за самостални живот и друге врсте 
подршке неопходне за активно учешће детета односно младе особе у заједници) 
те саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (ту спадају саветовање, 
породична терапија, медијација, интензивне услуге подршке породици у ситуацији 
кризе, СОС телефони, услуге у одржавању породичних односа и поновног уједињења 
породице, саветовање и обука родитеља, хранитеља и усвојитеља те друге саветодавне 
и едукативне услуге и активности). 

Пред сваким домом за 
децу налази се обавеза 
да сачини конкретан план 
трансформације, у складу 
са свеобухватним планом 
трансформације домова за 
децу на нивоу Републике Србије. Овим плановима треба дефинисати које ће услуге у 
заједници дом развијати и пружати, у складу са потребама у локалној заједници. 

Циљ организационих промена јесте ефикасније остваривање права деце, Циљ организационих промена јесте ефикасније остваривање права деце, 
док прописивање минимума стручних стандарда и перманентна едукација док прописивање минимума стручних стандарда и перманентна едукација 
запослених треба да допринесу квалитетнијем и делотворнијем раду са децом. запослених треба да допринесу квалитетнијем и делотворнијем раду са децом. 

Могућности за увођење нових услуга којима се Могућности за увођење нових услуга којима се 
могу бавити садашњи домови за децу обухватају могу бавити садашњи домови за децу обухватају 
разноврсне услуге у локалној заједници у којој разноврсне услуге у локалној заједници у којој 
се налази дом, а за којима деца и млади имају се налази дом, а за којима деца и млади имају 
потребу. потребу. 

Управни одбори домова за децу имају значајну Управни одбори домова за децу имају значајну 
улогу у трансформацији дома и развоју услуга у улогу у трансформацији дома и развоју услуга у 
заједници. заједници. 
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Обезбеђење домског смештаја детету

Домски смештај пружа се кориснику коме се не могу обезбедити останак у породици, 
услуге у заједници или смештај у другој породици односно ако то није у његовом 
најбољем интересу. 

Детету млађем од три године домски смештај се 
може обезбедити изузетно, с тим што на смештају 
не може провести дуже од два месеца, осим уз 
сагласност министарства надлежног за социјална 
питања. 

Домски смештај деце
Услуге домског смештаја пружају се детету тако да му обезбеђују припрему за повратак 
у биолошку породицу, одлазак у другу породицу односно припрему за самосталан 
живот, у складу са породичним ресурсима, потребама и најбољим интересом детета. 

Домски смештај остварује се упућивањем детета у одговарајућу установу или другу 
овлашћену организацију, у којој се обезбеђују збрињавање (становање, исхрана, 
одевање, нега, помоћ и старање), васпитање и образовање, оспособљавање за одређене 
радне активности и здравствена заштита у складу са посебним прописима, као и 
друге активности социјалног рада. 

Домски смештај обезбеђује се као: 1) стандардни, 2) специјализовани (уз интензивну 
или додатну подршку), 3) ургентни, 4) повремени, 5) други облик домског смештаја, у 
складу са овим законом и подзаконским актом. 

Из до сада представљених карактеристика система социјалне заштите уочљива је 
социјална димензија обавезе државе да брине о детету тако што ће му обезбедити 
смештај у установу социјалне заштите онда када, у законом предвиђеним ситуацијама, 
дете потребу за заштитом одређених права не може да оствари на други начин. 

Детету млађем од три године Детету млађем од три године 
по правилу се не обезбеђује по правилу се не обезбеђује 
смештај у дом.смештај у дом.
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Унапређење услуге институционалног смештаја деце

Минимални стандарди услуга

Нацрти минималних стандарда услуга социјалне 
заштите израђени су 2008. године. Минимални 
стандарди су конципирани тако да се могу при-
мењивати на све пружаоце услуга социјалне за-
штите (у државном, приватном и невладином сек-
тору), да су реални односно оствариви и мерљиви. 

Стандардизација услуга представља велики системски захват у области социјалне 
заштите. У социјалној заштити стандарди се изражавају кроз

 структурне стандарде и 

функционалне стандарде. 

Структурни стандарди (оперативни, средински и персонални стандарди) обухватају 
материјалне и људске ресурсе и процесе управљања у установама социјалне заштите 
и организацијама које пружају услуге. Под материјалним ресурсима подразумевају се 
услови за обезбеђивање социјалних услуга: простор у коме се пружају услуге, физички 
услови рада (уређење простора) и опрема. Људски ресурси се односе на структуру и 

Да се подсетимоДа се подсетимо

Конвенција о правима детета утврђује да је смештај детета у институцију Конвенција о правима детета утврђује да је смештај детета у институцију 
социјалне заштите најрестриктивнији и најмање пожељан облик заштите социјалне заштите најрестриктивнији и најмање пожељан облик заштите 
детета. Овом облику заштите детета треба прибегавати само онда када се детета. Овом облику заштите детета треба прибегавати само онда када се 
детету не може обезбедити други, повољнији облик заштите: смештај у детету не може обезбедити други, повољнији облик заштите: смештај у 
сродничку породицу, смештај у хранитељску породицу или усвојење, ако сродничку породицу, смештај у хранитељску породицу или усвојење, ако 
су за то испуњени законски услови и ако је то у најбољем интересу детета. су за то испуњени законски услови и ако је то у најбољем интересу детета. 
Поред тога, и када се прибегне смештају детета у установу социјалне заштите, Поред тога, и када се прибегне смештају детета у установу социјалне заштите, 
смештај се увек сматра привременим видом збрињавања детета и надлежни смештај се увек сматра привременим видом збрињавања детета и надлежни 
органи тј. установе (центар за социјални рад и установа у којој је дете на органи тј. установе (центар за социјални рад и установа у којој је дете на 
смештају) увек морају трагати за другим, повољнијим обликом заштите смештају) увек морају трагати за другим, повољнијим обликом заштите 
детета. Свим побројаним облицима заштите детета треба прибегавати детета. Свим побројаним облицима заштите детета треба прибегавати 
секундарно, што значи да је примарна обавеза, најпре центра за социјални секундарно, што значи да је примарна обавеза, најпре центра за социјални 
рад, да се детету обезбеди повратак у примарну породицу увек када је то рад, да се детету обезбеди повратак у примарну породицу увек када је то 
могуће и када је то у интересу детета. могуће и када је то у интересу детета. 

Минимални стандарди Минимални стандарди 
идентификују минималнеидентификују минималне
и оствариве захтеве да би и оствариве захтеве да би 
се достигао квалитет услуга се достигао квалитет услуга 
социјалне заштите.социјалне заштите.
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број запослених стручних радника у односу на број корисника и обим посла, као и на 
структуру помоћног особља. Структурни стандарди се односе и на организацију рада 
која треба да омогући стварање флексибилних организационих структура како би се на 
најбољи начин ангажовали људски и материјални ресурси, као и на сарадњу са другим 
организацијама које пружају услуге у локалној заједници. 

Функционални стандарди јесу стандарди процеса и функција. Они одређују вредносне, 
квантитативне и квалитативне димензије стручних поступака и услуга. Такође, њима 
се одређује садржај услуге, критеријуми за коришћење услуга те начин и методе 
процене, планирања, пружања и престанка коришћења услуга. 

Појам стандарда је нераскидиво повезан са појмом Појам стандарда је нераскидиво повезан са појмом квалитетаквалитета. Стандарди . Стандарди 
представљају договорене исказе о мерама квалитета услуга и они у себи представљају договорене исказе о мерама квалитета услуга и они у себи 
садрже уграђене механизме којима се обезбеђује квалитет њихове примене. садрже уграђене механизме којима се обезбеђује квалитет њихове примене. 

Стандарди су незаобилазна база у достизању квалитета услуга, а томе Стандарди су незаобилазна база у достизању квалитета услуга, а томе 
доприносе на следеће начине: доприносе на следеће начине: 

 дају основу за непристрасан и транспарентан приступ праћењу и контроли дају основу за непристрасан и транспарентан приступ праћењу и контроли 
квалитета,квалитета,

преводе политику у праксу,преводе политику у праксу,

објашњавају функције и сврху рада (стандарди представљају јасне објашњавају функције и сврху рада (стандарди представљају јасне 
индикације за пружаоце услуга о захтевима који се пред њих постављају), индикације за пружаоце услуга о захтевима који се пред њих постављају), 

преводе очекивања јавности, корисника и запослених у социјалној преводе очекивања јавности, корисника и запослених у социјалној 
заштити у конкретне и реалистичне (контексту прилагођене) исказе,заштити у конкретне и реалистичне (контексту прилагођене) исказе,

 дају допринос квалитетним исходима кроз охрабривање корисника да дају допринос квалитетним исходима кроз охрабривање корисника да 
активно учествују (стандарди јачају позиције корисника да процене своја активно учествују (стандарди јачају позиције корисника да процене своја 
права и да ли су услуге које су добили адекватне и квалитетне),права и да ли су услуге које су добили адекватне и квалитетне),

 доприносе ефикасности захваљујући својој мерљивости и дају основу за доприносе ефикасности захваљујући својој мерљивости и дају основу за 
систематизацију базе података,систематизацију базе података,

одређују основе и приоритете за усавршавање особља.одређују основе и приоритете за усавршавање особља.
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Минимални стандарди услуге смештаја детета 

Минималним стандардима услуге смештаја детета у резиденцијалној установи 
дефинишу се сврха услуге, приоритетне групе тј. приоритетни корисници услуге, 
спецификација тј. садржај услуге те минимални структурни и минимални функционални 
стандарди услуге. 

Сврха услуге институционалног смештаја деце и младих који не живе са својим 
породицама јесте обезбеђивање привременог смештаја, чиме им се пружају временски 
ограничени смештај, подршка и припрема за одржив независан живот. Услуге подршке 
које установа пружа у потпуности су усмерене на припрему деце и младих за повратак у 
биолошке породице, одлазак у хранитељске породице, усвојење или за оспособљавање 
да се као независне одрасле особе интегришу у локалну заједницу у најкраћем могућем 
року. Рад са децом и младима усмерен је на задовољавање њихових краткорочних и 
средњорочних потреба, развијање практичних вештина неопходних у свакодневном 
животу, успостављање самопоштовања и поверења у односима са другима. 
Институционални смештај обухвата и обезбеђивање образовних, здравствених, 
културно-забавних, спортских и рекреативних услуга у партнерству са институцијама 
у локалној средини. 

Приоритетне групе. Услуга институционалног смештаја привремено је доступна деци 
и младима који не живе са својим породицама од рођења, најдуже до завршетка 
редовног школовања у случајевима када за дете или младу особу није могућ или 
пожељан ванинституционални облик смештаја. Деца узраста до 7 година могу бити 
смештена у институције најдуже три месеца, осим уколико им није обезбеђен смештај 
са родитељем или уколико није обезбеђен други прописани услов. Институционални 
смештај привремено је доступан и деци и младима:

 са лаким, умереним и тешким интелектуалном оштећењима и вишеструким 
оштећењима,

 са проблемима у друштвеном понашању или у сукобу са законом.

Овој деци и младима се обезбеђују привремени институционални смештај и фокусирани 
рехабилитациони програми. 

Спецификација услуге. Институционалним услугама обезбеђују се сигуран смештај за 
децу и младе, социјалне услуге из делатности институције и окружење у коме су доступне 
разноврсне социјалне, здравствене, културно-забавне, спортске и рекреативне услуге у 
складу са идентификованим потребама. Установа обезбеђује програме који су посебно 
прилагођени могућностима и интересовањима корисника. Услуге институционалног 
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смештаја пружају се на начин који обезбеђује одржавање највишег нивоа независности 
и самосталног функционисања. За потребе корисника које институција не обезбеђује 
могу се по уговору ангажовати и други појединци односно службе у заједници, на начин 
који не ремети задовољавање потреба других корисника и функционисање установе у 
целини. Услуге институционалног смештаја пружају се у оквиру приватног и државног 
сектора. Ова спецификација примењује се на све услуге институционалног смештаја. 

Услуге институционалног смештаја које реализује институција обухватају следеће 
активности:

Пријемна процена која се обавља пре смештаја корисника у институцију. 
Претпријемне активности и процена усмерени су на утврђивање чињеница 
неопходних за планирање припреме пријема, смештаја и прилагођавања на нову 
средину. Потенцијални корисници биће у потпуности информисани о врсти и начину 
пружања услуга. На основу непосредног разговора са корисником те са значајним 
особама из његовог окружења и на основу других извора процењује се

 став корисника и других значајних особа према смештају у институцију и 
очекивања од тога,

 потребе и способности потенцијалног корисника, 

 да ли друге услуге или службе у заједници могу на потпунији начин да задовоље 
потребе корисника.

Ургентни пријем обезбеђује се у ситуацијама када боравак у дотадашњем окружењу 
угрожава живот, здравље и безбедност корисника. 

 Пријемна процена у ситуацијама ургентног пријема обавља се након пријема.

 Процена се обавља након пријема и периодично током смештаја уз највеће могуће 
учешће корисника и старатеља, уколико је релевантно. Процена подразумева 

 детаљну процену способности и интересовања, здравствених, образовних 
и социјалних потреба те потреба које се односе на одржавање контакта са 
породицом и/или успостављање стабилних веза са другим одговорним одраслим 
особама, 

 одређивање приоритетних потреба које треба задовољити,

 укључивање стручњака различитих специјалности из институције и ван ње, по 
потреби и у зависности од идентификованих потреба.
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У сарадњи са упутним центром за социјални рад идентификују се и проблеми и 
приоритети који захтевају решавање пре повратка детета у породицу или пре упућивања 
на коришћење неке дуге ванинституционалне услуге.

 Планирање је усмерено на узајамно прилагођавање корисника и окружења и 
на индивидуализован приступ услугама ради достизања максималног нивоа 
функционисања односно индивидуализован приступ повратку у природно окружење: 

 одређивање конкретних услуга које ће се детету/младој особи пружати у оквиру 
институције, што обухвата начин, време, учесталост и одговорне особе, 

 редовни преглед и измене плана у складу са потребама појединачног корисника. 

 Услуга смештаја подразумева 

 функционално опремљене просторије за дневне активности, личну хигијену, 
исхрану и спавање у складу са прописаним минималним стандардом, 

 прикладну декорацију која одражава индивидуалне укусе и жеље корисника,

 довољно простора и опреме који кориснику омогућавају приватност,

 чишћење заједничких просторија, соба и припадајућих санитарних просторија. 

 Двадесетчетворочасовни надзор и нега подразумевају

 обезбеђивање особља за надзор током дана и ноћи,

 одговарајућу општу негу, што подразумева надзор или давање преписане 
терапије, санирање и негу мањих повреда.

 Услуге које се пружају на начин дефинисан индивидуалним планом услуге у циљу 
максималног развијања потенцијала подразумевају

 групно или појединачно саветовање које се реализује по потреби и у складу са 
индивидуалним планом услуге,

 подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са одраслима и другом 
децом,

 подршку у учењу и одржавању контакта са биолошком породицом, 

 васпитање и моделовање понашања на најмање рестриктиван начин и према 
индивидуалном плану услуга.
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Уколико наведене услуге нису доступне у установи, оне ће се обезбедити на начин 
доступан другим грађанима у заједници или преко уговора са квалификованим 
пружаоцима услуга на локалном нивоу.

 Одржавање квалитета живота подразумева

 учествовање и избор — развијање метода рада и активности које охрабрују 
учествовање корисника,

 помоћ приликом одржавања спаваоница и старања о личним стварима,

 превазилажење усамљености укључивањем корисника у активности које 
подстичу продуктивне односе са околином,

 организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима 
корисника,

 едукативне активности које подстичу стицање нових знања и вештина,

 културне активности — организовање пригодних културних активности у оквиру 
установе или омогућавање корисницима да присуствују локалним активностима 
ван установе, 

 забаву — у складу са интересовањима, жељама и способностима корисника. 

 Активна припрема за независни живот подразумева

 развој вештина за препознавање и решавање проблема,

 развој делотворних вештина комуникације,

 развој вештина за самозаштиту,

 развој подршка развоју вештина које су потребне за живот и рад изван 
институције, 

 активно планирање припрема за напуштање институције од тренутка пријема.

Минимални стандарди смештаја детета у резиденцијалну установу социјалне Минимални стандарди смештаја детета у резиденцијалну установу социјалне 
заштите имају за циљ унапређење квалитета живота деце на смештају. заштите имају за циљ унапређење квалитета живота деце на смештају. 
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Заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља

Општи протокол за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања донела 
је Влада Републике Србије 2005. 
године. 

Он садржи дефиниције, одредбе о 
процедурама заштите, механизмима 
упућивања и координације, услугама 
заштите, хитним интервенцијама, 
праћењу и евалуацији. 

Општи циљеви овог протокола су унапређење добробити деце кроз спречавање 
злостављања и занемаривања, осигуравање брзог и координисаног поступка који 
штити дете од даљег злостављања и занемаривања и обезбеђује терапијску помоћ 
детету и породици те осигуравање да сви предузети поступци и одлуке, током читавог 
поступка, буду у најбољем интересу детета.

Специфични циљеви овог протокола су да се информишу стручњаци који раде са децом 
и за децу те шира јавност, укључујући и децу, како треба поступати у случају сумње да 
је дете жртва злостављања и занемаривања или да то може постати, да се договори 
и формализује сарадња међу секторима која је неопходна да би се деца заштитила, 
да се постигне договор о целокупном поступку и о редоследу корака приликом 
интервенције, да се одреди улога и одговорност сваког сектора у поступку заштите 
детета, да се постигне заједничко ниво разумевања основних концепата, дефиниција 
и терминологије, да се постигне договор о пријављивању, даљем упућивању, процени 
те прикупљању и размени информација у случајевима злостављања и занемаривања, 
да се обезбеди шири оквир за све будуће иницијативе у спречавању и превенцији 
злостављања и занемаривања, да се обезбеди заштита професионалца и да се обезбеди 
јавно извештавање о случајевима злостављања и занемаривања деце.

Посебни протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања у установама 
социјалне заштите (2006) представља правно обавезујући документ који даје смернице 
за деловање пружаоцима услуга како би се омогућило остваривање добробити деце. 

У циљу заштите деце од насиља, У циљу заштите деце од насиља, 
донети су одговарајући протоколи. донети су одговарајући протоколи. 
Општи протокол за заштиту деце Општи протокол за заштиту деце 
од злостављања и занемаривања и од злостављања и занемаривања и 
Посебни протокол о заштити деце Посебни протокол о заштити деце 
од злостављања и занемаривања од злостављања и занемаривања 
у установама социјалне заштите у установама социјалне заштите 
обавезни су за све пружаоце услуга, обавезни су за све пружаоце услуга, 
као и за оне који одређују политике као и за оне који одређују политике 
заштите деце.заштите деце.

Општи протокол се односи на заштиту све деце чија је добробит угрожена: Општи протокол се односи на заштиту све деце чија је добробит угрожена: 
на децу у свим ситуацијама (породици и ван породице) и на сву децу у земљи, на децу у свим ситуацијама (породици и ван породице) и на сву децу у земљи, 
без обзира на правни статус, етничко порекло, родну припадност и друге без обзира на правни статус, етничко порекло, родну припадност и друге 
социјалне или индивидуалне карактеристике. социјалне или индивидуалне карактеристике. 
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Овај посебни протокол пружа оквир за добру праксу и води ка унапређивању стандарда 
заштите деце на смештају, а сагласан је са принципима заштите деце садржаним 
у Општем протоколу за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Посебни 
протокол садржи општу дефиницију злоупотребе детета те дефиниције физичког 
злостављања, сексуалне злоупотребе, емоционалне злоупотребе, занемаривања 
и немарног поступања према детету и експлоатације детета. Он садржи одредбе о 
процесу, о телима за заштиту детета те о обавезама запослених у установама социјалне 
заштите, о евиденцији и о документацији. 

Непожељни облици понашања запослених

 У установи социјалне заштите за 
смештај деце непожељно је понашање 
запосленог које подразумева сваки 
облик насиља или злостављања 
детета (и то физичко, емоционално 
и сексуално злостављање), експлоатацију детета, злоупотребу поверења или моћи 
коју запослени ужива у односу на дете, занемаривање детета и друга поступања која 
доводе до нарушавања опстанка, здравља и достојанства корисника и развоја детета.

Физичко злостављање детета Физичким злостављањем детета сматра се сваки опасан 
поступак којим се угрожава или доводи у ризик дететово здравље, опстанак, физички 
интегритет и безбедност. Опасним поступцима сматрају се нарочито: 

 ударање главе детета о зид или друге предмете, вучење за косу, бацање детета на 
чврсте предмете и ударање чврстим предметима,

 ударање детета песницом или шаком, каишем, прутом или другим предметима по 
глави, полним органима, меким ткивима или другим деловима тела,

Запослени у установи за домски Запослени у установи за домски 
смештај деце дужан је да извршава смештај деце дужан је да извршава 
радне обавезе утврђене законом и радне обавезе утврђене законом и 
другим актом у складу са законом. другим актом у складу са законом. 

Свака установа социјалне заштите која збрињава децу дужна је да Свака установа социјалне заштите која збрињава децу дужна је да 
формира интерни тим који је задужен за пријем пријава за злостављање, формира интерни тим који је задужен за пријем пријава за злостављање, 
као и да хитно предузима мере за осигурање безбедности детета жртве као и да хитно предузима мере за осигурање безбедности детета жртве 
и друге деце у установи и да предузима све друге потребне мере и и друге деце у установи и да предузима све друге потребне мере и 
процедуре прописане протоколом. процедуре прописане протоколом. 

Овај документ прописује и два нивоа обуке за запослене: 1) основну Овај документ прописује и два нивоа обуке за запослене: 1) основну 
едукацију, која треба да обухвати све запослене у установи како би стекли едукацију, која треба да обухвати све запослене у установи како би стекли 
минимум знања и вештина из области насиља над децом и 2) виши ниво минимум знања и вештина из области насиља над децом и 2) виши ниво 
едукације, који треба да обухвати стручњаке интерног тима за заштиту едукације, који треба да обухвати стручњаке интерног тима за заштиту 
деце у установи.деце у установи.
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 присилно увијање или снажно повлачење делова тела детета, као и штипање детета,

 физичко дисциплиновање или телесно кажњавање детета, а нарочито

 спречавање кретања детета везивањем или на други начин,

 принуђавање детета да дуже времена стоји у ћошку,

 спречавање детета да дише током кратких временских периода,

 ускраћивање детету хране или воде,

 спречавање да дете спава,

 спречавање детета да иде у тоалет,

 принуђавање детета да остане напољу по хладном, изразито врућем времену 
или при атмосферским падавинама,

 затварање (изолација) детета у посебну просторију,

 протресање детета,

 принуђавање на физичку активност,

 несмотрено коришћење опасног средства и оруђа у близини детета,

 вожња у пијаном стању са дететом,

 купање или прање детета хладном или изузетно врућом водом, 

 гушење детета (онемогућавање дисања) и загрцњавање детета (нпр. насилним 
храњењем), 

 излагање детета удару струје,

 уношење у дететово тело, осим када је то медицински одређено, сваке супстанце 
која привремено или стално може угрозити функције једног или више органа или 
ткива (нпр. употреба неодговарајућих лекова или великих количина алкохола). 
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Сексуална злоупотреба детета је укључивање детета у сексуалну активност са стручним 
радником, другим запосленим или корисником. Сексуалном злоупотребом детета 
сматра се нарочито:

 навођење или приморавање детета да се упусти у неку сексуалну активност,

 коришћење детета за проституцију или друге незаконите сексуалне радње,

 омогућавање да дете дође у додир са порнографским материјалом, 

 експлоататорско коришћење деце за порнографске представе и материјале.

Емоционалним злостављањем или злоупотребом детета сматра се нарочито:

  кретања детета,

 омаловажавање и оговарање детета,

 окривљавање детета без разлога,

 претње, застрашивања, дискриминација, исмевање детета, директно или наводно 
кроз шалу те други облици нефизичког, непријатељског или одбацујућег поступања 
према детету,

 развојно неприкладне, недовољне или недоследне интеракције са дететом, а 
посебно 

 излагање детета збуњујућим или трауматским догађајима и интеракцијама (нпр. 
насиљу),

 корумпирање детета, 

 изолација или пропуст да се унапређује социјална адаптација детета у средину.

 Вербално злостављање, што обухвата вриштање и викање на дете, називање детета 
погрдним именима те сва друга понашања која могу да оштете самопоштовање и 
достојанство детета.

Занемаривање детета је немар или пропуст стручног радника и другог запосленог 
да, с обзиром на своје радне обавезе, обезбеди развој детета у области здравља, 
образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја или безбедних животних 
услова. Занемаривање детета обухвата и пропуст стручног радника и другог запосленог 
у установи у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања и 
самоповређивања у мери у којој је то изводљиво.



4242 Водич за управне одборе у установама социјалне заштите за смештај деце  Водич за управне одборе у установама социјалне заштите за смештај деце 

Експлоатација детета је коришћење детета за активности у корист других особа, 
институција и медија. Експлоатацијом детета сматра се нарочито: 

 дечји рад, и то

 рад који је ментално, психички, социјално или морално опасан или штетан за 
дете односно

 рад који утиче на школовање детета тако што га онемогућава да редовно похађа 
школу или извршава своје школске обавезе,

 коришћење детета за вршење кривичних дела,

 злоупотреба детета у медицинске или научне сврхе,

 социјална експлоатација, тј. 

 злоупотреба талентованог детета, 

 злоупотреба детета за потребе медија. 

Сваки облик злостављања, занемаривања, Сваки облик злостављања, занемаривања, 
искоришћавања и насиља над дететом на смештају искоришћавања и насиља над дететом на смештају 
у установи мора се санкционисати у складу са у установи мора се санкционисати у складу са 
Кривичним закоником и прописима о раду. Кривичним закоником и прописима о раду. 
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Изазови управљања 

Стручњаци у области менаџмента се слажу да 
установе социјалне заштите, а посебно установе 
за децу, спадају у комплексније системе за 
управљање. То није случајно — свако ко руководи установом социјалне заштите мора да 
координира рад стручњака различитих профила који владају различитим вештинама, 
имају различит статус и различите улоге. 

Управљање установом 
за домски смештај деце 
Последњих деценија установе у систему социјалне заштите се суочавају са порастом 
квантитативних и квалитативних захтева у пружању услуга социјалне заштите, па 
ефикасно руковођење установама постаје једна од главних потреба развијених и 
неразвијених земаља. 

Дом као јавна служба

Закон о јавним службама Према овом закону дом за децу је јавна служба (установа), а 
на његово оснивање и на руковођење њиме примењују се одредбе тог закона. 

Дом за децу могу основати Република, аутономна покрајина, град, општина те друга 
правна и физичка лица. 

Дом за децу је правно лице и уписује се у судски регистар када надлежни орган утврди 
да су испуњени услови за почетак рада и обављање делатности који су утврђени 
законом и подзаконским актима.

Руковођење је процес који осигурава да социјална  служба на најбољи Руковођење је процес који осигурава да социјална  служба на најбољи 
начин користи све расположиве ресурсе за достизање најважнијег начин користи све расположиве ресурсе за достизање најважнијег 
циља — очувања и побољшања квалитета социјалних услуга. циља — очувања и побољшања квалитета социјалних услуга. 

Установе за децу су системи Установе за децу су системи 
комплексни за управљање. комплексни за управљање. 

Органи руковођења у дому за децу су директор, управни одбор и надзорни одбор. Органи руковођења у дому за децу су директор, управни одбор и надзорни одбор. 
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 Директор 

Директор руководи домом. За директора установе социјалне заштите коју је основала 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе може се 
именовати држављанин Републике Србије са завршеним дипломским академским 
студијама и стеченим стручним звањима социјалног радника, психолога, педагога, 
правника, специјалног педагога, социолога, дефектолога, андрагога, економисте, 
политиколога и лекара, са најмање пет година радног искуства у социјалној заштити. 
Директора именује оснивач, на основу конкурса, а по прибављеном мишљењу управног 
одбора установе.

Државне установе упошљавају стручњаке различитих профила, од помоћних радника 
до стручњака социјалног рада, педагогије, дефектологије и сл. Менаџер у државној 
установи нема потпуну слободу у креирању развоја установе и у таквој ситуацији сасвим 
је разумљиво да би већину директора требало да чине истакнути стручњаци у области 
социјалне заштите. 

Директор дома за децу мора да 
прочита обиље стручне литературе 
како би тачно знао шта су најновија 
достигнућа и стандарди у раду са 
децом, на које актуелне обуке треба 

да упути запослене, који су пројекти добри и омогућавају развој нових услуга. Он 
свакодневно мора да мотивише запослене да дају свој максимум, да раде боље како 
би допринели и сопственом развоју и квалитетнијем и делотворнијем раду са децом. 

Поред тога што морају да буду лидери и да имају визију, директори у свакодневним 
активностима морају да буду иновативни, флексибилни, да поштују знање и искуство 
особља на свим нивоима установе, да унапређују тимски рад и комуникацију између 
одељења и служби, да награђују тимове и особље за квалитетан рад. Менаџмент дома 

Лидер се разликује од менаџера. Лидер се разликује од менаџера. 
Менаџер је функција, а лидерство Менаџер је функција, а лидерство 
је став. Менаџер управља на послу, је став. Менаџер управља на послу, 
лидер води у животу.лидер води у животу.

„Себи сам поставио четири постулата којих се упорно придржавам: „Себи сам поставио четири постулата којих се упорно придржавам: 
да се са децом квалитетно ради, да има где да се квалитетно ради, да да се са децом квалитетно ради, да има где да се квалитетно ради, да 
има ко да ради и да има са чиме да ради. Само тако, перманентним и има ко да ради и да има са чиме да ради. Само тако, перманентним и 
равномерним развојем сва четири принципа можемо имати оно што равномерним развојем сва четири принципа можемо имати оно што 
желимо: функционалну установу усмерену на корисника и његове желимо: функционалну установу усмерену на корисника и његове 
потребе. На крају крајева, и столица са четири ноге је добра и стабилна потребе. На крају крајева, и столица са четири ноге је добра и стабилна 
само ако су оне потпуно једнаке.”само ако су оне потпуно једнаке.”

(директор једне резиденцијалне установе за децу)(директор једне резиденцијалне установе за децу)
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за децу мора да донесе стратегију побољшања квалитета као део укупног стратешког 
планирања. Циљеви те стратегије су промене у начину понашања запослених, постепена 
изградња унутрашњег система побољшања квалитета и сигурности и бољи менаџмент 
услуга намењених деци.

Управни и надзорни одбор

Управни одбор пружаоца услуге домског смештаја корисника има пет чланова и чине 
га два представника оснивача, представник по предлогу запослених, представник 
корисника односно законских заступника корисника и представник организација 
цивилног друштва. 

Надзорни одбор има три члана и чине га два представника оснивача и један представник 
по предлогу запослених.

Управни и надзорни одбор именује оснивач, на период од четири године. Послови 
управног и надзорног одбора пружаоца услуге домског смештаја уређују се оснивачким 
актом и статутом, у складу са законом. 

Састав управног одбора установе за пружање услуге домског Састав управног одбора установе за пружање услуге домског 
смештаја указује на потребу за корпоративним управљањем, које смештаја указује на потребу за корпоративним управљањем, које 
карактерише комуникација са представницима различитих група карактерише комуникација са представницима различитих група 
и њихово учешће у доношењу одлука.и њихово учешће у доношењу одлука.

Овлашћења управног одбора:Овлашћења управног одбора:

 доноси статут установедоноси статут установе

 одлучује о пословању установе одлучује о пословању установе 

 усваја извештај о пословању и годишњи обрачун усваја извештај о пословању и годишњи обрачун 

 доноси програм рада установе доноси програм рада установе 

 одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом 

 врши и друге послове утврђене актом о оснивању и статутомврши и друге послове утврђене актом о оснивању и статутом
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Управни одбор доноси акт којим се уређује начин рада, а који оверава и потписује 
председника управног одбора. На седницама управног одбора води се записник који 
потписују председник и записничар, а који се оверава печатом установе. На седници 
управног одбора мора се редовно водити записник који се потписује и заводи 
хронолошким редом. Записник седнице управног одбора верификује се на првој 
следећој седници управног одбора.

Улоге управног одбора у вези са заштитом деце, у установи социјалне заштите за 
смештај деце, могу бити опредељене у правцу обавезе запослених и трећих лица да 
управни одбор обавесте о учињеним повредама права детета на смештају те обавезе 
управног одбора да о овоме обавести министарство надлежно за социјална питања 
односно надлежни орган аутономне покрајине, јавног тужиоца, заштитника грађана и 
друго тело надлежно за заштиту права деце. 

Члан управног одбора има право даЧлан управног одбора има право да

 присуствује седницама управног одбора, присуствује седницама управног одбора, 

 предлаже одржавање седнице управног одбора,предлаже одржавање седнице управног одбора,

 предлаже дневни ред,предлаже дневни ред,

 покреће расправу и учествује у расправи о питањима из покреће расправу и учествује у расправи о питањима из 
делокруга управног одбора,делокруга управног одбора,

 предлаже решења, закључке, одлуке, измене и доношење предлаже решења, закључке, одлуке, измене и доношење 
општих аката,општих аката,

 буде редовно и правовремено обавештаван о свим питањима и буде редовно и правовремено обавештаван о свим питањима и 
проблемима из делокруга управног одбора.проблемима из делокруга управног одбора.

Члан управног одбора дужан је Члан управног одбора дужан је 

 да познаје права детета, да познаје права детета, 

 да се стара о њиховом остваривању и спровођењу стандарда и процедура  да се стара о њиховом остваривању и спровођењу стандарда и процедура 
за њихову заштиту,за њихову заштиту,

 да се приликом доношења одлука руководи најбољим интересом детета, да се приликом доношења одлука руководи најбољим интересом детета,
а не личним, материјалним, политичким и другим интересима.а не личним, материјалним, политичким и другим интересима.



Водич за управне одборе у установама социјалне заштите за смештај деце 47Водич за управне одборе у установама социјалне заштите за смештај деце 47

Додатак 

У прилогу се налазе кратки прикази неких прописа 
који председницима и члановима управних одбора 
резиденцијалних установа социјалне заштите за децу 
могу користити у раду. Определили смо се за прописе 
који нису ближе објашњени у самој публикацији.
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Национална стратегија за превенцију и заштиту деце
од насиља (2008–2015)

Ову стратегију донела је Влада Републике Србије 2008. године. Стратегијом се на 
целовит начин утврђују краткорочне, средњорочне и дугорочне обавезе актера који 
су дужни да организују превентивне активности и активности непосредне заштите 
деце и младих, као и њихове рехабилитације. Такође, одређене су активности које 
се усмеравају на сузбијање појаве те утврђени инструменти и рокови за реализацију 
стратешких акција.

Дефинисана су два општа стратешка циља: 1) развој безбедног окружења и 2) 
успостављање система превенције и заштите деце од насиља. 

У оквиру општег циља 1 постављени су следећи специфични циљеви: подизање нивоа 
свести грађана, а посебно деце, уз њихово активно учешће, о проблему насиља и 
формирање ставова о неприхватљивости свих видова насиља и у свим окружењима, 
развијање толеранције кроз разумевање и прихватање различитости и неговање 
ненасилних видова комуникације, оснаживање и подршка породици (биолошкој, 
хранитељској, усвојитељској) у превенцији насиља и заштити деце од насиља, подршка 
развоју програма за превенцију насиља над децом, подстицање учешћа деце и подршка 
учешћу деце у развоју и спровођењу програма за превенцију и заштиту од насиља. 

У оквиру општег циља 2 постављени су следећи специфични циљеви: посвећеност, 
спремност и одговорност доносилаца одлука на националном нивоу у утврђивању 
и спровођењу политике превенције и заштите деце од насиља, стварање обухватног 
законодавног оквира за заштиту деце од злостављања, занемаривања и 
искоришћавања, развијање делотворних мултисекторских и мултидисциплинарних 
мрежа за спречавање и заштиту деце од злостављања, занемаривања и искоришћавања, 
развој служби и услуга за рад са жртвама и учиниоцима насиља, стицање нових знања 
и вештина свих који раде са децом и за децу на спречавању и заштити деце од насиља, 
унапређење система за прикупљање и анализу података и извештавање о злостављању, 
занемаривању и искоришћавању деце, подршка истраживањима о ставовима о насиљу 
над децом, о узроцима, последицама, трошковима, превенцији и заштити од насиља 
над децом. 

За праћење достигнућа у реализацији постављених општих циљева ове стратегије, 
препоручује се да се, на националном нивоу, у годишњим интервалима, прате бар 
следећи показатељи односно подаци о деци која су под ризиком или жртве злостављања, 
занемаривања и експлоатације (разврстани према узрасту, полу, мањинској и етничкој 
припадности, као и према томе да ли су из домицилне или расељеничке популације, из 
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урбаних или руралних средина итд.): број забележених случајева насиља над децом, 
према врстама насиља, број деце евидентиране као жртве насиља (од укупног броја 
забележених случајева, изражено у процентима) према месту где се насиље догађа 
(кућа, у школа или остала места) и према учиниоцима насиља (одрасли, вршњаци), 
број забележених случајева злостављања и занемаривања деце (од укупног броја 
забележених случајева, изражено у процентима) који су резултирали судским одлукама 
или неким мерама, број деце жртава злостављања и занемаривања (од укупног броја 
забележених случајева, изражено у процентима) која су добила помоћ односно 
саветовање у току опоравка, број деце жртава сексуалне експлоатације, проституције, 
порнографије и трговине људима, број деце жртава сексуалне експлоатације (од 
укупног броја забележених случајева, изражено у процентима) која су у процесу 
опоравка добила помоћ и саветовање, број деце која су искоришћена као дечја радна 
снага, број деце која су препуштена улици („деца улице”), број пријављених кривичних 
дела која су извршиле особе млађе од 18 година, број особа млађих од 18 година 
које су пријављене због извршења кривичних дела, број изречених мера надзора 
над вршењем родитељског права, број родитеља делимично и потпуно лишених 
родитељског права, број спроведених поступака за породичноправну заштиту деце 
од насиља у породици, број процесуираних кривичних дела извршених против деце, 
број злостављане и занемарене деце којој је постављен колизијски старатељ односно 
привремени заступник. 

Координативну функцију у спровођењу ове стратегије има Савет за права детета Владе 
Републике Србије. 

У оквиру примене и праћења ове стратегије предвиђено је да ће се израдити акциони 
план и дефинисати конкретне мере, активности, носиоци активности, рокови за 
реализацију активности и потребна средства. Мултиресорска радна група окончала је 
израду Нацрта акционог плана за период од 2009. до 2012. године. Овај план требало је 
доставити влади на усвајање најкасније до краја септембра 2009. године. 

Закон о забрани дискриминације (2009)

Овим законом уређују се општа забрана дискриминације, облици и случајеви 
дискриминације те поступци заштите од дискриминације. Установљава се Повереник 
за заштиту равноправности, као самосталан државни орган, независан у обављању 
послова утврђених овим законом.

Овим законом прописана је општа забрана дискриминације, као и посебни случајеви 
дискриминације. У оквиру посебних облика дискриминације прописана је забрана 
дискриминације деце: „Свако дете, односно малолетник има једнака права и заштиту 
у породици, друштву и држави, без обзира на његова или лична својства родитеља, 
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старатеља и чланова породице. Забрањено је дискриминисати дете, односно 
малолетника према здравственом стању, брачном, односно ванбрачном рођењу, јавно 
позивање на давање предности деци једног пола у односу на децу другог пола, као и 
прављење разлике према здравственом стању, имовном стању, професији и другим 
обележјима друштвеног положаја, активностима, израженом мишљењу или уверењу 
дететових родитеља, односно старатеља и чланова породице.”

Закон о заштитнику грађана (2005)

Заштитник грађана има четири заменика који му помажу у обављању послова утврђених 
овим законом, у оквиру овлашћења која им он пренесе. Приликом преношења овлашћења 
заменицима, заштитник грађана посебно води рачуна о томе да се обезбеди одређена 
специјализација за обављање послова из надлежности заштитника грађана, нарочито у 
погледу заштите права лица лишених слободе, равноправности полова, права детета, 
права припадника националних мањина и права особа са инвалидитетом.

Према Закону о удружењима (2009), малолетно лице са навршених 14 година живота 
може бити оснивач удружења уз изјаву о давању сагласности његовог законског 
заступника у складу са законом. Изјаву о приступању односно о учлањивању у удружење 
за малолетно лице до 14 година живота даје његов законски заступник у складу са 
законом, а ако је у питању малолетник са навршених 14 година живота, изјаву даје сам 
малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са 
законом.

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица (2005) ступио је на снагу 1. 1. 2006. године. Закон садржи одредбе 
које се примењују на малолетне учиниоце кривичних дела, одредбе које се односе се 
материјално кривично право, органе који га примењују, кривични поступак и извршење 
кривичних санкција према овим учиниоцима кривичних дела. Одредбе овог закона 
примењују се и на пунолетна лица када им се суди за кривична дела која су учинила као 
малолетници, а испуњени су услови које предвиђа закон, као и на лица која су кривично 
дело учинила као млађи пунолетници. Овај закон садржи и посебне одредбе о заштити 
деце и малолетника као оштећених у кривичном поступку. 

У наставку се наводе неке од најважнијих новина које су уведене овим законом.

 Закон уводи у кривично законодавство, у односу на малолетнике, васпитне налоге. 
Сврха васпитних налога је да се не покреће кривични поступак према малолетнику или 
да се обустави поступак, односно да се применом васпитног налога утиче на правилан 
развој малолетника и јачање његове личне одговорности како убудуће не би чинио 
кривична дела.
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Повећан је број васпитних мера у оквиру појединих врста (мере упозорења и 
усмеравања). Трајање мера појачаног надзора је скраћено. Нову васпитну меру 
представља појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање 
и образовање малолетника. 

Принцип најмањег посезања и заводске мере Истакнут је принцип да су заводске 
васпитне мере последње средство којем се прибегава, а смањено је и време њиховог 
трајања, уз обавезу суда да сваких шест месеци преиспитује њихову оправданост. 
Суд се, поред тога што одлучује о примени заводске мере, опредељује за установу 
у којој ће се ова мера извршавати. У праћењу спровођења заводске мере и у њеном 
преиспитивању важну улогу има центар за социјални рад.

Условни отпуст је проширен и на меру упућивања у васпитну установу, поред до сада 
познатих могућности приликом упућивања у васпитно-поправни дом и код казне 
малолетничког затвора.

Казна малолетничког затвора се може изрећи у трајању од шест месеци до пет година, 
а у неким случајевима и до десет година.

Надлежност за поступке према малолетницима у првом степену поверена је већима 
за малолетнике окружних судова, чиме се стварају бољи услови за специјализацију 
у малолетничким предметима. Поступак према малолетнику у првом степену води 
се пред судијом за малолетнике и већем за малолетнике окружног суда. Веће за 
малолетнике у првостепеном суду састављено је од судије за малолетнике и двојице 
судија поротника. Судија за малолетнике је председник већа.

Специјализација Обавезна је специјализација свих учесника у поступку (судија за 
малолетнике, јавних тужилаца за малолетнике, полицајаца, адвоката), што, поред 
установљења надлежности окружних судова у првом степену, утиче на бољу заштиту 
права малолетника у судском поступку.

Покретање и вођење поступка Кривични поступак према малолетницима покреће се 
у свим случајевима само по захтеву јавног тужиоца за малолетнике, који је обавезан 
да до краја учествује у том поступку. Јавни тужилац подноси захтев за покретање 
припремног поступка судији за малолетнике надлежног суда.

Време проведено у притвору се урачунава у трајање изречене васпитне мере упућивања 
у васпитну установу, упућивања у васпитно-поправни дом и (као до сада) у казну 
малолетничког затвора.

Самостално изрицање мера Мере безбедности медицинског карактера могу се изрећи 
и самостално.
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Оштећена малолетна лица Уведене су посебне одредбе о заштити малолетних лица 
као оштећених у кривичном поступку, као потпуна новина у нашем законодавству. 

Мере за отклањање неправилности у пословима смештаја деце и омладине у установе 
смештаја донео је министар рада и социјалне политике 2006. године. Ове мере су 
донете како би се смањио број деце на смештају у установама социјалне заштите и 
обезбедиле ванинституционалне услуге, пре свега смештаја у другу породицу. 

Према овом документу, центри за социјални рад имају обавезу да, за сваки смештај 
детета у установу социјалне заштите, претходно прибаве мишљење Министарства 
рада и социјалне политике; ако се смештај у установу одређује као ургентни, центар 
за социјални рад има обавезу да мишљење министарства затражи најдуже у року од 3 
дана од реализованог смештаја; установа за смештај не може примити дете на смештај 
(осим у случају ургентног смештаја) уколико надлежни центар за социјални рад за то није 
прибавио мишљење министарства; уз захтев за добијање мишљења за смештај, центар 
за социјални рад доставља комплетну документацију о свим мерама, активностима и 
исходима настојања да се обезбеди заштита детета у мање рестриктивном окружењу; 
оправданост одлуке о смештају детета у установу проверава се у поступку ревизије 
сваких шест месеци, односно свака три месеца за децу млађу од седам година; за децу 
која остају у установи, центар је дужан да преиспита постојање потребе и услова за 
покретање одговарајућих судских поступака према родитељима, у складу са законом, 
да донесе одговарајуће одлуке најдуже у року од три месеца од дана пријема овог акта 
и да о томе достави извештај министарству.

Одлуком о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника (2008) уређује се 
мрежа установа социјалне заштите за смештај корисника које оснива влада односно 
надлежни орган аутономне покрајине. Одлуком се дефинише основна делатност 
установа социјалне заштите за смештај корисника и прецизно се одређује капацитет 
у складу са већ постигнутим резултатима реформе система социјалне заштите, 
реалним потребама и опредељењем за примену мање рестриктивних мера заштите, 
што се огледа, поред осталог, у знатном смањењу броја корисника у установама за 
децу, допуни или пренамени делатности, развоју хранитељства и потреби формирања 
служби за хранитељство као радних јединица у 16 центара за социјални рад и једне 
самосталне установе те у издвајању домских одељења која сада функционишу при 
центрима за социјални рад како би се омогућило центру за социјални рад да се развија 
као институцији која се, пре свега, бави организацијом и остваривањем законом 
пренетих јавних овлашћења.

Правилник о хранитељству донет је 2006. године, од када је у примени. Правилником 
се прописују детаљнији услови за заснивање хранитељства и смештаја деце у другу 



породицу, који се односе на облике хранитељства, стандарде за остваривање заштите 
детета на хранитељству и стандарде стручног поступка, програм припреме за 
хранитељство, нормативе и стандарде за обављање делатности центра за породични 
смештај те начин вођења евиденције и документације о хранитељству.

Правилником се дефинишу развој услуга различитих облика смештаја у другу 
породицу, преиспитивање свих облика смештаја те избор и обука дежурних породица 
за ургентни породични смештај. 

Овим правилником детаљније се и јединствено уређује материја у односу на породични 
смештај, коју регулишу два закона (Породичном закону и Закону о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана) и више подзаконских аката. 

Примена овог правилника доприноси напуштању негативне праксе заштите деце и 
превенцији смештаја деце у институцију те ствара нормативни основ за унапређење 
знања и вештина хранитеља како би се о деци бринули на одговарајући начин. 

Правилник о организацији, нормативима и стандардима центра за социјални рад 
(2008) Овим правилником се на нов, савремен и стручно утемељен начин уређује низ 
битних питања за функционисање центра за социјални рад. Њиме се уређују стандарди 
и организација рада центра за социјални рад у вршењу јавних овлашћења, норматив 
кадрова те садржај и начин вођења евиденције и документације о стручном раду.

Доношењем овог правилника спроводи се Стратегија развоја социјалне заштите 
и реализује се стратешки циљ који је у њој утврђен као „Развијање мреже услуга у 
заједници”. У оквиру тог стратешког циља утврђен је задатак „Целовита процена 
потреба корисника, планирање услуга и евалуација”, као и активности 

 „Увођење стручних стандарда који се односе на процену, планирање, праћење и 
евалуацију” и 

 „Увођење метода вођења случаја у центрима за социјални рад”. 
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