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Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ју по сто је ћи мо де ли де цен тра ли за ци је 

си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји. Кроз из ла га ње ис ку ста ва зе-
ма ља Европ ске уни је и ука зи ва ње на не до стат ке ак ту ел ног си сте ма 
со ци јал не за шти те у Ср би ји, тра га се за нај оп ти мал ни јим ре ше њи-
ма. Рад се за кљу чу је пре по ру ка ма за уна пре ђе ње функ ци о ни са ња 
си сте ма со ци јал не за шти те, ба зи ра ним на ус по ста вља њу ме шо-
ви тог цен тра ли стич ко-де цен тра ли стич ког при сту па, ко ји ува жа ва 
при вред не, ре ги о нал не, нор ма тив не и кул ту ро ло шке осо бе но сти 
Ср би је.  
Кључ не ре чи: де цен тра ли за ци ја, со ци јал на за шти та, цен тра ли за ци ја, 

пра ва и услу ге со ци јал не за шти те, со ци јал не по тре бе, со-
ци јал на по ли ти ка

Си стем со ци јал не за шти те усме рен је ка за до во ља ва њу по-
тре ба нај у гро же ни јих дру штве них гру па (си ро ма шних, осо ба са 
ин ва ли ди те том, ста ри јих, де це и мла дих без аде кват ног ро ди тељ-
ског ста ра ња или у су ко бу са за ко ном). Же ље ни циљ је да се со ци-
јал не по тре бе за до во ља ва ју, а про бле ми ре ша ва ју у не по сред ном 
ло ка ли те ту жи вље ња.1) Де цен тра ли зо ва ни си стем, ко ји на гла ша ва 
од го вор ност ло кал них са мо у пра ва и за јед ни ца, пред ста вљао би по-
го дан ме ха ни зам да се овај циљ и оства ри. Ме ђу тим, у усло ви ма 
не рав но мер ног ре ги о нал ног и еко ном ског раз во ја, раз ли ка у ин-
те зи те ту и са др жа ју услу га со ци јал не за шти те, по тре ба од ре ђе них 

1)  Ми ло са вље вић М., Бр кић М., Социјалнирадузаједници,Ре пу блич ки за вод за со ци јал-
ну за шти ту, Бе о град, 2010. стр. 18.
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ко ри снич ких гру па, де цен тра ли зо ва ни си стем мо же до ве сти до 
зна чај них раз ли ка у ква ли те ту пру же них услу га, њи хо вој одр жи-
во сти и у крај њој ин стан ци до не рав но прав ног по ло жа ја гра ђа на. 

Мо гу ће је из дво ји ти од ре ђе не пред но сти и не до стат ке цен-
тра ли зо ва ног и де цен тра ли зо ва ног си сте ма со ци јал не за шти те. У 
пред но сти спа да ју: обез бе ђи ва ње рав но прав но сти гра ђа на кроз 
је дин стве ни си стем, бо љи увид у це ли ну по тре ба, што омо гу ћа-
ва лак ши из бор при о ри те та и ало ка ци је сред ста ва, рав но мер ни ји 
и пла ни ра ни раз вој мре же услу га, ефи ка сни је ре гу ла тор не ме ха ни-
зме (ин спек ци ја и су пер ви зи ја), мо гућ но сти да се по себ на па жња 
по све ти де при ви ра ним и угро же ним под руч ји ма, ста бил ни ји из во-
ри фи нан си ра ња.2)  

Ка да је реч о основ ним не до ста ци ма, мо гу ће је из дво ји ти 
сле де ће:  

– мо но пол др жа ве и са др жин ско си ро ма штво со ци јал них 
пре ста ци ја и об ли ка за шти те;

– не флек си бил ност и не е фи ка сност слу жби и ин сти ту ци ја 
због гло ма зно сти си сте ма укљу чу ју ћи и при суст ну би-
ро кра ти за ци ју;

– те жња ка уни фор ми са но шћу са др жа ја, фор ми, ин сти ту-
ци ја и дру гих еле ме на та си сте ма;

– ви со ки тро шко ви функ ци о ни са ња ;
– од су ство ини ци ја ти ва и од го вор но сти ло кал них са мо у-

пра ва/ ло кал них за јед ни ца за раз вој мре же услу га и за-
до во ља ва ње со ци јал них по тре ба сво јих гра ђа на.3) 

Има ју ћи из не то у ви ду, не сум њи во је да се де цен тра ли зо ва-
ни си сте ми ви ше осла ња ју на гра ђа не, њи хо ве ин те ре се и по тре-
бе, што је и је дан од ин ди ка то ра де мо кра тич но сти дру штва. Та-
ко ђе, под сти чу од го вор но сти ло кал них са мо у пра ва и за јед ни ца за 
за до во ље ње со ци јал них по тре ба сво јих гра ђа на, чи ме до при но се 
ус по ста вља њу ква ли тет ни је ме ђу си стем ске ко ор ди на ци је, бо љој 
се лек ци јом ка дро ва, ефи ка сни јим и еко но мич ни јим упра вља њем 
со ци јал ним услу га ма. Са дру ге стра не, огра ни че ња де цен тра ли зо-
ва них, са др жа на су у пред но сти ма цен тра ли зо ва них си сте ма со-
ци јал не за шти те, по себ но у усло вим не рав но мер ног ре ги о нал ног 
раз во ја. 

На ди ле му цен тра ли зо ва ни или де цен тра ли зо ва ни си стем 
ни је јед но став но од го во ри ти, због број них објек тив них и су бјек-

2) Ibi dem, стр. 15-16.

3) Ibi dem, стр. 16.
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тив них те шко ћа. Из тих раз ло га ве ћи на са вре ме них си сте ма со ци-
јал не за шти те за сни ва се на ме шо ви том мо де лу, у ко јем се ком-
би ну ју цен тра ли зо ва ни и де цен тра ли зо ва ни при ступ. Кроз при каз 
функ ци о ни са ња со ци јал не за шти те са ста но ви шта над ле жно сти у 
зе мља ма Европ ске Уни је и ана ли зу ак ту ел ног ста ња у Ср би ји, на-
сто ја ће мо да фор му ли ше мо пре по ру ке за ус по ста вља ње ефи ка сни-
јег и еко но мич ни јег си сте ма, ко ји ће ком би но ва ти при сту пе ба зи-
ра не на цен тра ли за ци ји и де цен тра ли за ци ји.

МОДЕЛИДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ

Де цен тра ли за ци је се мо же де фи ни са ти као про цес пре но-
ше ња по је ди них функ ци ја са на ци о нал ног на ни же ни вое др жав не 
ор га ни за ци је, али и на дру ге, не др жав не ин сти ту ци је и ак те ре4). У 
за ви сно сти од то га ко је се функ ци је пре но се раз ли ку ју се: админи
стративна,фискалнаиполитичкаде цен тра ли за ци ја.

Ад ми ни стра тив на де цен тра ли за ци ја озна ча ва пре но ше ње 
ад ми ни стра тив них функ ци ја на ни же ни вое вла сти, док су у над-
ле жно сти цен трал них ни воа све од лу ке и рас по ла га ње, од но сно 
усме ра ва ње бу џет ских сред ста ва. Омо гу ћа ва ње ни жим ни во и ма 
вла сти до но ше ње фи нан сиј ских од лу ка и ути ца ја на бу џет озна ча-
ва се тер ми ном фискалнаде цен тра ли за ци ја, док се под политич
ком под ра зу ме ва пре нос сред ста ва и по ли тич ког ауто ри те та на ни-
же ни вое вла сти, ко ји су у зна чај ној ме ри не за ви сни5). 

У од но су на сте пен са мо стал но сти, мо гу ће је раз ли ко ва ти 
три вр сте де цен тра ли за ци је: де ле ги ра ње, де ко цен тра ци ју и де во-
лу ци ју.6) Де ле ги ра ње, под ра зу ме ва пре но ше ње са мо по је ди них из-
вр шних функ ци ја на ло кал ни ни во вла сти (оп шти ну, град, ре ги ју), 
деконцентрација,озна ча ва пре но ше ње од го вор но сти и над ле жно-
сти са цен трал них вла сти на сек тор ске ор га ни за ци је на ло кал ном 
ни воу (со ци јал не, слу жбе за за по шља ва ње, ре ги о нал не фон до ве и 
сл.), док је деволуцијанај ви ши сте пен де цен тра ли за ци је, ко ји омо-
гу ћа ва да се на ло кал ном ни воу до но се од лу ке о по ли ти ци у од го-
ва ра ју ћој обла сти. 

4) Мат ко вић Г., ДецентрализацијасоцијалнезаштитеуСрбији,Цен тар за ли бе рал но де-
мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2006. стр. 8.

5) World Bank, TheStateinaChangingWorld:WorldDevelopmentReport1997, Ox ford Uni-
ver sity Press, str. 120. 

6) Bird R.M., Va il la co urt F., FiscalDecentralizationinDevelopingCountries,Cam bid ge Uni-
ver sity Pree, 1998, op. cit., стр. 3.
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Мо гу ће је раз ли ко ва ти још је дан тип, ко ји се у ли те ра ту-
ри озна ча ва тер ми ном аси ме трич на де цен тра ли за ци ја7). Озна ча ва 
пре нос од ре ђе них функ ци ја са мо на по је ди не ре ги о не и ло кал не 
са мо у пра ве. По же љан је у си ту а ци ја ма ка да се ло кал не за јед ни це 
зна чај ни је раз ли ку ју по еко ном ској сна зи, ве ли чи ни, бро ју ста нов-
ни ка, кул тур ним спе ци фич но сти ма или ад ми ни стра тив ном ка па-
ци те ту.

Тре ба ис та ћи да у ши рем сми слу де цен тра ли за ци ја ни је са мо 
ве за на за пре нос над ле жно сти, већ и за укљу чи ва ње раз ли чи тих 
су бје ка та, пре свих про фит них и не про фит них ор га ни за ци ја у про-
це се пру жа ња услу га. На тај на чин под сти че се кон ку рен тост, плу-
ра ли тет, ква ли тет, омо гу ћа ва се гра ђа ни ма пра во на из бор услу га. 

У за ви сно сти од на чи на на ко ји је по кре нут, раз ли ку ју се два 
кон цеп та де цен тра ли за ци је:  “одозгонадоле”(top-down) и “одо
здонагоре” (bot tom-up). У зе мља ма са раз ви је ном де мо кра ти јом 
и гра ђан ском од го вор но шћу де цен тра ли за ци ја је на ста ла као део 
при род ног раз вој ног про це са, услед при ти са ка са ло ка ла да се пре-
не се део овла шће ња са цен трал ног ни воа (bot tom-up). Са дру ге 
стра не, у ве ћи ни зе ма ља у тран зи ци ји, про цес де цен тра ли за ци је 
се во ди са цен трал ног ни воа (top –down), че сто као про из вод по-
ли тич ких при ти са ка, при че му се не до вољ но са гле да ва ре ал на си-
ту а ци ја. У том кон тек сту, по је ди ни ауто ри ис ти чу да на овај на чин 
во ђе на де цен тра ли за ци ја че сто да је не же ље не ре зул та те и не омо-
гу ћа ва одр жи вост си сте ма, ка ко са фи нан сиј ског ста но ви шта, та ко 
и са по зи ци ја ква ли те та услу га ко је се пру жа ју8). Из тих раз ло га, 
пре по ру ка је да се при ли ком до но ше ња од лу ка о по де ли над ле жно-
сти, по шту је прин цип суп си ди јар но сти фор му ли сан спо ра зу мом у 
Ма стрих ту.9) По овом прин ци пу, од ре ђе не над ле жно сти тре ба до-
де ли ти нај ни жем ни воу вла сти ко ји има ка па ци тет да их ре а ли зу је. 
У прак си, то мо же би ти ло кал на, ре ги о нал на или цен трал на власт. 

Са гла сно Ма стрихтском спо ра зу му, у ве ћи ни зе ма ља Европ-
ске Уни је, над ле жност у со ци јал ној за шти ти по де ље на је из ме ђу 
раз ли чи тих ни воа вла сти.

7) Bre ton  A., AnIntroductiontoDecentralization,Fa i lu reDe part ment of Eco no mics, Uni ver-
sity of To ron to and In ter na ti o nal Cen tre for Eco no mic Re se arch, (Tu rin, Italy), 2002. стр. 10.

8)  Shah A., Thomp son, T. Im ple men ting De cen tra li zed Lo cal Go ver nan ce: A Tre ac he ro us Road 
with Pot ho les, De to urs and Road Clo su res World Bank, 2004, Po licy Re se arch Wor king Pa-
per, 3353.

9)  Мат ко о вић Г., ДецентрализацијасоцијалнезаштитеуСрбији,Цен тар за ли бе рал но 
де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2006. стр. 8.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

УЗЕМЉАМАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

За раз ли ку од еко ном ског, под руч је со ци јал не за шти те у зе-
мља ма Европ ске уни је у нај ве ћој ме ри је у над ле жно сти на ци о нал-
них за ко но дав ста ва. Иако је би ло ви ше по ку ша ја хар мо ни за ци је, 
до го вор ни је по стиг нут, пре све га због от по ра по је ди них зе ма ља10). 
Из тих раз ло га, при ме њен је прин цип суп си ди јар но сти, ко ји је 
усло вио по сто ја ње раз ли чи тих мо де ла со ци јал не по ли ти ке у др жа-
ва ма чла ни ца ма. 

Либералнимодел, об у хва та ан гло сак сон ско го вор но под руч-
је (Ве ли ка Бри та ни ја и Ир ска). За сни ва се на огра ни че ном ко лек-
тив ном обез бе ђе њу со ци јал не си гур но сти, а со ци јал на за шти та је 
до ступ на гра ђа ни ма ко ји ни су у ста њу да на дру ги на чин за до во-
ље по тре бе. Ни во па три ци па ци је у ко ри шће њу со ци јал них услу га, 
уса гла ша ва се са имо вин ским ста њем ко ри сни ка. 

Социјалдемократскимодел, ка рак те ри ше скан ди нав ске зе-
мље (Швед ска, Фин ска и Дан ска). Основ ни циљ је сма ње ње раз ли-
ка у до хот ку. Со ци јал ни си сте му су уни вер за ли стич ки, омо гу ћа ва-
ју свим гра ђа ни ма пра ва на обез бе ђе ње од по сле ди ца еко ном ских 
и со ци јал них ри зи ка, ко ји се ума њу ју или не у тра ли шу пре вас ход но 
пу тем услу га, а ма ње кроз нов ча не тран сфе ре. 

Корпоративистичкимоделпри ме њу је се у Не мач кој, Фран-
цу ској, Аустри ји и Бел ги ји. У овим др жа ва ма син ди ка ти и удру-
же ња по сло да ва ца игра ју ва жну уло гу. Ка рак те ри шу их раз ли чи ти 
про гра ми и на чи ни пар ти ци па ци је, у ко ји ма за по сле ни обич но уче-
ству ју ко лек тив но. Ве за из ме ђу до при но са и бе не фи ци ја, из ра же-
ни ја је не го код дру гих мо де ла. 

У медитеранскимземљама(Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, 
Грч ка) под сти че се осло нац на по ро дич не и ро ђач ке гру пе. Тра ди-
ци о нал ни обра сци по на ша ња и сна жан ути цај пра во сла вља и ка-
то ли ци зма до при но се по ро дич ној со ли дар но сти и ши ре њу мре жа 
услу га у за јед ни ци.    

Бив ше со ци ја ли стич ке др жа ве чи не по себ ну источноевроп
скугрупу. Иако ме ђу њи ма по сто је раз ли ке, ја вља ју се и зна чај не 
слич но сти: кор по ра ти ви зам и ега ли та ри зам, ре ди стри бу тив на ор-

10)  Ве ли ка Бр ти та ни ја као јед на од ути цај ни јих зе ма ља чла ни ца за у зи ма чврст став да због 
спе ци фич них окол но сти и тра ди ци је, област со ци јал не по ли ти ке и за шти те тре ба да 
оста не у ин ге рен ци ји по је ди нач них др жа ва. Вид у: Бр кић М., «Ме наџ мент про ме на у 
со ци јал ној за шти ти», у: Га ври ло вић А. (ур), Социјалниизазовиименаџментусоцијал
нојзаштити, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ба ња Лу ка, 2010, стр. 135-169.  
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јен та ци ја, сна жно при су ство цен трал них ни воа вла сти у со ци јал-
ној сфе ри, ве ћи удео ре зи ден ци јал ног сме шта ја у од но су на “ста-
ре” чла ни це ЕУ11) 

За Ве ли ку Бри та ни ју, као ре пре зен та ли бе рал ног мо де ла, 
ка рак те ри стич на је де кон цен тра ци ја со ци јал них услу га. На цен-
трал ном ни воу де фи ни шу се основ ни стан дар ди услу га, ко је сва ки 
пру жа лац мо ра да обез бе ди. Пу тем сна жних ре гу ла тор них ме ха-
ни за ма, пре све га ин спек циј ске кон тро ле, пра ти се ква ли тет пру-
же них услу га12) Обез бе ђе ње ди рект них услу га у над ле жно сти је 
ло кал них са мо у пра ва. Основ ни из во ри при хо да су ло кал ни по ре зи 
на имо ви ну, до та ци је од цен трал не вла сти и пар ти ци па ци ја ко ри-
сни ка. Око три че твр ти не ло кал них при хо да до ла зи од цен трал-
не вла сти. Услу ге со ци јал не за шти те се углав ном обез бе ђу ју из ван 
др жав ног сек то ра. Не про фит ни сек тор обез бе ђу је око 85% услу га 
ин сти ту ци у о нал не за шти те и 64% кућ не не ге и по мо ћи. Ко ри сни ци 
со ци јал них услу га пла ћа ју део или це ло куп ну це ну у за ви сно сти 
од фи нан сиј ског ста ња. Ме ђу тим, без об зи ра на имо вин ски ста тус, 
основ ни прин цип је да се пр во за до во ље по тре бе, па тек он да утвр-
ди ни во пар ти ци па ци је.

Све до по чет ка 80-их го ди на Фран цу ска је има ла из ра жен 
цен тра ли зо ва ни по ли тич ки си стем. Са до но ше њем За ко на о де цен-
тра ли за ци ји (1982), ус по ста вљен је мно го ве ћи ни во са мо стал но-
сти и од го вор но сти ло кал них и ре ги о нал них ни воа вла сти. У обла-
сти со ци јал не за шти те нај ве ће про ме не до жи ве ли су окру зи, чи је 
су вла де по ста ле од го вор не за пла ни ра ње и фи нан си ра ње про гра ма 
из обла сти со ци јал не за шти те.

Не мач ки си стем по чи ва на ком би на ци ји јав не (ло кал не) од-
го вор но сти и зна чај не уло ге до бро вољ них ор га ни за ци ја. Осно ве 
си сте ма де фи ни са не су фе де рал ним за ко ни ма, док су ло кал не са-
мо у пра ве од го вор не за обез бе ђи ва ње услу га. Ло кал не за јед ни це 
рас по ла жу са де лом укуп них по ре ских при хо да др жа ве и оба ве зне 
су да по мог ну гра ђа ни ма ко ји вла сти тим и по ро дич ним ре сур си ма 
не мо гу да за до во ље основ не со ци јал не по тре бе. Ве ћи на ди рект них 
со ци јал них услу га обез бе ђу ју се од стра не не про фит них ор га ни за-
ци ја. Оне углав ном при па да ју тзв. со ци јал ним асо ци ја ци ја ма, а две 
нај ве ће су ре ли гиј ске, ко је има ју тзв. ква зи-јав ни ста тус, га ран то-
ван за ко ном. Ре ли гиј ске ор га ни за ци је пру жа ју две тре ћи не услу га 
у до мо ви маа за ста ре и ин ва ли де, и око јед ну по ло ви ну услу га на-

11) Esping-An der sen М.,  Social foundations of postindustrial economics, Ox ford Uni ver sity 
Press, 1999.

12) Mo o die M., «En gland: So cial Ser vi ces»,in: Fultz E., Tracy M. (ed).  GoodPracticesinSocial
ServiceDeliveryinSouthEasternEurope.,ILO, Bu da pest, 2004, стр. 77-79.
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ме ње них мла ди ма13). Со ци јал не услу ге се се углав ном фи нан си ра-
ју из др жав них фон до ва, не по сред но или по сред но. Си ро ма шни је 
оп шти не оства ру ју пра во на на ци о нал не суб вен ци је. 

За скан ди нав ске зе мље је ка рак те ри сти чан зна ча јан удео ло-
кал них вла сти у обез бе ђи ва њу услу га и ме ра из со ци јал не за шти те. 
У Дан ској су оп штин ске вла сти од го вор не за нај ве ћи део нов ча-
них да ва ња, и услу га у за јед ни ци, док окру зи обез бе ђу ју услу ге 
сме шта ја и ста но ва ња уз по др шку. У Фин ској оп шти не фи нан си ра-
ју 70% тро шко ва здрав ства и со ци јал не за шти те, цен трал на власт 
20%, док ко ри сни ци уче ству ју са 10%.14) У Нор ве шкој по сто ји тро-
сте пе ни по ли тич ки и ад ми ни стра тив ни си стем, ко ји се при ме њу је 
и у со ци јал ном сек то ру. Ло кал не вла сти од го вор не су за со ци јал ну 
по моћ, при мар ну здрав стве ну за шти ту, по моћ и не гу у ку ћи,  ин-
сти ту ци о нал ну за шти ту де цу и мла дих, ста рих и ин ва ли да. Вр ло 
сли чан си стем по сто ји и у Швед ској. 

То ком 80-тих го ди на, Шпа ни ја је до жи ве ла знат ну де цен тра-
ли за ци ју у обла сти со ци јал не по ли ти ке, ко ја  је го то во у це ли ни у 
над ле жно сти ре ги о на. Шпан ско за ко но дав ство пра ви раз ли ку из-
ме ђу со ци јал не за шти те и со ци јал них услу га. Со ци јал на за шти та 
об у хва та фи нан сиј ску по др шку, док се со ци јал не услу ге за сни ва ју 
на  ши ро кој мре жи по др шке, ко је не по чи ва ју на ма те ри јал ним на-
кна да ма.

У Че шкој, јав не слу жбе углав ном пру жа ју услу ге ре зи ден ци-
јал ног сме шта ја, ко је се фи нан си ра ју са цен трал ног или оп штин-
ског ни воа. Нај ве ћи део тро шко ва сно се оп шти не (око 60%), док се 
са цен трал ног ни воа обез бе ђу је око 30%. Ко ри сни ци пар ти ци пи ра-
ју у пла ћа њу услу га, а ни во мак си мал ног уче шћа се кре ће од  16% 
за услу ге по мо ћи у ку ћи до 32% за услу ге сме шта ја.15) По след њих 
го ди на по ве ћа ва се број пру жа о ца услу га. То ви ше ни су са мо ор га-
ни за ци је цен трал не или ло кал не вла сти, већ и ор га ни за ци је ци вил-
ног дру штва. Овај по зи ти ван тренд по ве зан је са стан дар ди за ци јом 
услу га у со ци јал ној за шти ти и по ве ћа њем од го вор но сти оп шти на, 
од но сно ре ги о на.

На осно ву ове са же те ана ли зе, за кљу чу је се да зе мље Европ-
ске уни је, при ме њу ју раз ли чи те мо де ле де цен тра ли за ци је у за ви-

13) Bo de I., «Ger many: So cial Ser vi ces»,in: Fultz E., Tracy M. (ed).  GoodPracticesinSocial
ServiceDeliveryinSouthEasternEurope.,ILO, Bu da pest, 2004, стр. 70-71.

14) Бр кић, М., «Ме наџ мент про ме на у со ци јал ној за шти ти», у: Га ври ло вић А. (ур), Социјал
ниизазовиименаџментусоцијалнојзаштити, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ба ња Лу ка, 
2010, стр. 142.

15) Vyli to va M., «Czech Re pu blic: So cial Ser vi ces»,in: Fultz E., Tracy M. (ed).  GoodPractices
inSocialServiceDeliveryinSouthEasternEurope, ILO, Bu da pest, 2004, стр. 86-88. 
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сно сти од кул ту ро ло шких, еко ном ских, по ли тич ких и дру гих обе-
леж ја. Не ка од слич них ре ше ња при ме ни ла је и Ср би ја у про цеу 
ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАСОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕУСРБИЈИ

Гра ђа ни ма Ср би је под од ре ђе ним усло ви ма до ступ на су пра-
ва и услу ге из со ци јал не за шти те, ко ја се у нај ши рем сми слу де ле 
на раз ли чи те об ли ке ма те ри јал не по др шке и услу ге ко је се пру жа ју 
у ин сти ту ци о нал ној, од но сно ва нин сти ту ци о нал ној сре ди ни.

Материјалнаподршка
Пра во на ма те ри јал ну по др шку оства ру је се кроз: ма те ри јал-

ну нов ча ну по моћ (не ка да шње ма те ри јал но обез бе ђе ње – МОП), 
до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца, уве ћа ни до да так за по моћ 
и не гу дру гог ли ца, по моћ за оспо со бља ва ње за рад, јед но крат не 
нов ча не по мо ћи, по мо ћи у на ту ри и дру ге вр сте ма те ри јал не по-
др шке.16) 

До сеп тем бра 2004. го ди не и из ме на и до пу на За ко на о со-
ци јал ној за шти ти, оства ри ва ње пра ва на ма те ри јал ну по моћ за-
сни ва ло се на де цен тра ли зо ва ном кри те ри ју му и утвр ђи ва ло се 
у про цен ту ал ном из но су од осно ви це ко ју чи ни про сеч на за ра да 
оства ре на по рад ни ку у при вре ди оп шти не од но сно гра да у прет-
ход ном квар та лу.17) То је усло ви ло да се ни во ма те ри јал не си гур но-
сти раз ли ку је у од но су на при вред ну раз ви је но сти оп шти не/гра да, 
што је усло ви ло низ не га тив них ефе ка та. Гра ђа ни су су штин ски 
до ве де ни у не рав но пра ван по ло жај, си ро ма шни су по ста ја ли још 
си ро ма шни ји, услед че га су би ле при сут не тен ден ци је ми гра ци ја у 
раз ви је ни је оп шти не и гра до ве.18) Из ових раз ло га, уме сто фи скал-
не де цен тра ли за ци је, ус по ста вљен је декоцентрисани си стем за 
оства ри ва ње пра ва на ма те ри јал ну по др шку, из у зев јед но крат них 
по мо ћи. Ви си на нов ча не по мо ћи ујед на че на је за све ко ри сни ке, 

16)  За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 79, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 24/11.

17) Од нос из ме ђу нај ни жег и нај ви шег ни воа ма те ри јал ног обез бе ђе ња ва ри рао је у од но су 
1:6,8 услед раз ли ка у про сеч ним за ра да ма у при вре ди из ме ђу раз ви је них и не раз ви је-
них под руч ја. Тај од нос се у 2001. го ди ни кре тао од 6-41 не мач ких ма ра ка за по је дин це, 
од но сно 12-82,2 ДЕМ за 5 и ви ше чла но ва. Ви ди у: Бо ги ће вић Б., Кр стић Г., Ми ја то вић 
Б., Ми ла но вић Б., Сиромаштвоиреформафинасијскепомоћисиромашнима, Цен тар за 
ли бе рал но де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2004. 

18) Бр кић М., «Re form of the So cial Pro tec tion System in Ser bia», у: Bor na ro va S. (ed.) Contem
poraryDevelopmentsinSocialProtectionandSocialWork–Professionalisation,Deinstituti
onalizationandReforms,Skoplјe. Fa culty of Phi lo sophy, 2008, стр. 147. 
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сред ства се обез бе ђу ју из бу џе та Ре пу бли ке и усме ра ва ју ка цен-
три ма за со ци јал ни рад, пре ко ко јих се пра во оства ру је19). Јед но-
крат не нов ча не по мо ћи у над ле жно сти су ло кал не са мо у пра ве и 
до ступ не су свим гра ђа ни ма ра ди за до во ља ва ња еле мен тар них жи-
вот них по тре ба. Ујед но пред ста вља ју и нај ве ће рас хо де у бу џе ти ма 
ло кал них са мо у пра ва за со ци јал ну за шти ту, с об зи ром да у укуп ној 
струк ту ри уче ству ју са око 60%.

Услугесоцијалнезаштите 
Услу ге со ци јал не за шти те су ак тив но сти ко је за циљ има ју 

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 и ства ра ња мо-
гућ но сти за што пот пу ни ју ин те гра ци ју у за јед ни цу. По де ље не су 
у сле де ће гру пе: 1) услу ге про це не и пла ни ра ња;  2) днев не услу ге 
у за јед ни ци; 3)  услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот; 4)  са ве то-
дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге; 5)  услу ге сме-
шта ја.20) У нај ши рем сми слу се де ле на оне ко је се пру жа ју у при-
род ном окру же њу ко ри сни ка и у окви ру ин сти ту ци о нал ног ми љеа. 

Услугепроценеипланирања об у хва та ју про це ну ста ња, по-
тре ба, сна га и ри зи ка ко ри сни ка и дру гих ли ца зна чај них за ко ри-
сни ка, про це ну ста ра те ља, хра ни те ља и усво ји те ља. Углав ном се 
ре а ли зу ју по сред ством цен тра за со ци јал ни рад, ко ји се с об зи ром 
на овла шће ња, пра ва и оба ве зе ко је има, мо же сма тра ти кључ ном 
слу жбом у си сте му со ци јал не за шти те. Осни вач цен тра за со ци јал-
ни рад је ло кал на са мо у пра ва, али је основ ни фи нан си јер Ре пу бли-
ка. На и ме, ве ћи на по сло ва ко је цен тар оба вља су по ве ре ни од стра-
не Ре пу бли ке, ко ја исто вре ме но утвр ђу је ор га ни за ци ју, нор ма ти ве 
и стан дар де струч ног ра да. Пра ва и услу ге ко је су у над ле жно сти 
ауто ном не по кра ји не, од но сно ло кал не са мо у пра ве, цен тар за со-
ци јал ни рад ре а ли зу јеу скла ду са про пи си ма ко је су до не ли над-
ле жни ор га ни ло кал не, од но сно ауто ном не по кра ји не. Ди рек то ра 
цен тра за со ци јал ни рад име ну је ло кал на са мо у пра ва, а са гла сност 
да је ми ни стар ство, од но сно над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не 
за по сло ве со ци јал не за шти те. О жал би на ре ше ње цен тра за со ци-
јал ни рад, од лу чу је ми ни стар ство, од но сно над ле жни ор ган ло кал-
не са мо пу пра ве, у за ви сно сти од те ри то ри је на ко јој се цен тар на-
ла зи. Са ста но ви шта мо де ла де цен тра ли за ци је, на ве де на ре ше ња 
нај бли жа су делегирању. Ме ђу тим, у прак си то ства ра број не про-

19)  На сли чан на чин су ре гу ли са на пра ва са др жа на у За ко ну о фи нан сиј ској по др шци по ро-
ди ци (ро ди тељ ски до дар так, де чи ји до да так, на кна да за вре ме по ро диљ ског од су ства..), 
о чи јим ре ше њи ма од лу чу ју је ди ни це оп штин ске, од но сно град ске упра ве.

20)  За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 40, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 24/11.
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бле ме. Основ ни је што су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су штин-
ске не за ин те ре со ва не за функ ци о ни са ње цен та ра за со ци јал ни рад. 
Сво ја осни вач ка пра ва и оба ве зе, углав ном ко ри сте при из бо ру ди-
рек то ра и пре но ше њу раз ли чи тих оба ве за ко ја ни су у над ле жно сти 
Ре пу бли ке (јед но крат не по мо ћи, до но ше ње од лу ка о раз ли чи тим 
суб вен ци ја ма за ко ри шће ње елек трич не енер ги је, гре ја ња, по мо ћи 
си ро ма шним уче ни ци ма и сл.). При то ме рет ко или не до вољ но за-
по шља ва ју ка дро ве ко ји тре ба да бу ду ан га жо ва ни на овим по сло-
ви ма, већ ко ри сте по сто је ће ко ји се пла ћа ју из бу џе те Ре пу бли ке и 
то ис кљу чи во за по ве ре не по сло ве. Та ко ђе, ди ску та бил но је и ре-
ше ње по ко јем фи нан си јер (Ре пу бли ка), не вр ши по сло ве ин спек-
циј ског и струч ног над зо ра на це лој те ри то ри ји. У осно ви реч је о 
тро стру кој над ле жно сти над функ ци о ни са њем цен тра - оп шти на/
град као осни вач, Ре пу бли ка ко ја је глав ни фи нан си јер и про пи су је 
стан дар де и нор ма ти ве, ауто ном на по кра ји на ко ја вр ши струч ни и 
ин спек циј ски над зор на сво јој те ри то ри ји и да је са гла сност на из-
бор ди рек то ра.. 

Дневнеуслугеузаједнициоб у хва та ју ак тив но сти ко је по др-
жа ва ју бо ра вак ко ри сни ка у по ро ди ци и не по сред ном окру же њу и 
са сто је се из: днев них бо ра ва ка; по моћ у ку ћи; свра ти ште и дру гих 
услу га. Оне су у над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве, што упу ћу је на 
фискалну де цен тра ли за ци ју. То је је дан од основ них раз ло га због 
ко јег су днев не услу ге у за јед ни ци не до вољ но раз ви је не. По моћ 
у ку ћи је јед на од рет ких услу га ко ја је раз ви ја на у пе ри о ду пре 
2000-их и да нас се ре а ли зу је у ве ћи ни оп шти на/гра до ва у Ср би ји. 
На ме ње на је ста ри јим и осо ба ма са ин ва ли ди те том. Циљ на гру па 
днев них бо ра ва ка су со бе са ин ва ли ди те том и мла ди у су ко бу са 
за ко ном, ко ји у ор га ни зо ва ном окру же њу, и уз по треб ни над зор, 
тре ба да за до во ља ва ју раз вој не по тре бе, сти чу и раз ви ја ју жи вот-
не ве шти не, лич ну и дру штве ну од го вор ност. Углав ном су раз ви-
ја не услу ге на ме ње не осо ба ма са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма. По-
сто је у свим ве ћим гра до ви ма у Ср би ји, ме ђу тим у 123 оп шти не 
ова услу га још увек ни је до ступ на21). По се бан про блем пред ста-
вља одр жи вост услу ге, с об зи ром да се још увек у зна чај ној ме ри 
про јект но фи нан си ра. Услу ге днев них бо ра ва ка за де цу и мла де са 
про бле ми ма у по на ша њу су у раз во ју. Тре нут но по сто је три и у то-
ку 2010 го ди не пру же не су услу ге за 128 де це и мла дих са про бле-
ми ма у по на ша њу22) Услу ге свра ти шта на ме ње не су „љу ди ма ко ји 

21)  Мат ко вић Г., «Днев ни бо ра вак као пра во и услу га у си сте му со ци јал не за шти те», Демо
графскипреглед, бр. 34, Бе о град, 2009. 

22)  Ми ни стар сто ра да и со ци јал не по ли ти ке, СоцијалнипрофилопштинауСрбијибаза
података,Бе о град, 2011. 
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жи ве и ра де на ули ци“ и тре нут но су раз ви је не у Бе о гра ду, Но вом 
Са ду и Ни шу.

Услуге подршке за самосталанживотусме ре не су ка из-
јед на ча ва њу жи вот них мо гућ но сти угро же них гру па са оста лим 
чла но ви ма дру штва, ка ко би им се по бољ шао ква ли тет жи во та и 
омо гу ћи ло да во ди ак ти ван и са мо ста лан жи вот. Са сто је се од: ста-
но ва ња уз по др шку; пер со нал не аси стен ци је и дру гих об ли ка по-
др шке нео п ход них за ак тив но уче шће ко ри сни ка у дру штву. Ово су 
но ве услу ге у си сте му со ци јал не за шти те23). У прет ход ном пе ри о-
ду су про јект но за сни ва не, нор ма тив но ни су би ле уре ђе не, што је 
основ ни раз лог њи хо ве не до вољ не раз ви је но сти.24) За ни мљи ва су 
ре ше ња о над ле жно сти над фи на си ра њем услу га по др шке за са мо-
ста лан, јер се ком би ну је централистички и мо дел асиметричне, 
од но сно фискалне де цен тра ли за ци је. На и ме, од го вор ност за обез-
бе ђи ва ње ових услу га у ин ге рен ци ји је ло кал не са мо у пра ве, осим 
ста но ва ња за по др шку за осо бе са ин ва ли ди те том. Ову услу гу фи-
на си ра цен трал на власт, али са мо за ло кал не са мо у пра ве чи ји је 
сте пен раз ви је но сти ис под ре пу блич ког про се ка. Дру гим ре чи ма, 
све ло кал не са мо у пра ве чи ји је сте пен из над ре пу блич ког про се ка 
од го вор не су за обез бе ђи ва ње ове услу ге25). На ова ко ви ре ше ње, 
за ко но да вац се од лу чио због зна ча ја ко ја ова услу га има за про це се 
де ин сти ту ци о на ли за ци је и ин те гра ци је, од но сно про це на да ве ћи-
на ло кал них са мо у пра ва не ће би ти у ста њу да обез бе ди до ступ ност 
ове услу ге.

Саветодавнотерапијске и социјалноедукативне услуге 
пру жа ју се као вид по мо ћи по је дин ци ма и по ро ди ца ма ко је су у 
кри зи, ра ди уна пре ђи ва ња по ро дич них од но са, пре ва зи ла же ња 
кри зних си ту а ци ја и сти ца ња ве шти на за са мо ста лан и про дук-
ти ван жи вот у дру штву. Об у хва та ју раз ли чи те услу га као што су: 
ме ди ја ци ја, СОС те ле фо ни, по ро дич на те ра пи ја, по др шка у слу-
ча је ви ма на си ља и сл..). У ис кљу чи вој су над ле жно сти је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве.

Услу ге сме шта ја об у хва та ју: сме штај у срод нич ку, хра ни-
тељ ску или дру гу по ро ди цу за де цу, од ра сле и ста ри је; дом ски и 
сме штај у при хва ти ли ште. По ро дич ни и дом ски сме штај фи нан-

23) За кон о со ци јал ној за шти ти усво јен је 31.03. 2011. у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. 

24) У 2011. услу ге ста но ва ња уз по др шку ко ри сти ло је 30 мла дих без ро ди тељ ског ста ра ња 
и 23 осо бе са ин ва ли ди те том, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Социјалнипро
филопштинауСрбијибазаподатака,Бе о град, 2011. 

25)  Пре ма по след њим по да ци ма 19 оп шти на/гра до ва је из над ре пу блич ког про се ка, Уред ба 
о утвр ђи ва њу је дин стве не ли сте раз ви је но сти ре ги о на и је ди ни ца ло кал не са мо пу ра ве 
за 2011, СлужбенигласникРС, бр. 16/11.
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си ра се из цен трал ног, а услу ге при хва ти ли шта из ло кал ног бу џе-
та. У од но су на ову гру пу услу га ком би ну ју се централистичкии
фискални при ступ, са зна чај ним при су ством мо де ла делегирања.
На и ме, Вла да РС утвр ђу је мре жу уста но ва со ци јал не за шти те ко-
је пру жа ју услу ге дом ског сме шта ја и цен та ра за по ро дич ни сме-
штај. Са дру ге стра не, ауто ном на по кра ји на, пре ко сво јих ор га на 
да је са гла сност над пред лог уста но ва за сме штај ко ри сни ка и вр ши 
над зор над за ко ни то шћу и струч ним ра дом уста но ва на сво јој те-
ри то ри ји. Дру гим ре чи ма, иако је Ре пу бли ка осни вач и фи нан си јер 
дом ског сме шта ја, она не ма кон трол не ме ха ни зме у сво јим ру ка ма, 
с об зи ром да не име ну је ди рек то ре, управ не и над зор не од бо ре, не 
вр ши ин спек циј ски и струч ни над зор и не мо же да до не се од лу ку 
о мре жи без са гла сно сти Ауто ном не по кра ји не.

Ка да је реч о ши рем по и ма њу де цен тра ли за ци је, уста но ве 
со ци јал не за шти те мо гу осни ва ти сва ли цен ци ра на прав на и фи-
зич ка ли ца, осим цен та ра за со ци јал ни рад, Ре пу блич ког и по кра-
јин ског за во да за со ци јал ну за шти ту, од но сно За во да за вас пи та ње 
де це и омла ди не. 

Очи глед но је да се си стем со ци јал не за шти те у Ср би ји, као 
и у ве ћи ни европ ских зе ма ља за сни ва на ком би на ци ји цен тра ли-
стич ког и де цен тра ли стич ког мо де ла. Прак ти чан про блем огле да 
се у то ме што се у окви ру јед не гру пе услу га ком би ну ју цен тра-
ли стич ки и раз ли чи ти мо де ли де цен тра ли стич ког при сту па, што 
мо же иза зва ти раз ли чи те ди ле ме око ин ге рен ци ја, пра ва и оба ве за. 
Из тих раз ло га чи ни се ефи ка сни јим и еко но мич ни јим ус по ста ви ти 
ја сни је ли ни је од го вор но сти у од но су на над ле жност за обез бе ђи-
ва ње и кон тро лу ква ли те та услу га со ци јал не за шти те.

* 
*  *

Иако су у Ср би ји у зна чај ној ме ри при сут ни еле мет ни фи-
скал не де цен тра ли за ци је (го то во све услу ге у за јед ни ци у над ле-
жно сти су ло кал не са мо у пра ве), из бу џе та Ре пу бли ке фи на си ра се 
око 89% тро шко ва пру жа ња услу га и пра ва, док је про се чан из-
нос уче шћа со ци јал не за шти те у бу џе ти ма оп шти на/гра до ва око 
2,3%.26) Раз ло ге тре ба тра жи ти у не ко ли ко фак то ра: од су ству санк-
ци ја, не за ин те ре со ва но сти, бу џет ских огра ни че ња, ре ал них не мо-
гућ но сти не раз ви је них оп шти на да фи на си ра ју услу ге, не е ко но-
мич но сти да све оп шти не обез бе ђу ју услу ге за ко је су над ле жне.

Ло кал не са мо у пра ве су од го вор не за обез бе ђи ва ње услу га за 
ко је су над ле жне, али исто вре ме но не по сто је би ло ка кви ка зне ни 

26)  Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Годишњиизвештај, 2009. 
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ме ха ни зми ако су сво ју оба ве зу не ис пу не. Дру гим ре чи ма, пра во 
гра ђа на на услу ге со ци јал не за шти те је са мо де кла ра тив но при сут-
но, с об зи ром да се не по сто ја ње услу га мо же на раз ли чи те на чи не 
прав да ти, а нај че шће не до стат ком фи на сиј ских сред ста ва. У ко-
ре ла тив ној ве зи са овим је и не за ин те ре со ва ност, јер оп штин ске 
вла сти че сто има ју „пре ча по сла“ од со ци јал не за шти те. По је ди не 
оп шти не у Ср би ји ни су у си ту а ци ји да обез бе де пру жа ње услу га, 
услед при вред не не раз ви је но сти. Да би се овај про блем ок тло нио 
За ко ном су пред ви ђе ни на мен ски тран сфе ри ко ји се бу џе та Ре пу-
бли ке усме ра ва ју ка ло кал ним са мо у пра ва ма чи ји је сте пен раз во ја 
ис под ре пу блич ког про се ка и ко ји се мо гу ис кљу чи во ко ри сти ти 
за раз вој услу га со ци јал не за шти те27). У Ср би ји по сто ји до ста ма-
лих оп шти на и ни је функ ци о нал но, ни ти еко но мич но да раз ви ја-
ју услу ге за јед ног или два ко ри сни ка. Са дру ге стра не прин цип 
до ступ но сти услу га је дан је од при мар них у со ци јал ној за шти ти. 
Ре ше ње се про на ла зи у функ ци о нал ном по ве зи ва њу ге о граф ски 
и кул ту ро ло шки бли ских оп шти на, чи ме се омо гу ћа ва по што ва ње 
на ве де ног при ци па, а услу ге чи не еко но мич ним.

Као што је на ве де но цен три за со ци јал ни рад, ко ји су основ-
ни но си о ци си сте ма со ци јал не за шти те на ла зе се у по зи ци ји тро-
стру ке над ле жно сти (Ре пу бли ка, Ауто ном на по кра ји на, оп шти на/
град), што до во ди до раз ли чи тих по те шко ћа око фи нан си ра ња и 
при је ма ка дро ва, пру жа ња услу га, ин фра струк тур ног одр жа ва ња, 
спро во ђе ња ин спек циј ског и струч ног над зо ра. Има ју ћи у ви ду да 
нај ве ћи део по сло ва цен три вр ше као јав на овла шће ње на це лој 
те ри то ри ји др жа ве, чи ни се нај це лис ход ни јим да њи хов осни вач 
бу де Ре пу бли ка, а не ло кал на са мо у пра ва што је са да слу чај. Дру-
га мо гућ ност је да це ло куп но функ ци о ни са ње бу де у ин ге рен ци ји 
са да шњег осни ва ча (ло кал на са мо у пра ва), што се чи ни ма ње ре-
ал ним, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да мно ге оп шти не не ће би ти у 
мо гућ но сти да фи нан си ра ју цен тре за со ци јал ни рад.

Дом ски сме штај се фи нан си ра са ре пу блич ког ни воа, при че-
му су кон трол ни ме ха ни зми у над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не. 
Има ју ћи у ви ду да су оп шти не у Вој во ди ни на ве ћем сте пе ну раз-
ви је но сти од оних у цен трал ној, а на ро чи тио ис точ ној Ср би ји, чи-
ни се да би мо дел аси ме трич не де цен тра ли за ци је био по го дан28). У 
том сми слу ауто ном на по кра ји на би по ред кон трол них ме ха ни за ма 
(укљу чу ју ћи и утвр ђи ва ње мре же уста но ва на сво јој те ро то ри ји) 

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

28) Са мо су три (Жи ти ште, План ди ште и Чо ка) од 46 у гру пи из ра зи то не до вољ но раз ви је-
них ло кал них са мо у пра ва, док се 26 на ла зи у гу пи из над или у ра спо ну од 80-100% од 
ре пу блич ког про се ка.
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пре у зе ла и фи на си ра ње. По дру гом мо де лу, гра до ви/оп шти не чи-
ји је сте пен раз ви је но сти из над ре пу блич ког, мо гли би да пре у зму 
над ле жност над фи на си ра њем дом ског сме шта ја.

Услед ре стрик тив них усло ва, од ред ба по ко јој се у со ци јал-
ној за шти ти омо гу ћа ва плу ра ли тет пру жа ла ца услу га, уз де ли мич-
ни из у зе так до мо ва за ста ре, ни ка да ни је за жи ве ла. Де фи ни са ње 
основ них стан дар да услу га со ци јал не за шти те, ко ји ће би ти основ 
за ли цен ци ра ње пру жа ла ца, то тре ба и да омо гу ћи29). Стан дар ди 
тре ба да има ју на ци о нал ни ка рак тер, јер омо гу ћа ва ју под јед нак 
ква ли тет основ них услу га, без об зи ра на те ри то ри ју на ко јој ко ри-
сник жи ви.

У про те клом пе ри о ду уче шће ко ри сни ка у фи нан си ра њу 
услу га со ци јал не за шти те би ло је ми ни мал но. Из у зе так пред ста-
ља ју до мо ви за ста ре, ко ји су ви ше од по ло ви не при хо да обез бе-
ђи ва ли од ко ри сни ка. Но ва за кон ска ре ше ња уво де ни вое пар ти ци-
па ци је (пот пу но, де ли мич но уче шће), у за ви сно сти од еко ном ског 
стра ту са, с об зи ром да су услу ге со ци јал не за шти те до ступ не свим 
гра ђа ни ма, а не са мо они ма нај си ро ма шни ји ма.

Ус по ста вља њем ја сних ме ха ни за ма од го вор но сти и над ле-
жно сти из ме ђу цен трал них и по кра јин ских и ло кал них ни воа вла-
сти, уз од го ва ра ју ћу по др шку не раз ви је ним оп шти на ма, мо гу ће је 
у да тим окол но сти ма ус по ста ви ти ефи ка сни ји и еко но мич ни ји си-
стем со ци јал не за шти те. Са из ме на ма Уста ва и ус по ста вља њем ре-
ги о нал них ни воа вла сти, је дан део услу га со ци јал не за шти те тре ба 
усме ри ти у њи хо ву над ле жност.   

BrkicMiroslav

DECENTRALIZATIONOFSOCIAL
PROTECTIONSYSTEMINSERBIA:

BETWEENWISHESANDPOSSIBILITY

Summary
Exi sting mo dels of de cen tra li za tion in the system of so cial pro-

tec tion in Ser bia ha ve been analyzed in this ar tic le. Thro ugh ex po sing 
the ex pe ri en ce of Euro pean Union co un tri es and po in ting the in suf fi ci-
en ci es of ac tual system of so cial pro tec tion, the most op ti mal so lu ti ons 
are se ek for. The ar tic le’s con clu si ons are re com men da ti ons for im pro-
ving ope ra ting system of so cial pro tec tion, which are ba sed on re con di-

29) Окон ча на је јав на рап сра ва о Пред ло гу стан дар да услу га со ци јал не за шти те. Усва ја ње 
Пра вил ни ка оче ку је се до кра ја 2011.
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ti o ning mi scel la ne o us cen tra li zed-de cen tra li zed ap pro ach that re spects 
eco no mi cal, re gi o nal, nor ma ti ve and cul tu ral par ti cu la rity of Ser bia.
Key words: de cen tra li za tion, so cial pro tec tion, cen tra li za tion, so cial ser vi ces, 

rights and so cial ne eds, so cial po licy
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Resume
Ten dency of mo dern system of so cial pro tec tion are to sa tisfy so-

cial ne eds, and pro blems ha ve to be re sol ved in di rectly en vi ron ment of 
so cial users. In that me a ning, ap pro ach that are ba sed on de cen tra li za-
tion, tran smit ting fun cti ons from na ti o nal to be low le vel of sta te or ga ni-
za ti ons will  re pre sent su i ta ble mec ha nisms for re a li zing that ten dency.

Ho we ver, in the con di tion of un ba lan ced re gi o nal eco nomy de-
ve lo ping, cul tu ral di ver sity, dif fe ren ces bet we en in ten sity and con tent 
of so cial ser vi ces, de cen tra li za tion system is able to bring over sig ni fi-
cant dif fe ren ces in qu a lity of ten de ring ser vi ces, the ir su sta i na bi lity, and 
in the last po int to une qu al po si tion of the ci ti zens. 

For that re a sons, so cial pro tec tion in co un tri es of Euro pean 
Union, are ar ran ged ac cor ding to Ma a stricht`s agre e ment, with re gard 
to prin ci ple of sub si di a rity, when com pe ten ce in im ple men ting ser vi ces 
and rights al lo ca tes to lo west le vel of ad mi ni stra tion, which has ca-
pa city for re a li za tion. That may be cen tral, re gi o nal and lo cal le vel of 
ad mi ni stra tion, whe re mo del of cen tra li zed and de cen tra li zed ap pro ach 
are com bi ned (de le ga tion, de-con cen tra tion, de vo lu tion, asymme tric 
de cen tra li za tion).

In Ser bia, li ke in ot her ex -so ci a li stic co un tri es, de cen tra li za tion 
did not ari se as na tu ral de ve lo ping pro cess (bot tom-up), al ready as a 
part of po li ti cal de ci sion and pres su re, wit ho ut eno ugh cle ar per cep tion 
of pos si ble con se qu en ces. For that re a son, exi sting pro blems are in sha-
ring of ju ris dic tion, fun ding and su sta i na bi lity of so cial ser vi ces.

Alt ho ugh, in Ser bia in sig ni fi cant amo unt are pre sen ting the 
ele ments of fi scal de cen tra li za tion, 89% ex pen ses for pro vi ding ser vi-
ces and rights fi nan ce from re pu blic bud get, whi le ave ra ge amo unt of 
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par ti ci pa tion of so cial pro tec tion in bud get of mu ni ci pa lity /ci tes is 2, 
3%.Re a sons for that ha ve to lo ok for few fac tors:  ab sen ce of con trol 
mec ha nisms, un con cern of lo cal go vern ment, bud get li mi ta ti ons, im-
pos si bi lity of un de ve lo ped mu ni ci pa lity to fi nan ce the lo cal ser vi ces.

Re con di ti o ning cle ar li nes of re spon si bi lity, re gu la tor mec ha-
nisms and pro vi ding ne ces sa rily fi nan cial re so ur ces, ha ve po si ted as 
con di ti ons for exi sten ce of system of so cial pro tec tion. In that sen se, 
cen tra li zed and dif fe rent mo dels of de cen tra li za tion ha ve to be com bi-
ned, ac cor ding to:

– Ju ris dic tion for ser vi ces of ac com mo da tion will be sha red 
bet we en Re pu blic and Pro vin ce or de ve lo ped ci tes (asymme-
tric de cen tra li za tion);

– Com mu nity ba sed ser vi ces will be un der in ter fe ren ce of lo-
cal auto nomy (fi scal de cen tra li za tion), whe reby from re pu-
blic bud get will be pro vi de de di ca ted re so ur ces for un de ve-
lo ped mu ni ci pa lity;

– Re pu blic will be fo un der of cen ter of so cial work, who tran-
smits spe ci fic works (de-con cen tra tion);

– Step by step will be gra vi ta te to esta blish prin ci ple in which 
fi nan ci er of ser vi ces has ju ris dic tion over the re gu la tor mec-
ha nisms (in spec tion, pro fes si o nal su per vi sion), whe reby ba-
sic stan dard of ser vi ces ha ve to ha ve na ti o nal cha rac ter and 
be va lid in the ter ri tory of the co un try.

* Овај рад је примљен 19. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.


