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Социјално становање

социјалне заштите у Србији”, који финансира Европска унија, спрово

ди УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Као допринос изградњи
правос уђа по мери детета у Србији једна компонента у оквиру овог про
јекта се односи на унапређење капацитета пружалаца бесплатне правне
помоћи да одговоре на кршења права детета у области образовања, здрав
ствене и социјалне заштите. Ова компонента се спроводи у партнерству са
Центром за права детета.
У том циљу је формирана неформална Мрежа пружалаца бесплатне правне
помоћи у области права детета (Мрежа) којом координише Центар за права
детета. Мрежа броји 36 пружалаца бесплатне правне помоћи из различитих
градова/општина у Србији. До сада је организован низ обука ради унапре
ђења и пружања што квалитетније правне помоћи чланица Мреже која је
прилагођена правима, интересима и потребама деце. Поред тога, рад Мре
же обу хвата и размену знања и иск уства чланица, док се информације међу
чланицама и развијени пратећи материјали уз обуке континуирано разме
њују путем електронске платформе посебно креиране у ту сврх у.
Информативна брошура која се налази пред вама нас тала је на основу
иницијативе чланица Мреже, а с циљем да корисницима бесплатне прав
не помоћи пружи сет кључних информација релевантних за остваривање
права детета у сис тему социјалне заштите. Предвиђено је да ова брошура
буде и својеврсна алатка у обављању свакодневних послова пружалаца
бесплатне правне помоћи и заједно са информативним брошурама „Дете у
систему здравс твене заштите” и „Дете у образовном систему” чини „живи”
пакет информација који ће се у складу са праксом и кроз уважавање важе
ћих правних прописа надограђивати.
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У изради брошуре учествовале су следеће чланице Мреже: Градска управа
Кикинда, YUCOM, Оаза сиг урности Краг ујевац, PRAX IS, Помоћ деци, Бал
кански центар за миграције и хуманитарне активности — канцеларије Кур
шумлија, Врбас и Краљево, Грађански форум Нови Пазар, Правна клиника
за права детета Правног фак ултета УНИОН и Центар за права детета.

Конвенција Уједињених нација о правима детета, чија је Србија уго
ворница, чланом 6. гарант ује сваком детет у право на живот, опстанак и раз
вој и утврђује обавезу држава чланица да у највећој мог ућој мери обезбеде
опстанак и складан физички, психолошки и друштвени развој детета, што
подразумева одговарајући стандард живота детета.
У члану 27. Конвенције прописано је да је првенс твена одговорност роди
теља, односно лица које се стара о детет у, да у оквиру својих способнос ти
и финансијских мог ућнос ти обезбеде животне услове потребне за развој
детета, али је такође прописана дужност државе да у склад у са својим мо
гућнос тима преду зима одговарајуће мере за помоћ родитељима и другим
лицима која брину о детет у и, у случају потребе, обезбеђују материјалну
помоћ и програме подршке, посебно у поглед у исхране, одеће и станова
ња (чл. 27).
У члану 26. Конвенције сваком детет у признато је право да користи услуге
у систему социјалне заштите, што укључује и социјално осиг урање, а држа
ве су обавезне да обезбеде социјалну заштит у детет у, узимајући у обзир
услове под којима живе дете и родитељи, односно лица која су одговорна
за издржавање детета.
Устав Републике Србије из 2006. године гарант ује заштит у породице, а
посебну заштит у јемчи мајкама, самохраним родитељима и деци (чл. 66).
Устав, такође, гарант ује и право на социјалну заштит у, пропис ујући да гра
ђани и породице којима је неопходна друштвена помоћ ради савладава
ња социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање
основних животних потреба имају право на социјалну заштит у, чије се
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пружање заснива на начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања
људског дос тојанс тва (чл. 69). Сагласно томе, социјална политика коју др
жава води треба да обезбеди социјалну добробит грађана и њихових по
родица. То подразумева гарантовање адекватног нивоа социјалне заштите
деце и њихових породица, обезбеђење заштите најрањивијим друштвеним
групама, спречавање друштвеног иск ључивања и стварање једнаких мо
гућнос ти за све.
Право на социјалну заштит у прописано је Законом о социјалној зашти
ти из 2011. године. Ово право има сваки појединац, укључујући и дете, као
и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савла
давања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење
основних животних потреба.
Недискриминација и једнаке мог ућности у остваривању социјалне заштите
представљају основне принципе социјалне заштите.

Облици социјалне заштите
Социјална заштита обу хвата:
u

различите услуге социјалне заштите које се сас тоје од пружања
подршке и помоћи појединц у и породици ради побољшања, односно
очувања квалитета живота, отк лањања или ублажавања ризика непо
вољних животних околности, као и стварања мог ућности да самостално
живе у друштву;

u

различите врсте материјалне подршке која се пружа ради обезбе
ђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености
корисника.

u

услуг е проц ен е и план ир ањ а — процена стањ а, пот реба, снага и ри
зик а корисник а и других значајних особа у његовом окружењу; про
цена старатељ а, хранитељ а и усвојитељ а; израд а индивид уа лног или
пор одичног плана пруж ањ а услуга и мера правне заштите и других
процена и планов а;

u

дневне услуге у заједници — дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и
друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосред
ном окружењу;

u

услуге подршке за самосталан живот — становање уз подршку; пер
сонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке
неопходне за активно учешће корисника у друштву;

u

саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге — интензивне
услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родите
љима, хранитељима и усвојитељима; подршка породици која се стара о
свом детет у или одрас лом члану породице са сметњама у развоју; одр
жавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и
подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС те
лефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности;

u

услуге смештаја — смештај у сродничк у, хранитељску или друг у породи
цу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге
врсте смештаја.

Услуге социјалне заштите намењене деци — услуге које се пружају деци
привремено, повремено и континуирано, у складу с потребама и најбољим
интересом детета.
Пружаоци услуга социјалне заштите су различити, у зависности од вр
сте услуга. То мог у бити установе социјалне заштите или појединци, физич
ка и правна лица. Тако, на пример, услуг у домског смештаја пружа установа
социјалне заштите или лице које је добило лиценц у за пружање тих услуга,
док услуг у породичног смештаја детета може пружити сродник детета или
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хранитељ — лице које је подобно за пружање ове услуге и које је за ову
услуг у стек ло лиценц у. Да би могли да пружају одређене услуге социјалне
заштите, установа социјалне заштите, као и други пружаоци услуга, морају
имати лиценц у.
Финансирање услуга социјалне заштите — услуге социјалне заштите
финансирају држава, аутономна покрајина, као и локалне самоуправе.

Поступак за коришћење услуга
социјалне заштите
u

Поступак за коришћење услуге намењене детет у спроводи центар за со
цијални рад, по службеној дужности или на захтев родитеља, односно
детета.

u

Иницијативу за покретање поступка по службеној дужности може под
нети свако лице.

u

Пос тупак спроводи центар за социјални рад на чијем подручју дете
има пребивалиште, а изу зетно и центар за социјални рад на чијем под
ручју дете има боравиште.

u

Ако постоји потреба за неод ложном интервенцијом, ради осиг урања
безбедности у сит уацијама које угрожавају живот, здравље и развој де
тета, поступак за коришћење ове услуге спроводи центар за социјални
рад на чијој територији се затек ло дете које има потребу за неод ложном
интервенцијом.

u

Процен у пот реб е за социјалном услугом врши водитељ случаја, од
носно стручни тим центра за социјални рад. На основу резултата проце
не, водитељ случаја, односно стручни тим одобрава коришћење услуге
и издаје се упут за њено коришћење.

u

У случају да је поступак за коришћење социјалне услуге покренут пред
логом, а центар за социјални рад утврди да не постоји потреба за тра
женом социјалном услугом, доноси решење којим одбија пружање тра
жене услуге.
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Плаћање социјалних услуга
Да ли ће социјална услуга пружена детет у бити плаћена и у којој мери, за
виси од социјално-економског стат уса породице, на основу чега центар за
социјални рад доноси одлук у да родитељ, односно друго лице које је дужно
да учествује у издржавању детета:
u

у целости плати услуг у,

u

делимично плати услуг у,

u

да се услуга плати из буџета Србије, односно аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе.

Материјална подршка
u

Материјалну подршку чине различита материјална давања деци и поро
дици у којој дете живи, ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и
подршке социјалној укључености.

Врсте материјалне подршке прописане Законом о социјалној заштити су:
u

новчана социјална помоћ,

u

додатак за помоћ и нег у другог лица,

u

увећани додатак за помоћ и нег у другог лица,

Дете у систему социјалне заштите

На решење којим се одбија захтев за коришћење услуге родитељ детета,
односно дете, може да изјави жалбу у року од 15 дана. Жалба се подноси
министарству надлежном за социјалну заштиту, ако се услуга обезбеђује
из буџета Србије, односно покрајинском секретаријату надлежном за со
цијалну заштиту, ако се услуга обезбеђује из буџета аутономне покрајине.
Уколико је реч о услузи која се обезбеђује из буџета јединице локалне са
моуправе, жалба се изјављује органу јединице локалне самоуправе који је
надлежан за област социјалне заштите. Одлука о жалби мора бити донета
у року од 30 дана.

11
Дете у систему социјалне заштите

u

помоћ за оспособљавање за рад,

u

једнократна новчана помоћ,

u

помоћ у нат ури и друга врс та материјалне подршке, у склад у са овим
законом и прописима донетим за његово спровођење.

Право на наведене врсте материјалне подршке има појединац и породица.
Услови под којима се свака врс та материјалне подршке може остварити,
као и њихова висина, прописани су Законом о социјалној заштити.

Поступак за остваривање права
u

Покретање поступка — Право на новчану социјалну помоћ и право
на додатак, односно увећани додатак за помоћ и нег у другог лица, по
креће се на захтев или по службеној дужности.

Захтев се подноси центру за социјални рад на чијем подручју подносилац
захтева има пребивалиште, односно боравиште, и то на посебном обрасцу.
Ако се новчана социјална помоћ пружа породици, захтев подноси, и за но
сиоца права одређује се један члан породице.
u

Одлучивање о захтеву — О захтеву одлучује надлежни центар за
социјални рад, који испуњеност услова за признање права оцењује на
основу чињеница и доказа из службене евиденције и других чињеница
и доказа. Ако је потребна процена неспособности за рад, степен теле
сног оштећења и слично, приступа се вештачењу.

u

Преиспитивање услова — Испуњеност услова за признавање права
на новчану социјалну помоћ, односно додатак, подлеже преиспитивању
које врши центар за социјални рад у месец у мају, на основу података о
приходима оствареним у претходна три месеца. Преиспитивање се не
врши ако су у питању лица неспособна за рад, а овој категорији лица
припада и дете до навршене 15. године живота, односно дете на школо
вању, до краја рока прописаног за то школовање, родитељ детета који
користи породиљско одс уство и одс уство са рада ради неге детета пре

чији је круг утврђен у чл. 85. ст. 2. Закона о социјалној заштити. Ако је
дошло до промена које утичу на даље коришћење и висину новчане со
цијалне помоћи, центар за социјални рад доноси ново решење.
u

Дужност обавештавања о променама — Корисник права на новча
ну социјалну помоћ и додатак, односно његов законски заступник, ду
жан је да надлежном центру за социјални рад пријави свак у промену
која је од утицаја на признато право, у рок у од 15 дана од дана када је
промена настала.

u

Жалба против решења — На решење центра за социјални рад мо
же се изјавити жалба због одбијања захтева или погрешног утврђивања
висине новчане помоћи, односно додатка. О жалби одлучује министар
надлежан за социјалну заштит у. Ако је решење донео центар за соци
јални рад са територије аутономне покрајине Војводине, о жалби одлу
чује покрајински орган управе надлежан за социјалну заштит у, а ако је
решење донео центар за социјални рад са територије града Београда,
о жалби одлучује градска управа града Београда, а све преко центра за
социјални рад који је донео решење

u

Против решења донетог по жалби може се покренути управни спор.

Финансијска подршка породицама са децом
Законом о финансијској подршци породици са децом* утврђени су посебни
облици финансијске подршке породицама са децом.
Према чл. 9. овог закона, финансијска подршка породици са децом обу
хвата:
u

накнад у зараде за време породиљског одс уства, одс уства са рада ради
неге детета и одс уства са рада ради посебне неге детета;

u

родитељски додатак;

* Закон о финансијског подршци породици са децом, „Сл. гласник” бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009
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који је корисник права на помоћ и нег у по било ком основу и друга лица

12

ма прописима о рад у, незапос лено лице које се стара о члану породице
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u

дечији додатак;

u

накнад у трошкова боравка у предшколској установи за дец у без роди
тељског старања;

u

накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама
у развоју;

u

регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из мате
ријално угрожених породица.

Финансијску подршку обезбеђује држава, изузев регресирања трошкова бо
равка у предшколској установи, које обезбеђује општина, односно град.
Општина, односно град мог у да утврде и друга права, односно већи обим
права или повољније услове за њихово остваривање, ако су обезбедили
средства.
u

Право на накнаду за време породиљског одсуства које траје три месеца
остварује запослена мајка, а право на накнаду за време одсуства ради неге
детета, односно ради посебне неге детета има један од родитеља, ако су
оба родитеља запослена.

u

Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто
рођено дете, ако остварује право на здравствену заштит у преко Репу
бличког фонда за здравствено осиг урање, ако је држављанка Републике
Србије, има пребивалиште у Републици Србији и испуњава друге услове
прописане законом. И отац може бити корисник родитељског додатка
уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или је из објек
тивних разлога спречена да непосредно брине о детет у. Родитељски до
датак исплаћује се једнократно за прворођено дете.

u

Дечији додатак припада деци до 19. године живота која су редовни
ученици, а живе и школују се на територији Србије. Дечији додатак при
пада и детет у које из оправданих разлога не започне школовање, одно
сно које започне школовање касније или прекине школовање у својству
редовног ученика, и то за све време трајања спречености, а најдаље до
навршених 19 година живота.

ља који непосредно брине о детет у, под условом да је држављанин
Србије, да има пребивалиште на територији Србије и да остварује
право на здравствену заштит у преко Републичког фонда за здрав
ствено осиг урање. Под истим условима право на дечији додатак има
и хранитељ и старатељ детета.
Право на дечији додатак може се остварити ако подносилац захтева,
односно чланови његове породице, не посед ују новчана и друга ли
квидна средства у вредности већој од износа 30 дечијих додатака по
члану породице у момент у подношења захтева, а ако ова средства
посед ују, подносилац захтева не може остварити право на дечији
додатак за период сразмеран броју месеци који се добија дељењем
укупног износа тих средстава са просечном зарадом у Републици
без пореза и доприноса.
Ако подносилац захтева, односно чланови његове породице, не по
сед ују непокретности на територији Републике Србије, осим одго
варајућег стамбеног простора који одговара потребама појединца,
односно породице, а само изу зетно се право може остварити уко
лико подносилац захтева, односно чланови његове породице који
остварују доходак од пољопривреде, не посед ују непокретности на
територији Републике Србије, осим одговарајућег стамбеног просто
ра који одговара потребама појединца, односно породице и других
нужних економских зграда у пољопривредном домаћинству и зе
мљишта у површини до два хектара по члану породице.
Поступак за остваривање права — Поступак се покреће подношењем
захтева општинској, односно градској управи на чијем подручју подноси
лац захтева има пребивалиште, а ако је у питању накнада зараде за време
породиљског одс уства, одс уства са рада ради неге, односно посебне неге
детета, управи на чијем подручју је седиште пос лодавца запос леног.
О жалби на решење општинске, односно градске управе одлучује мини
стар надлежан за социјална питања, односно надлежни орган управе АП
Војводине.
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то дете по ред у рођења у породици. Остварује га један од родите
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Право на дечији додатак остварује се за прво, друго, треће и четвр
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Законом о финансијској подршци породици са децом утврђен је начин
утврђивања висине накнада, а ближи услови прописани су Правилником о
ближим условима и начину остваривања права на на финансијску подршку
породици са децом.

Социјално становање
Законом о социјалном становању из 2009. године утврђени су услови за ос
тваривање права на социјално становање.

Социјално становање јесте становање одговарајућег стандарда које се обез
беђује уз подршку држав е дом аћ инс твим а која из социјалних, економских
и других разлога не могу да обезбеде стан по тржишним условима.

Развој социјалног становања утврђен је Националном стратегијом социјал
ног становања и Акционим планом, а на основу њих општине, градови и
град Београд доносе своје локалне стамбене стратегије и програме соци
јалног становања.
Право на решавање стамбених потреба путем социјалног становања има
ју лица без стана, која не мог у да обезбеде стан по тржишним условима.
У утврђивању првенства за решавање стамбених потреба узима се у обзир:
1) стамбени стат ус, 2) висина примања, 3) здравствено стање, 4) инвали
дитет, 5) број чланова домаћинства, 6) имовинско стање, а предност имају
млади, деца без родитељског старања, самохрани родитељи, породице са
више деце, особе са инвалидитетом, Роми и припадници других социјално
рањивих група.
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Ако је у пружању социјалне заштите дошло до дискриминације детета или
других чланова породице, можете се обратити притужбом Поверенику за
заштиту равноправности, а можете пред надлежним судом покренути и суд
ски поступак за заштиту од дискриминације.
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О правима која у систему социјалне заштите припадају детету, родитељима,
старатељима, хранитељима и другим лицима која према деци имају одре
ђене обавезе, можете се информисати у центру за социјални рад. Уколико
Вам је потребна помоћ у остваривању права, можете се обратити служби
правне помоћи у општини.

