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ПРОЦЕСИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Са же так
Уво ђе ње си сте ма ква ли те та био је је дан од кључ них стра-

те шких ци ље ва ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те. Стра те ги-
јом раз во ја со ци јал не за шти те1) би ло је пред ви ђе но да се про пи си 
ко јим се де фи ни шу стан дар ди услу га и њи хо ва им пле мен та ци ја 
оства ре до кра ја 2008. го ди не. Услед раз ли чи тих су бјек тив них и 
објек тив них окол но сти, Пра вил ник  о бли жим усло ви ма и стан дар-
ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те до нет је у ма ју 2013. 
го ди не. Ти ме су ис пу ње не фор мал не прет по став ке за уво ђе ње си-
сте ма ква ли те та. Прак тич не ће оства ри ти тек он да ка да се стан-
дар ди, као зах те ви ко ји се по ста вља ју пред све пру жа о це услу га 
им пле мен ти ра ју у си стем.

У овом ра ду при ка зу ју се основ не ка рак те ри сти ке стан дар да 
у со ци јал ној за шти ти, са ста но ви шта вр сте, про це са њи хо вог уво-
ђе ња у ре гу ла тор ни си стем, раз ли ка из ме ђу стан дар да, про це ду ра 
и за ко на. 
Кључ не ре чи: струк ту рал ни стан дар ди, функ ци о нал ни стан дар ди, услу-

ге со ци јал не за шти те, про це ду ре, кон тро ла ква ли те та.

1. ПО ЈАМ СТАН ДАР ДА

Стан дар ди за ци ја као сред ство за по ре ђе ње, од но сно ус по ста-
вља ње ре да у не кој обла сти, при сут но је од са мих по че та ка људ ске 
ци ви ли за ци је. Још су ста ри Егип ћа ни има ли де фи ни са не ди мен зи-
је ци га ла, а ста ри Гр ци, опис по сту па ка из град ње сту бо ва за хра-

1) Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те у Ре пу бли ци Ср би ји, СлужбенигласникРС, бр. 
55/05, 71/05.
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мо ве. Са ин ду стриј ском ре во лу ци јом, ус по ста вља ју сe зах те ви за 
стан дар ди за ци јом од ре ђе них про из во да. У Пру ској су 1877. го ди не 
из ра ђе не пр ве ло ко мо ти ве истих ди мен зи ја. Раз ви ја ју се стан дар ди 
и у дру гим обла сти ма - фа бри ке по чи њу да ко ри сте исте де ло ве код 
раз ли чи тих про из во да (за врт ње, ма ти це, кли по ве), услед чи ње ни-
це да су иден тич них ди мен зи ја, без об зи ра ко их про из во ди. Кра-
јем 19. ве ка у ве ли ким пред у зе ћи ма осни ва ју се и пр ви би рои за 
стан дар ди за ци ју, ко ји про пи су ју ка рак те ри сти ке од ре ђе них про из-
во да, а по чет ком XX ве ка у ауто мо бил ској ин ду стри ји Хен ри Форд 
је по ве ћао учи нак пот пу ном стан дар ди за ци јом де ло ва ауто мо би ла. 
Вре ме ном се стан дар ди за ци је са по ља про из вод ње про ши ру је и на 
услу ге, са ци љем да се ус по ста ве ја сни кри те ри ју ми и ква ли тет, ко-
ји омо гу ћа ва да ко ри сни ци до би ја ју ујед на че ну услу гу, не за ви сно 
од то га ко је обез бе ђу је. 

Реч стандард у нај ши рем сми слу озна ча ва не што што је ти-
пич но, нор му, обра зац, или пра ви ло. То је основ на ме ра пре ма ко јој 
се од ре ђу ју дру ге, зах тев ко ји се мо ра ис пу ни ти. Њи хо ва основ на 
свр ха је да до при не су ујед на ча ва њу и ус по ста вља њу бо љег ква-
ли те тауслу га и про из во да2). Стан дар де увек не ко про пи су је, те се 
у том сми слу го во ри о до ку мен ту утвр ђе ном кон сен зу сом и до не-
том од при зна тог те ла ко јим се за оп шту и ви ше крат ну упо тре бу 
утвр ђу ју пра ви ла, смер ни це или ка рак те ри сти ке за ак тив но сти или 
њи хо ве ре зул та те ра ди по сти за ња оп ти мал ног ни воа уре ђе но сти 
у од ре ђе ној обла сти3). Стан дар ди за ци ја је скуп ко ор ди ни ра них ак-
тив но сти ко је за по чи њу усва ја њем пред ло га за до но ше ње стан дар-
да или срод ног до ку мен та, а за вр ша ва ју се до но ше њем ак та ко јим 
се про гла ша ва да је стан дард или срод ни до ку мент до нет.4)

Има ју ћи све у ви ду стан дар ди се мо гу де фи ни са ти као: ''до-
кументовани договори који садржетехничке спецификације или
друге прецизне критеријуме који се конзистентно користе као
правила, смерницеилидефиницијекарактеристикауциљуобез-
беђењадапроизводи,процесиилиуслугеодговарајусвојојнамени'' 
(ИСО 9000)5).

2) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Развојлокалнихуслугасоцијалнезаштите,Про-
грам Ује ди ње них На ци ја за раз вој (UNDP), Бе о град, 2007, стр. 20.

3) За кон о стан дар ди за ци ји, члан 3.став 2, СлужбенигласникРС, 36/2009.

4) За кон о стан дар ди за ци ји, члан 3.став 9, СлужбенигласникРС, 36/2009.

5) Qu a lity Mаnаgement Pri ci ples, In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Stan dar di za tion, htpp://www.
iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html
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2. ВР СТЕ СТАН ДАР ДА

Ге не рал но, стан дар ди се се де ле на ми ни мал не (основ не) и 
ви со ке (из ван ред не).  

Минималнистандарди пред ста вља ју основ ни ква ли тет ко ји 
се мо ра обез бе ди ти. Озна ча ва ју до њу гра ни цу ис под ко је се не сме 
ићи. Они су:

 –  при мен љи ви за ши рок спек тар услу га;
 –  ре гу ли шу рад слу жби;
 –  омо гу ћа ва ју са мо про це нура да про фе си о на ла ца; 
 –  осно ва за обу ку струч них рад ни ка;
 –  ор јен та ци ја ко ри сни ци ма шта мо гу оче ки ва ти од услу га6).
Стандарди високог (изванредног) квалитета раз ви ја ју се 

из »нај бо ље прак се«. По ред ми ми мал ног (основ ног), са др же и 
ви ши ни во ква ли те та. Пред ста вља ју основ за ви шу це ну услу ге. 
Пре ла зак из ми ни мал них у не ка да шње стан дар де ви со ког ква ли те-
та је дан је од нај бо љих по ка за те ља раз во ја услу га, у сми слу да су 
под ло жни ме ња њу и кон ти ну и ра ном уна пре ђе њу7). За 10, 15 или 
20 го ди на мно го то га се ме ња у ква ли те ту жи во та, до ступ но сти 
раз ли чи тих тех нич ко-тех но ло шких сред ста ва. У том кон тек сту и 
стан дар де тре ба уна пре ђи ва ти, оно што је био ви со ки пре 5 или 10 
го ди на тре ба да пре ра сте у основ ни. У су прот ном ви ше ни је реч о 
основ ним стан дар ди ма, јер су ван кон тек ста вре ме на и са мим тим 
не обез бе ђу ју ми ни мал ни ква ли тет. 

У со ци јал ној за шти ти стан дар ди се обич но опе ра ци о на ли зу-
ју кроз функ ци о нал не и струк ту рал не стан дар де

Функ ци о нал ни стан дар ди пред ста вља ју основ не зах те ве 
струч ног по ступ ка и од ре ђу ју ње го ве вред но сне, кван ти та тив не и 
ква ли та тив не ди мен зи је.

„Процену врши стручни радник, уз највеће могуће учешће
корисника,попотребиизаконскогзаступникаилидругезначајне
особезакорисника“(члан13.став2.Правилникаоближимусло-
вимаистандардимазапружањеуслугасоцијалнезаштите).

“Проценазапочињенепосреднонаконпријемаизавршава
сеурокуод10дана“(члан13.став3).

„Индивидуални план услуге сачињава се до10 дана након
окончањапроцене“(члан16.став2).

6) Ibid, стр. 21.

7) Ми ро слав Бр кић, „Стан дар ди услу га у со ци јал ној за шти ти“, Социјалнамисао–Часо-
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси,Бе о град,2008, 57 (1), стр. 89.
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Стан дар ди струк ту ре се од но се на ин фра струк тур не, ка-
дров ске и ор га ни за ци о не аспек те слу жбе. Под ин фра струк тур ним 
аспек ти ма под ра зу ме ва ју се усло ви ве за ни за ло ка ци ју, про стор-
ну функ ци о нал ност, опре мље ност. Људ ски ре сур си се од но се на 
струк ту ру и број за по сле них струч них рад ни ка, струч них са рад ни-
ка и са рад ни ка. Ор га ни за ци о ни аспек ти усме ре ни су ка ства ра њу 
ефи ка сних и еко но мич них об ли ка упра вља ња, ба зи ра них на тран-
спа рент ном и план ском при сту пу. 

Минималнибројстручнихрадникаисарадниканепосредно
ангажованихурадусакорисницимасмештајауприхватилиште,
одређујесенаследећиначин: 

1) за жр тве зло ста вља ња, за не ма ри ва ња и на си ља у по ро-
ди ци; жр тве тр го ви не љу ди ма; де цу у скит њи и кри зним 
си ту а ци ја ма – пет струч них рад ни ка и два са рад ни ка за 
ка па ци тет до 10 ко ри сни ка, а је дан струч ни рад ник на 
сва ких до дат них пет ко ри сни ка, од но сно је дан са рад ник 
на сва ких до дат них 10 ко ри сни ка; 

2) за ма ло лет не стран це – три струч на рад ни ка за ка па ци-
тет до 15 ко ри сни ка, а је дан струч ни рад ник на сва ких 
до дат них пет ко ри сни ка; 

3) за од ра сле бес кућ ни ке и про сја ке – два струч на рад ни ка 
и пет са рад ни ка за ка па ци тет до 10 ко ри сни ка, а је дан са-
рад ник на сва ких до дат них пет ко ри сни ка, од но сно је дан 
струч ни рад ник на сва ких до дат них 10 ко ри сни ка (члан 
59. став 1.. тач ке 1. 2. и 3. Пра вил ник о бли жим усло ви ма 
и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те).

Свр ха стан дар да је одр жа ње или уна пре ђе ње ква ли те та 
услу га. У со ци јал ној за шти ти ква ли тет се мо же де фи ни са ти као 
”сте пен спо соб но сти си сте ма или слу жбе за ре ша ва ње со ци јал них 
по тре ба, што под ра зу ме ва ускла ђе ност же ље них ци ље ва и рас по-
ло жи вих мо гућ но сти у окви ру ак ту ел ног дру штве ног кон тек ста” 8).

За раз ли ку од дру гих обла сти, ква ли тет у со ци јал ној за шти ти 
уоби ча је но под ра зу ме ва уни фи ци ра ност и ин клу зив ност, а не дис-
кри ми на тив ност и екс клу зив ност9). Ми ни мал ни стан дар ди омо гу-
ћа ва ју да ко ри сни ци не за ви сно од свог ма те ри јал ног ста ту са има ју 
пра во на јед нак трет ман и ква ли тет услу га. Еле мен ти екс клу зив но-
сти про из и ла зе из „пра ва на не јед на кост“ и ве зу ју се за ви ше стан-

8) Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Развој локалних услуга социјалне заштите, 
Програм Уједињених Нација за развој (UNDP), Београд, 2007, стр. 23.

9) Pa trick Don lan, ThePursuitofQuality-aGuidetoAchievingQualityinPersonalCommunity
CareServices, So uth East In sti tu te of Pu blic He alth, 1995.
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дар де, од но сно мо гућ ност да ко ри сни ци са бо љим ма те ри јал ним 
ста ту сом за свој но вац до би ју ин тен зив ни је, од но сно са др жај ни је 
услу ге. 

3. ПРО ЦЕС СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈЕ

Про цес уво ђе ња стан дар да ба зи ра се на три кључ на аспек та: 
 –  де фи ни са ње стан дар да;
 –  кон тро ла и уна пре ђе ње ква ли те та; 
 –  им пле мен та ци ја стан дар да10) .

3.1.Дефинисањестандарда

Де фи ни са ње стан дар да је пр ви и основ ни за да так у про це су 
стан дар ди за ци је. Зах те ва укљу чи ва ње екс пе ра та и прак ти ча ра из 
од ре ђе не обла сти, ка ко би се ус по ста вио же ље ни ни во ја сно ће и 
кон сен зу са. Об у хва та од ре ђи ва ње ми ни мал них, од но сно стан дар да 
ви со ког ква ли те та, на на чин да бу ду ре ал ни, ра зу мљи ви и мер љи-
ви, што зна чи да:

 –  Омо гу ћа ва ју пра ће ње и кон тро лу ква ли те та;
 –  Пре во де по ли ти ку у прак су – по ма жу Вла ди и слу жба ма 

да иден ти фи ку ју глав не про пу сте из ме ђу оно га што услу-
ге обез бе ђу ју и усво је не по ли ти ке;

 –  По ја шња ва ју функ ци је и свр ху ра да - пред ста вља ју ја сне 
ин ди ка ци је за пру жа о це услу га о зах те ви ма  ко ји се пред 
њих по ста вља ју; 

 –  Пре во де оче ки ва ња - јав но сти, ко ри сни ка и за по сле них у 
со ци јал ној за шти ти у кон крет не и ре а ли стич не зах те ве; 

 –  До при но се ква ли тет ним ис хо ди ма - ја ча ју по зи ци је ко ри-
сни ка да про це не сво ја пра ва и да ли су услу ге ко је су до-
би ли аде кват не и ква ли тет не;

 –  До при но се ефи ка сно сти - услед сво је мер љи во сти, и да ју 
осно ву за си сте ма ти за ци ју ба зе по да та ка;

 –  Од ре ђу ју осно ве и при о ри те те за раз вој и тре нинг осо-
бља11).

10) Andy Bil son, Rag nar Go te stam, Improvingstandardsinchildprotection:DevelopingBetter
ServicesForChildrenandFamiliesinECACountries, 2002, UNI CEF-Word Bank “Chan-
ging Minds, Po li ci es and Li fes”.

11) Ibid, стр. 23
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Процесдефинисањаминималнихстандардауслугасоцијал-
незаштитезапочеоје2006.годинеузфинансијскуподршкуДИ-
ФИД-а.Узучешћеексператаистручњакаизпраксеодржаноје
вишерадионицаистручнихскуповасациљемдасеуспоставинео-
пходниконсензус.ДефинисанисуНацртиминималнихстандарда
заодређенеуслугечијајеприменљивостпилотиранаупракси.Од
2009.годинепроцесувођењастандардафинансирасеодстране
ЕУ (ИПА2008).Отклоњенисунедостациизпретходногпроце-
са.Уместовишепосебних,формулисанјејединственПравилнико
основнимстандардимауслуга,којинаједноставнијиипријемчиви
начинкомуницирасаонимакојимајенамењен.Упроцесизменаи
допунаукљученисустручњациизпраксе,одржана је јавнарас-
права. Перманентна комуникација са представницима синдика-
та,стручнихудружењаусловилајепостојање15верзијаНацрта
стандарда.Од2006.годинеупроцесудефинисањастандардауче-
ствовалојеукупнооко200професионалацаизјавногиневладиног
сектора.

3.2.Контролаквалитета

Кон тро ла ква ли те таобез бе ђу је се кроз ре гу ла тор не ме ха ни-
зме ко ји уоби ча је но об у хва та ју: мо ни то ринг, ева лу а ци ју, су пер ви-
зи ју, ин спек ци ју, ли цен це, са мо-про це ну и си стем жал би. 

У те о ри ји и прак си че сто се ме ша ју мо ни то ринг и ева лу а ци-
ја. Иако има ју од ре ђе не слич но сти, са др жин ски се бит но раз ли ку-
ју. 

Мониторинг по ка зу је да ли се ак тив но сти ре а ли зу ју у скла ду 
са пла ном. Дру гим ре чи ма, омо гу ћа ва од го вор на пи та ње шта се 
де ша ва?12) Спро во ди се у уна пред де фи ни са ним вре мен ским ин-
тер ва ли ма. По ред ре дов ног, по сто ји и ван ред ни мо ни то ринг у си-
ту а ци ја ма ка да по сто је ин ди ци је да се план ре а ли зу је уз те шко ће.    

Евалуација је ак тив ност ко ја има за циљ си сте мат ску про це-
ну по стиг ну ћа (ефе ка та, про ме на). По ка зу је да ли пру же не услу ге 
про из во де од го ва ра ју ће ис хо де у жи во ту ко ри сни ка. Док мо ни то-
ринг пи та шта се де ша ва? ева лу а ци ја да је од го вор на пи та ње па 
шта ако се де ша ва?13). Про ме не у жи во ту ко ри сни ка мо гу се пра-
ти ти објек тив ним (на у че не ве шти не, аде кват но ко ри шће ње по сто-
је ћих спо соб но сти и сл.) и су бјек тив ним по ка за те љи ма (ис пи ти-
ва ње за до вољ ства ко ри сни ка пру же ним услу га ма). Мо ни то ринг и 

12) Ми ро слав Бр кић, „Стан дар ди услу га у со ци јал ној за шти ти“, Социјалнамисао–Часо-
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси,Бе о град,2008, 57 (1), стр. 93.

13) Ibid, стр. 94
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ева лу а ци ја су ме ђу соб но по ве за ни. Мо ни то ринг се мо же сма тра ти 
и пред фа зом, од но сно ва жним ме ха ни змом ко ји пот по ма же про цес 
ева лу а ци је. 

временским интервалима. Поред редовног, постоји и ванредни мониторинг у ситуацијама 
када постоје индиције да се план реализује уз тешкоће.     

Евалуација је активност која има за циљ систематску процену постигнућа (ефеката, 
промена). Показује да ли пружене услуге производе одговарајуће исходе у животу кори-
сника. Док мониторинг пита шта се дешава? евалуација даје одговор на питање па шта 
ако се дешава?13. Промене у животу корисника могу се пратити објективним (научене ве-
штине, адекватно коришћење постојећих способности и сл.) и субјективним показатељима 
(испитивање задовољства корисника пруженим услугама). Мониторинг и евалуација су 
међусобно повезани. Мониторинг се може сматрати и предфазом, односно важним меха-
низмом који потпомаже процес евалуације  

    МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

Евалуација                           Евалуација                          Евалуација 

У пракси су могуће и ситуације да мониторинг показује да су све активности спро-
ведене у складу са планом, али да жељене промене нису постигнуте. У том случају, очи-
гледно је да постоје проблеми у самом плану, било из разлога да је нереалан, да није успо-
стављен баланс између доступних ресурса и рокова или да предвиђене активности не до-
приносе жељеној промени.  

Сваки план, без обзира на ниво општости садржи циљеве, активности које треба да до-
веду до њихове реализацује, и исходе, односно конкретне резултате спроведених активно-
сти. На пример, циљ у односу на неку младу особу са интелектуалним тешкоћама може 
бити: »Развијање вештина за самостално одржавање личне хигијене«. Планирана актив-
ност може бити да неговатељица четрдесет минута, четири пута недељно, у периоду 
од три месеца, учи корисника овладавањем конкретним вештинама (прање руку, зуба, ку-
пање, хигијена тела...). 

Исход ових активности ја да је корисник овладао вештинама за самостално одржавање 
личне хигијене, што се може пратити непосредним посматрањем, односно општим из-
гледом корисника.  

                                                 
13 Ибид, стр. 94 

У прак си су мо гу ће и си ту а ци је да мо ни то ринг по ка зу је да 
су све ак тив но сти спро ве де не у скла ду са пла ном, али да же ље не 
про ме не ни су по стиг ну те. У том слу ча ју, очи глед но је да по сто је 
про бле ми у са мом пла ну, би ло из раз ло га да је не ре а лан, да ни-
је ус по ста вљен ба ланс из ме ђу до ступ них ре сур са и ро ко ва или да 
пред ви ђе не ак тив но сти не до при но се же ље ној про ме ни. 

Свакиплан,безобзирананивоопштостисадржициљеве,
активностикојетребададоведудоњиховереализацује,иисходе,
односноконкретнерезултатеспроведенихактивности.Напри-
мер,циљуодносунанекумладуособусаинтелектуалнимтешко-
ћамаможебити:»Развијањевештиназасамосталноодржавање
личнехигијене«.Планиранаактивностможебитиданеговате-
љицачетрдесетминута,четирипутанедељно,упериодуодтри
месеца,учикорисникаовладавањемконкретнимвештинама(пра-
њеруку,зуба,купање,хигијенатела...).

Исходовихактивностијадајекорисниковладаовештина-
мазасамосталноодржавањеличнехигијене,штосеможепра-
титинепосреднимпосматрањем,односноопштимизгледомко-
рисника.

Крозмониторингсепосматрадалисупланиранеактивно-
стиреализоване.Можеседеситидасуонеспроведенеускладуса
планом,алидасужељениисходиделимичноилипотпуноизоста-
ли,изнапримерследећихразлога:потребно јепосветитивише
временаодпредвиђеног,методераданисуприлагођенекапаците-
тимакорисника,постојеотпорикодкорисникаисл...Украјњој
инстанцимогуће јеидациљеви,односновременскироковинису
реалнодефинисани.
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Дакле,мониторингнамуказујештаевентуалнотребаме-
њати у погледу циљева, активностиилиисхода, какоби смоих
учинилиреалним.

Са став ни део пра ће ња и кон тро ле су и си стем да ва ња ли цен-
ци, сер ти фи ка та и акре ди та ци ја, као раз ли чи тих об ли ка по твр да о 
по стиг ну том ни воу ква ли те та. 

Лиценцаје до ку мент ко јим се по твр ђу је да прав но ли це ис-
пу ња ва стан дар де за пру жа ње услу га у со ци јал ној за шти ти, од но-
сно да фи зич ко ли це (про фе си о на лац) по се ду је зна ња, ве шти не и 
спо соб но сти да пру жа услу ге у обла сти со ци јал не за шти те. 

Сертификат је до ку мент ко јим се по твр ђу је да је фи зич ко 
ли це по ха ђа ло од ре ђе ну еду ка ци ју, од но сно по ло жи ло тест зна ња 
чи ме је сте кло ква ли фи ка ци је да пру жа обу ку из кон крет не обла-
сти (тре нер).

Акредитација сеу кон тек сту со ци јал не за шти те у Ср би ји 
уоби ча је но ве зу је за про це ну ква ли те та од ре ђе ног еду ка тив ног 
про гра ма (про гра ма обу ке), ко јим до би ја по твр ду да је од зна ча ја 
за си стем со ци јал не за шти те. 

Правилникоближимусловимаистандардимазапружање
услугасоцијалнезаштите комплементаранјесаПравилникомза
стицањелиценцезапружањеуслугасоцијалнезаштите,Правил-
ником за лиценцирање професионалаца у социјалној заштити и
Правилником о стручним пословима у социјалној заштити.Ови
правилницидетаљнорегулишу условеипроцедуре за стицањеи
одузимањелиценцезапружањеуслугасоцијалне,односнозасти-
цање,обновуигубљењелиценцезаобављањестручнихпословау
социјалнојзаштити.

Ре гу ла тор ни ме ха ни зми су ди рект но по ве за ни и са сред стви-
ма за уна пре ђе ње ква ли те та, те укљу чу ју си стем ин тер не и екс-
тер не струч не по др шке (су пер ви зи је), ме ха ни зме за при хва та ње и 
ре ша ва ње при мед би, при ту жби и жал би ко ри сни ка, са мо про це ну 
и ин спек ци ју14). 

Супервизија је про цес ко ји обез бе ђу је ефи ка сно пре и спи-
ти ва ње ис хо да прак се и очу ва ње и уна пре ђе ње про фе си о нал них 
и ор га ни за ци о них стан дар да ква ли те та. У со ци јал ним слу жба ма 
по сто је раз ли чи ти мо де ли су пер ви зи је, у за ви сно сти од при су ства 
или пре до ми на ци је јед не од ње них основ них функ ци ја: ад ми ни-
стра тив не, еду ка тив но-раз вој не или по др жа ва ју ће. У цен три ма 

14) S. Blloch, L. Banks & M. Hill, “Se cu ring qu a lity in the mi xed eco nomy of ca re: dif fi cul ti es in 
re gu la ting tra i ning”,SocialPolicyandSociety,3(4),October2004, pp. 365-373.
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за со ци јал ни рад у Ср би ји за жи вео је ан гло-сак сон ски мо дел ко ји 
под ра зу ме ва об је ди ња ва ње све три функ ци је. 

Су пер ви зи ја се де ли на: ин тер ну (уну тра шњу) и екс тер ну 
(спо ља шњу) су пер ви зи ју. Ин тер на се од но си на слу жбе ко је има ју 
по себ но об у че не струч не рад ни ке (су пер ви зо ре) за ду же не за: 

–– –рас по де лу и пре глед рад них за ду же ња осо бља ка ко би се 
обез бе ди ло по што ва ње про це ду ра и ци ље ва слу жбе; 
–– –кон сул та ци је и струч ну по моћ и ин тер ну обу ку осо бља 

сход но по тре ба ма;
–– –кон сул та ци је и струч ну по моћ во лон те ри ма, при прав ни-

ци ма, сту ден ти ма на прак си;
–– –иден ти фи ко ва ње по тре ба за до дат ном обу ком, и 
–– –ева лу а ци ју рад них по стиг ну ћа осо бља. 
Екстерна супервизија под ра зу ме ва по вре ме но ан га жо ва ње 

не за ви сног спољ њег екс пер та за по др шку осо бљу ко је је ан га жо ва-
но у ди рект ном ра ду са ко ри сни ци ма.

Самопроцена је основ ни уну тра шњи ре гу ла ци о ни ме ха-
ни зам усме рен ка (са мо)пра ће њу вла сти тог ква ли те та и по ре ђе-
њу са ак тив но сти ма и де лат но сти ма дру гих слу жби ко је пру жа ју 
исте или слич не услу ге. Са мо про це на је та ко ђе и сред ство уче ња 
и ин те гри са ња вла сти тих ис ку ста ва, по себ но у од но су на по сто је-
ће сна ге и сла бо сти. Обич но прет хо ди про це си ма ли цен ци ра ња и 
акре ди та ци је и спро во ди се пу тем ра зно вр сних ме то да: кон сул та-
ци је са ко ри сни ци ма, кон сул та ци је са парт нер ским ор га ни за ци ја-
ма у за јед ни ци, пу тем ева лу а тив них ин тер ви зиј ских ин стру ме на та, 
пре гле дом жал би и при ту жби ко ри сни ка и слич но. 

Сва ка слу жба ко ја пру жа услу ге у си сте му со ци јал не за шти-
те тре ба да има раз ви је не ин тер не про пи се, од но сно про це ду ре ко-
ји шти те правакорисника у скла ду са до ма ћим и ме ђу на род ним 
за ко но дав ством. За шти та пра ва је во де ћи прин цип у со ци јал ним 
слу жба ма и јед на од основ них ме ра ква ли те та15). Све ак тив но сти 
и фа зе то ком пру жа ња услу га усме ре не су ка пре вен ци ји си ту а ци-
ја у ко ји ма мо же до ћи до на ру ша ва ња пра ва кли је на та, по себ но у 
од но су на:  

- за шти ту лич них сло бо да, 
- при ват ност, 
- за шти ту лич них по да та ка, 

15)  EQRM, The EQRM Principles of Excellence, Euro pean Qu a lity in Re ha bi li ta tion Mark, 
2003, http://www.fi mi tic.org/si tes/de fa ult/fi les/EQRM-stan dard_pre se na tion_UK.pdf
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- за шти ту од би ло ког об ли ка зло у по тре бе, при нуд ног ра да и 
дис кри ми на ци је 

Са став ни део за шти те пра ва је и омо гу ћа ва ње ко ри сни ци ма 
да из ра зе сво је не за до вољ ство пру же ним услу га ма, као и ус по ста-
вља ње не фор мал них и фор мал них ре гу ла тор них и тран спа рент них 
ме ха ни за ма за ре ша ва ње при мед би, при ту жби и жал би.  Примедбе 
уоби ча је но ука зу ју на нај ма њи сте пен не за до вољ ства ко ри сни ка и 
из тих раз ло га нај че шче се ре ша ва ју на не фор ма лан на чин. Приту-
жбе су фор ма ли зо ва не при мед бе ко је се ре ша ва ју кроз про пи са ну 
ад ми ни стра тив ну про це ду ру у окви ру са ме слу жбе или од стра не 
над ле жних ор га на. Жалбе су фор ма ли зо ва не у скла ду са за кон ским 
про пи си ма и зах те ва ју ре ша ва ње по про пи са ној фор мал но-прав ној 
про це ду ри од стра не над ле жних ор га на др жа ве16). 

Системинспекцијеоснов ни је ме ха ни зам за из да ва ње и од-
у зи ма ње ли цен це. На осно ву кон тро ле ис пу ње но сти стан дар да, за-
ко ни то сти ра да и ква ли те та пру же них услу га из да је се или не из да-
је од го ва ра ју ћа ли цен ца. По ред кон трол не функ ци је, до бра прак са 
у ин спек ци ји под ра зу ме ва из ве шта је са пре по ру ка ма за уна пре ђе-
ње прак се ко ји су до ступ ни пру жа о ци ма и ко ри сни ци ма услу га.

3.3. Им пле мен та ци ја стан дар да и уна пре ђе ње ква ли те та

Им пле мен та ци ја стан дар да и уна пре ђе ње ква ли те та– под-
ра зу ме ва при ме ну и раз вој стан дар да у прак си кроз струч ну обу ку, 
ру ко во ђе ње, при ме ну про фе си о нал них и етич ких ко дек са и обез-
бе ђи ва ње сред ста ва за при ме ну стан дар да17).

Стан дар ди се мо гу успе шно им пле мен ти ра ти у си стем со ци-
јал не за шти те уко ли ко ис пу ња ва ју кри те ри ју ме:

–– –Реалистичности- оства ри ви су и до сти жни;
–– –Поузданости- обез бе ђу ју уна пре ђе ње ис хо да со ци јал не 

за шти те;
–– –Јасности– под јед на ко су ра зу мљи ви про фе си о нал ци ма 

и ко ри сни ци ма;
–– –Мерљивости – про це њу ју се пу тем ква ли та тив них и 

кван ти та тив них по ка за те ља18).

16) Ми ро слав Бр кић, ibid, 88.стр

17) Andy Bil son, Rag nar Go te stam, Improvingstandardsinchildprotection:DevelopingBetter
ServicesForChildrenandFamiliesinECACountries, 2002, UNI CEF-Word Bank “Chan-
ging Minds, Po li ci es and Li fes”.

18)  Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, ibid, стр. 32
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Си стем им пле мен та ци је под ра зу ме ва про цес у ко ме се под-
јед на ко во ди ра чу на о:

–– –Струк ту ра ма - ор га ни за ци о ној осно ви слу жби ко је пру-
жа ју услу ге у обла сти со ци јал не за шти те, 

–– –про це си ма - по ступ ци ма у ра ду са ко ри сни ци ма, гру па ма 
ко ри сни ка, са рад њи уну тар слу жбе са дру гим слу жба ма у 
за јед ни ци, и 

–– –ис хо ди ма - до стиг ну ћи ма ра да ко ји про из во де же ље не 
ефек те у жи во ту ко ри сни ка.

СаусвајањемПравилникаиобезбеђивањемнеопходнихфи-
нансијских средстава створени су услови за имплементацију
стандарда. Процес имплементације није једноставан, захтева
време и планирањематеријалних иљудских ресурса.Уколико се
послеодређеногвременаутврдидапојединистандардиизобјек-
тивнихразлоганеиспуњајузахтеванекритеријуме,тојеразлог
зањиховеизменеидопуне.Стандардизацијајединамичанпроцес
накојиутичубројнифакториуинтерномиекстерномокружењу.
Ускладусановимоколностима,коједоводедосуштинскихпро-
менауодносунапретходностање,приступаседефинисањуно-
вих,другачијихстандарда.Самонатајначинјемогућеиспунити
основнезахтевеиомогућитидаделујуускладусапраксом.

Испуњеностстандардаможесемеритинаразличитена-
чине: мерењем, непосредним посматрањем, бодовним скалама,
процентима,прегледомдокументације,разговоромсакорисници-
маилипружаоцимауслуга.

Испуњеностстандардајеусловзадобијањелиценце.Међу-
тим,непроверавајусамоинспекцијскеслужбеиспуњеностстан-
дарда.Пружаоциуслугатотакођераде,крозсамопроцену.Уко-
ликосепокажедасунереалистични,односнотешкоостваривиу
постојећимоколностимаиједниидругимогуинициратиизмене
стандарда.

4. ОД НОС ИЗ МЕ ЂУ ЗА КО НА,
СТАНДАР ДА И ПРО ЦЕ ДУ РА

У нај ши рем сми слу, од нос из ме ђу за ко на, стан дар да и про це-
ду ра, мо же се де фи ни са ти у ре ла ци ја ма, оп штег и по себ ног. За кон 
да је нео п хо дан нор ма тив ни оквир, стан дар ди де фи ни шу усло ве 
ко ји тре ба да обез бе де же ље ни ква ли тет услу га, а про це ду ре кон-
крет не на чи не за по сти за ње стан дар да, од но сно ква ли те та услу га.
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У чла ну 57. За ко на о со ци јал ној за шти ти ка же се: “бли же 
усло ве и стан дар де за пру жа ње и оства ри ва ње услу га со ци јал не 
за шти те про пи су је ми ни стар над ле жан за со ци јал ну за шти ту”19). 
Исто вре ме но у дру гом ста ву, истог чла на уво ди се мо гућ ност да 
ор ган ло кал не са мо у пра ве или дру ги пру жа лац де фи ни ше ви ше 
стан дар де, од но сно по вољ ни је усло ве за пру жа ње услу га со ци јал-
не за шти те. Овим од ред ба ма за ко но да вац је на гла сио да услу ге у 
си сте му со ци јал не за шти те мо же пру жа ти са мо онај ко ис пу ни ми-
ни мал не стан дар де. На тај на чин оства ру је се основ на свр ха, из ра-
же на у ујед на че ном основ ном ква ли те ту, не за ви сно од то га ко и на 
ко јој те ри то ри ју услу гу обез бе ђу је.  

У прак си се че сто ме ша ју стан дар ди и про це ду ре. Иако има-
ју из ве сне слич но сти, раз ли ку ју се по ни воу оп што сти, на ме ни у 
си сте му ре гу ла ци ја и раз вој ном пу ту за њи хо ву им пле мен та ци ју. 
За јед нич ко им је да пред ста вља ју екс пли цит не и мер љи ве ис ка зе 
ко ји под ле жу про ве ри и про ме ни. 

Стан дар ди су оп шти ји, јед но став ни ји и из ра жа ва ју не ки 
зах тев. Уко ли ко ни су мер љи ви он да ни је реч о стан дар ди ма, већ о 
прин ци пи ма. Прин ци пи про из и ла зе из вред но сних су до ва и озна-
ча ва ју оп ште смер ни це ка ко ји ма не ко дру штво или си сте ми те-
же20). При ме ра ра ди, прин цип је да сви љу ди има ју иста пра ва без 
об зи ра на пол, ра сну и на ци о нал ну при пад ност, по ли тич ко и вер-
ско опре де ље ње, сек су ал ну ор јен та ци ју. С дру ге стра не, стан дард 
у со ци јал ној за шти ти по ла зе ћи од овог прин ци па ка же да сви ко ри-
сни ци има ју пра во на про це ну ко ја ува жа ва њи хо ве кул ту ро ло шке 
и дру ге спе ци фич но сти. 

Стан дард је:
 –  јед но став на и ком плет на ре че ни ца;
 –  из ра жа ва зах тев, и
 –  мер љи ва је.

Про це ду ре су кон крет не, оба ве зне и про пи са не ак тив но сти 
за до сти за ње стан дар да. Нај че шће их са ме слу жбе раз ви ја ју и ус-
по ста вља ју са гла сно вла сти ти тој ор га ни за ци ји, ка па ци те ти ма, до-
ступ ним ре сур си ма. Оне се мо гу раз ли ко ва ти од слу жбе до слу жбе, 
за раз ли ку од стан дар да ко ји пред ста вља ју утвр ђе ну ме ру ква ли те-
та. Нај јед но став ни је ре че но - про це ду ре су сред ства за до сти за ње 
стан дар да.  

19)  За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС,  бр. 24/11.

20)  Ми ро слав Бр кић, ibid, стр. 98.
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Та бе ла 1. Од нос из ме ђу стан дар да и про це ду ра

СТАН ДАР ДИ ПРО ЦЕ ДУ РЕ
Ек пли цит ни Екс пли цит не
Про вер љи ви Про вер љи ве
Усме ре ни су ис хо ди-
ма у жи во ту ко ри сни ка Усме ре не на рад слу жбе

Јед но став ни Де таљ не
Обез бе ђу ју основ ни ква ли тет 
услу га на це лој те ри то ри ји

Огра ни ча ва ју дискреционо 
од лу чи ва ње

Оба ве зне Оба ве зне
На ста ју у ши рем кон сул та-
тив ном про це су/кон сен зус Ус по ста вље не од стра не слу жбе

Стан дар ди и про це ду ре ни су исто што и за кон ске нор ме, 
иако че сто мо гу из ви ра ти или се на сла ња ти на њих. Стан дар ди 
има ју оба ве зу ју ћи ка рак тер и њи хо во не ис пу ње ње зна чи да пру-
жа лац услу ге ни је у мо гућ но сти да их обез бе ђу је у це ли ни или у 
по је ди ним де ло ви ма. Из тих раз ло га За кон о со ци јал ној за шти ти 
пред ви ђа мо гућ ност из да ва ња огра ни че не ли цен це (члан 180). Из-
да је се са ро ком ва же ња до пет го ди на, са мо је дан пут. Огра ни че ња 
про из и ла зе из тре нут не не мо гућ но сти пру жа о ца услу га да ис пу ни 
све зах те ва не стан дар де и мо гу се од но си ти на мак си ма лан број 
ко ри сни ка, рад но вре ме, ак тив но сти ко је се пру жа ју. Од ред бом по 
ко јој се ова ли цен ца мо же из да ти са мо јед ном у на ве де ном вре-
мен ском ро ку, за ко но да вац је на гла сио оба ве зу пру жа о ца да ис пу-
ни све зах те ва не стан дар де. У про тив ном, ли цен ца ће се од у зе ти. 
Под јед на ка ва жност струк ту рал них и функ ци о нал них стан дар да 
ис так ну та је у истом чла ну, ста ву че твр том. На и ме, по тен ци јал ни 
пру жа лац ко ји апли ци ра за из да ва ње ли цен це, а не ма две го ди не 
ис ку ства у пру жа њу услу ге, мо же је ди но да до би је при вре ме ну ли-
цен цу. По ред ис пу ње но сти струк ту рал них стан дар да, нео п ход но је 
да до ка же да ис пу ња ва и функ ци о нал не стан дар де, ко ји се нај ди-
рект ни је од но се на струч не по ступ ке. За про ве ру ових стан дар да 
по треб но је вре ме, ка ко би се ор ган ко ји из да је ли цен цу, уве рио 
да пру жа лац услу ге спро во ди све пред ви ђе не по ступ ке, има де фи-
ни са не про це ду ре, ко је у крај њој ин стан ци до при но се по сти за њу 
же ље них ис хо да. 

Ис пу ње ност стан дар да је услов ко ји се по ста вља за све са-
да шње и по тен ци јал не пру жа о це услу га. Да би би ли ис пу ње ни, 
стан дар ди мо ра ју би ти ра зу мљи ви и не сме ју оста вља ти су ви ше 
дис кре ци о ног про сто ра за њи хо во ту ма че ње. Пру жа о ци услу га у 
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нај ве ћој ме ри има ју сло бо ду да раз ви ја ју соп стве не на чи не (про це-
ду ре) ко је омо гу ћа ва ју до сти за ње основ них стан дар да. Уоста лом, 
ор ган ко ји из да је ли цен це ће у зна чај ној ме ри на осно ву про ве ре 
про це ду ра, утвр ђи ва ти и ис пу ње ност кон крет них стан дар да.
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Miroslav Lj. Brkic

THE PRO CESS OF STANDARDIZATION 
IN SO CIAL CA RE

Re su me
Stan dards of so cial ser vi ces sho uld con tri bu te to har mo ni za tion 

of qu a lity, re gar dless of who is the ser vi ce pro vi der (pu blic, pro fit and 
non/pro fit sec tor), or in any part of the Ser bian whe re ser vi ce is pro vi-
ded. Stan dar di za tion pro cess la sted mo re than six years. The Ru le bo ok 
on the con di ti ons and stan dards for the pro vi sion of so cial ser vi ces is 
adop ted af ter nu me ri o us con sul ta ti ons with the the o rists and prac ti ti o-
ners in the fi eld of so cial pro tec tion and many drafts. This has de ve lo-
ped a ba sic re gu la tory fra me work for the esta blis hment of qu a lity sys-
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tem. Ho we ver, it co uld be a long way from adop tion of laws and bylaw 
to the ir the ap pli ca tion. It is hap pe ning of ten that the nor ma ti ve system 
of Ser bia ne ver puts in to prac ti ce cer tain pro vi si ons. In or der not to ha-
ve this ne ga ti ve sce na rio in this ca se, it is ne ces sary to cre a te con di ti ons 
for the full im ple men ta tion of the stan dards.

First of all, it is ne ces sary to strengthen the system of in spec tion 
per son nel and pro fes si o nal su per vi sion. The cur rent num ber is ab so-
lu tely in suf fi ci ent, ha ving in mind the ir ju ris dic tion and the fact that 
they will is sue li cen ses for all types of so cial ser vi ces. It se ems that 
the dis trac ted in spec tion system and pro fes si o nal su per vi sion in cur rent 
cir cum stan ces are best so lu tion. Con trol mec ha nisms need to be de ve-
lo ped al so at a re gi o nal, not only at the cen tral le vel, what has been the 
ca se.

In ad di tion to per so nell, the pro fes si o nal tra i ning and im pro ve-
ment is al so im por tant. Pro fes si o nals who work in pro fes si o nal su per vi-
sion and in spec tion sho uld be the “best of the best”, gre at con no is se urs 
of so cial pro tec tion systems, stan dards and pro ce du res. Be si de con trol, 
they sho uld ha ve de ve lo ped skills to pro vi de pro fes si o nal sup port pro-
vi ders.

Se lec tion of ex perts is cer ta inly one of the pri o ri ti es, and in this 
sen se the esta blis hment of a spe cial exa mi na ti on for in spec tors in so-
cial pro tec tion sho uld be con si de red in or der to ve rify the ir pro fes si o nal 
com pe ten ce. De ve lop ment of mec ha nisms for mo ni to ring and eva lu a-
tion of in spec ti ons ser vi ces is al so one of the re qu i re ments that must be 
met in the di rec tion of full im ple men ta tion of the qu a lity system

Struc tu ral stan dards in cer tain sta te ca re in sti tu ti ons, pri ma rily 
for the men tally ill and pe o ple with in tel lec tual di sa bi li ti es are far from 
the pre scri bed stan dards at the mo ment. Re con ci li a tion will ta ke ti me 
and con si de ra ble fi nan cial re so ur ces. For the se re a sons it is es sen tial 
that the mi ni stry re spon si ble for so cial pro tec tion as soon as pos si ble 
be gin to as sess com pli an ce with stan dards in or der to plan ne ces sary 
bud get re so ur ces on ti me. Ot her wi se, the idea of   mi ni mum stan dards 
will “fall” at the pu blic sec tor, as the sta te as a pro vi der of ser vi ces will 
not be able to ful fill them.

In ad di tion to the struc tu ral, it is ne ces sary to cre a te con di ti ons 
for the im ple men ta tion of fun cti o nal stan dards. Con ti nu ing edu ca tion, 
the de ve lop ment of dif fe rent met ho do lo gi cal in stru ments, con stant pro-
fes si o nal sup port to ser vi ce pro vi ders are help ful in esta blis hment of 
fun cti o nal stan dards.  Par ti cu larly im por tant ro le du ring this pro cess 
sho uld ha ve the Re pu bli can and Pro vin cial In sti tu te for So cial Pro tec-
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tion, as well as fa cul ti es that edu ca te staff in the fi eld of so cial pro tec-
tion and pro fes si o nal as so ci a ti ons.

The adop tion of the Ru le bo ok on the con di ti ons and stan dards 
for the pro vi sion of so cial ser vi ces, is only a first step to wards the uni-
fi ca tion and de ve lop ment of qu a lity of the ser vi ces. The fol lo wing will 
re qu i re a ran ge of ap pli ca ti ve so lu ti ons, adap ta tion of the system to new 
cir cum stan ces, and syste ma tic and ra ti o nal plan ning and the pro vi sion 
of fi nan cial re so ur ces. Ot her wi se, the risk that the by-law is not fully 
ap plied in prac ti ce is ri sing. 
Keywords: struc tu ral stan dards, fun cti o nal stan dards, so cial pro tec tion ser vi-

ces, pro ce du res, con trol of qu a lity.

* Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2013. године.
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