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Сажетак
Ста ре ње ста нов ни штва пред ста вља је дан од нај ве ћих иза зо-

ва са ко јим се го то во сва са вре ме на дру штва су о ча ва ју, док по ло жај 
ста рих ли ца у дру штву, ква ли тет жи во та у ста ри јој до би и ак ту-
ел ни трен до ви у по ли ти ци за шти те ста рих пред ста вља ју пред мет 
ин те ре со ва ња ка ко по ли тич ких, та ко и струч них и на уч но-ис тра-
жи вач ких кру го ва. Ана ли за трен до ва у ду го трај ној за шти ти ста рих 
ли ца ка ко у на шој зе мљи, та ко и у оста лим европ ским зе мља ма, 
ука зу је на нео п ход ност раз во ја аде кват них и све о бу хват них про-
гра ма ду го трај не за шти те ста рих, што пред ста вља кључ за обез бе-
ђи ва ње рав но прав не уло ге осо ба тре ћег жи вот ног до ба у дру штву.

На чин на ко ји се са вре ме на дру штва ба ве пи та њем ду го трај-
не за шти те у мно го ме за ви си од дру штве них, мо рал них и етич ких 
нор ми, др жав не по ли ти ке и дру гих спе ци фич но сти сва ког по је ди-
нач ног дру штва. У овом ра ду би ће ука за но на ка рак те ри сти ке про-
гра ма ду го трај не за шти те у Ср би ји. По ред упо зна ва ња са си стем-
ским ре ше њи ма и нор ма тив ним окви ром, циљ ра да је и да се учи ни 
осврт на ква ли тет и до ступ ност услу га, као и на фи нан сиј ску одр-
жи вост про гра ма ду го трај не за шти те, и при том ука же на мо гу ћа 
ре ше ња за уна пре ђе ње си сте ма ду го трај не за шти те у Ср би ји. 
Кључ не ре чи: ста ре ње ста нов ни штва, ду го трај на за шти та, Ср би ја, 

здрав стве на за шти та, со ци јал на за шти та

* Рад је на стао у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Фа-
кул те та по ли тич ких на у ка, ПолитичкиидентитетСрбијеурегионалномиглобалном
контексту(еви ден ци о ни број: 179076), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ДЕМОГРАФСКАСЛИКАСРБИЈЕ

Ин тен зив не по ли тич ке, дру штве не, еко ном ске про ме не ко је 
су у Ср би ји обе ле жи ле крај пр ло шлог и по че так овог ве ка, би ле су 
пра ће не и од ви ја њем зна чај них де мо граф ских про це са. Не сум њи-
во је да су де мо граф ски трен до ви у по след ње две де це ни је, у ве-
ли кој ме ри, би ли усло вље ни про ме на ма у дру штву. Ме ђу тим, они 
пред ста вља ју и ре зул тат де мо граф ског раз вит ка, ко ји се нај бо ље 
мо же са гле да ти кроз про ме ну бро ја ста нов ни ка, про ме не у сто пи 
на та ли те та и мор та ли те та, али и тран сфор ма ци је ста ро сне струк-
ту ре ста нов ни штва.

Ста нов ни штво Ср би је за хва ће но је крај ње не по вољ ним и 
ду го роч ним де мо граф ским тен ден ци ја ма. Ра ђа ње је вр ло ни ско 
већ де це ни ја ма и не до вољ но за про сто об на вља ње ста нов ни штва. 
По сто је и знат не ми гра ци је при пад ни ка мла ђих ге не ра ци ја пре ма 
ино стран ству, мо ти ви са не углав ном со ци јал но-еко ном ским раз-
ло зи ма. Укуп но ста нов ни штво Ср би је тре нут но стаг ни ра, тј. ми-
ни мал но опа да и на ла зи се на по чет ку про це са не ми нов ног, пер-
ма нент ног и све бр жег сма ње ња у на ред ном пе ри о ду. По себ но су 
не по вољ не тен ден ци је ка да је реч о кре та њу ста ро сне струк ту ре 
ста нов ни штва.

За по пу ла ци ју Ср би је се мо же ре ћи да спа да у ста ре по пу-
ла ци је, а про цес де мо граф ског ста ре ња је на ро чи то ин тен зи ван 
по след њих го ди на. Ре зул та ти де мо граф ских про јек ци ја го во ре да 
ће ста нов ни штво Ср би је по ло ви ном XXИ ве ка би ти де мо граф ски 
ста ри је не го што је би ло у вре ме по пи са 2002. го ди не.  Удео ста рих 
би се нај бр же по ве ћа вао, па би по ло ви ном XXИ ве ка ви ше не го 
сва ки че твр ти ста нов ник Ср би је (без КиМ) био ста ри ји од 65 го-
ди на (27,5%). Зна чај но би се по ве ћао и број нај ста ри јих ли ца (80 и 
ви ше го ди на) чи ји би удео у тој ва ри јан ти из но сио 6,9%, на спрам 
1,9% ко ли ки је био у 2002. го ди ни. Та ко ђе, осим од ба зе, ста ре ње 
ста нов ни штва би се од ви ја ло и с вр ха ста ро сне пи ра ми де што би 
до дат но по ја ча ва ло ње гов ин тен зи тет. Удео мла ђих од 15 го ди на 
би се од 15,9% у 2002. го ди ни сма њио на 11,6%. Оту да до стиг ну-
ти сте пен, као и бу ду ће тен ден ци је про це са ста ре ња ста нов ни штва 
са по сле ди ца ма ко је се ти чу не са мо де мо граф ског, не го и оп штег 
дру штве ног раз во ја, на ме ћу по тре бу њи хо вог пра во вре ме ног и 
аде кват ног ре ша ва ња. С јед не стра не де ло ва ње тре ба да бу де усме-
ре но ка основ ном узро ку де мо граф ског ста ре ња, а то је не до вољ но 
ра ђа ње, а с дру ге да об у хва ти раз ли чи те здрав стве не, пси хо ло шке, 
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со ци јал не и еко ном ске аспек те ста ре ња у ци љу за до во ље ња раз ли-
чи тих по тре ба ста рих ли ца.1)

Ре зул та ти број них про јек ци ја ста нов ни штва ука зу ју да је у 
до глед но вре ме те шко оче ки ва ти по бољ ша ње де мо граф ске сли ке 
Ср би је, ко ја ће би ти обе ле же на сма ње њем ста нов ни штва и ње го-
вим вр ло ин тен зив ним ста ре њем. Ипак, успе шно спро во ђе ње ме ра 
за под сти цај ра ђа ња и убр за ње еко ном ске тран зи ци је мо гу успо ри-
ти не по вољ не трен до ве, што би, евен ту ал но, до сре ди не XXИ ве ка 
ство ри ло усло ве за по сте пе ни де мо граф ски опо ра вак зе мље.

КАРАКТЕРИСТИКЕСИСТЕМА

У кон тек сту ак ту ел них де мо граф ских про ме на – све бр жег 
ста ре ња по пу ла ци је, про ме на у струк ту ри дру штва и по ро ди це 
и ак ту ел ног тех но ло шког и оп штег дру штве ног на прет ка - ра сте 
по тре ба за услу га ма ду го трај не за шти те, као и за људ ским и фи-
нан сиј ским ре сур си ма нео п ход ним за њи хо во пру жа ње. У Ср би ји 
не по сто ји ја сно де фи ни са на тер ми но ло ги ја ко ја се од но си на ду-
го трај ну за шти ту, као и чи ње ни ца да  овом пи та њу ни је по све ће-
на аде кват на па жња у це ло куп ној др жав ној со ци јал ној по ли ти ци. 
Пре ма оп ште при хва ће ном ста но ви шту, ко ри сни ци услу га ду го-
трај не за шти те су осо бе ко ји ма је по треб на по моћ у оба вља њу сва-
ко днев них ак тив но сти, услед од ре ђе не фи зич ке или мен тал не не-
спо соб но сти. Та ко ђе, јед на од ко ри шће них де фи ни ци ја ду го трај не 
за шти те од но си се на ин сти ту ци је ко је пру жа ју сме штај осо ба ма 
ко је, услед бо ле сти или ин ва ли ди те та, ни су у ста њу да се бри ну о 
се би. 

У на шој зе мљи ду го трај на за шти та не пред ста вља одво је ни 
део си сте ма со ци јал не си гур но сти. Кон цепт ду го трај не за шти те не 
по сто ји као за се бан си стем, већ се ње го ви кључ ни еле мен ти мо-
гу на ћи, де лом у окви ру си сте ма здрав стве не за шти те, а де лом у 
окви ру си сте ма со ци јал не за шти те. Услед фи нан сиј ске и ор га ни за-
ци о не по дво је но сти кон цеп та ду го трај не за шти те, че сто до ла зи до 
пре кла па ња од го вор но сти и над ле жно сти за обез бе ђи ва ње услу га 
ду го трај не за шти те, што за по сле ди цу има по ја ву не по кри ве них 
под руч ја. Услед ова кве си ту а ци је у обла сти ду го трај не за шти те, те-
шко је при ку пи ти све по треб не ин фор ма ци је за пре глед си ту а ци је 
у Ср би ји. 

1) Би ља на Ра ди во је вић, „КарактеристикедемографскогразвојаСрбије“,у збор ни ку: Со-
цијалнаполитикаупроцесуевропскихинтеграција(при ре ди ли: Дрен ка Ву ко вић, Ми-
ха ил Аран да рен ко), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2006, стр. 237-254.
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Здрав стве на за шти та је за га ран то ва но пра во свих гра ђа на 
Ре пу бли ке Ср би је, па та ко и ли ца ста ри јих од 65 го ди на жи во та. 
Здрав стве на за шти та ста рих ли ца обез бе ђу је се на исти на чин као 
и здрав стве на за шти та це ло куп не од ра сле по пу ла ци је. Пре ма За ко-
ну о здрав стве ној за шти ти (чл. 2), здрав стве на за шти та об у хва та: 
„ме ре за очу ва ње и уна пре ђе ње здра вља гра ђа на, спре ча ва ње, су-
зби ја ње и ра но от кри ва ње бо ле сти, по вре да и дру гих по ре ме ћа ја 
здра вља и бла го вре ме но и ефи ка сно ле че ње и ре ха би ли та ци ју“.2) 
По да ци о по тро шњи до ма ћин ства по ка зу ју да су из да ци за здрав-
стве ну за шти ту, као удео у укуп ним тро шко ви ма, знат но ве ћи у 
оним до ма ћин стви ма чи ји су чла но ви ста ри ји од 65 го ди на. По сто-
је ћа за кон ска ре гу ла ти ва оси гу ра ва осло ба ђа ње од пла ћа ња тро-
шко ва пар ти ци па ци је за ли ца ста ри ја од 65 го ди на, као и за ли ца 
ко ја жи ве са при хо ди ма ко ји су ис под до ње гра ни це.

Со ци јал на за шти та, из ме ђу оста лог, пред ви ђа пра во на ма-
те ри јал ну по др шку – нов ча на со ци јал на по моћ и до да так за не гу и 
по моћ дру гог ли ца, као и пра во на услу ге – по моћ у ку ћи и услу ге 
дом ског сме шта ја.  У над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва, од но сно 
гра до ва и оп шти на, су још и пра во на јед но крат ну по моћ. Со ци јал-
на за шти та ста рих ли ца ор га ни зо ва на је на два ни воа: (1) ин сти-
ту ци о нал на за шти та у окви ру до мо ва за ста ре и (2) ва нин сти ту-
ци о нал на за шти та ко ја пру жа услу ге сва ко днев не по мо ћи у ку ћи. 
По ред ових услу га, мно ге оп шти не на сво јој те ри то ри ји ор га ни зу ју 
клу бо ве за пен зи о не ре, ко ји сво јим чла но ви ма обез бе ђу ју по моћ и 
уче шће у дру штве ним ак тив но сти ма. 

Ин сти ту ци о нал на за шти та ста рих ли ца оства ру је се упу ћи-
ва њем ко ри сни ка у од го ва ра ју ће уста но ве у ко ји ма се обез бе ђу је 
збри ња ва ње, ста но ва ње, ис хра на, оде ва ње, не га, по моћ и ста ра ња, 
здрав стве на за шти та, ако и од ре ђе не рад но-оку па ци о не, кул тур-
но-за бав не и ре кре а тив но-ре ха би ли та ци о не ак тив но сти. Ин сти ту-
ци о нал на за шти та ста рих оства ру је се кроз сме штај у до мо ве за 
пен зи о не ре и ста ра ли ца, ко ји чи не мре жу од 39 ин сти ту ци ја на 
ни воу Ре пу бли ке.3) О при је му у ове ин сти ту ци је од лу чу ју над ле-
жни цен три за со ци јал ни рад, ко ји раз ма тра ју при ја ве и до но се од-
лу ке. Основ ни кри те ри ју ми за при јем у не ку од ин сти ту ци ја со ци-
јал не за шти те од ре ђе ни су сте пе ном не спо соб но сти за оба вља ње 
сва ко днев них ак тив но сти и ка па ци те ти ма чла но ва по ро ди це да се 
ста ра ју о по тен ци јал ном ко ри сни ку. Фи нан си ра ње ових уста но ва 

2) За кон о здрав стве ној за шти ти, „Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 – др.за кон, 
88/2010, 99/2010, 57/2011 и119/2012.

3) Дрен ка Ву ко вић, На та ли ја Пе ри шић, Pensions,HealthandLong-TermCare,ASISP, An-
nual Na ti o nal Re port 2010 Re pu blic of Ser bia.
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де ли мич но по кри ва си стем со ци јал не за шти те, а де ли мич но са ми 
ко ри сни ци, пар ти ци па ци ја ма ко је су у скла ду са њи хо вим при хо-
ди ма. По сто је ћи сме штај ни ка па ци те ти4) у овим уста но ва ма су да-
ле ко ис под тре нут них по тре ба, па су ли сте че ка ња на ни воу це ле 
Ре пу бли ке ве ли ке.

При ват на ин сти ту ци о нал на за шти та за ста ра и не моћ на ли ца 
се спо ро раз ви ја због кру тих за кон ских огра ни че ња. Услед не до-
вољ них ка па ци те та у др жав ном ин сти ту ци ја ма, услу ге за шти те се 
че сто обез бе ђу ју у при ват ним ин сти ту ци ја ма ко је ни су ре ги стро-
ва не за оба вља ње та кве вр сте ак тив но сти, и углав ном од стра не 
по је ди на ца ко ји за то ни су об у че ни. Ипак, та кав об лик за шти те је 
при сту па чан са мо по ро ди ца ма са ве ћим при хо ди ма.

Ва нин сти ту ци о нал на за шти та ста рих ли ца ре а ли зу је се пре-
ко цен та ра за со ци јал ни рад и ге рон то ло шких цен тра. Цен три за 
со ци јал ни рад, као по ли ва лент не, ба зич не ин сти ту ци је со ци јал не 
за шти те, има ју јав на овла шће ња да од лу чу ју о пра ви ма из обла-
сти со ци јал не за шти те, пру жа ју услу ге со ци јал ног ра да у по ступ ку 
њи хо вог оства ри ва ња и ис пла ћу ју нов ча на да ва ња утвр ђе на за ко-
ном. Та ко ђе, ва жан сег мент њи хо вог де ло ва ња је и обез бе ђи ва ње 
услу га ду го трај не за шти те. Ге рон то ло шки цен три оба вља ју по сло-
ве пред ви ђе не за до мо ве за пен зи о не ре и ста ра ли ца, обез бе ђу ју 
услу ге за шти ће ног ста но ва ња и пру жа ју раз ли чи те об ли ке по мо ћи 
у ку ћи и днев ног бо рав ка. 

По моћ у ку ћи је нај ва жни ји об лик ва нин сти ту ци о нал не по-
мо ћи ста рим, из не мо глим или хро нич но обо ле лим осо ба ма ко је 
ни су у ста њу да се ста ра ју о се би. По моћ у ку ћи об у хва та сле де-
ће услу ге: оба вља ње кућ них по сло ва, на бав ка хра не, одр жа ва ње 
лич не хи ги је не, јед но став на здрав стве на за шти та (ме ре ње крв ног 
при ти ска и ше ће ра у кр ви), итд. У по кри ва њу тро шко ва по мо ћи у 
ку ћи уче ству ју ко ри сни ци и њи хо ви срод ни ци, пре ма кри те ри ју-
ми ма де фи ни са ним од стра не ло кал них вла сти. Услу ге по мо ћи у 
ку ћи, као и клу бо ви и днев ни бо рав ци фи нан си ра ју се од стра не 
ло кал них вла сти у 23 гра да у Ре пу бли ци, од но сно у 39 оп шти на. 
Од укуп ног бро ја оп шти на ко је фи нан си ра ју услу ге за ста ра ли ца, 
14 оп шти на је у Вој во ди ни, 13 у Бе о гра ду, а 12 у цен трал ној Ср би-
ји. Уку пан број ко ри сни ка по мо ћи у ку ћи из но си 4.149, од ко јих је 
3.541 ли це ста ри је од 65 го ди на. Ме ђу тим, од укуп ног бро ја ста рих 

4) Ин сти ту ци о нал не ка па ци те те чи ни 39 до мо ва у вла сни штву др жа ве, ко ји мо гу да при ме 
9 320 осо ба (Дрен ка Ву ко вић, На та ли ја Пе ри шић, Pensions,HealthandLong-TermCare,
ASISP, An nual Na ti o nal Re port 2011 Re pu blic of Ser bia.).
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ли ца у Ре пу бли ци, са мо 0,28% гра ђа на ста ри јих од 65 го ди на је по-
кри ве но овом вр стом услу ге.5)

Клу бо ви за ста ра ли ца пру жа ју сво јим чла но ви ма за до во ља-
ва ње сва ко днев них жи вот них по тре ба, као што су по тре ба за дру-
же њем, од но сно ин те гра ци ја и ре ха би ли та ци ја, кул тур но-за бав не, 
ре кре а тив не, ду хов не и дру ге по тре бе. Раз ви је ни су у 42 оп шти не 
у Ср би ји и фи нан си ра ју се од стра не ло кал не вла сти. Њи хо ви чла-
но ви пла ћа ју сим бо лич не го ди шње чла на ри не. 

Си стем со ци јал не за шти те по зна је, та ко ђе, пра во на до да так 
за по моћ и не гу дру гог ли ца, ко је мо гу да оства ре она ли ца ко ји ма 
је по моћ и не га дру гог ли ца “нео п ход на ра ди за до во ље ња основ них 
жи вот них по тре ба и ко је не мо же да уста не из кре ве та, да се кре ће 
уну тар ста на без упо тре бе по ма га ла, да се хра ни, свла чи, обла чи 
или да одр жа ва основ ну лич ну хи ги је ну без по мо ћи дру гог ли ца”.6)

Број не сту ди је ука зу ју на то да ста ра ли ца ни су аде кват но 
оба ве ште на о услу га ма по др шке и про гра ми ма по мо ћи ко ји им сто-
је на рас по ла га њу, док су они ко ји при па да ју ка те го ри ји нај си ро-
ма шни јих и нај ма ње ин фор ми са ни. Ли ца са ви шим при хо ди ма су 
че шће ко ри сни ци услу га по мо ћи у ку ћи и ме ди цин ске не ге, као и 
услу га ко је пру жа ју клу бо ви за ста ра ли ца. Нај ве ћи број ста рих 
ли ца се, ипак, осла ња на по моћ и по др шку чла но ва сво јих по ро ди-
ца у ре ша ва њу сва ко днев них про бле ма. Би ло да ста ра ли ца жи ве 
са ма или не, по ро ди ца има кључ ну уло гу у обез бе ђи ва њу за шти те. 
При ја те љи и ком ши је, та ко ђе, има ју зна чај ну уло гу у пру жа њу по-
др шке ста рим ли ци ма. Ак ту ел не де мо граф ске про јек ци је ука зу ју 
на нео п ход ност де фи ни са ња по ли тич ких ме ра за аде кват но збри-
ња ва ње и за шти ту ста рих ли ца. 

АКТУЕЛНОСТПРОБЛЕМА

У Ср би ји је већ при су тан ве ли ки удео ста ри јег ста нов ни штва 
(17,4% ста нов ни ка има 65 и ви ше го ди на) као и фе но мен про ду жет-
ка оче ки ва ног тра ја ња жи во та, што ути че и на по ве ћа ну уче ста лост 
хро нич них бо ле сти и за ви сно сти. Пре глед и про јек ци ја по тре ба за 
ду го трај ном за шти том мо гу се са гле да ти и пре ци зни је, на осно-
ву ис тра жи ва ња ко је је ре а ли зо ва но у 2007. го ди ни на ре пре зен та-

5) Дрен ка Ви ко вић, На та ли ја Пе ри шичћ, Pensions,HealthandLong-TermCare, ASISP, An-
nual Na ti o nal Re port 2009 Re pu blic of Ser bia.

6) Дрен ка Ву ко вић, На та ли ја Пе ри шић, Pensions,HealthandLong-TermCare,ASISP, An-
nual Na ti o nal Re port 2011 Re pu blic of Ser bia.
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тив ном узор ку гра дја на Ср би је ста ри јих од 70 го ди на.7) Хро нич не 
бо ле сти до ми ни ра ју у мор би ди те ту ста рог ста нов ни штва јер, чак 
че ти ри од пет ста ри јих осо ба па ти од не ког хро нич ног обо ље ња 
(бо ле сти кар ди о ва ску лар ног си сте ма, ди ја бе тес, бо ле сти ен до кри-
ног и ре спи ра тор ног си сте ма). Ис пи та не по тре бе за раз ли чи тим 
об ли ци ма ду го трај не за шти те са ста но ви шта сва ко днев ног функ-
ци о ни са ња (одр жа ва ње хи ги је не ста на, тран спорт, на бав ке хра не и 
ле ко ва) по ка за ле су да ско ро јед на че твр ти на (око 200.000 ста рих у 
Ср би ји) има по тре бе за на ве де ним услу га ма у раз ли чи том сте пе ну.

Ста ри ји љу ди у Ср би ји се до ми нант но осла ња ју на по моћ 
соп стве них по ро ди ца и срод ни ка, а са мо око 9%  (око 70.000 ) ко-
ри сти услу ге фор мал ног си сте ма - здрав стве не и со ци јал не за шти-
те. Пре ма Из ве шта ју о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад и уста но ва 
у обла сти со ци јал не за шти те у Ср би ји за 2007. го ди ну, мо же се 
за кљу чи ти да је услу га ма у јав ном сек то ру со ци јал не за шти те об-
у хва ће но укуп но око 80.000 ко ри сни ка. То ме тре ба до да ти и чи ње-
ни цу да је раз во јем услу га за ста ри је у не про фит ном, не вла ди ном 
сек то ру у ис тој го ди ни об у хва ће но та ко ђе, око 15.000 ста ри јих осо-
ба. Ја сно је да се за ре ла тив но крат ко вре ме мо ра ју знат но ви ше 
раз ви ти ка па ци те ти ду го трај не за шти те као од го вор на ра слим по-
тре ба ма.8) 

До ступ ност и при сту пач ност ква ли тет ним здрав стве ним и 
услу га ма со ци јал не за шти те пре по зна ти су као при о ри тет на пи та-
ња за ве ћи ну ста нов ни ка Ср би је, са по себ ним ак цен том на вул не-
ра бил не гру пе ста нов ни штва. Ме ђу тим, у прак си по сто је број на 
огра ни че ња ка да је реч о оства ри ва њу ових при о ри те та. По сто је ћи 
си стем ин сти ту ци ја и слу жби не обез бе ђу је усло ве за раз вој услу га 
ко је омо гу ћа ва ју да ко ри сник за до во љи сво је по тре бе у свом не-
по сред ном окру же њу и на ефи ка сан и еко но ми чан на чин. По сле-
ди ца је не до во љан об у хват гра ђа на по сто је ћим вр ста ма услу га у 
од но су на њи хо ве по тре бе и пра ва. Фор мал на здрав стве на за шти та 
не ма до вољ но ка па ци те та да од го во ри на на ра сле по тре бе ста нов-
ни штва за за шти том. Ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти за шти те су да-
ле ко ис под ак ту ел них по тре ба, иако по сто је пла но ви за из град њу 
до мо ва за ста ре у не ко ли ко ло кал них за јед ни ца. Ја ча ње ка па ци те-
та днев них бо ра ва ка је у то ку, на ро чи то у раз ви је ни јим ло кал ним 
за јед ни ца ма. Еви дент но је да ма ње раз ви је не ло кал не за јед ни це, 
на ро чи то у ру рал ним под руч ји ма, не ма ју до вољ но ка па ци те та и 
сред ста ва да ре ше ове про бле ме. Сто га је нео п ход на по др шка и до-

7) На де жда Са та рић, Мир ја на Ра ше вић, Ванинституционалназаштитастаријихљудиу
Србији-јазизмеђупотребаимогућности, УНДП – Сер биа, Бе о град, 2007

8) Ibi dem
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при нос цен трал не вла сти. Да кле, ка па ци те ти за сме штај ко ри сни ка 
су не до вољ ни, функ ци о нал но и те ри то ри јал но не до ступ ни. 

По да ци о ква ли те ту фор мал не за шти те ско ро да не по сто је. 
Ме ђу тим, чи ње ни це ука зу ју да су до мо ви за ста ра ли ца у ве ли ком 
бро ју ме ста у ло шем ста њу, као и са не до вољ ним и сла бо мо ти-
ви са ним осо бљем. Си ту а ци ја је ма ло бо ља у днев ним бо рав ци ма, 
ко ји су бо љег ква ли те та са ква ли фи ко ва ни јим и мо ти ви са ни јим 
осо бљем. Уна пре ђе ње ква ли те та услу га у ду го трај ној за шти ти је 
циљ ко ме се те жи и у окви ру здрав стве не и у окви ру со ци јал не за-
шти те ста ри јих ко ри сни ка. У обла сти со ци јал не за шти те у то ку је 
низ ак тив но сти ко је про из и ла зе из Стра те ги је раз во ја, као што је 
и де фи ни са ње стан дар да ква ли те та услу га а са тим у ве зи и ја сно 
по ста вље ње ми ни му ма стан дар да ква ли те та за ко ји ће убу ду ће др-
жа ва га ран то ва ти и кон тро ли са ти ни во ква ли те та услу га. У здрав-
стве ној за шти ти је у скла ду са Стра те ги јом ре фор ме здрав стве не 
за шти те из вр шен по сту пак ли цен ци ра ња, а у до мо ви ма здра вља 
је у то ку по сту пак акре ди та ци је услу га у окви ру при мар не здрав-
стве не за шти те. Да кле, да би се по сти гао од го ва ра ју ћи ква ли тет 
услу га у обла сти ду го трај не за шти те, нео п ход но је уво ђе ње но вих 
стан дар да и но ве ор га ни за ци је ра да, ја ча ња струч них ка па ци те та 
за по сле них, акре ди та ци је про гра ма и услу га, струч ног над зо ра, 
кон тро ле и ева лу а ци је по стиг ну тих ефе ка та. 

У Ср би ји је у про те клом пе ри о ду нај ма ње учи ње но на про-
мо ци ји еко ном ске одр жи во сти си сте ма ду го трај не за шти те и уво-
ђе њу ра ци о нал ног ко ри шће ња ре сур са. С об зи ром да кон цепт 
ду го трај не за шти те код нас ни је зва нич но раз ви јен и да ње го во 
обез бе ђи ва ње ни је оба ве зно, те шко је про це ни ти и одр жи вост 
са мог кон цеп та. Ме ђу тим, ја сно је већ ду же вре ме да су нај ве ћи 
иза зо ви у за по че том раз во ју ду го трај не за шти те (по ве ћа њу бро ја 
и вр ста услу га као и бро ја и вр ста пру жа ла ца услу га) упра во у сег-
мен ту фи нан сиј ске одр жи во сти са мог си сте ма. Сле де ћи иза зов је 
сва ка ко бо ља ко ор ди на ци ја со ци јал них и здрав стве них услу га или 
што би сва ка ко би ло бо ље, ин те гри са не со ци јал не и здрав стве не 
услу ге ду го трај не за шти те. У обла сти ко ор ди на ци је услу га и обез-
бе ђи ва ња кон ти ну и те та ду го трај не за шти те у Ср би ји, од ве ли ке је 
ко ри сти из град ња парт нер ства из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра. 
Зна ча ја је и из град ња ка па ци те та не вла ди них ор га ни за ци ја, на ко је 
се гле да као на зна чај не парт не ре у обез бе ђи ва њу услу га ду го трај-
не за шти те.
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ПРЕПОРУКЕЗАСИСТЕМ
ДУГОТРАЈНЕЗАШТИТЕУСРБИЈИ

У на шој зе мљи још не ма ја сно раз ви је не све сти и са зна ња о 
по тре би во ђе ња ја сне, де фи ни са не и це ло ви те по ли ти ке ду го трај не 
за шти те за јед но са кон ти ну и ра ним и пре ци зним уви дом у тро шко-
ве. С’тим у ве зи те шко је и оче ки ва ти да у Ср би ји по сто је ја сна 
опре де ље ња по пи та њу по је ди нач них иза зо ва ко ји се по ста вља ју 
пред прак су ду го трај не за шти те. У прак си ду го трај не за шти те у 
Ср би ји, ге не рал но, по сто ји стро га одво је ност здрав стве не и со ци-
јал не за шти те и исто вре ме но ве о ма не е фи ка сни ме ха ни зми по ве-
зи ва ња и ре ша ва ња отво ре них пи та ња са рад ње и кон ти ну и те та. 

Ак ту ел на си ту а ци ја у обла сти ду го трај не за шти те у Ср би-
ји ука зу је на из у зет но ни ску по кри ве ност ста ри је по пу ла ци је свим 
вр ста ма фор мал не за шти те. Та ко ђе, ве ћи ну ко ри сни ка фор мал них 
об ли ка ду го трај не за шти те чи не ли ца ко ја су бо љег ма те ри јал ног и 
со ци јал ног ста ту са. Иако је ду го трај на за шти та ста рих и не моћ них 
осо ба пре по зна та од стра не др жа ве и вла сти као ур гент но пи та-
ње, не до вољ но ка па ци те та је по све ће но ре ша ва њу овог про бле ма. 
Раз вој ва нин сти ту ци о нал них об ли ка за шти те на ло кал ном ни воу је 
био успе шан у не ко ли ко за јед ни ца и њи хо ва по зи тив на ис ку ства у 
овој обла сти су по де ље на са дру гим ло кал ним са мо у пра ва ма. Овај 
тренд раз во ја ва нин сти ту ци о нал не за шти те на ло кал ном ни воу 
зах те ва по др шку и по моћ цен трал не вла сти, ка ко у ви ду фи нан-
сиј ских под сти ца ја, та ко и у фор ми нор ма тив них ака та ко ји ма се 
де фи ни шу уло га и од го вор ност ло кал них са мо у пра ва. По себ ну па-
жњу тре ба по све ти ти нај у гро же ни јим ли ци ма ко ја или жи ве са ма 
или су „не ви дљи ва“ у свом окру же њу. 

У исто вре ме, ли ца ко ја тра ди ци о нал но пру жа ју за шти ту, по-
пут де це, су пру жни ка или бли ских ро ђа ка, се кон стант но су о ча ва ју 
са сва ко днев ним жи вот ним про бле ми ма. Не до ста так фи нан сиј ских 
сред ства, вре ме на и кон стант на по тре ба да се аде кват но од го во ри 
на све по ро дич не и про фе си о нал не оба ве зе, ства ра ве ли ки при ти-
сак на ли ца ко ја пру жа ју за шти ту и угро жа ва њи хо во бла го ста ње. 
Ка ко би сма њи ла бу ду ћи те рет ду го трај не за шти те, Вла да мо ра да 
за шти ти здра вље свих сво јих гра ђа на и да обез бе ди њи хов здрав 
жи вот у ста ро сти. Здра во окру же ње и здра ви сти ло ви жи во та тре-
ба да бу ду про мо ви са ни и обез бе ђе ни у свим глав ним сек тор ским 
по ли ти ка ма. Дру штве на и ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност тре ба ло 
би да по ста ну стуб ду го трај не за шти те у Ср би ји. 

Све ово упу ћу је на чи ње ни цу да по зи тив на ис ку ства и тен-
ден ци је из европ ске прак се ду го трај не за шти те ни су на аде ква тан 
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на чин пре по зна та у на ци о нал ном кон тек сту. Не сум њи во је да је за 
кон ци пи ра ње ста бил ног и одр жи вог си сте ма ду го трај не за шти те 
код нас кључ на уло га др жа ве. Она мо ра бр зо да де лу је на ја ча њу 
ка па ци те та за обез бе ђи ва ње ду го трај не за шти те ка ко на ло кал ном 
ни воу, та ко и на на ци о нал ном ни воу, као и да раз ви ја аде кват ну 
ду го роч ну по ли ти ку за шти те ста рих ли ца, ко ја ће се за сни ва ти на 
де мо граф ским про јек ци ја ма за бу дућ ност.

MarinaPantelic,AnitaBurgund

LONG-TERMCAREINSERBIA

Summary
Age ing of the po pu la tion is one of the ma jor chal len ges that al-

most all mo dern so ci e ti es are fa cing, whi le the po si tion of the el derly in 
the so ci ety, the qu a lity of li fe in old age and cur rent trends in so cial pro-
tec tion of el derly re pre sent main in te rest of both po li ti cal and pro fes si-
o nal, sci en ti fic cir cles. Analysis of trends in long-term ca re of el derly in 
our co un try, as well as in ot her Euro pean co un tri es, sug gests the need 
for de ve lop ment of ade qu a te and com pre hen si ve long-term ca re pro-
grams, which is key for en su ring equ al ro le of the se ni ors in the so ci ety.

The way that mo dern so ci e ti es deal with the is sue of long-term 
ca re lar gely de pends on the so cial, mo ral and et hi cal stan dards, sta te po-
licy and par ti cu lar spe ci fi ci ti es of each so ci ety. This ar tic le re vi ews the 
cha rac te ri stics of long-term ca re in Ser bia. Be si des the con si de ra tion of 
systems so lu ti ons and nor ma ti ve fra me work, the aim of this pa per is to 
ma ke re fe ren ce to the qu a lity and ava i la bi lity of ser vi ces, as well as fi-
nan cial su sta i na bi lity, and to po int out pos si ble so lu ti ons for im pro ving 
the long-term ca re system in Ser bia.
Key words: po pu la tion age ing, long-term ca re, Ser bia, he alth ca re, so cial pro-

tec tion.
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Resume
The is sue of long-term ca re do not con sti tu te a pri o rity to pic in 

Ser bia and it’s ac tu ally no ti ce a ble ab sen ce of ade qu a te po li ti cal, sci en ti-
fic-re se arch and pro fes si o nal di sco ur se abo ut com pre hen si ve long-term 
ca re in the so ci ety. Lack of fi nan cial re so ur ces for the im ple men ta tion 
of new and de ve lop ment of exi sting pro grams, ab sen ce of a ba lan ced 
part ner ship bet we en the sta te and fa mily mec ha nisms for el derly ca re, 
as well as fi nan cial and or ga ni za ti o nal frag men ta tion of the system le-
ads to the exi sten ce of many gaps and un co ve red ne eds in the area of 
long-term ca re in this co un try. All this is an ob stac le to the cre a tion of 
an in te gra ted mo del of long-term ca re in Ser bia.

The re fo re, a new ho li stic ap pro ach for the de ve lop ment of long-
term ca re is ne e ded, which wo uld fa vor de vo lu tion, de cen tra li za tion 
and de in sti tu ti o na li za tion. Such an ap pro ach wo uld be ba sed on en han-
cing co o pe ra tion and co or di na tion of all sta ke hol ders, the pro mo tion of 
re le vant in for ma tion on the rights and ava i la ble ser vi ces and pro mo ting 
ef fi ci ent and ef fec ti ve use of exi sting re so ur ces. Only by in te gra ting 
the se fun da men tal items, it is pos si ble to pro vi de ade qu a te, ac ces si ble 
and su sta i na ble system of long-term ca re for el derly in our co un try.

* Овај рад је примљен 23. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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