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УВОД

П ро је кат „Уна пре ђе ње пра ва де те та кроз ја ча ње си сте ма пра во су ђа и 

со ци јал не за шти те у Ср би ји”, ко ји фи нан си ра Европ ска уни ја, спро во-

ди УНИ ЦЕФ у парт нер ству са Ми ни стар ством прав де и Ми ни стар ством за 

рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. Као до при нос из град њи 

пра  во су ђа по ме ри де те та у Ср би ји јед на ком по нен та у окви ру овог про-

јек та се од но си на уна пре ђе ње ка па ци те та пру жа ла ца бес плат не прав не 

по мо ћи да од го во ре на кр ше ња пра ва де те та у обла сти обра зо ва ња, здрав-

стве не и со ци јал не за шти те. Ова ком по нен та се спро во ди у парт нер ству са 

Цен тром за пра ва де те та. 

У том ци љу је фор ми ра на не фор мал на Мре жа пру жа ла ца бес плат не прав  не 

по мо ћи у обла сти пра ва де те та (Мре жа) ко јом ко ор ди ни ше Цен тар за пра ва 

де те та. Мре жа бро ји 36 пру жа ла ца бес плат не прав не по мо ћи из раз ли  чи  тих 

гра до ва/оп шти на у Ср би ји. До са да је ор га ни зо ван низ обу ка ра ди уна пре-

ђе ња и пру жа ња што ква ли тет ни је прав не по мо ћи чла ни ца Мре же ко ја је 

при ла го ђе на пра ви ма, ин те ре си ма и по тре ба ма де це. По ред то га, рад Мре-

же об у хва та и раз ме ну зна ња и ис ку ства чла ни ца, док се ин фор ма ци је ме ђу 

чла ни ца ма и раз ви је ни пра те ћи ма те ри ја ли уз обу ке кон ти ну и ра но раз ме-

њу ју пу тем елек трон ске плат фор ме по себ но кре и ра не у ту свр ху.

Ин фор ма тив на бро шу ра ко ја се на ла зи пред ва ма на ста ла је на осно ву 

ини ци  ја ти ве чла ни ца Мре же, а с ци љем да ко ри сни ци ма бес плат не прав-

не по мо  ћи пру жи сет кључ них ин фор ма ци ја ре ле вант них за оства ри ва ње 

пра ва де   те та у си сте му со ци јал не за шти те. Предвиђено је да ова брошура 

буде и сво јеврсна алатка у обављању свакодневних послова пружалаца 

бесплат не прав не помоћи и заједно са информативним брошурама „Дете у 

систе му здрав ствене заштите” и „Дете у образовном систему” чини „живи” 

па кет ин фор мација који ће се у складу са праксом и кроз уважавање важе-

ћих прав них прописа надограђивати.
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 5 У из ра ди бро шу ре уче ство ва ле су сле де ће чла ни це Мре же: Град ска упра ва 

Ки кин да, YUCOM, Оаза си гур но сти Кра гу је вац, PRA XIS, По моћ де ци, Бал-

кан ски цен тар за ми гра ци је и ху ма ни тар не ак тив но сти — кан це ла ри је Кур-

шу мли ја, Вр бас и Кра ље во, Гра ђан ски фо рум Но ви Па зар, Прав на кли ни ка 

за пра ва де те та Прав ног фа кул те та УНИ ОН и Цен тар за пра ва де те та.
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ДЕ ТЕ У СИ СТЕ МУ 
СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Пра во де те та на со ци јал ну за шти ту

КонвенцијаУједињенихнацијаоправимадетета, чи ја је Ср би ја уго-

вор ни ца, чла ном 6. га ран ту је сва ком де те ту пра во на жи вот, оп ста нак и раз-

вој и утвр ђу је оба ве зу др жа ва чла ни ца да у нај ве ћој мо гу ћој ме ри обез бе де 

оп ста нак и скла дан фи зич ки, пси хо ло шки и дру штве ни раз вој де те та, што 

под ра зу ме ва од го ва ра ју ћи стан дард жи во та де те та. 

У чла ну 27. Кон вен ци је про пи са но је да је пр вен стве на од го вор ност ро ди-

те ља, од но сно ли ца ко је се ста ра о де те ту, да у окви ру сво јих спо соб но сти 

и фи нан сиј ских мо гућ но сти обез бе де жи вот не усло ве по треб не за раз вој 

де те та, али је та ко ђе про пи са на ду жност др жа ве да у скла ду са сво јим мо-

гућ но сти ма пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре за по моћ ро ди те љи ма и дру гим 

ли ци ма ко ја бри ну о де те ту и, у слу ча ју по тре бе, обез бе ђу ју ма те ри јал ну 

по моћ и про гра ме по др шке, по себ но у по гле ду ис хра не, оде ће и ста но ва-

ња (чл. 27). 

У чла ну 26. Кон вен ци је сва ком де те ту при зна то је пра во да ко ри сти услу ге 

у си сте му со ци јал не за шти те, што укљу чу је и со ци јал но оси гу ра ње, а др жа-

ве су оба ве зне да обез бе де со ци јал ну за шти ту де те ту, узи ма ју ћи у об зир 

усло ве под ко ји ма жи ве де те и ро ди те љи, од но сно ли ца ко ја су од го вор на 

за из др жа ва ње де те та.

УставРепубликеСрбије из 2006. го ди не га ран ту је за шти ту по ро ди це, а 

по себ ну за шти ту јем чи мај ка ма, са мо хра ним ро ди те љи ма и де ци (чл. 66). 

Устав, та ко ђе, га ран ту је и пра во на со ци јал ну за шти ту, про пи су ју ћи да гра-

ђа ни и по ро ди це ко ји ма је нео п ход на дру штве на по моћ ра ди са вла да ва-

ња со ци јал них и жи вот них те шко ћа и ства ра ња усло ва за за до во ља ва ње 

основ них жи вот них по тре ба има ју пра во на со ци јал ну за шти ту, чи је се 
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 7 пру жа ње за сни ва на на че ли ма со ци јал не прав де, ху ма ни зма и по што ва ња 

људ ског до сто јан ства (чл. 69). Са гла сно то ме, со ци јал на по ли ти ка ко ју др-

жа ва во ди тре ба да обез бе ди со ци јал ну до бро бит гра ђа на и њи хо вих по-

ро ди ца. То под ра зу ме ва га ран то ва ње аде кват ног ни воа со ци јал не за шти те 

де це и њи хо вих по ро ди ца, обез бе ђе ње за шти те нај ра њи ви јим дру штве ним 

гру па ма, спре ча ва ње дру штве ног ис кљу чи ва ња и ства ра ње јед на ких мо-

гућ но сти за све. 

Пра во на со ци јал ну за шти ту про пи са но је Закономосоцијалнојзашти

тииз 2011. го ди не. Ово пра во има сва ки по је ди нац, укљу чу ју ћи и де те, као 

и по ро ди ца ко ји ма је нео п ход на дру штве на по моћ и по др шка ра ди са вла-

да ва ња со ци јал них и жи вот них те шко ћа и ства ра ња усло ва за за до во ље ње 

основ них жи вот них по тре ба.

Не ди скри ми на ци ја и јед на ке мо гућ но сти у оства ри ва њу со ци јал не за шти те 

пред ста вља ју основ не прин ци пе со ци јал не за шти те.

Об ли ци со ци јал не за шти те 

Со ци јал на за шти та об у хва та: 

u раз ли чи те услуге социјалне заштите ко је се са сто је од пру жа ња 

по др шке и по мо ћи по је дин цу и по ро ди ци ра ди по бољ ша ња, од но сно 

очу ва ња ква ли те та жи во та, от кла ња ња или убла жа ва ња ри зи ка не по-

вољ них жи вот них окол но сти, као и ства ра ња мо гућ но сти да са мо стал но 

жи ве у дру штву;

u раз ли чи те врстематеријалнеподршке ко ја се пру жа ра ди обез бе-

ђе ња ег зи стен ци јал ног ми ни му ма и по др шке со ци јал ној укљу че но сти 

ко ри сни ка.
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Услу ге со ци јал не за шти те 

Вр сте услу га со ци јал не за шти те:

u услу ге про це не и пла ни ра ња — про це на ста ња, по тре ба, сна га и ри-

зи ка ко ри сни ка и дру гих зна чај них осо ба у ње го вом окру же њу; про-

це на ста ра те ља, хра ни те ља и усво ји те ља; из ра да ин ди ви ду ал ног или 

по ро дич ног пла на пру жа ња услу га и ме ра прав не за шти те и дру гих 

про це на и пла но ва;

u днев не услу ге у за јед ни ци — днев ни бо ра вак; по моћ у ку ћи; свра ти ште и 

дру ге услу ге ко је по др жа ва ју бо ра вак ко ри сни ка у по ро ди ци и не по сред-

ном окру же њу;

u услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот — ста но ва ње уз по др шку; пер-

со нал на аси стен ци ја; обу ка за са мо стал ни жи вот и дру ге вр сте по др шке 

нео п ход не за ак тив но уче шће ко ри сни ка у дру штву;

u са ве то дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге — ин тен зив не 

услу ге по др шке по ро ди ци ко ја је у кри зи; са ве то ва ње и по др шка ро ди те-

љи ма, хра ни те љи ма и усво ји те љи ма; по др шка по ро ди ци ко ја се ста ра о 

свом де те ту или од ра слом чла ну по ро ди це са смет ња ма у раз во ју; одр-

жа ва ње по ро дич них од но са и по нов но спа ја ње по ро ди це; са ве то ва ње и 

по др шка у слу ча је ви ма на си ља; по ро дич на те ра пи ја; ме ди ја ци ја; СОС те-

ле фо ни; ак ти ва ци ја и дру ге са ве то дав не и еду ка тив не услу ге и ак тив но сти;

u услу ге сме шта ја — сме штај у срод нич ку, хра ни тељ ску или дру гу по ро ди-

цу за од ра сле и ста ри је; дом ски сме штај; сме штај у при хва ти ли ште и дру ге 

вр сте сме шта ја.

Услугесоцијалнезаштитенамењенедеци — услу ге ко је се пру жа ју де ци 

при вре ме но, по вре ме но и кон ти ну и ра но, у скла ду с по тре ба ма и нај бо љим 

ин те ре сом де те та.

Пружаоциуслугасоцијалнезаштите су раз ли чи ти, у за ви сно сти од вр-

сте услу га. То мо гу би ти уста но ве со ци јал не за шти те или по је дин ци, фи зич-

ка и прав на ли ца. Та ко, на при мер, услу гу дом ског сме шта ја пру жа уста но ва 

со ци јал не за шти те или ли це ко је је до би ло ли цен цу за пру жа ње тих услу га, 

док услу гу по ро дич ног сме шта ја де те та мо же пру жи ти срод ник де те та или 
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 9 хра ни тељ — ли це ко је је по доб но за пру жа ње ове услу ге и ко је је за ову 

услу гу сте кло ли цен цу. Да би мо гли да пру жа ју од ре ђе не услу ге со ци јал не 

за шти те, уста но ва со ци јал не за шти те, као и дру ги пру жа о ци услу га, мо ра ју 

има ти ли цен цу.

Финансирањеуслугасоцијалнезаштите — услу ге со ци јал не за шти те 

фи нан си ра ју др жа ва, ауто ном на по кра ји на, као и ло кал не са мо у пра ве. 

По сту пак за ко ри шће ње услу га 
со ци јал не за шти те

u По сту пак за ко ри шће ње услу ге на ме ње не де те ту спро во ди цен тар за со-

ци јал ни рад, по слу жбе ној ду жно сти или на зах тев ро ди те ља, од но сно 

де те та.

u Ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка по слу жбе ној ду жно сти мо же под-

не ти сва ко ли це.

u По сту пак спро во ди цен тар за со ци јал ни рад на чи јем под руч ју де те 

има пре би ва ли ште, а из у зет но и цен тар за со ци јал ни рад на чи јем под-

руч ју де те има бо ра ви ште. 

u Ако по сто ји по тре ба за нео д ло жном ин тер вен ци јом, ра ди оси гу ра ња 

без бед но сти у си ту а ци ја ма ко је угро жа ва ју жи вот, здра вље и раз вој де-

те та, по сту пак за ко ри шће ње ове услу ге спро во ди цен тар за со ци јал ни 

рад на чи јој те ри то ри ји се за те кло де те ко је има по тре бу за нео д ло жном 

ин тер вен ци јом.

u Про це ну по тре бе за со ци јал ном услу гом вр ши во ди тељ слу ча ја, од-

но сно струч ни тим цен тра за со ци јал ни рад. На осно ву ре зул та та про це-

не, во ди тељ слу ча ја, од но сно струч ни тим одо бра ва ко ри шће ње услу ге 

и из да је се упут за ње но ко ри шће ње.

u У слу ча ју да је по сту пак за ко ри шће ње со ци јал не услу ге по кре нут пред-

ло гом, а цен тар за со ци јал ни рад утвр ди да не по сто ји по тре ба за тра-

же ном со ци јал ном услу гом, до но си ре ше ње ко јим од би ја пру жа ње тра-

же не услу ге. 
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Пла ћа ње со ци јал них услу га 

Да ли ће со ци јал на услу га пру же на де те ту би ти пла ће на и у ко јој ме ри, за-

ви си од со ци јал но-еко ном ског ста ту са по ро ди це, на осно ву че га цен тар за 

со ци јал ни рад до но си од лу ку да ро ди тељ, од но сно дру го ли це ко је је ду жно 

да уче ству је у из др жа ва њу де те та: 

u у це ло сти пла ти услу гу,

u де ли мич но пла ти услу гу,

u да се услу га пла ти из бу џе та Ср би је, од но сно ауто ном не по кра ји не или 

је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

Ма те ри јал на по др шка

u Ма те ри јал ну по др шку чи не раз ли чи та ма те ри јал на да ва ња де ци и по ро-

ди ци у ко јој де те жи ви, ра ди обез бе ђе ња ег зи стен ци јал ног ми ни му ма и 

по др шке со ци јал ној укљу че но сти. 

Вр сте ма те ри јал не по др шке про пи са не За ко ном о со ци јал ној за шти ти су: 

u нов ча на со ци јал на по моћ,

u до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца, 

u уве ћа ни до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца, 

На ре ше ње ко јим се од би ја зах тев за ко ри шће ње услу ге ро ди тељ де те та, 
од но сно де те, мо же да из ја ви жал бу у ро ку од 15 да на. Жал ба се под но си 
ми ни стар ству над ле жном за со ци јал ну за шти ту, ако се услу га обез бе ђу је 
из бу џе та Ср би је, од но сно по кра јин ском се кре та ри ја ту над ле жном за со
ци јал ну за шти ту, ако се услу га обез бе ђу је из бу џе та ауто ном не по кра ји не. 
Уко ли ко је реч о услу зи ко ја се обез бе ђу је из бу џе та је ди ни це ло кал не са
мо у пра ве, жал ба се из ја вљу је ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко ји је 
над ле жан за област со ци јал не за шти те. Од лу ка о жал би мо ра би ти до не та 
у ро ку од 30 да на. 
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1 u по моћ за оспо со бља ва ње за рад, 

u јед но крат на нов ча на по моћ, 

u по моћ у на ту ри и дру га вр ста ма те ри јал не по др шке, у скла ду са овим 

за ко ном и про пи си ма до не тим за ње го во спро во ђе ње.

Пра во на на ве де не вр сте ма те ри јал не по др шке има по је ди нац и по ро ди ца.

Усло ви под ко ји ма се сва ка вр ста ма те ри јал не по др шке мо же оства ри ти, 

као и њи хо ва ви си на, про пи са ни су За ко ном о со ци јал ној за шти ти.

По сту пак за оства ри ва ње пра ва 

u Покретањепоступка — Пра во на нов ча ну со ци јал ну по моћ и пра во 

на до да так, од но сно уве ћа ни до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца, по-

кре ће се на зах тев или по слу жбе ној ду жно сти. 

Зах тев се под но си цен тру за со ци јал ни рад на чи јем под руч ју под но си лац 

зах те ва има пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште, и то на по себ ном обра сцу. 

Ако се нов ча на со ци јал на по моћ пру жа по ро ди ци, зах тев под но си, и за но-

си о ца пра ва од ре ђу је се је дан члан по ро ди це.

u Одлучивање о захтеву — О зах те ву од лу чу је над ле жни цен тар за 

со ци јал ни рад, ко ји ис пу ње ност усло ва за при зна ње пра ва оце њу је на 

осно ву чи ње ни ца и до ка за из слу жбе не еви ден ци је и дру гих чи ње ни ца 

и до ка за. Ако је по треб на про це на не спо соб но сти за рад, сте пен те ле-

сног оште ће ња и слич но, при сту па се ве шта че њу.

u Преиспитивањеуслова — Ис пу ње ност усло ва за при зна ва ње пра ва 

на нов ча ну со ци јал ну по моћ, од но сно до да так, под ле же пре и спи ти ва њу 

ко је вр ши цен тар за со ци јал ни рад у ме се цу ма ју, на осно ву по да та ка о 

при хо ди ма оства ре ним у прет ход на три ме се ца. Пре и спи ти ва ње се не 

вр ши ако су у пи та њу ли ца не спо соб на за рад, а овој ка те го ри ји ли ца 

при па да и де те до на вр ше не 15. го ди не жи во та, од но сно де те на шко ло-

ва њу, до кра ја ро ка про пи са ног за то шко ло ва ње, ро ди тељ де те та ко ји 

ко ри сти по ро диљ ско од су ство и од су ство са ра да ра ди не ге де те та пре-
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ма про пи си ма о ра ду, не за по сле но ли це ко је се ста ра о чла ну по ро ди це 

ко ји је ко ри сник пра ва на по моћ и не гу по би ло ком осно ву и дру га ли ца 

чи ји је круг утвр ђен у чл. 85. ст. 2. За ко на о со ци јал ној за шти ти. Ако је 

до шло до про ме на ко је ути чу на да ље ко ри шће ње и ви си ну нов ча не со-

ци јал не по мо ћи, цен тар за со ци јал ни рад до но си но во ре ше ње. 

u Дужностобавештавањаопроменама — Ко ри сник пра ва на нов ча-

ну со ци јал ну по моћ и до да так, од но сно ње гов за кон ски за ступ ник, ду-

жан је да над ле жном цен тру за со ци јал ни рад при ја ви сва ку про ме ну 

ко ја је од ути ца ја на при зна то пра во, у ро ку од 15 да на од да на ка да је 

про ме на на ста ла.

u Жалбапротиврешења — На ре ше ње цен тра за со ци јал ни рад мо-

же се из ја ви ти жал ба због од би ја ња зах те ва или по гре шног утвр ђи ва ња 

ви си не нов ча не по мо ћи, од но сно до дат ка. О жал би од лу чу је ми ни стар 

над ле жан за со ци јал ну за шти ту. Ако је ре ше ње до нео цен тар за со ци-

јал ни рад са те ри то ри је ауто ном не по кра ји не Вој во ди не, о жал би од лу-

чу је по кра јин ски ор ган упра ве над ле жан за со ци јал ну за шти ту, а ако је 

ре ше ње до нео цен тар за со ци јал ни рад са те ри то ри је гра да Бе о гра да, 

о жал би од лу чу је град ска упра ва гра да Бе о гра да, а све пре ко цен тра за 

со ци јал ни рад ко ји је до нео ре ше ње

u Про тив ре ше ња до не тог по жал би мо же се по кре ну ти управ ни спор.

Фи нан сиј ска по др шка по ро ди ца ма са де цом 

За ко ном о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом* утвр ђе ни су по себ ни 

об ли ци фи нан сиј ске по др шке по ро ди ца ма са де цом. 

Пре ма чл. 9. овог за ко на, фи нан сиј ска по др шка по ро ди ци са де цом об у-

хва та: 

u на кна ду за ра де за вре ме по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да ра ди 

не ге де те та и од су ства са ра да ра ди по себ не не ге де те та;

u ро ди тељ ски до да так;

* За кон о фи нан сиј ског по др шци по ро ди ци са де цом, „Сл. гла сник” бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009 
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3 u де чи ји до да так;

u на кна ду тро шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви за де цу без ро ди-

тељ ског ста ра ња;

u на кна ду тро шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви за де цу са смет ња ма 

у раз во ју;

u ре гре си ра ње тро шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви де це из ма те-

ри јал но угро же них по ро ди ца.

Фи нан сиј ску по др шку обез бе ђу је др жа ва, из у зев ре гре си ра ња тро шко ва бо -

рав ка у пред школ ској уста но ви, ко је обез бе ђу је оп шти на, од но сно град. 

Оп шти на, од но сно град мо гу да утвр де и дру га пра ва, од но сно ве ћи обим 

пра  ва или по вољ ни је усло ве за њи хо во оства ри ва ње, ако су обез бе ди ли 

сред  ства. 

u Правонанакнадуза вре ме по ро диљ ског од су ства ко је тра је три ме се ца 

оства ру је за по сле на мај ка, а пра во на на кна ду за вре ме од су ства ра ди не ге 

де те та, од но сно ра ди по себ не не ге де те та има је дан од ро ди те ља, ако су 

оба ро ди те ља за по сле на. 

u Родитељскидодатак оства ру је мај ка за пр во, дру го, тре ће и че твр то 

ро ђе но де те, ако оства ру је пра во на здрав стве ну за шти ту пре ко Ре пу-

блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње, ако је др жа вљан ка Ре пу бли ке 

Ср би је, има пре би ва ли ште у Ре пу бли ци Ср би ји и ис пу ња ва дру ге усло ве 

про пи са не за ко ном. И отац мо же би ти ко ри сник ро ди тељ ског до дат ка 

уко ли ко мај ка де те та ни је жи ва, уко ли ко је на пу сти ла де те или је из објек-

тив них раз ло га спре че на да не по сред но бри не о де те ту. Ро ди тељ ски до-

да так ис пла ћу је се јед но крат но за пр во ро ђе но де те. 

u Дечијидодатак при па да де ци до 19. го ди не жи во та ко ја су ре дов ни 

уче ни ци, а жи ве и шко лу ју се на те ри то ри ји Ср би је. Де чи ји до да так при-

па да и де те ту ко је из оправ да них раз ло га не за поч не шко ло ва ње, од но-

сно ко је за поч не шко ло ва ње ка сни је или пре ки не шко ло ва ње у свој ству 

ре дов ног уче ни ка, и то за све вре ме тра ја ња спре че но сти, а нај да ље до 

на вр ше них 19 го ди на жи во та.
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 Пра во на де чи ји до да так оства ру је се за пр во, дру го, тре ће и че твр-

то де те по ре ду ро ђе ња у по ро ди ци. Оства ру је га је дан од ро ди те-

ља ко ји не по сред но бри не о де те ту, под усло вом да је др жа вља нин 

Ср би је, да има пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ср би је и да оства ру је 

пра во на здрав стве ну за шти ту пре ко Ре пу блич ког фон да за здрав-

стве но оси гу ра ње. Под истим усло ви ма пра во на де чи ји до да так има 

и хра ни тељ и ста ра тељ де те та.

 Пра во на де чи ји до да так мо же се оства ри ти ако под но си лац зах те ва, 

од но сно чла но ви ње го ве по ро ди це, не по се ду ју нов ча на и дру га ли-

квид на сред ства у вред но сти ве ћој од из но са 30 де чи јих до да та ка по 

чла ну по ро ди це у мо мен ту под но ше ња зах те ва, а ако ова сред ства 

по се ду ју, под но си лац зах те ва не мо же оства ри ти пра во на де чи ји 

до да так за пе ри од сра зме ран бро ју ме се ци ко ји се до би ја де ље њем 

укуп ног из но са тих сред ста ва са про сеч ном за ра дом у Ре пу бли ци 

без по ре за и до при но са. 

 Ако под но си лац зах те ва, од но сно чла но ви ње го ве по ро ди це, не по-

се ду ју не по крет но сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, осим од го-

ва ра ју ћег стам бе ног про сто ра ко ји од го ва ра по тре ба ма по је дин ца, 

од но сно по ро ди це, а са мо из у зет но се пра во мо же оства ри ти уко-

ли ко под но си лац зах те ва, од но сно чла но ви ње го ве по ро ди це ко ји 

оства ру ју до хо дак од по љо при вре де, не по се ду ју не по крет но сти на 

те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, осим од го ва ра ју ћег стам бе ног про сто-

ра ко ји од го ва ра по тре ба ма по је дин ца, од но сно по ро ди це и дру гих 

ну жних еко ном ских згра да у по љо при вред ном до ма ћин ству и зе-

мљи шта у по вр ши ни до два хек та ра по чла ну по ро ди це.

Поступакзаостваривањеправа — По сту пак се по кре ће под но ше њем 

зах те ва оп штин ској, од но сно град ској упра ви на чи јем под руч ју под но си-

лац зах те ва има пре би ва ли ште, а ако је у пи та њу на кна да за ра де за вре ме 

по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да ра ди не ге, од но сно по себ не не ге 

де те та, упра ви на чи јем под руч ју је се ди ште по сло дав ца за по сле ног.

О жал би на ре ше ње оп штин ске, од но сно град ске упра ве од лу чу је ми ни-

стар над ле жан за со ци јал на пи та ња, од но сно над ле жни ор ган упра ве АП 

Вој во ди не.
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5 За ко ном о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом утвр ђен је на чин 

утвр ђи ва ња ви си не на кна да, а бли жи усло ви про пи са ни су Пра вил ни ком о 

бли жим усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на на фи нан сиј ску по др шку 

по ро ди ци са де цом. 

Со ци јал но ста но ва ње

За ко ном о со ци јал ном ста но ва њу из 2009. го ди не утвр ђе ни су усло ви за ос-

тва  ри ва ње пра ва на со ци јал но ста но ва ње. 

Раз вој со ци јал ног ста но ва ња утвр ђен је На ци о нал ном стра те ги јом со ци јал-

ног ста но ва ња и Ак ци о ним пла ном, а на осно ву њих оп шти не, гра до ви и 

град Бе о град до но се сво је ло кал не стам бе не стра те ги је и про гра ме со ци-

јал ног ста но ва ња. 

Пра во на ре ша ва ње стам бе них по тре ба пу тем со ци јал ног ста но ва ња има-

ју ли ца без ста на, ко ја не мо гу да обез бе де стан по тр жи шним усло ви ма. 

У утвр ђи ва њу пр вен ства за ре ша ва ње стам бе них по тре ба узи ма се у об зир: 

1) стам бе ни ста тус, 2) ви си на при ма ња, 3) здрав стве но ста ње, 4) ин ва ли-

ди тет, 5) број чла но ва до ма ћин ства, 6) имо вин ско ста ње, а пред ност има ју 

мла ди, де ца без ро ди тељ ског ста ра ња, са мо хра ни ро ди те љи, по ро ди це са 

ви ше де це, осо бе са ин ва ли ди те том, Ро ми и при пад ни ци дру гих со ци јал но 

ра њи вих гру па. 

Со ци јал но ста но ва ње је сте ста но ва ње од го ва ра ју ћег стан дар да ко је се обез
бе ђу је уз по др шку др жа ве до ма ћин стви ма ко ја из со ци јал них, еко ном ских 
и дру гих раз ло га не мо гу да обез бе де стан по тр жи шним усло ви ма.
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О пра ви ма ко ја у си сте му со ци јал не за шти те при па да ју де те ту, ро ди те љи ма, 
ста ра те љи ма, хра ни те љи ма и дру гим ли ци ма ко ја пре ма де ци има ју од ре
ђе не оба ве зе, мо же те се ин фор ми са ти у цен тру за со ци јал ни рад. Уко ли ко 
Вам је по треб на по моћ у оства ри ва њу пра ва, мо же те се обра ти ти слу жби 
прав не по мо ћи у оп шти ни.
Ако је у пру жа њу со ци јал не за шти те до шло до дис кри ми на ци је де те та или 
дру гих чла но ва по ро ди це, мо же те се обра ти ти при ту жбом По ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти, а мо же те пред над ле жним су дом по кре ну ти и суд
ски по сту пак за за шти ту од дис кри ми на ци је.




