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Сажетак
По след њих го ди на Ср би ју ка рак те ри ше про цес ин тен зив не 

ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те. Ре фор му пра ти до но ше ње 
но вог За ко на о со ци јал ној за шти ти и ве ли ког бро ја под за кон ских 
ака та ко ји омо гу ћа ва ју пот пу ни ју при ме ну За ко на и да ју пу ни ји 
прав ни основ за ре форм ске про це се.

У овом ра ду са же то су при ка за не од ред бе За ко на о со ци јал-
ној за шти ти ко је се ти чу услу га со ци јал не за шти те и ли цен ци ра-
ња ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те као и од ред бе Пра вил ни ка о 
ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те, као осно ва за ус-
по ста вља ње си сте ма ли цен ци ра ња. У при ка зу за кон ских од ред би 
и од ред би Пра вил ни ка иза бра не су са мо оне од ред бе ко је бли же 
уре ђу ју ову област, де фи ни шу пој мо ве, усло ве и про це ду ре. Аутор 
ука зу је на зна чај про це са ли цен ци ра ња, при ка зу је по сту пак за до-
би ја ње ли цен це за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, као и усло-
ве за су спен зи ју, од у зи ма ње и об на вља ње ли цен це. Иде ја ауто ра је 
да од го во ри на пи та ња: шта је ли цен ци ра ње, ко ли цен ци ра ор га-
ни за ци је со ци јал не за шти та за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те 
и по ко јим усло ви ма, да при бли жи и по јед но ста ви од ред бе За ко на 
и Пра вил ни ка са да шњим и по тен ци јал ним пру жа о ци ма услу га у 
обла сти со ци јал не за шти те.
Кључ не ре чи: со ци јал на за шти та, услу ге со ци јал не за шти те, пру жа о ци 

услу га со ци јал не за шти те, ор га ни за ци је со ци јал не за шти-
те, ли цен ци ра ње, ли цен ци ра ње ор га ни за ци ја.
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1.НОВИНЕУЗАКОНУОСОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

Ви ше од по ла ми ли о на гра ђа на Ср би је укљу че но је у си стем 
со ци јал не за шти те, оства ру ју ћи пра ва или ко ри сте ћи раз ли чи те 
ви до ве услу га из ове обла сти. Сво ја пра ва из обла сти со ци јал не 
за шти те гра ђа ни оства ру ју пре ко цен та ра за со ци јал ни рад, уста но-
ва со ци јал не за шти те за сме штај ко ри сни ка чи ји је осни вач Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је, а све че шће услу ге со ци јал не за шти те пру жа ју 
и удру же ња гра ђа на, не вла ди не ор га ни за ци је или дру ги пру жа о ци 
услу га. 

За кон о со ци јал ној за шти ти, ко ји је усво јен 12.04.2011. го ди-
не, до нео је зна чај не но ви не у овој обла сти. Из ме ђу оста лог, но ви-
на је и плу ра ли зам пру жа ла ца услу га, ко ји прак тич но из јед на ча ва 
вла дин и не вла дин сек тор у до ме ну пру жа ња услу га. У овом тре-
нут ку, еви дент но је по сто ја ње 31 врстe раз ли чи тих услу га у овој 
обла сти (14 услу га на ме ње них де ци и мла ди ма, 9 услу га на ме ње-
них од ра сли ма и ста ри ји ма и 8 услу га ко је под јед на ко ко ри сте све 
гру пе ко ри сни ка, од но сно услу ге којe су кла си фи ко ва не као услу ге 
по др шке по ро ди ца ма, или услу ге по др шке жр тва ма тр го ви не љу-
ди ма или жр тва ма по ро дич ног на си ља), ко је из ме ђу оста лих, пру-
жа и ви ше од 400 не вла ди них ор га ни за ци ја и ве ли ки број дру гих 
пру жа ла ца услу га1).

Ра зно вр сност људ ских по тре ба, на ро чи то у окол но сти ма ка-
да по је ди нац или по ро ди ца не ма ју ре сур се да их за до во ље соп стве-
ним ка па ци те ти ма, до ве ла је до по ја ве раз ли чи тих услу га. Ка да су 
услу ге за де цу и мла де у пи та њу,у овом мо мен ту нај ра спро стра-
ње ни је су: днев ни бо рав ци за раз ли чи те циљ не гру пе ко ри сни ка 
- де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју (62), за де цу и мла де са те ле-
сним ин ва ли ди те том (14), и по том услу га ста но ва ње уз по др шку за 
мла де ко ји се оса мо ста љу ју, ко ју пру жа 13 гра до ва/оп шти на. Ме ђу 
услу га ма на ме ње ним од ра сли ма и ста ри ји ма, нај за сту пље ни ја је 
услу га по моћ у ку ћи за од ра сле и ста ри је, ко ја се обез бе ђу је у 79 
ло кал них за јед ни ца у Ср би ји. Дру га по за сту пље но сти у ло кал ним 
за јед ни ца ма је услу га клуб за ста ри је, ко ја се обез бе ђу је у 28 ме-
ста, а на тре ћем ме сту је услу га СОС те ле фон за жр тве по ро дич-
ног на си ља, ко ју обез бе ђу је 15 гра до ва/оп шти на у на шој зе мљи2). 
По след њих го ди на, ве ли ко је ин те ре со ва ње пру жа ла ца услу га за 
ус по ста вља ње услу ге дом ског сме шта ја за од ра сла и ста ри ја ли ца, 
та ко да у Ср би ји ак ту ел но има 120 при ват них до мо ва за сме штај 

1) Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Извештајорадуцентаразасоцијалнираду
Србијиу2011.години, Бе о град, 2012.

2) Базаподатакаолокалнимуслугама, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту.
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од ра слих и ста ри јих3).У ве ћи ни слу ча је ва се ра ди о услу га ма ко је 
по др жа ва ју оста нак ко ри сни ка у при род ном окру же њу, та ко зва ним 
услу га ма отво ре не за шти те. По За ко ну о со ци јал ној за шти ти, ве-
ћи на ових услу га (осим услу ге дом ског сме шта ја од ра слих и ста-
ри јих) у над ле жно сти је ло кал них са мо у пра ва. Овим За ко ном, ло-
кал не са мо у пра ве су у оба ве зи да ове или слич не услу ге пру жа ју 
и раз ви ја ју у скла ду са по тре ба ма гра ђа на ко ји жи ве у ло кал ној 
за јед ни ци. Не ма ју све ло кал не за јед ни це исте мо гућ но сти да од-
го во ре по тре ба ма сво јих гра ђа на и да раз ви ја ју услу ге у скла ду са 
њи хо вим по тре ба ма. Но, За кон пре по зна је и плу ра ли зам пру жа ла-
ца услу га, те пру жа о ци услу га мо гу би ти и дру га прав на и фи зич ка 
ли ца. Овај За кон прак тич но из јед на ча ва вла дин и не вла дин сек тор 
у до ме ну пру жа ња услу га. 

Др гу га но ви на ко ју по ме ну ти За кон до но си је си стем ли цен-
ци ра ња пру жа ла ца услу га и струч них рад ни ка. Ли цен ци ра ње је 
је дан од пу те ва ко ји је не за о би ла зан на укуп ном по ди за њу ква ли-
те та пру же них услу га со ци јал не за шти те, мо гућ ност ка ко си стем 
со ци јал не за шти те да ути че на ква ли тет. Ус по ста вља њем си сте ма 
ли цен ци ра ња, ор га ни за ци је со ци јал не за шти те не ће мо ћи да не-
по сред но пру жа ју услу ге уко ли ко не ма ју ли цен цу у скла ду са За-
ко ном. Услу ге со ци јал не за шти те мо гу да пру жа ју са мо оне ор га-
ни за ци је, од но сно пру жо ци услу га ко ји до би ју ли цен цу за рад. За 
крај њег ко ри сни ка то зна чи да је пру жа лац ко ме се обра ћа за по моћ 
стру чан, ефи ка сан и по у здан и да ће услу га ко ју пру жа би ти ка-
вли тет на, у скла ду са про пи са ним стан дар ди ма. Не ће се ви ше по-
ста вља ти пи та ње да ли су они ко ји пру жа ју услу ге ква ли фи ко ва ни 
за тај по сао и да ли су обез бе ди ли баш све усло ве ко ји га ран ту ју 
ква ли тет за ту услу гу. То зна чи и до каз да пру жа лац има ис пу ње не 
све усло ве пред ви ђе не под за кон ским ак ти ма (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, 
Пра вил ник о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те, Пра-
вил ник о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у обла сти со ци јал не за-
шти те), да пру жа ква ли тет ну услу гу, има ква ли фи ко ван за по сле ни 
ка дар, ви сок ни во услу ге, јер ће за то до би ти ли цен цу. Оно што је 
нај ва жни је за крај њег ко ри сни ка је да се ус по ста вља њем си сте ма 
ли цен ци ра ња уво ди и си стем ква ли те та и кон тро ле ква ли те та свих 
пру жа о ца услу га.

3) СписакприватнихдомовазастареуСрбијикојиимајудозволузарад,Одељењезаин-
спекцијскинадзор, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке
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2.УСЛУГЕСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

По За ко ну о со ци јал ној за шти ти, услу ге со ци јал не за шти те 
су ак тив но сти 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 ње мо гућ но сти да са мо стал но жи ве у дру штву. Јед но од на-
че ла со ци јал не за шти те, на че ло нај ма ње ре стрик тив нохг окру же-
ња, на ла же да се услу ге со ци јал не за шти те пру жа ју пр вен стве но у 
не по сред ном, и по ко ри сни ка нај ма ње ре стрик тив ном окру же њу, 
при че му пред ност има ју оне услу ге ко је омо гу ћа ва ју оста нак ко-
ри сни ка у ње го вом при род ном окру же њу. Услу ге со ци јал не за шти-
те, у за ви сно сти од ко ри снич ке гру пе ко јој су на ме ње не, мо гу би ти 
услу ге за де цу, мла де и по ро ди цу, и услу ге за од ра сле и ста ри је. У 
за ви сно сти од тра ја ња, услу ге се мо гу пру жа ти при вре ме но, по вре-
ме но и кон ти ну и ра но, а све у скла ду са по тре ба ма ко ри сни ка.

Има ју ћи у ви ду број и струк ту ру, ви ше слој ност и ком плек-
сност услу га со ци јал не за шти те, а по себ но зна чај ко ји оне има ју 
на ко ри сни ке, пи та ње ква ли те та пру же не услу ге је од из у зет не ва-
жно сти. Ко ри сни ци услу га со ци јал не за шти те за слу жу ју струч но 
пру же ну и ква ли тет ну услу гу. Да би се обез бе дио ква ли тет, нео п-
ход но је про пи са ти основ не зах те ве у по гле ду стан дар да и усло ва 
за пру жа ње услу ге, ка ко би се обез бе дио нео п хо дан ми ни мум ква-
ли те та услу ге. На рав но, ве ћи стан дард од про пи са ног је до зво љен 
и по же љан.

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 те4) про пи су је ми ни мал не стан дар де 
за три гру пе услу га со ци јал не за шти те (услу ге сме шта ја, днев не 
услу ге у за јед ни ци и услу ге по др шке за са мо стал ни жи вот). Бли-
же усло ве и стан дар де про пи са не овим Пра вил ни ком, у оба ве зи су 
да при ме њу ју сви пру жа о ци услу га со ци јал не за шти те. Ми ни мал-
ни стан дар ди су основ ни зах те ви ко ји се мо ра ју ис пу ни ти ка ко би 
се пру жа ле услу ге со ци јал не за шти те5). Ис пу ње ност ових усло ва и 
стан дар да, услов је за до би ја ње ли цен це за пру жа ње услу га со ци-
јал не за шти те

По ме ну тим Пра вил ни ком је об у хва ћен и стан дар ди зо ван је-
дан зна ча јан број услу га со ци јал не за шти те, али је, исто та ко, је дан 
зна ча јан број услу га остао нео б у хва ћен. То не зна чи да се оне не ће 

4) СлужбенигласникРС, бр. 42/2013.

5) 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 зо ва ти и ли цен ци ра ти. Стан дар ди зо ва не су услу ге ко је 
су за жи ве ле и ко је ак ту ел но има ју сво ју при ме ну и у нај ве ћој ме-
ри од го ва ра ју по тре ба ма ко ри сни ка. Али, је дан број услу га ко је се 
та ко ђе при ме њу ју у прак си, ни је са др жан у овом Пра вил ни ку. Пре 
све га, зна чај но је ис та ћи да је у при пре ми пра вил ник ко ји ре гу ли-
ше по ро дич ни сме штај. Све дру ге услу ге со ци јал не за шти те, ка ко 
оне ко је се већ пру жа ју, та ко и ино ва тив не услу ге, ка да се стек ну 
усло ви за то, би ће стан дар ди зо ва не кроз не ке но ве пра вил ни ке о 
стан дар ди ма услу га со ци јал не за шти те.

3.ЛИЦЕНЦИРАЊЕОРГАНИЗАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Ли цен ци ра ње је по сту пак у ко ме се ис пи ту је да ли ор га ни-
за ци ја со ци јал не за шти те, од но сно пру жа лац услу га, ис пу ња ва 
кри те ри ју ме и стан дар де за пру жа ње услу га у обла ти со циј ла не 
за шти те6). Ли цен ца је јав на ис пра ва ко јом се по твр ђу је да ор га ни-
за ци ја со ци јал не за шти те ис пу ња ва утвр ђе не усло ве за пру жа ње 
кон крет них услу га у обла сти со ци јал не за шти те7). У скла ду са За-
ко ном, ли цен цу за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, из да је ми-
ни стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту. Да кле, ли цен ци ра ње је 
по сту пак у ко ме се утвр ђу је да ли ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те 
– под но си лац зах те ва, ис пу ња ва све за кон ске усло ве и стан дар де 
за пру жа ње кон крет не услу ге про пи са не Пра вил ни ком о бли жим 
усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те. 
За што је ли цен ци ра ње нов про цес? Пре сту па ња на сна гу За ко на 
о со ци јал ној за шти ти, а на ро чи то под за кон ских ака та ко ји бли же 
уре ђу ју стан дар де услу га и про цес ли цен ци ра ња ор га ни за ци ја со-
ци јал не за шти те, до зво ле за рад су се из да ва ле са мо за не ке услу ге. 
На и ме, ми ни стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту, као и По-
кра јин ски се кре та ри јат над ле жан за по сло ве со ци јал не за шти те, у 
прет ход ном пе ри о ду, утвр ђи ва ли су ис пу ње ност усло ва за по че так 
ра да и из да ва ли до зво ле за рад при ват ним до мо ви ма за сме штај 
ста ри јих ли ца, у скла ду са та да ва же ћом за кон скон ском ре гу ла ти-
вом. У окви ру по ме ну тих ин сти ту ци ја, овај по сао су ре а ли зо ва ли 
ин спек то ри со ци јал не за шти те, ко јих је, до кра ја 2012. го ди не би-
ло укуп но се дам (пет ин спек то ра со ци јал не за шти те за по сле них у 
Од се ку за иснпек циј ски над зор Ми ни стар ства и два ин спек то ра за-

6) 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.

7) За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС, бр. 24/2011.
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по сле на у По кра јин ском се кре та ри ја ту за здрав ство, со ци јал ну по-
ли ти ку и де мо гра фи ју). У овом тре нут ку, у Ср би ји ра ди 120 та квих 
до мо ва са до зво лом за рад, од ко јих је 24 у Ауто ном ној по кра ји ни 
Вој во ди ни и чак 85 у Бе о гра ду8). По сто ји и је дан број пру жла ца ове 
услу ге ко ји де лат ност оба вља ју иле гал но, без до зво ле над ле жног 
ор га на, и ко ји ма, од мах по са зна њу, ин спек то ри со ци јал не за шти те 
за бра њу ју да љи рад, до ис пу ње ња про пи са них усло ва и до би ја ња 
до зво ле, од но сно ли цен це.

Што се ти че услу га со ци јал не за шти те ко је су по За ко ну о 
со ци јал ној за шти ти у над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва (днев не 
услу ге у за јед ни ци, услу ге по др шке за са мо стал ни жи вот), ве ћи на 
њих ни је би ла стан дар ди зо ва на, и ве ли ки број се ре а ли зо вао про-
јект но. Ло кал не са мо у пра ве су у ве ћи ни слу ча је ва ус по ста вља ле 
услу ге ко је од го ва ра ју по тре ба ма гра ђа на у ло кал ној за јед ни ци по 
мо де ли ма до бре прак се, а због из о стан ка стан дар да за да те услу-
ге и не по сто ја ња аде кват них струч них слу жби у ло кал ним са мо у-
пра ва ма, ове услу ге су се углав ном пру жа ле без прет ход но спро ве-
де ног по ступ ка утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва за по че так ра да. 
Из у зе так је Град Бе о град, чи ји је Град ски се кре та ри јат над ле жан 
за со ци јал ну за шти ту у до број ме ри, али не увек, пра тио ква ли тет 
не ких услу га, и утвр ђи вао ис пу ње ност усло ва и из да вао ре ше ња о 
ис пу ње но сти усло ва за по че так ра да за услу ге днев ног бо рав ка и 
по мо ћи у ку ћи (ни су сви пру жа о ци услу га би ли об у хва ће ни овим 
по ступ ком).

Ак ту ел ни по пи си ис кљу чу ју мо гућ ност пру жа ња услу га со-
ци јал не за шти те без по сто ја ња ли цен це за кон крет ну услу гу. Ор га-
ни за ци ја со ци јал не за шти те мо же да пру жа са мо оне услу ге за ко је 
има ва же ћу ли цен цу. Јед на ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те мо же 
да има ви ше ли цен ци исто вре ме но,али ли цен ци ра сва ку услу гу 
одво је но, у по себ ном по ступ ку. Усло ве за из да ва ње ли цен це ор га-
ни за ци ја со ци јал не за шти те мо ра ис пу ња ва ти то ком чи та вог пе ри-
о да за ко ји је ли цен ца из да та.За кон про пи су је усло ве ко је ор га ни-
за ци ја со ци јал не за шти те мо ра да ис пу ни, да би до би ла ли цен цу. 
Ли цен це за пру жа ње свих услу га со ци јал не за шти те, би ло да су 
оне, по За ко ну, у над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по-
кра ји не или ло кал не са мо у пра ве, из да је ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве со ци јал не за шти те. У овом тре нут ку то је Ми ни стар-
ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, тач ни је по сту пак 
ли цен ци ра ња ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те спро во ди Оде ље ње 
за ин спек циј ски над зор овог Ми ни стар ства.

8) СписакприватнихдомовазастареуСрбијикојиимајудозволузарад, Оде ље ње за ин-
спек циј ски над зор, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке
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Ако ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те ис пу ња ва све за ко ном 
про пи са не усло ве, оства ру је пра во на ли цен цу за пру жа ње кон-
крет не услу ге, за пе ри од од шест го ди на. Уко ли ко ор га ни за ци ја со-
ци јал не за шти те ис пу ња ва усло ве у по гле ду ре ги стро ва ња у скла ду 
са за ко ном и по сто ји по тре ба за услу гом а не ма пред ви ђе но ис ку-
ство, пр ви пут се обра ћа зах те вом за ли цен цу, или не ис пу ња ва 
усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме, ан га жо ва ног осо бља у ме ри 
ко ја омо гу ћа ва це ло ви то пру жа ње услу ге, она мо же до би ти огра-
ни че ну ли цен цу. Огра ни че на ли цен ца се из да је на кра ћи рок, до 
пет го ди на, и из да је се са мо је дан пут. Њо ме се огра ни ча ва тра ја ње, 
број ко ри сни ка и вр ста услу ге ко ја се пру жа.

Уко ли ко се, то ком ва же ња ли цен це, утвр ди да ор га ни за ци ја 
со ци јал не за шти те ви ше не ис пу ња ва усло ве про пи са не за ко ном, 
про пи са ним стан дар ди ма и из да том ли цен цом, ли цен ца се мо же 
су спен до ва ти. Од лу ком о су спен зи ји утвр ђу ју се не до ста ци и оста-
вља ју ро ко ви за њи хо во от кла ња ње. Оно што је зна чај но је сте да 
ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те мо же да на ста ви да пру жа услу ге 
у по гле ду ко јих је ли цен ца су спен до ва на до ис те ка ро ка за от кла-
ња ње.

Ако се у пред ви ђе ном ро ку не от кло не утвр ђе ни не до ста ци, 
до но си се од лу ка о од у зи ма њу ли цен це ор га ни за ци ји со ци јал не за-
шти те.

4.ПРАВИЛНИКОЛИЦЕНЦИРАЊУ
ОРГАНИЗАЦИЈАСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Пра вил ник о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те9) 
сту пио је на сна гу 22.05.2013. го ди не, и њи ме се, у скла ду са За ко-
ном, уре ђу ју бли жи усло ви за из да ва ње ли цен це, обра зац ли цен це 
и на чин из да ва ња и об на вља ња, од но сно су спен зи је и од у зи ма ња 
ли цен це ор га ни за ци ја ма со ци јал не за шти те, од но сно пру жа о ци ма 
услу га со ци јал не за шти те, као и на чин во ђе ња и са др жи на Ре ги-
стра ли цен ци ра них пру жа ла ца услу га со ци јал не за шти те. У скла ду 
са овим Пра вил ни ком и За ко ном о со ци јал ној за шти ти, зах тев за 
из да ва ње ли цен це ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те под но си ми ни-
стар ству над ле жном за по сло ве со ци јал не за шти те на про пи са ном 
обра сцу, и мо же се под не ти по штом или елек трон ским пу тем.

Ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те – под но си лац зах те ва за ли-
цен цу за пру жа ње кон крет не услу ге со ци јал не за шти те, ду жна је 
да уз зах тев под не се до ка зе о ис пу ње но сти усло ва за до би ја ње ли-

9) СлужбенигласникРС, бр. 42/2013 од 14.5.2013. го ди не



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј3/2013,година48. стр.73-84.

80

цен це, про пи са них За ко ном и овим Пра вил ни ком. Део до ка за од-
но си се на ис пу ње ност стан дар да за пру жа ње услу ге за ко ју тра жи 
из да ва ње ли цен це. Ве ћи део ових до ка за са став ни је део ела бо ра та 
о ис пу ње но сти усло ва за по че так ра да и пру жа ње услу ге. За раз ли-
ку од ела бо ра та ко ји су пру жа о ци услу ге сме шта ја ста рим ли ци ма 
под но си ли уз зах тев за из да ва ње до зво ле за рад у прет ход ном пе-
ри о ду, а ко ји ни је имао про пи са ну фор му и у нај ве ћем бро ју слу-
ча је ва пред ста вљао опис сте пе на ис пу ње но сти усло ва про пи са них 
та да ва же ћим пра вил ни ком ко ји је де фи ни са ао нор ма ти ве и ста ан-
дар де за по че так ра да и оба вља ње де лат но сти за пру жа ње услу ге 
сме шта ја ста рим ли ци ма, ела бо рат ко ји ор га ни за ци је со ци јал не за-
шти те до ста вља ју уз зах тев за ли цен цу је је дан ком плек сан и са др-
жа јан до ку мент ко ји са др жи скуп до ка за о ис пу ње но сти усло ва у 
по гле ду за јед нич ких и по себ них струк ту рал них и функ ци о нал них 
стан дар да, као и дру гих окол но сти бит них за ква ли тет услу ге и 
без бед ност ко ри сни ка.

На рав но да сви еле мен ти ела бо ра та, на ве де ни Пра вил ни ком 
о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те не тре ба да бу ду 
са др жа ни у ела бо ра ту за све услу ге со ци јал не за шти те, већ са мо 
они до ка зи ко ји су ре ле вант ни за кон крет ну услу гу за ко ју се тра-
жи ли цен ца. Пра вил ник о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не 
за шти те пре ци зно де фи ни ше пра те ћа до ку мен та ела бо ра та у за ви-
сно сти од услу га.

Бит на но ви на у од но су на ра ни ји пе ри од је да и ли цен ца, 
ко ја се из да је ор га ни за ци ји со ци јал не за шти те ко ја у пот пу но сти 
ис пу ња ва све За ко ном и под за кон ским ак ти ма про пи са не усло ве и 
стан дар де, има огра ни че но тра ја ње. На и ме, у ра ни јем пе ри о ду, до-
зво ле за рад пру жа о ци ма услу га ни су вре мен ски огра ни ча ва не, оне 
су ва жи ле до евен ту ал не за бра не ра да (на шест ме се ци или трај но) 
услед утвр ђе них не до ста так или про пу ста у ра ду у вре ме ва же ња 
до зво ле за рад. Ова оро че ност ли цен це има за циљ оба ве зи ва ње 
пру жа ла ца услу га да кон ти ну и ра но одр жа ва ју до стиг ну ти ни во 
стан дар да ис пу ње них у про це су ли цен ци ра ња, а да се пе ри о дич но, 
у по ступ ку об на вља ња ли цен це, пре и спи та ју и евен ту ал но по но во 
ус по ста ве усло ви и стан дар ди за пру жа ње услу ге.

Пре ис те ка ро ка ва же ња ли цен це или огра ни че не ли цен це, 
ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те мо же под не ти зах тев за об на вља-
ње ли цен це, нај ра ни је у ро ку од 90 а нај ка сни је у ро ку од 60 да на 
пре ис те ка ва жно сти ли цен це. Зах тев се под но си Ми ни стар ству на 
про пи са ном обра сцу по штом или елек трон ским пу тем. Уз зах тев, 
ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те при ла же по дат ке и до ка зе ко ји су 
пред ви ђе ни за по сту пак до би ја ња ли цен це. При ли ком по сту па ња 
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за об на вља ње ли цен це, при ме њу ју се од ред бе о утвр ђи ва њу усло ва 
за из да ва ње ли цен це.

У од ре ђе ним окол но сти ма, Ми ни стар ство мо же по кре ну ти 
по сту пак за су спен зи ју ли цен це ор га ни за ци ји со ци јал не за шти-
те:на о сно ву за пи сни ка ин спек то ра со ци јал не за шти те ко ји је кон-
ста то вао да ор га ни за ци ја не пру жа услу ге за ко је је до би ла ли цен-
цу у скла ду са За ко ном, утвр ђе ним стан дар ди ма и усло ви ма или 
пру жа услу ге за ко је ни је до би ла ли цен цу, као и на осно ву на ла-
за дру гог над ле жног ор га на ко ји је утвр дио не пра вил но сти у ра ду 
ли цен ци ра не ор га ни за ци је ссо ци јал не за шти те. У ра ни јој прак си, 
пру жа о ци ма услу га је, услед утвр ђе них про пу ста и не пра вил но-
сти, ин спек ци ја со ци јал не за шти те за бра њи ва ла рад на шест ме се-
ци, или трај но. Уко ли ко је за бра на ра да гла си ла на шест ме се ци, то 
је исто вре ме но био и рок за от кла ња ње утвр ђе них не пра вил но сти. 
Уко ли ко у том ро ку пру жа лац услу ге ни је по сту пио по на ло гу ме-
ра ин спек то ра со ци јал не за шти те, за бра њи ван им је да љи рад, што 
од го ва ра ак ту ел ној од ред би Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу ор га ни-
за ци ја со ци јал не за шти те да ако ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те 
у ро ку пред ви ђе ним ре ше њем о су спен зи ји ли цен це не от кло ни 
утвр ђе не не до стат ке, до но си се од лу ка о од у зи ма њу ли цен це.

Ми ни стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту, одо сно ин-
спек ци ја со ци јал не за шти те, је и у прет ход ном пе ри о ду во ди ла 
еви ден ци ју о бро ју из да тих до зво ла за рад и евид нци ју о за бра на ма 
ра да пру жа о ци ма услу га ко ји су де лат ност оба вља ли без до зво ле 
над ле жног ор га на. Во ђе на је еви ден ци ја и оним пру жа о ци ма са до-
зво лом за рад, ко ји су из од ре ђе них раз ло га до би ли за бра ну ра да, и 
све те еви ден ци је су би ле до ступ не ши рој јав но сти, об ја вљи ва њем 
на ин тер нет пре зен та ци ји ми ни стар ства.

Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве со ци јал не за шти те је та-
ко ђе ду жно је да во ди Ре ги стар ли цен ци ра них пру жа ла ца услу га 
со ци јал не за шти те. Ре ги стар се од но си на из да те, об но вље не и од-
у зе те ли цен це а во ди се на про пи са ном обра сцу. Из вод из Ре ги стра 
ли цен ци ра них пру жа ла ца услу га је ја ван и об ја вљу је се на ин тер-
нет пре зен та ци ји ми ни стар ства над ле жног за со ци јал ну за шти ту, и 
са др жи основ не по дат ке о ога ни за ци ји со ци јал не за шти те, по дат ке 
о са мој услу зи и да ту ме по чет ка и пре стан ка ва же ња ли цен це.

По За ко ну о со ци јал ној за шти ти уста но ве со ци јал не за шти те 
и пру жа о ци услу га со ци јал не за шти те ко ји су оба вља ли де лат ност 
на дан по чет ка при ме не За ко на, ду жне су да под не су зах тев за до-
би ја ње ли цен це за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те нај ка сни је у 
ро ку од три го ди не од до но ше ња Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу ор-
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га ни за ци ја со ци јал не за шти те10). За све оста ле пру жа о це услу га, 
од ред бе овог Пра вил ни ка при ме њу ју се од мах. 

Про цес ли цен ци ра ња зва нич но је за по чео сту па њем на сна гу 
по ме ну тог Пра вил ни ка, али ће ус по ста вља ње си сте ма ли цен ци ра-
ња би ти је дан дуг и зах те ван про цес, ко ји ће, без сум ње, са до брим 
на ме ра ма ус по ста вља ња ква ли те та у си сте му со ци јал не за шти те, 
отво ри ти је дан зна ча јан број пи та ња и про бле ма за чи је ће ре ша ва-
ње по не кад би ти по треб ни и си стем ски од го во ри и зна чај на фи нан-
сиј ска сред ства. На и ме, ве ли ки број уста но ва со ци јал не за шти те 
чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, мо ра ће, за рад ис пу ње ња пред-
ви ђе них усло ва и стан дар да, по себ но струк ту рал них, да у пред ви-
ђе ном ро ку пла ни ра и зна чај на ин ве сти ци о на ула га ња, ко ја не ће 
мо ћи да ре а ли зу ју са ме, без по мо ћи др жа ве. Без об зи ра на оче ки-
ва не и нео че ки ва не те шко ће и про бле ме ко ји ће се отва ра ти то ком 
са мог про це са, ус по ста вља ње си сте ма ли цен ци ра ња је ве ли ки иза-
зов и за да так за си стем со ци јал не за шти те Ср би је и све пру жа о це 
услу га у овој обла сти. 
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LICENSINGOFSOCIALWELFAREORGANIZATION

Resume
The So cial Wel fa re Law has bro ught sig ni fi cant chan ges in the 

fi eld of so cial wel fa re. Among ot her things, the new mo ment is plu ra lity 
of ser vi ce pro vi ders. The ot her seg ment of the Law is im ple men ta tion of 
the li cen sing system of ser vi ce pro vi ders and pro fes si o nals. Li cen sing is 
way to in cre a se the ove rall qu a lity of the so cial ser vi ces. Af ter the esta-
blis hment of li cen sing system, so cial wel fa re or ga ni za ti ons will not be 
able to pro vi de ser vi ces di rectly if they are not li cen sed in ac cor dan ce with 
the Law. Li cen sing ap pli es to all ser vi ce pro vi ders, wit ho ut ex cep ti on. 
Ac cor ding to the So cial Wel fa re Law, so cial ser vi ces are ac ti vi ti es de-
sig ned to pro vi de sup port to in di vi du als and fa mi li es in or der to im-
pro ve or ma in tain the ir li fe qu a lity, eli mi na te or re du ce the risk of un-
fa vo u ra ble li fe cir cum stan ces, as well as to cre a te op por tu ni ti es for 
in de pen dent li ving wit hin the com mu nity. To en su re the qu a lity of ser-
vi ces, the So cial Wel fa re Law lays out an obli ga tion of de fi ning the 
clo ser con di ti ons and stan dards for the pro vi sion and im ple men ta tion 
of so cial wel fa re. Mi ni mum stan dards are ba sic re qu i re ments that sho-
uld be met in or der to pro vi de so cial ca re ser vi ces. Com pli an ce with the 
con di ti ons and stan dards pro vi ded by the re gu la tion is the re qu i re ment 
for li cen sing.

Li cen sing is a pro ce du re of exa mi ning whet her the so cial wel fa re 
or ga ni za tion and so cial ser vi ce pro vi der me et the cri te ria and stan dards 
for the ser vi ce pro vi sion in the fi eld of so cial wel fa re. The li cen se is an 
of fi cial do cu ment cer tifying that so cial wel fa re or ga ni za tion me ets the 
con di ti ons. The li cen se for the pro vi sion of so cial ser vi ces is gran ted 
by the Mi ni stry re spon si ble for so cial wel fa re. So cial wel fa re or ga ni-
za tion may pro vi de only tho se ser vi ces for which the li cen se is va lid. 
On the ot her hand, one so cial wel fa re or ga ni za tion may ha ve mul ti ple 
li cen ses at the sa me ti me. So cial wel fa re or ga ni za tion is li cen sed for 
each ser vi ce se pa ra tely, in se pa ra te pro ce du res, and ne eds to me et the 
re qu i re ments for a li cen se for the en ti re pe riod the li cen se is gran ted. 
Ad di ti o nally, when applying for a li cen ce, the so cial wel fa re or ga ni za-
tion sho uld sub mit evi den ce that all re qu i re ments by the Law and the 
Ru le bo ok on Li cen sing So cial Wel fa re Or ga ni za tion are ful fil led de fi-
ned. De pen ding on the ex tent of ful fil ling the con di ti ons, so cial wel fa re 
or ga ni za tion may ob tain re gu lar (full) or li mi ted li cen se. So cial wel fa re 
or ga ni za tion may apply for li cen se re ne wal be fo re ex pi ring of the li-
cen se. Un der cer tain cir cum stan ces, the li cen se may be su spen ded and 
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re vo ked, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of the Law and the Ru le bo-
ok. The Mi ni stry re spon si ble for so cial wel fa re ma in ta ins the re gi ster of 
gran ted, re ne wed and re vo ked li cen ses. The ex cerpt from the Re gi ster 
is a pu blic do cu ment, ava i la ble on the of fi cial web si te of the Mi ni stry.
Keywords: so cial se cu rity, so cial se cu rity ser vi ces, pro vi ders of so cial se cu rity 

ser vi ces, so cial se cu rity or ga ni za ti ons, li cen sing, li cen sing of or-
ga ni za ti ons

* Овај рад је примљен 10. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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