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I УВОДНИ ДЕО 

Социјална заштита је организована 
друштвена  делатност од јавног 

интереса чији је циљ пружање помоћи и 
оснаживање за самосталан и 

продуктиван живот у друштву појединца 
и породице, као и спречавање настајања 

и отклањања последица социјалне 
искључености. 



 

Предмет СЗ налазимо у Уставу (чл.69, став 1) 

 

“Грађани и породице којима је неопходна 
друштвена помоћ ради савлађивања социјалних 

и животних тешкоћа и стварања услова за 
задовољавање животних потреба ИМАЈУ ПРАВО 

на социјалну заштиту”. 

 



 
Актери СЗ који се баве пружањем услуга могу бити институције- организације које 
могу основати само Република Србија, аутономна покрајина,  локалне самоуправе и 
друго правно и физичко лице.  
Центар за социјални рад може основати само јединица локалне самоуправе а завод за 
социјалну заштиту и установу за васпитање деце и омладине може основати само 
Република Србија односно аутономна покрајина. 
 
Поједине услуге СЗ могу, у складу са законом, пружати: организација цивилног 
друштва, удружење, предузетник, привредно друштво, хуманитарне организације, 
приватни домови за старе. 
 

Сви они заједно се подводе под појам  
ПРУЖАОЦИ УСЛУГА СЗ 

 
 
 



 

  Корисник социјалне заштите има право, засновано на начелима правде, 

одговорности и солидарности, да му се услуга пружа уз поштовање неговог 
физичког и психичког инегритета, безбедности као и уважавања његових 
моралних, културних и религијских убеђења, у складу са зајамченим људским 
правима и слободама. 

  Увођење стандарда и регулаторних механизама  обезбеђује одржавање и 
унапређење квалитета  услуга. Испуњеност минималних стандарда (структуралних 
и функционалних) представља основни квалитет који се мора обезбедити за 
добијање лиценце за пружање услуга.  

  Минимални структурални стандарди се односе на инфраструктурне услове 
(везани за локацију, просторну функционалност, опремљеност), кадровске – људски 
ресурси (структура и број запослених стручних радника, стручних сарадника и 
сарадника) и минимални функционални стандарди који представљају основне 
захтеве стручног поступка.  
 

 



II ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ОКВИР 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Основни правни оквир у СЗ 
представља: 

Закон о социјалној заштити  
(„Сл. гласник РС“бр.24/2011.год) 



 

На основу Закона донето је низ 
правилника о правном регулисању 

социјалне заштите, а што представља 
основ за успостављање квалитета пружања 

услуга, без обзира на надлежност 
(Република, АПВ, ЛС) и без обзира ко су 

пружаоци услуга. 



III ЛИЦЕНЦИРАЊЕ КАО ДЕО СИСТЕМА 
КВАЛИТЕТА  УСЛУГА У СЗ 

Лиценцирање је обавезан поступак који обавља 
Министарство надлежно за социјална питања. 

 

    Лиценцирању подлежу: 

 установе социјалне заштите 

 пружаоци услуга социјалне заштите 

 стручни радници, пружаоци услуга социјалне 
заштите. 

 

 



 

 

Лиценцирање представља управни поступак 
којим се испитује и утврђује да ли 

установа/пружалац услуга као и запослени 
стручни радник ИСПУЊАВА утврђене услове-

критеријуме и стандарде за пружање одређених 
услуга у области социјалне заштите за коју се 

тражи лиценца. 

 
 

 



У току лиценцирања, уколико пружалац 
услуге докаже да су инфраструктурни, 

кадровски, технички, као и програми и 
активности усклађени са прописаним 

стандардима (структуралним и 
функционалним), пружаоци услуга 
добијају ЛИЦЕНЦУ – ДОЗВОЛУ за 

обезбеђење, пружање услуга социјалне 
заштите. 



 

Лиценца представља јавну исправу којом се 
потврђује да пружалац услуга испуњава 

услове за пружање услуга, а чиме у 
поступку јавних набавки добијају статус 

 

 ОВЛАШЋЕНОГ ПРУЖАОЦА УСЛУГА. 
 



 

Лиценца се издаје на шест година, када је пружалац 
услуга: 

 

 регистрован у складу са законом; 

 испуњава стандарде за пружање услуга за коју 
тражи лиценцу; 

 која најмање две године пружа услуге у СЗ. 

 
 

 



 

Пружаоци услуга СЗ су дужни да поштују концепт 
континуираног одржавања и унапређења 
стандарда квалитетног пружања услуга. 

 

 

Стандард подразумева конкретне, обавезне и 
прописане активности. 



Уколико тако не поступају, 

 јасно су суочени са санкцијама: 
 

лиценца неће бити обновљена по истеку 
рока на који је издата; 

лиценца ће бити суспендована; 

лиценца ће бити одузета. 
 



 

Лиценца која се издаје на пет година је 
ОГРАНИЧЕНА лиценца,  

издаје се пружаоцу услуге који је 
регистрован у складу са законом и ако 

постоји потреба за услугом  

за коју се тражи лиценца. 
 



Ако пружалац услуге нема искуства од најмање 2 
године у пружању услуге или не испуњава услове 
у погледу простора, опреме, ангажованог особља 
у мери која омогућава целовито пружање услуга 
(само једно од услова), пружалац услуга добија 

ограничену лиценцу. 

 

Ограничена лиценца се може дати само једном. 

 



Значајан услов за лиценцирање 
организације пружаоца услуга је да мора 

имати у оквиру радног ангажовања и 
лиценциране стручне раднике. 

 

Да би стручни радници били лиценцирани 
морају, између осталог, имати завршене 

акредитоване програме обуке. 



Акредитација је поступак којим се оцењује 
да ли програм обуке, намењен 

професионалцима, испуњава утврђене 
стандарде за акредитацију. 

 

Аутору акредитованог програма се издаје 
акт о акредитацији. 

 

Акт о акредитацији је јавна исправа. 



 

Акредитација програма обуке 
намењена је стручним радницима, 

стручним сарадницима и 
сарадницима у СЗ и уско је повезана за 

процес лиценцирања како стручних 
радника тако и пружаоца услуга. 



IV ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 

Захтев за издавање лиценце подноси 
организација СЗ када самопроценом утврди да је 

испунила услове и стандарде за добијање 
лиценце за конкретну услугу за коју је аплицирао. 



Подноси се на прописаном обрасцу, 
надлежном Министарству рада, 

запошљавања и социјалне заштите, 
односно одељењу за инспекцијски надзор, 

Београд, Немањина 22-26.  

Уз захтев прилажу се и докази да 
организација испуњава прописане услове. 

 

 



Сходно томе, организација СЗ уз Захтев за 
лиценцу доставља 3 врсте доказа: 

 

 Доказ да је регистрована у складу са законом, 
што подразумева упис у одговарајућо регистар 
(решење или извод о упису), чл. 179, став 1 
Закона о СЗ 

 



 Доказе да испуњава стандарде за конкретну 
услугу за коју подноси захтев за лиценцу у 
погледу: локације, простора, опреме, 
организације, броја и стручности ангажованог 
особља, процене, планирање и активности 
пружања конкретне услуге. 
 

 
 

 



 Доказ да услугу, за коју је поднео захтев за 
лиценцу, пружа најмање две године. Може да 
приложи, као доказ, одлуку надлежног органа о 
оснивању организације СЗ, решење о 
испуњености услова за почетак рада и 
обављања делатности, уговор о пројектном 
пружању услуга, уговор са локалном 
самоуправом о пружању услуге, уговор са 
донаторима, уговор са корисницима и друго. 



Испуњеност стандарда организација доказује кроз два 
базична документа: 

 

1. Основни програми организације - овај документ 
садржи :  

 податке о корисницима: узраст, степен подршке и 
потребама, односно корисничкој групи којој је услуга 
намењена у смислу Закона о СЗ 

 

 програмске активности које се реализују у складу са 
спецификацијом услуге и минималним стандардима 
који се односе на услугу коју организација пружа у 
складу са потребама корисничке групе 



 Податке о основним кадровима, у складу са 
спецификацијом услуге и минималним 
стандардима који се односе на услугу коју 
организација пружа (чл. 5 став 1 Правилним о 
ближим условима и стандардима 42/2013). 



2. Елаборат о испуњености услова за почетак 
рада:  

 

Садржај елабората је веома комплексан и 
сачињен је од више докумената, доказа издатих 
од стране различитих органа. Исти се односе на 
испуњеност структуралних и функционалних 

стандарда као процедура и одлука које 
непосредно доноси потенцијални пружалац 

услуга. 



Елаборат сачињавају сви пружаоци услуга 
без обзира коју врсту услуге пружају, с тим 
што су докази различити у зависности од 

услуге за коју се подноси захтев 
 

 



Елаборат може да садржи скице и 
фотографије које иду у прилог 

доказивања испуњености 
структуралних стандарда. 



V  УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 
ЗАЈЕДНИЦИ 

Законом о СЗ и Правилником о ближим условима и 
стандардима за пружање услуга у СЗ дефинисане су 

следеће услуге у зајеници: 

1. Дневне услуге у заједници:  

 дневни боравак,  

 помоћ у кући,  

 лични пратилац детета,  

 свратиште и  

 друге услуге које подржавају боравак корисника у 
породици и природном окружењу 



2. Услуге подршке за самосталан живот:  
 

 становање уз подршку,  

 персонални асистент,  

 обука за самосталан живот и  

 друге врсте подршке неопходне за активно 
учешће корисника у друштву 



 Саветовано-терапијске и социјално-едукативне услуге:  

 услуге интензивне подршке породици која је у кризи,  

 саветовање и подршка родитеља, хранитеља и 
усвојитеља,  

 подршка породици која се стара о свом детету или 
одраслом члану породице са сметњама у развоју, 

  одржавање породичних односа и поновно спајање 
породице,  

 саветовање и подршка у случајевима насиља,  

 породична терапија, медијација, СОС телефон, 

 активација и друге саветодавне и едукативне услуге и 
активности. 



Услуге у заједници усмерене су на пружање 
помоћи корисницима у природном окружењу 
како би успоставили што већу контролу над 
сопственим животом, остварили што већу 

самосталност и спречили, односно умањили 
ризик од институционализације. 

 
 

 



Заједничко за ове услуге је, осим што се пружају 
у заједници, и то што наведене услуге 

обезбеђује јединица локалне самоуправе. 
 
 

Обезбеђене услуге се набављају од пружаоца 
услуге СЗ која је за то лиценцирана, кроз 

поступак јавне набавке у складу са законом. 
 
 
 
 

 



VI КОРАЦИ У ПОСТУПКУ ЛИЦЕНЦИРАЊА 

1. КОРАК – процена потреба грађана/корисника за 

одређеном врстом услуга као и расположиве ресурсе 
неопходне за пружање услуга – доношење одлуке о 
намери развијања конкретне услуге.  



2. КОРАК - Регистровање организације 

 

Пружалац услуге мора обезбедити ДОКАЗ да је 
организација регистрована у складу са законом у 
Агенцији за привредне регистре или у било који 

регистар установљен посебним законима и другим 
прописима што се са становишта надлежне 

инспекције сматра се валидним. 

 
 

 



Након завршеног поступка и стицања 
лиценце за пружање конкретне услуге 

социјалне заштите организација- 
пружалац услуге мора у АПР-у 

пререгистровати или поред постојеће 
делатности регистровати нову делатност. 

 



Ако организација жели да се региструје као 
установа социјалне заштите, може (али не 
мора) да се упише у судски регистар који 

води надлежни Привредни суд.  

Разлог је у томе што установа обавља 
делатност од јавног интереса, а мотив 

пружаоца може бити стицање профита. 
 



Ово у пракси значи да се у регистар 
привредног суда могу уписати само оне 

организације социјалне заштите које већ 
имају дозволу, односно лиценцу за рад 

прибављену од надлежног министарства. 
 



VII ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА 

Одлуку о начину формирања цене услуге, уговарање 
и наплаћивање додатних трошкова и накнада за 
посебне сервисе који су доступни корисницима 
услуга сачињава пружалац услуга. 

Може се урадити у виду документа а могу се донети и 
посебне одлуке о: 

 утврђеним ценама услуга 

 утврђеним додатним трошковима 

 о партиципацији корисника у плаћању услуге 



Уколико је оснивач услуге јединица 
локалне самоуправе, она утврђује цену у 

складу са својим критеријумима. 

 

Одлука о формираним ценама мора 
садржати опис активности и услуга које се 
урачунавају у цену. Овај доказ достављају 

сви пружаоци услуга у заједници. 



VIII ДОДАТНИ РЕСУРСИ У ПРУЖАЊУ 
УСЛУГА СЗ У ЗАЈЕДНИЦИ 

Документа о начинима сарадње са другим 
службама су заправо сви уговори или протоколи 

о пословно-техничкој и другој врсти сарадње. 

Уколико пружалац услуге укључује и друге службе 
и институције докази о томе прилажу се уз захтев 

за издавање лиценце. 



У уговорима и протоколима морају бити дефинисани: 
 

 области сарадње, 

 права и обавезе сваког потписника споразума, 

 подаци о идентитету сарадничких организација 
(нпр. пословно-техничка сарадња са кетеринг 
службом, сервисима за одржавање хигијене 
просторија и сл.). 

Ове доказе достављају пружаоци услуга у заједници 
ако успостављају пословно-техничку или другу 

сарадњу. 



IX  КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ 
СУСРЕЋУ ПРУЖАОЦИ УСЛУГА У 

ПОСТУПКУ ЛИЦЕНЦИРАЊА 

 

Најчешћи проблеми организације СЗ у поступку 
лиценцирања могу се сумирати у следећем: 

 израда прописане документације 

 велики број доказа прописан другим законима 

 непрецизно и погрешно дефинисани докази по 
другим прописима 

 



 недостатак незапослених лиценцираних 
стручних радника и тешкоће око њиховог 
ангажовања због забране запошљавања и 
недостатка финансијских средстава; 

 докази о ангажовању кадрова (врста уговора)  

 високи стандарди за одређене услуге 

 



 недореченост и непрецизност Правилника о 
ближим условима и стандардима и Правилника о 
лиценцирању организација СЗ 

 високи трошкови такси и других доказа који се 
достављају уз захтев 

 доказ о испуњености услова по прописима из 
Закона о противпожарној заштити 

 испуњеност услова и стандарда током периода 
важења лиценце  

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ  


