




 
 



 

 
 



УВОД 

 
 Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, као кровна организација особа са умањеним 

интелектуалним способностим  ( ОсУИС ) у Републици Српској, у склопу својих основних активности на промовисању, заштити и 

унапређењу права чланства унутар законодавства, покренуо је Пројекат '' Информисање чланства – предуслов за квалитетнији живот ''. 

 

 Циљ Пројекта јесте приступачније, квалитетније и свеобухватније информисање чланства  о постојећим правима / обавезама унутар 

закона у Републици Српској, дијелом и у БиХ, која се односе на ОсУИС, ради стварања предуслова за квалитетнији живот ове популације 

 

 Искуства у досадашњем раду Савеза показала су да многи корисници не остварују поједина постојећа права из више разлога. Један од 

њих јесте недовољна информисаност чланства, што додатно отежава свакодневни живот ових породица. 

 

 Брошуром, као продуктом Пројекта, настојали смо објединити права / обавезе која су до сада регулисана у законодавству, начине и 

услове њихових остваривања, институције које су надлежне за одобравање и реализацију истих у пракси, временске рокове подношења / 

обнављања захтјева и друге битне информације. Представници институција, као чланови Радне групе, својим ангажманом и свесрдном 

подршком утицали су, не само на квалитет саме брошуре, него и на постизање крајњег циља 

 

Желимо наглсити да је брошура савјетодавно – информативног карактера, те да не подразумијева обавезујући статус у примјени и 

употреби дистрибуираних информација. Обавезујући фактори су у смислу регулисаних права / обавеза законима и подзаконским актима, 

објављеним у службеном гласилу Републике Српске ( односно Босне и Херцеговине ). 

 

Путем 23 чланице Савеза у локалним срединама широм Републике Српске ова публикација ће олакшати и убрзати проток 

информација до наших крајњих корисника, њих преко 2500 а путем медија ћемо усмјерити породице, у којима живе ОсУИС, њих око 2000 у 

градовима РС гдје не постоје наша удружења, да се обрате најближим чланицама и упознају се са садржајем брошуре. 

 

 Један од циљева овог Пројекта и брошуре јесте и активација удружења у информисању чланства али и покретању иницијатива за 

примјену права која систематски нису доступна чланству у њиховим локалним срединама као у другима, што ће у знатној мјери повећати 

степен остваривања постојећих права наше популације. 

 

Представници институција, као чланови Радне групе, својим ангажманом и свесрдном подршком утицали су, не само на квалитет 

саме брошуре, него и на остваривање крајњег циља – стварања предуслова за квалитетнији живот особа са умањеним интелектуалним 

способностима ( ОсУИС ). 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
Датум: 20.11.2007.године, Бања Лука 

ВОДИЧ КРОЗ  ПРАВА И СУЛУГЕ  ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
 Ставови према особама са тешкоћама у развоју, као уосталом и ставови према свим мањинским групама, нису урођени него су научни, између осталог и 

кроз предрасуде и незнање других. Мјењање ставова је сложен и дуготрајан процес који се великим делом заснива на искуству, али и на информисању, 

стицању нових и проширивању постојећх знања. 

 У Водичу кроз права  покушали смо да вам  укажемо на тренутно стање у  законодавству и пракси по питању проблема са којима се суочавају деца са 

сметњама у развоју и њихове породице. Унаточ позитивних промјена много тога још треба поправити. Неопходна ваша активна улога, ви  као родитељи, кроз 

своје ангажовање можете да утичете на побољшање услова у којима ће ваша дијеца и ви, као и сви грађани ове земље, живјетии на хуман и толерантан начин. 

Изузетно је важно да будете активни, да се удружујете, да утичете на људе који су надлежни за одређене области које се тичу остваривања права ваше дјеце, на 

оне који су у власти, на политичке партије, да би се законима омогућила потпуна реализација права ваше дјеце и вас. 

  

Пошт овани родит ељи,  Ваше дијет е, као и свако друго, има право: 

  Да буде вољено и поштовано 

То значи да ће се максимално уважвати његове могућности, потребе, осјећања, интересовања и да ће као такво бити за вас и за све нас драгоцјено и 

важно. 

 Да живи са својом породицом 

То значи да и држава на себе треба да преузме део одговорности како би породици са дјтетом са сметњама у развоју помогла да што лакше преброди 

потешкоће и проблеме на које свакоднево наилази , и тиме обезбедила очување породице. Малобројне су породице са децом ометеном у развоју које су, без 

обзира на проблеме и кризе са којима се суочавају , остале стабилне и хармоничне, иако друштво затвара очи пред њиховим потребама на које би требало да 

адекватно одговори. Бити родитељ дјетета које је због своје ометености, под изговором дијагнозе, изоловано и одбачено, значи бити у сталној борби за 

физички опстанак (плаћати лијекове, додатне третмане, приватне часове, превоз, изостајати са посла или чак остати без њега јер неко мора да брине о дјетету 

које због свеукупне неукључености остаје код куће). 

  

 Да има право на адекватно образовање и  живот као и његови вршњаци 

То значи да оно треба да буде равноправно са осталом дјецом, без обзира на то што неже може да на исти начин или подједнако успјешно уради све што 

и они (да пише,  рачуна, трчи, пјева...). 
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 Да има занимање и посао адекватан својим способностима али и интересовањима 

То значи да би му требало пружити конструктивну подршку у савладавању и коришћењу вјештина у складу са његовим могућностима и интересовањима, 

које су креативе и актуелне у свакодневном животу и на тржишту рада (фотокопирање, штампање, рад на рачунару, умјетност – цртање, свирање, вајање и 

слична занимања. 

 

 У овом водичу дајемо преглед основних статусних права осим права из области  здравственог осигурања која због честих промјена захтјевају  посебну 

обраду и систематизацију.  

 

О ПРАВИМА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

Државе морају да учине све што је у њиховој моћи да би се права предвиђен Конвенцијом о правима детета остварила.  

Ваше дјете има право да реализује сва права која му припадају  

и то није питање ни милостиње, ни добре воље, ни хуманости, већ је то обавеза друштва и државе. 

 

На темељу принципа социјалног модела издан је основни документ УН-а Стандардна правила за изједначавање могућности за особе с инвалидитетом 

(48. засједање Главне скупштине УН, 20. децембар 1993, Резолуција 48/96), који садржава смјернице за политику свих држава. У том се документу посебно 

истиче развијање свијести о потребама и правима лица с тешкоћама у развоју, као што су права на здравствену заштиту, рехабилитацију и помагала. Држава је 

обвезна осигурати васпитање и образовање у максимално интегрисаним условима. Исто тако, мора законски уклонити све запреке запошљавању особа с 

тешкоћама у развоју и пружити им социјалну сигурност. Сви закони и остале мјере требају омогућити живот лица  са тешкоћама у развоју у властитој 

породици , уз пружање додатних услуга. Пријеко је потребно осигурати им сва права као и осталим грађанима. Такођер се захтијева да организације особа с 

тешкоћама у развоју и организације родитеља, равноправно судјелују у доношењу одговарајућих законских прописа, уклањајући притом све облике 

дискриминације. Делхијском Декларацијом УН-а из 1995. поново се наглашава обвеза свих чланица УН-а да створе услове за оживотворење начела наведених 

у Стандардним правилима. 

  

 

 Правни акти  у Републици Српској  

 Права дјеце са посебним потребама у Републици Српској регулишу следећи закони и правилници: 

- Одлуке о проширеним облицима социјалне заштите («Службени гласник         Града Бања Лука«, бр. 2/06),  

- Одлуке о проширеним облицима социјалне заштите («Службени гласник Града Бања Лука», бр.2/07).  

- Породични закон ("Службени гласник Републике Српске", број: 54/02) 

- Правилник о оцјењивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите ("Службени гласник Републике Српске", број: 

18/04)  

- Правилник о разврставању лица са сметњама у физичком и психичком развоју ("Службени гласник Републике Српске", број: 115/03),  

- Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити («Службени гласник РС», бр.83/02).  
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- Правилник о васпитању и образовању  дјеце с посебним образовним потребама у основним и средњим школама ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 85/2004). 

- Закон о дјечијој заштити – прочишћен текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 4/02) 

- Закон о општем управном поступку («Службени гласник РС », бр. 13/02),  

- Закон о основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 38/2004).  

- Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 5/93,15/96 и 110/03),  

- Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС», бр.18/99, 58/01, 62/02),  

- Закон о здравственом осигурању («Службени гласник РС», бр. 18/99,       51/01,70/01,51/03,57/03)  

 Права за дјецу са посебним потребама 

 У Републици Српској   дјецом са посебним потребама  сматрају се дјеца која су   разврстана на  основу Правилника о разврставању лица са сметњама у 

физичком и психичком развоју ("Службени гласник Републике Српске", број: 115/03). Лицима са физичким или психичким сметњама у смислу овог 

правилника , а у  складу са  међународном класификацијом болести (МКБ -10, 1990)  сматрају се лица:  

- са оштећењем вида,  

- са оштећењем слуха,  

- са сметњама у гласу, говору и језику, 

-  са тјелесним оштећењима,  

- са психичком заосталошћу, 

- са вишеструким сметњама,  

- аутизам и  

- лица са другим сметњама у складу са МКБ -10, 1990. 

 

 Општина, односно град на чијој територији родитељ ученика има пребивалиште, води евиденцију о деци која су разврстана и уписана у одговарајућу 

основну школу. 

 

 Обим права зависи од степена оштећења дјетета који утврђује првостепена Комисија за разврставање лица са сметњама у физичком и психичком 

развоју која дјелује при Центру за социјални рад.  Уколико родитељи нису задовољни рјешењем првостепене Комисије, могу поднијети жалбу Центру за 

социјални рад и тада се дијете шаље на другостепену комисију.    

  

Права која се остварују у Центру за социјални рад: 

- право на дјечији додатак  

- право на помоћ и његу другог лица  

- помоћ за оспособљавање (рефундација трошкова превоза и накнада  исхране) 

- накнада за смјештај у сопствену породицу (за дјецу са тежом и тешком менталном ретардацијом) 

- уколико дјеца имају теже сметње у свакодневном функционисању, родитељи оставарују право на рад са скраћеним радним временом 

- право на смјештај у установе социјалне заштите уколико је у питању тешко онеспособљење и уколико родитељи не могу адекватно да се брину о 

дјетету 

- родитељима  се  може  одобрити једнократна новчана помоћ  за задовољење посебних потреба дјеце.    
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Права за дјецу са посебним потребама која се остварују у другим системима: 

1. Школовање и оспособљавање 

- Дјеца са посебним потребама  стичу основно образовање  и васпитање у редовним школама и према програмима  прилагођеним  њиховим 

индивидуалним потребама. 

- право на оспособљавање и социјализацију по програму "Дневног боравка" 

- Дјеци са изражајним посебним потребама ( нпр. дјеци са губитком вида , са губитком слуха, непокретној дјеци, теже ментално заосталој дјеци, 

итд) обезбјеђен је  интензивнији облик помоћи у специјализованим институцијама. 

2. Дјеца која су прије 15 године оцијењена као неспособна за самосталан живот: 

- продужено здравствено осигурање - Фонд здравственог осигурања, 

-  породичну пензију  иза смрти родитеља  - Фонд ПИО, 

-  могућност остваривања права на одлазак на љетовање -  Фонд дјечије  заштите 

-  продужење родитењског права - Основни суд. 

 

Поступак  за остваривање права 

 Изузев суда, све установе спроводе поступак по начелима Закона о општем управном поступку, који предвиђа слиједећу процедуру: Захтев за 

остваривање било ког од права набројаних на претходној страници, предајете надлежној установи на територији општине у којој имате пребивалиште, осим 

захтјева за остваривање права на одсуство са рада ради посебне неге детета, који подносите општинској управи у којој је сједиште вашег послодавца. Када 

предајете захјтев најпре се обратите пријемној канцеларији, објасните шта желите да остварите, инсистирајте да будете потпуно информисани о процедури 

за остваривање одређеног права. Службено лице је дужно да вас у потпуности информише. Да бисте били сигурни да је ваш захтјев  предат, поднесите га у два 

примерка. Имате право да вам се пријемни штамбиљ и број под којим је заведен ваш захтјев отисну на примерак који остаје вама. 

 Законом о општем управном поступку одређени су рокови за рјешавање по захјтеву и они износе мјесец дана, односно два мјесеца (изузетно) од дана 

предаје захтјева. Након истека тог рока служба је дужна да о вашем захтјеву донесе рјешење. 

 На свако рјешење имате право жаалбе у року од 15 од дана када вам је уручено рејешење. Ако прекорачите овај рок ваша жалба неће бити разматрана, 

већ че бити одбачена. Жалбу у писаном облику предајете установи која је рјешавала о вашем захтјеву и она обавезно мора да садржи број рјешења које се 

побија. У жалби можете изнијети нове чињенице и доказе, али је довољно да изложите разлоге због којих нисте задовољни рјешењем. 

 Жалба се изјављује (упучује, насловљава) другостепеном органу, чији назив увек стоји у поуци о правном средству, али је увек предајете 

првостепеном органу. Првостепени орган има законску обавезу да жалбу која је изјављена у року (благовремено) прослиједи другостепеном органу. Ако 

другостепени орган одбије вашу жалбу, не значи да је то коначна одлука. Уколико ви и даље сматрате да сте оштећени и да сте у праву, у року од 30 дана 

можете покренути управни спор. Управни спор се покре}е тужбом Окружном суду.  

 „Ћутање администрације”, то јест случај да се ваш захтјев не рјешава, намерно се задржава у некој фијоци. Ако ваш захтјев не буде рјешен у 

законском року (30, изузетно 60 дана), имате право да тражите и усмено и писмено објашњење о разлозима прекорачења законског рока у рјешавањуу по ва{шм 

захтјеву. У случају да такво образложење не добијете, имате право да поднесете жалбу, исто као и да је ваш захтев одбијен. 

 

 Бесплатна правна помоћ 

 У случају да нисте сигурни како треба да гласи жалба на рјешење, најбоље је да се обратите  правнику. При том не заборавите да у општини постоји  

Служба правне помоћи која је дужна да вам, без новчане накнаде, напише жалбу или тужбу. Служба правне помоћи вам у погледу састављања писмена мора 

изаћи у сусрет без обзира на ваше материјално стање. 
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* ПРАВА ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ  СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА КОЈА СЕ ОСТВАРУЈУ У ЦЕНТРУ З СОЦИЈАЛНИ РАД   
 

 

ПРАВА ИЗ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ 
 

1. Право на дјечији додатак  
 

члан 20. Закона о дјечијој заштити 

  Додатак на децу припада деци до навршених 15 година живота, ако су на редовном школовању. 

Редовним школовањем, у смислу овог закона, сматра се време утврђено законом за стицање основног и средњег образовања. 

 

 

члан 23. (став 3.) Закона о дјечијој заштити 

Право на додатак на дјецу остварује се за друго, треће и четврто дете у породици у зависности од материјалног положаја породице, распореда 

рођења и узраста деце, на основу поднетог захтјева. 

      Независно од материјалних услова, право на додатак на децу имају: деца погнулих бораца, деца цивилних жртава рата и ратних војних 

инвалида  I и II категорије, деца- цивилне жртве рата и деца без родитељског старања.  

     

  

      Независно од материјалних услова , поред деце из става 1. овог члана, додатак на децу припада и за прво дете за које је надлежни орган донео 

акт о разврставању због ометености у развоју, ако није смештено у установу социјалне заштите, детету без родитељског старања и детету чија породица 

остварује право на материјално обезбеђење према Закону о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске", бр. 5/93 и 15/96.) 

       Право из става 3. овог члана припада детету до навршених 19 година живота. 

       Изузетно од става 4. овог члана, додатак на децу припада детету после навршених 19 год. живота, све док је док је обухваћено васпитно - 

образовним програмом. 

 

       Право на додатак на децу остварује се од првог наредног месеца.  
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ред. 

бр. 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 
Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

Потребна документација Период обнове 

документације 
узраст категорија СЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на дјечији 

додатак (чл.23, 24., 

Закона о дјечијој 

.заштити ) 

 

 

 

 

-до 15 год. 

 

 

 

 

 

 

2,3,4 дијете 

у складу са 

чл. 23. ств1. 

закона о 

дјечијој 

заштити 

-породица 

остварује 

право на 

материјално 

обeзбјеђење.

приход по 

члану 

породице  

испод 60 

КМ 

 

 

-Центар за 

социјални 

рад , служба 

дјечијег 

доплатка 

 

 

 

-Кућна листа 

- Потврда о похађању школе 

-приходи породице, 

-непокретна имовина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

текуће године 

-до 

навршених 19 

год. 

 и док је 

обухваћено 

васпитно-

образовним 

програмом. 

 

дјеца са 

посебним 

потребама 

(и ако је 

прворођено)  

независно 

од 

материјално

г статуса 

Центар за 

социјални 

рад , Сектор 

дјечијег 

доплатка 

- Рјешење и налаз о разврставању 

- Кућна листа 

- Потврда о похађању школе 

 

 

 

2. Право на рад са скраћеним радним временом 
 

Уколико дјеца имају теже сметње у свакодневном функционисању, родитељи остварују право на рад са скраћеним радним временом- 

на основу члана 35. и 36. закона о дјечијој заштити-пречишћени текст ( « Службени гласник РС, бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06»), члан 9. 

Правилника о начину и поступку остваривања права запосленог родитеља да ради са једном половином пуног радног времена, ради појачане његе и 

старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју. Члан 37-Закон о раду- 

 

Рефундација плате по основу рада пола радног времена  

 Ови право ужива запослени родитељи који имају дијете са посебним потребама, што им омогућава посао са пола радног времена, а остваривање пуне 

плате, јер Јавни фонд за дјечију заштиту обезбјеђује другу половину плате. Да би остварили ово право родитељи морају прибавити налаз и мишљење 
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одговарајућег  специјалисте Дома здравља, рјешење од стране послодавца о праву на рад са четири сата и доказ да други родитељ не може да брине о дјетету 

због запослења, здравственог стања, издржавања затворске казне, образовања и сл. 

 

 

ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узраст категорија СЕС 

 

 

2. 

 

 

право родитеља на рад 

са скраћеним радним 

временом (чл. 35. и 36. 

закона о дјечијој 

заштити) 

 

 

није 

дефинисано 

законом 

 

 

дијете са 

ПП 

 

 

неовисно 

 

 

Центар за 

социјални 

рад 

- налаз и мишљење "одређеног" 

Љекара Дома здравља 

- рјешење послодавца о раду на 

пола радног времена  

- родитељ не може да брине о 

дјетету због запослења, 

здравственог стања, издржавања 

затворске казне, образовања и сл. 

- рјешење и налаз Комисије за 

разврставање дјетета 

 

 

 

 

1 година  

 

 

 

 

 Проширена услуга - у сарадњи са Јавним фонд за дјечију заштиту који развија и властите програме за задовољавање развојних потреба дјеце 

којима обезбјеђује рекреацију и љетовање дјеце, програме интеграције и образовања итд. 

За дјецу предшколског ураста која не остварују  право на цјелодневни боравак у предшколској установи може се организовати васпитно - 

образовни програм  ради доприноса социјалном, интелектуалном, културном, емоционалном и физичком развоју дјеце у циљу припремања за полазак у 

школу - чл. 36.  Правилник Фонда . 
 

 

СОЦИЈАЛНА И ПОРОДИЧНО- ПРАВНА ЗАШТИТА 
 

 

Корисници социјалне заштите 
Корисници социјалне заштите у смислу Закона о социјалној заштити (члан 10.) су лица која се налазе у стању социјалне потребе, а нарочито 

(став 1.) -малољетници,  

- без родитељског старања,  

- ометени у психичком и физичком развоју,  

-чији је развој ометен породичним приликама, 

 - Васпитно занемарени и запуштени;  
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(став 2.)-пунољетна лица: 

 - материјално необезбијеђена и за рад неспособна лица, 

-стара лица без породичног старања, 

- инвалидна лица,  

- лица са друштвено негативним понашањем,  

- лицима којима је због посебних околности потребна социјална заштита. 

 
 

Права у  социјалној заштити дефинисана су чл. 20. Закона о социјалној заштити: 
1. материјално обезбјеђење-  

2. додатак за његу и помоћ другог лица  

3. помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине 

4. смјештај у установу социјалне заштите или смјештај у другу породицу 

5.  услуге социјалног рада  

  

 

     Право на материјално обезбјеђење, додатак на помоћ и његу другог лица, смјештај у установу социјалне заштите или или смјештај у другу породицу и 

услуге социјалног рада у вршењу  јавних овлаштења, одређених овим законом сматрају се правима од општег интереса и о њиховом обезбјеђењу стара се 

општина.(Члан 20. 

став 1.) 

Република обезбјеђује  средства за оспособљавање за рад дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју, за изградњу , адаптацију, 

санацију и опремање установа социјалне заштите. (став 2.) 

Општина може својом одлуком, у складу  са својим материјалним могућностима, утврђивати друга права у области социјалне заштите, већи обим права 

од обима права утврђених овим законом и повољније услове  за њихово остваривање, као и друге облике социјалне заштите ако за то обезбиједи средства.   

 
  

 

1. Право на новчану помоћ има материјално необезбјеђено лице под слиједећим условима:  

 члан 44. Закона о социјалној заштити -   

- да има пребивалиште на подручју општине у којој тражи остваривање права на материјално обезбјеђење; 

- да је неспособан за рад; 

-  да нема имовине или ако је има да је да није довољна за издржавање; 

- да нема лица која су по закону обавезна да га издржавају или, ако их има да нису у могућности да извршавају обавезу издржавања, 

- да је у посебним околностима из члана 19. овог закона 

 

 

 



 12 

 

 

ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узраст категорија СЕС 

 

 

 

1. 

 

 

  

 

Право на новчану помоћ 

(члан 44. Закона о 

социјалној заштити ) 

 

 

 

 

 

пунољетна 

лица 

 

 

 

 

материјално 

необезбјеђе

на и за рад 

неспособна 

лица 

 

 

- испод 

нивоа 

социјалне 

сигурности  

(приход 

мање од 41 

КМ по члану 

домаћинства

) 

 

 

ЦСР , Сектор за 

збрињавање у 

заједници 

 

- Писмени захтјев 

- Налаз и мишљење   стручне 

Комисије о неспособности за рад 

- социјална анамнеза 

- мишљење Вијећа за Одрасле 

- копија личне карте; 

- кућна листа са  ЈМБ укућана 

 - Доказ о примањима, односно 

незапослености и непокретној 

имовини за корисника и  обвезнике 

издржавња 

 

  

1 година (мај 

мјесец) 

 

 

 
 Неспособност за рад се утврђује на основу година старости (мушкарци 65 и више година и жене 60 година и више) и на основу 
мишљења првостепене стручне комисије за оцјену способности која врши процјену и доноси мишљење. 
 Новчане помоћи се утврђују у мјесечном износу од 41,00 КМ за појединца, за два члана 49,00 КМ, за три члана 57,00 КМ, за 
породицу са четири члана 65 и за породицу са пет и више чланова 82,00 КМ. 
 Дијете не може бити корисник новчане помоћи јер су његови родитељи обавезни да га издржавају. За појединца, односно чланове 
породице, који је неспособан за рад и има сродника са којим не живи у породици, а који је према Породичном закону дужан да учествује у 
његовом издржавању, код утврђивања права из овог закона, претходно ће се утврдити могућност и обавеза сродника да му пружи 
издржавање уколико та обавеза није утврђена правоснажном судском одлуком. 

 

 

2. Родитељима  се  моžе  одобрити једнократна новчана помоћ  за задовољење посебних потреба дјеце 

 
Правилник о критеријима и висини остваривања једнократне новчане помоћи од 27.02.2004.године 
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ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период 

обнове 

документа- 

ције 

узраст категорија СЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Право на једнократну  

новчану помоћ 

(Правилник  о 

критеријима и висини  

остваривања једнократне 

помоћи ) 

 

 

 

 

 

Неовисно од 

узраст 

 

 

 

 

 

Родитељи 

дјеце са 

посебним 

поребама и 

одрасли- 

инвалидно 

лице   

 

 

 

 

 

 

Низак 

социо- 

економски 

статус 

 

 

 

 

 

 

Центар за 

социјални 

рад 

- писмену захтјев-молбу; 

- кућну листу 

-чек од последње примљене 

пензије-инвалиднине (ако је 

подносилац захтјева пензионер или 

инвалид). 

-увјерење о катастарском приходу-

посједовни лист, 

- увјерење од Фонда ПИО, 

- фотокопија личне карте, 

- препорука мј. заједнице у којој 

живи подносилац захтјева,  

- доказ са З.За Запошљавање- за 

друге укућане ако су пријављени, 

расположиву мед.документацију ако 

неко од чланова породице болује 

или се лијечи дуже вријеме 

 

 

 

 

 

 

Приликом 

подношења 

сваког 

новог 

захтјева 

 

 

 

 

3. Право на помоћ и његу другог лица -  

 
                                                                                 (Службени гласник Републике Српске,. Бр. 5/93 и 15/96) и члана 11, 12. и 13. закона о измјенама и допунама 

Закона о социјалној заштити (Службени гласник Републике Српске бр. 110/03)  
члан 27. закона о социјалној заштити- 

Право на додатак за помоћ и његу другог лица имају лица са тешким тјелесним  или чулним сметњама, лица ментално ометена у  развоју 

степена теже и тешке ометености, лица вишеструко ометена у развоју са умјереном тежом и тешком менталном ометености,  лица обољела од аутизма 

и  хронично душевно обољела лица која су потпуно лишена пословне способности, која не могу без туђе његе и помоћи да се крећу и задовољавају 

основне животне потребе.        

Право из става 1. овог члана признаје се на основу налаза и мишљења стручне комисије.       
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ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узраст категорија СЕС 

 

3. 

 

право на помоћ и његу 

другог лица (чл.27. и 

28.  Зakon о сoцијалној 

заштити) 

 

 

-без обзира 

на узраст 

-лица 

неспособна 

за 

самосталан 

живот 

- неовисно о 

социо -

економском  

статусу 

 

ЦСР , Сектор за 

ДСПП -лица 

са 
инвалидитетом  

 

- Писмени захтјев 

- копија личне карте; 

- кућна листа са  ЈМБ 

- Медицинска документација  

- социјална анамназа,  

- Бартел индекс 

- здравствени картон 

-Образац П-4 од пор. медицине  

- налаз и мишљења по којима је то 

право раније користио. 

  

нема ревизије 

ако је лице 

трајно 

неспособно за 

самосталан 

живот   

 

  
 
 
Висина права је фиксна независно од степена потребе и износи 41,00 КМ мјесечно 

 Додатак за помоћ и његу другог лица признаје се по прибављеном налазу и мишљењу  Стручне комисије за остваривање права из области социјалне 

заштите којим  је оцјењено да је лице неспособно за самосталан живот.  Уколико је лице трајно неспособно за самосталан живот додатак за туђу његу и помоћ 

је трајног карактера и не подлијеже ревизији.  

 Ово право није везано за имовинско стање особе која га остварује, нити за имовинско стање његове породице, као ни за узраст обољелог.  

Да би остварили ово право потребно је да поднесете захтев Центру за социјални рад на територији општине у којој имате пребивалиште. Центар по 

службеној дужности може и сам покренути поступак. 

 
 

 

-3.1. Проширена услуга -одлука о пружању кућне његе(члан 34. Закона о социјалној заштити и Одлука о пружању кућне његе) 

Право на помоћ у кући обезбјеђује се старим и изнемоглим, хронично обољелим и другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају. 

Помоћ у кући обезбјеђује се обављањем неопходним кућних послова (одржавање чистоће, набавке хране и других потребних ствари, одржавање 

личне хигијене и сл.) 

 

- право на помоћ у кући је проширена одлуком о пружању кућне његе што поред права из члана 34. Закона о социјалној заштити обухвата и помоћ/његу 

медицинске сестре   
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ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 

узраст категорија СЕС 

 

 

 

3.1. 

 

 

Право на помоћ у кући 

(члан 33. и 34. Закона о 

социјалној заштити) 

преко 65 

година 

живота за 

мушкарце, 

односно 60 

година за 

жене 

старим и 

изнемоглим, 

хронично 

обољелим и 

другим 

лицима која 

нису у стању 

да се сама о 

себи старају. 

 

низак сес ЦСР, извршава 

Црвени крст 

- извод из матичне књиге 

рођених 

- кућна листа 

- доказ о примањима  

- социјална анамнеза 

 

 

- док траје 

потреба  

 

 

 

4.   Помоћ за оспособљавање  
(чл.30/ 32. став 3. Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник   РС” бр. 5/93, 15/96 и 110/03))  -  

члан 30. став 1. закона о социјалној заштити- 

Право на помоћ на оспособљавање за рад имају деца и омладина ометена у физичком и психичком развоју која се, према психофизичким 

способностима и  годинама живота могу  оспособити за одређени рад, а то право не могу остварити по другом основу. 

Утврђивање инвалидности  и оцјена преостале радне  способности и упућивање на оспособљавање за рад  врши се по поступку утврђеном 

посебним прописима.(став 2.) 

 

 

члан 31. закона о социјалној заштити 

Право на помоћ за оспособљавање за рад остварује се у виду упућивања на оспособљавање, материјалног обезбјеђења, накнаде трошкова 

смјештаја, трошкова превоза и накнаде трошкова оспособљавања. 

 

члан 32. (став 3) Закона о социјалној заштити 

Лицу које је упућено на оспособљавање за рад, а које је без прихода, обезбјеђују се средства за личне потребе по критеријумима који су 

утврђени за лица смјештена у социјалне установе, за вријеме трајања оспособљавања, у складу са овим законом. 

Ако је лицу упућеном на оспособљавање за рад обезбјеђен смјештај у одговарајућој установи или другој породици, има право на накнаду 

смјештаја у  складу са овим законом. . 

Ако је лицу упућеном на оспособљавање за рад неопходан превоз од мјеста становања до мјеста у коме се оспособљава за рад, има право на 

накнаду трошкова превоза у висини стварних трошкова најниже цијене јавног саобраћаја. 
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ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови 

 

Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 

узраст категорија 
СЕС 

 

4. 

 

право на помоћ за 

оспособљавање-  

(чл. 30.-32. Закона о 

социјалној заштити 

 

школски  

узраст 

(основна и 

средња 

школа) 

 

 

дјеца са 

посебним 

потребама 

 

- независно 

од висине 

прихода 

породице; 

- Центар за 

социјални 

рад, Сектор за 

рад са дјецом 

са посебним 

потребама; 

-  Рјешење о разврставању 

- Потврда из школе о редовном 

школовању  

- Рачуни за  издатке 

оспособљавања 

 

 

 

почетак сваке 

школске године 

 

У складу са чл. 32. став 3. Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник   РС” бр. 5/93, 15/96 и 110/03)   накнада  трошкова превоза одобрава се   у  висини 

најниже цијене  ђачке мјесечне аутобусне карте као помоћ за оспособљавање. 

Чланом. 20. и 79. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС бр. 5/93, 15/96 и 110/03) утврђено је да је Република  обезбјеђује средства за 

оспособљавање за рад дјеце са посебним потребама. Чланом 79. Закона о социјалној заштити и Упутством Министарства здравља и социјалне заштите бр. 01-

50/632/02 од 20. марта 2002. године регулисано је да трошкови оспособљавања за занате и средње школе падају на терет Министарства здравља и социјалне 

заштите Рерпублике Српске. 

 Рјешењем Центра  помоћ за оспособљавање се признаје за текућу наставну годину. За сваку наредну наставну годину мора се поднијети нови захтјев.  
 

Проширене  услуге- 
 1.. Одлука о пружању услуга у оквиру  Дневних боравака за лица са инвалидитетом   
 
 Дневни боравак за рад са лицима са инвалидитетом односи се на : одрасла лица са менталном ретардацијом, одрасла лица са поремећајима у менталном 
здрављу, одрасла лица лица са поремећајима  у менталном здрављу, одрасла лица са физичким поремећајима без радне способности,  

- Дневни центар у склопу Центра "Заштити ме" за  лица са умјереном и тежом менталном заосталошћу 
- Дневни центар "Оникс" за одрасла лица са  са лаком и умјереном менталном заосталошћу 
- Дневни центар за лица са поремећајима у менталном здрављу и  

 
2.  Услуге персоналне асистенције  

 
 Услуге персоналне асистенције организују се за особе са инвалидитетом које живе са породицом  а неопходна им је туђа  њега и помоћ 24 сата. Ова лица су 
прошла процјену  Комисије за оцјену способности  лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и тест на основу којег се утврђује  да је зависност 
потпуна или дјеломична. 
 Услуге персоналне асистенције подразумијевају помоћ  асистента  у одласку особе са инвалидитетом на преглед код љекара, одлазак у заштитну радиону, 
одлазак на  и друго.    i 

Ова услуга за сада није предвиђена за лица са манталном заосталошћу  са образложењем да лица која су ментално заостала нису у стању да искажу своје 
потребе. С обзиром  да је функција Центра заступање лица која нису у стању да се брину за своје интересе и да постоји корисничко удружење ових лица потребно је 
преиспитати наведени став и покренути акцију за изједначавање права. Због специфичности функционисања ови групе лица потребна је одговарајућа едукација 
персоналних асистената а све у функцији постизања квалитета живота и бољег функционисања у породици и заједници.  
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5. Право на смјештај у установе социјалне заштите уколико је у питању тешко онеспособљење и уколико родитељи не могу адекватно да се 

брину о дјетету- 

 члан 33 став 1- Закона о социјалној заштити 

Право на помоћ у кући, смјештај у установу социјалне заштите  или другу породицу признаје се лицу коме породица не може да обезбиједи 

одговарајућу заштиту и лицу без породичног старања кад се на други начин не може обезбиједити одговарајућа заштита. 

 

 члан 36.Закона о социјалној заштити 

Смјештај у установу социјалне заштите остварује се упућивањем  корисника у  одговарајућу установу, у којој се обезбјеђује збрињавање 

(становање, исхрана, одијевање, њега, помоћ и старање), васпитање и образовање, оспособљавање за одређене радне активности  и здравствена заштита 

у складу са посебним прописима, радно-окупационе, културно-забавне и рекреативно-рехабилитационе активности и услуге социјалног рада. 

 

 члан 37 став  2-Закона о социјалној заштити 

«Дијете ментално ометено у развоју степена умјерене , теже и тешке менталне ометености , вишеструко ометено у развоју, дијете обољело од 

аутизма , као и дијете са сметњама у тјелесном развоју које нема услова да да остане у својој породици, док траје потреба за овим обликом заштите.» 

 члан 37. став 5.-Закона о социјалној заштити 

"Одрасло инвалидно лице са тјелесним и чулним оштећењима, тешко хронично обољело лице и лице ометено у менталном развоју које није у 

могућности да самостално живи у породици због неповољних здравствених, социјалних, стамбених или породичних прилика, и лица са  

поремећајима у понашању. 

 

 

 

ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узраст категорије СЕС 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Право на смјештај у 

установе социјалне 

заштите (члан 37 став  

2. и 5. закона о 

социјалној заштити) 

 

 

Без обзира на 

узраст 

 

 

Дијете са 

посебним 

поребама и 

одраслима 

инвалидно 

лице  без 

адекватног 

старања 

 

 

 

Без обзира  

на соц.-

економски 

статус - 

учешће 

обавезника 

издржавања 

обавезно 

 

 

Центар за 

социјални 

рад,- Сектор 

за смјештај у 

установу 

писмену захтјев-молбу; 

-аосијална анамнеза 

- приједлог водитеља случаја 

- мишљење стручног тима ЦСР 

 -  фотокопија личне карте, 

-Доказ о примањима, односно 

незапослености и непокретној 

имовини за родитеље и друге 

обвезнике издржавња 

-  Налаз љекара пор. медицине 

да нема контраиндикација за 

колективни смјештај 

 

 

Социјални 

радник по 

службеној 

дужности  

континуирано 

прати стање   
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Рјешење се доноси на основу проведеног поступка, свеукупне процјене услова живота и стања корисника и његовог окружења, сагледавања могућности 

дневног збрињавања и мишљења да је збрињавање у установи најцелисходнији облик заштите.  

Збрињавање у  установи социјалне заштите или другој установи на терет буџетских средстава  неће се обезбједити лицу коме помоћ и његу могу 

пружати чланови породице или се збрињавање може обезбједити на алтернативни начин.  

 

 Захтјев за смјештај у установу социјалне заштите подноси се искључиво Центру, на територији општине у којој лице које се смјештаа има 

пребивалише.  Корисник учествује у трошковима свим својим приходима и примањима, умањеним за износ средстава за личне потребе. У трошковима 

збрињавања корисника учествују родитељи и сродници обавезни на издржавање.Лицу смјештеном у установу социјалне заштите које је без прихода, 

обезбјеђују се средства за личне потребе, осим  лицу тешко ментално ометеном  у развоју и дјетету до седам година старости. 

 За родитеље и сроднике који су по Закону  дужни да учествују у издржавању лица које се смјешта у дом, учешће у трошковима смјештаја корисника је 

обавезно.  

Узраст  и трајање  смјештаја није законски  ограничено 
 
 

 

6. Смјештај у другу породицу 
члан 38. Закона о социјалној заштити 

Право на смјештај у другу породицу имају лица која, у смислу овог закона, имају  право на смјештај у установу. 

Приликом избора породице у коју се корисник смјештава, служба која врши смјештај руководиће се нарочито личним својствима корисника и 

чланова породице у коју се смјешта, стамбеним и другим могућностима породице и потребама корисника. 

 
 

 

 

ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узраст категорија СЕС 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Право на смјештај у 

другу породицу ( чл.38. 

закона о социјалној 

заштити)  

 

 

 

 

 

 

Неовисно  на 

узраст 

 

Дијете са 

посебним 

поребама и 

одраслима 

инвалидно 

лице  без 

адекватног 

старања 

 

 

 

 

 

Неовисно од 

соц.-

економски 

статуса 

 

 

 

 

ЦСР, сектор 

за смјештај 

- приједлог водитеља поступка  

- социјална анамнеза 

-писмена сагласност друге 

породице  

-процјена подобност друге 

породице 

- мишљење стручног тима ЦСР 

-Доказ о примањима, односно 

незапослености и непокретној 

имовини за родитеље и друге 

обвезнике издржавња 

 

 

 

 

Социјални 

радник по 

службеној 

дужности  

континуирано 

прати стање   
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На основу рјешења о смјештају, писменим уговором се уређују међусобни односи Центра за социјални рад и једног члана породице, који на тај начин постаје 

хранитељ. Хранитељ остварује право на накнаду за издржавање корисника  која износу 70 % цијене смјештаја у одговарајућу установу  и накнаду за рад  која 

износи_______.  

Финансирање боравка у хранитељској породици обезбе|ује се до навршених 18 година дјетета, а за одрасла лица није временски ограничено.  

За родитеље и сроднике који су по Закону  дужни да учествују у издржавању лица које се смјешта у другу породицу, учешће у трошковима смјештаја корисника 

је обавезно.  
 

 

6.1.Проширене услуге - Накнада за смјештај у сопствену породицу (за дјецу са тежом и тешком менталном ретардацијом)-примјењујући одредбе 

чл. 36. Закона о социјалној заштити   (Службени гласник РС бр. 5/93, 15/96 и 110/03) и  Одлуке Скупштине Града бр. 07-013-55/07 од  26.02.2007. год. 

о остваривању права  на накнаду за смјештај у породици за лица која остварују право на смјештај у установу (до 18 година старости). Накнада  се 

утврђује у износу од  50 %  од цијене  смјештаја у установу социјалне заштите.. 
 
 

 

ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узрест категорија СЕС 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

 

 

 

Право на накнаду за 

смјештај у сопствену 

породицу (чл. 36. ЗоСЗ   

и  Одлуке Скупштине 

Града бр. 07-013-55/07 

од  26.02.2007. год) 

 

 

 

-дјеца -до 18 

година 

старости). 

Дијете 

ментално 

ометено у 

развоју 

(теже и 

тешке 

менталне 

заосталости 

и тјелесне 

инвалидност

и)  

 

 

 

Неовисно од 

социоеконо

мског стања 

 

 

 

Центар за 

социјални 

рад,  

 

 

 

- Рјешење и налаз о разврставању 

- Социјална анамнеза 

- Здравствена анамнеза  

- мишљење стручног тима ЦСР 

 

 

 

 

Социјални 

радник по 

службеној 

дужности  

континуирано 

прати стање   

 

 

7. Здравствено осигурање. 

Кроз систем социјалне заштите право на здравствено осигурање имају корисници  права из социјалне заштите уколико то право не могу остварити по другом 

основу. Право се реализује подношењем пријаве осигурања Јавном фонду здравственог осигурања Републике Српске и добијањем здравствене књижице, 

односно редовним уплаћивањем доприноса од стране центра за социјални рад. 

Основ осигурања није право за ослобађање од обавезе личног учешћа у трошковима кориштења здравствене заштите. 
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8. Продужење родитељског права -  
  члан 104. став 1. Породичног закона 

Суд може у ванпаричном поступку пу захтјеву родитеља, усвојиоца или органа старатељства  одлучити да се родитељско право продужи и 

послије пунољетства дјетета, ако дијете због тјелесног или душевног недостатка није способно да се само стара о себи и о својим правима и 

интересима.  Приједлог се подноси општинском суду до пунољетства детета.  Прописи Фонда дјечије заштите  предвиђају да дјеца  са посебним 

потребама и полсије  18. године могу имати право на дечији додатак ако родитељи поседују судску одлуку којом им је продужено родитељско право. 

 
 

 

ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узраст категорија СЕС 

 

 

8. 

Продужење 

родитељског права 

(чл.38. закона о 

социјалној заштити)  

 

- 18 година 

 

дјете 

умјерене, 

теже и 

тешке 

заосталости 

 

неовисно oд 

социо-

економског 

стања 

 

Општински 

суд 

- извод из матичне књиге 

рођених за дијете 

- налаз и мишљење Комисије за 

 разврставање 

- рјешење о разврставању 

- налаз судског вјештака 

 

нема обнове 

документације 

 

9. Одузимање пословне способности(Члан 208. ,211. Породичног закона) 

 Члан 208. Породичног закона   

  Ако и по наступању пунољества, због психофизичких недостатака, штићеник није способан да брине о својој личности, правима и интересима, 

старалац, уз одобрење органа старатељства или орган старатељства непосредно покреће код надлежног суда поступак за одузимање пословне способности 

штићењика, у циљу поновног стављања под старатељство. 

 Члан 211. Породичног закона 

  Старалац лица коме је одузета пословна способност, у дужностима и правима изједначен  је са стараоцем лица које није навршило 15 година 

живота. 

  Старалац лица коме је дјелимично одузета пословна способност има дужности и права стараоца малољетног лица које је навршило 15 година 

живота, али орган старатељства може, кад је то потребно, одредити послове које лице са дјелимично одузетом пословном способности може предузимати 

самостално. 

 Када суд донесе рјешење којим је неко лице лишено пословне способности, Центар је дужан да том лицу у року од 30 дана постави  старатеља. Према 

нашем законодавству сврха старатељства над пунолетним лицима јесте да се заштити њихова личност, што се првенствено остварује њиховим збрињавањем, 

лијечењем, као и обезбеђивањем имовинских и других права и интереса лица лишених пословне способности. 

 Одузимање пословне способности уписује се у извод из матичне књиге рођених. Родитељи се често одлучују на одузимање пословне способности 

своје дјеце у намери да заштите њихове интересе, јер страхују и брину за детедову судбину после њихове смрти. На тај начин се осигуравају да ће Центар по 

службеној дужности покренути поступак и дјетету/особи лишеној пословне способности после смрти родитеља поставити другог стараоца. 
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 Одузимањем пословне способности дјете (за неколико година одрасла особа) губи своја грађанска и политичка права: не може да бира своје 

боравиште, што значи да може бити смештена у дом против своје воље, нема право на брак, нема бирачко право, нема право на рад, нема избор занимања и 

запослења, не може да оствари право на зараду, не може да располаже својом имовином… 
 

 

ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узраст категорија СЕС 

 

9. 

 

 Одузимање пословне 

способности (Члан 

208.,211.  Породичног 

закона  )                            

 

пунољетно 

лице 

 

лица 

неспособна 

за 

самосталан 

живот 

 

неовисно од 

социо-

економског 

стања 

  

Општински  

суд 

 

- извод из матичне књиге рођених  

- налаз и мишљење Комисије за 

 разврставање 

- рјешење о разврставању 

- рјешење Центра о постављању 

старатеља у чину 

- налаз судског вјештака, 

психијатра и психолога  

 

 

нема обнове 

документације 

 

 

9. Одузимање/ограничавање родитељског права и дужности  
 члан 106. став 1. Породичног закона 

Родитељу који злоставља дијете, злоупотребљава родитељско право, или је напустио дијете, занемарио бригу о дјетету и занемарио своје родитељске 

дужности суд ће у ванпаричном поступку одузети родитељско право. 
 
 

 

 

ред. 

бр. 

 

Врста права у закону или 

подзаконском акту 

Услови Институција 

којој се 

подноси 

захтјев 

 

Потребна документација 
Период обнове 

документације 
узраст категорија СЕС 

 

10. 

 

Одузимање/ограничава

ње  родитељског права 

и дужности чл. члан 

106. Породичног закона 

 

до 18 година 

 

занемарено, 

напуштено 

дијете 

 

неовисно 

Центар за 

социјални 

рад по 

службеној 

дужности 

подноси 

захтјев 

општинском 

суд 

 

- извод из матичне књиге 

рођених 

- докази да је родитељ грубо 

занемарио родитељске дужности 

- социјална анамнеза  

- мишљење Органа старатељства 

 

Социјални 

радник по 

службеној 

дужности  

континуирано 

прати стање   
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ПРАВО  НА ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 
 У Републици Српској школовање дјеце са посебним потребама  спроводи се у  редовној  основној и средњој школи  према организационим облицима 

који  осигуравају њихову инклузију - чл. 2. Правилника о васпитању и образовању дјеце са посебним образовним потребама  у основним и средњим школама.. 

 Дијете са посебним потребама  савладава  редовне или прилагођене наставне програме  прилагођене индивидуалним потребама дјетета, 

индивидуализованим поступцима и посебном додатном помоћи  коју пружа стручни тим - чл. 4. Правилника.  

 Прилагођени програм из чл. 4. наведеног Правилника  је програм примјерен основним карактеристикама тешкоћа код дјетета, а у правилу представља 

смањивање интензитета  и екстензитета  при избору наставних садржаја, обогаћеним специфичним методама, средствима и помагалима. 

 

 Дјеца са већим и комбинованим   потешкоћама у развоју образују се у  специјализованим установама  опремљеним за образовање дјеце  с озбиљним и 

комбинованим потешкоћама у развоју, или у посебним одјељењима за дјецу са посебним потребама, редовним школама, на основу препорука стручног тима, а 

у складу са чланом 19. Оквирног  о основном и средњем образовању - чл. 8. Правилника. 

 

 Предшколско образовање и васпитање није дефинисано законима на републичком нивоу, већ локална заједница својим прописима и материјалним 

могућностима регулише рад предшколских установа на својој територији.Предшколско образовање није обавезно и зато родитељи плаћају смјестај у вртић и 

за дјецу са посебним потребама. 

 

 С пoштoвaњeм,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                  
 

           Социјални радник за дјецу са посебним потребама:                                                  ДИРЕКТОР:                                       

                                                                                                                 

 Стојанка Декић                                                                                                        мр Борка Вукајловић 

 

 

 

 

 

 

 
 



PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 

 

Pravo:      Ko ima pravo    Naĉin ostvarivanja   Rok trajanja 

           prava 

 

 

1. PRIJAVA NA OSIGURANJE       - prijavom na osiguranog 

             roditelja; 

           - prijavom preko Centra 

            za socijalni rad; 

           - ako ne postoji ni jedna od 

            prethodnih mogućnosti, djeca 

            do 15 godina života mogu se 

            prijaviti na osiguranje na osnovu 

            rodnog lista; 

  

 

2. NEPLAĆANJE PARTICIPACIJE         - lica sa mentalnom retardacijom  - na osnovu dokumenta o kategori- 

         nesposobna za samostalan život i rad;          zaciji koji izdaje Centar za soc. rad; 

     - djeca do 15 godina života;   - na osnovu godine rođenja; 

     - oboljeli od paraplegije, kvadriplegije,   

                    dijabetesa, epilepsije, cerebralne paralize,  - na osnovu ljekarskog nalaza 

                                                                         progresivnih mišićnih oboljenja (participa- 

                                                                         cija se ne plaća samo  kod liječenja ovih  

       bolesti) 

 

3. PRAVO NA PRATIOCA  - lice do 15 godina života    - ljekar, odnosno ljekarska komisija 

    U BOLNICI            će odlučiti o potrebi korišćenja 

             ovog prava 

 

4. PRAVO NA PRATIOCA ZA 

    VRIJEME PUTOVANJA NA 

    LIJEĈENJE U MJESTO IZVAN 

    PREBIVALIŠTA   - lice do 18 godina života    - ljekar, odnosno ljekarska komisija će 

             odlučiti o potrebi korišćenja ovog prava 

 

 

 

 



Pravo:      Ko ima pravo    Naĉin ostvarivanja   Rok trajanja 

           prava 

 

5. PRAVO NA  KUĆNO LIJEĈENJE  - lica čije kretanje zahtjeva pomoć  - po preporuci porodičnog   dok postoji potreba, po 

       drugih, a neophodno im je sprovesti doktora, koji će i organizovati  ocjeni porodičnog doktora 

       parentenalnu terpiju ili rehabilitaciju kućno liječenje 

 

6. STOMATOLOŠKA ZAŠTITA   - lica ometena u psihofizičko razvoju - u domu zdravlja, ili na klinici 

    ukljuĉujući i stomatološke nadoknade 

 

7. POMAGALA  

7.1. Invalidska kolica (standardna i  - lica potpuno zavisna od drugih lica Ovlašteni doktor daje nalog (ortoped, - 5 godina (ako doktor ocjeni 

       neurološka)         neurolog, fizijatar); nalog se ovjerava da je neophodno, zamjena 

           u Fondu; konačna odluka  ljekarska moguća i prije 

           komisija 

7.2. Razne ortoze    - urođene i stečene anomalije  - po preporuci ljekara specijaliste  - u zavisnosti od godina žćivota 

 

7.3. Ortopedske cipele   - skraćenje noge više od 1,5 cm kod - ovlašteni doktor ortoped izdaje nalog; - od 6 mjeseci do 24 mjeseca, 

      djece, a više od 3 cm kod odraslih;  nalog ovjeriti u Fondu;   zavisno od uzrasta 

      jače deformisano stopalo; elefentiaza; 

 

7.4. Ulošci za cipele    - djeca sa spuštenim svodom stopala - ovlašteni doktor  ortoped izdaje  - od 6 do 10 mjeseci, zavisno 

      od 3 do 18 godina života   nalog; nalog ovjeriti u Fodnu  od uzrasta 

 

7.5. Pelene     - odrasli, te djeca ometena u  - ovlašteni doktor izdaje nalog (orto- - na jednom nalogu se propisuje 

      psihofizičkom razvoju sa trajnom  ped, neurolog, fizijatar); nalog se  tromjesečna količina (dnevno 

      inkontinencijom urina i stolice  ovjerava u Fondu;   2 pelene prema prijedlogu novog 

                pravilnika) 

 

8. Lijekovi sa pozitivne liste  - lica čije liječenje zahtjeva lijek sa  - recept kojeg propisuje poro-  - za akutna stanja 5 dana, a za 

      Pozitivne liste    dični doktor;    hronična 15 dana, 

8.1. Topamax     - djeca sa epilepsijom   - lijek za sada nije na Listi, ali je 

            moguća refundacija; zahtjev za  

           fundaciju, recept i račun podnijeti 

           Sektoru za zdravstvo FZO RS 

 

 



ПРАВА ИЗ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ ЗА ДЈЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ЗА КОЈУ ЈЕ ДОНЕСЕН АКТ О РАЗВРСТАВАЊУ  

 

Закон о дјечијој заштити – Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број: 04/02) 
р/
б 

Врста 
права 

услови установа у којој се подноси 
захтјев узраст категорија соц-економ. 

статус 

1. Накнада плате за 
вријеме коришћења 
породиљског одсуства 
(чл. 11.-14.) 

Право на накнаду плате за вријеме коришћења 
породиљског одсуства, има мајка или запослени 
отац, усвојилац дјетета или друго лице запослено код 
послодавца коме је надлежан орган поверио дијете на 
његу и старање  

мајка или запослени отац 
 

 

Независно од 
материјалних 
услова 

Центар за социјал. рад, 
односно Служ. социј. и дјеч. 
зашт. у oпштини, у којој је 
пребивалиште 
родитеља 

2. Право запосленог 
родитеља на рад са 
једном половином 
пуног радног времена, 
ради појачане његе и 
старања о дјетету са 
психофизичким сметњама 
у развоју 

дјетету за које је донесен акт о разврставању до навршених 

19 година живота, односно после навршених 19 
година живота, све док је обухваћено васпитно-
образовним програмом  

услов за остваривање овог права је и то да су 
оба или један од родитеља запослени 
односно да други родитељ из оправданих 
разлога није способан да се стара о дјетету за 
које је донесен акт о разврставању 

Независно од 
материјалних 
услова 

Центар за социјал. рад, 
односно Служ. социј. и дјеч. 
зашт. у oпштини, у којој је 
пребивалиште 
родитеља 

Закон о раду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 55/07) и Правилник о начину и поступку остваривања права 
запосленог родитеља да ради са једном половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са 
психофизичким сметњама у развоју (''Службени гласник Републике Српске'', број: 14/03) 

3. Матерински додатак 
(чл. 15.-16. Закона) 

Право на метерински додатак остварује свака мајка, 
осим мајке која има право на накнаду плате за време 
породиљског одсуства и која не испуњава имовински 
цензус утврђен овим законом 

прво троје дјеце у породици Независно од 
материјалних 
услова  

Центар за социјал. рад, 
односно Служ. социј. и дјеч. 
зашт. у oпштини, у којој је 
пребивалиште родитеља 

4. Помоћ за опрему 
новорођенчета 
(чл. 17. Закона) 
 

Право на помоћ за опрему новорођенчета остварује се 

за свако новорођено  дијете  у  породици, а један 
од родитеља има пребивалиште у РС 

за свако новорођено  дијете  у  

породици 
 

Независно од 

материјалних 
услова и реда 
рођења дјетета 

Центар за социјал. рад, 

односно Служ. социј. и дјеч. 
зашт. у oпштини, у којој је 
пребивалиште родитеља 

5. Додатак на дјецу 
(чл. 18-26. 
Закона) 
 

до навршених 19 година живота, односно после 
навршених 19 година живота, све док је обухваћено 
васпитно-образовним програмом, а под условом да 
нису смјештена у установу 

сва дјеца за коју је донесен акт о 
разврставању 

Независно од 
материјалних 
услова и реда 
рођења дјетета 

Центар за социјал. рад, 
односно Служ. социј. и дјеч. 
зашт. у oпштини, у којој је 
пребивалиште родитеља 

6. Задовољавање 
развојних потреба 
деце 
(чл. 27 
 Закона) 

до 15 година старости имају право на  
помоћ у циљу подстицања и  
задовољавања развојних потреба, под  
условима и на начин утврђен програмом  
надлежног органа Фонда дечије заштите 

дјеца за коју је донесен акт о разврставању, а 
према условима из Пројекта 

 

Независно од 
материјалних 
услова 

Центар за социјал. рад, 
односно Служ. социј. и дјеч. 
зашт. у oпштини, у којој је 
пребивалиште родитеља 

7. Предшколско 
васпитање и  
образовање за децу  
без род. старања,  
децу са  сметњама у  
развоју и децу на  
дужем болн. лечењу  
(чл. 28) 

дјеца предшколског узраста  
(до 6 до 9 година) 
 

сва дјеца са сметњама у развоју 
смештена у установе социјалне заштите и 
дјеца на дужем болничком лечењу у 
здравственим установама, имају право на 
огранизован васпитно-образовни програм 
у трајању од три до пет сати дневно док 
траје смештај 
 

Независно од 
материјалних 
услова и реда 
рођења дјетета 

Центар за социјал. рад, 
односно Служ. социј. и дјеч. 
зашт. у oпштини, у којој је 
пребивалиште 
родитеља 

8. Васпитно-образовни 
програми 
припремања деце за 
школу 
(чл. 29  Закона) 

дјеца за које је донесен акт о разврставању, 

предшколског узраста  
(до 6 до 9 година) 

 

дјеца предшколског узраста која не  
остварују право на целодневни боравак,  
организују се васпитно-образовни  
програми ради доприноса социјалном,  
интелектуалном, културном,  
емоционалном и физичком развоју дјеце,  
у циљу припремања за полазак у школу 

Независно од 
материјалних 
услова и реда 
рођења дјетета 

Центар за социјал. рад, 
односно Служ. социј. и дјеч. 
зашт. у oпштини, у којој је 
пребивалиште 
родитеља 

 
 



 

Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида  
(„Сл.Гласник РС“ број:98/04) 

 Врсте права у 

Закону 

 

 

Услови запошљавања 

Запошљавање 

под општим 

условима 

Запошљавање 

под посебним 

условима 

Самозапошљавање

запошљавање у 

породичној или 

самосталној 

дјелатности 

Старосна 

доб 
инвалидитет 

1 Право на 

запошљавање  

(права лица са 

инвалидитет.) 

Запошљавање на 

отвореном тржишту у 

предузећима, 

установама које нису 

основане за 

запошљавање 

инвалида 

Запошљавање у 

установама и 

предузећима који 

су основани за 

запошљавање 

инвалида 

Запошљавање под 

посебним условима 

сматра се и 

самозапошљавање и 

рад у породичном 

предузећу или 

самосталној 

дјелатности 

Старији од 15 

година и млађи 

од 65 година 

Најмање 

40% 

Инвалидитета  

Најмање  

70% тјелесног 

оштећења 

Лица са лаком , 

благом и 

умјереном  

менталном 

ретардацијом 

2 Право на 

обавезе 

послодавца 

Ови послодавци су 

дужни запослити 

инвалида на свака 24 

запослена радника 1 

инвалид или у 

супротном ће платити 

0,2% на бруто плате 

свих запослених 

Ови послодавци су 

дужни исплаћивати 

плате и доприносе 

за инвалиде  и 

тражити поврат 

уплаћених 

доприноса од 

Фонда 

Имају иста права из 

закона као  и 

предузећа за 

запошљавање 

инвалида 

    

3 Право на 

професионалну 

рехабилитац. 

Проф.рех. под 

општим  условима 

сматра се рех. која се 

изводи у редовном 

систему образовања 

Проф. рех. под 

посебним условима 

изводи се у 

установи за проф. 

рех. или у 

специјализованој 

установи 

     

4 Установе (заштитна радионица, 

радни центри, установе) 

Олакшице при запошљавању 

инвалида:Члан 44, 45, 47, 48, 49 и 50. 

Стимуланси уговорени са носиоцем 

обезбјеђења запошљавања су једнократна 

матријална давања 

- средства за прилагођавање радних мјеста и 

услова рада, 

- кредитна средства по повољнијим 

условима, намијењена куповини машина, 

опреме, алата или прибора потребног за 

запошљавање инвалида, 

- средства накнаде разлике због смањеног 

радног учинка 

- суфинансирање дијела плата асистента 

(помагача)  , Члан 44. 

Ослобађање 

плаћања 

царине и 

пореза у складу 

са царинским и 

пореским 

прописима 

 

 

 

 

 

Члан 45. 

Комуналне и 

телефонске 

услуге и 

трошкови 

ел.енергије по 

условима који 

важе за 

домаћинство 

 

 

 

 

Члан 47. 

Органи и друга 

правна лица из 

Члана 16. став 

1. дужна су 

20%  својих 

потреба 

задовољити од 

ових предузећа 

 

 

 

 

 

Члан 49. 

 

Новчани 

стимуланс за 

запослене 

инвалиде  – 

поврат 

доприноса 

 

 

 

 

 

 

Члан 50. 
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ОБРАЗОВАЊЕ 
 

ЗАКОН О ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

( '' Сл. гл. РС'', бр.38/04 ) 

 

Члан 9. 

 

 '' Република Српска обезбјеђује остваривање права грађана од општег интереса у основном образовању и васпитању, тачка 4. 

 Основно образовање васпитање дјеце са посебним потребама (специјалне основне школе ).'' 

 

Члан 31. 

 

 '' ... Одјељење у којем се, поред ученика редовне наставе, школују ученици са посебним потребама, може имати највише 18 ученика. '' 

 

Члан 42. 

 

 '' ... Дјеца са сметњама у развоју уписују се по посебној процедури коју пропише министар.'' 

 

Члан 45. 

 

 '' ... Ученик са посебним потребама може стицати основно образовање и послије навршених 19 година. '' 

 

Члан 69. 

 

 '' ... Прилагођене програме васпитно – образовног рада са ученицима који имају посебне потребе могу да реализују и наставници 

разредне, односно предметне наставе, уколико су за то оспособљени додатним програмима које прописује министар. '' 

 Образовање и васпитање ученика са посебним потребама у специјалним одјељењима и специјалним школама. 
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ЗАКОН О СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

( ''Сл. гл. РС''', бр. 38/04 ) 

 

Члан 49. 

 

 '' Дјеца са посебним потребама имају право на средње образовање. Образовање дјеце и младих са посебним образовним потребама је 

саставни дио јединственог образовног система..... 

 

 Специјално образовање одвија се у редовним средњим школама и специјалним школама, што значи да сви ученици, укључујући и 

ученике са посебним потребама, имају право да буду у редовном разреду ако је то у складу са њиховом потребама и психо - физичким 

могућностима. 

 Специјално образовање може се организовати у мањим групама у школи или кроз појединачни рад са наставником – специјалистом. 

 

Члан 50. 

 

 '' Дјеца са посебним образовним потребама имају право на посебан наставни програм одређеног предмета, који доноси министар. '' 

 

Члан 51. 

 

 '' Школа је одговорна за утврђивање и опис посебних образовних потреба ученика, као и за општи план задовољења тих потреба уз  

помоћ специјализоване службе са педагошким и психолошким знањем, здравствене или друге установе. 

 За помоћ у појединачним случајевима редовна школа може се обратити специјалној школи и Републичком педагошком завопду за 

савјет и обучавање особа. Специјалне школе одговорне су за обуку наставника путем семинара, обуке на радном мјесту у краћим или дужим 

периодима, појединачно усмјеравање и друге активности којима је циљ да помогну школама. 

 Родитељима се сваког полугодишта доставља писмени извјештај о постигнутим резултатима ученика. '' 
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ПРАВИЛНИК 

О васпитању и образовању дјеце са посебним образовним потребама 

у основним и средњим школама 

( '' Сл. гл. РС'', 85/04 од 29.09.2004. године ) 

 

Члан 4. 

 

 Инклузија се остварује укључивањем дјеце са посебним образовним потребема у одјељења основне и средње школе на основу 

препорика стручног тима. 

 Стручни тим у редовној основној школи чине педагог - психолог или педагог, психолог, дефектолог, логопед и наставник. Родитељ 

по потреби, присуствује раду стручног тима. 

 Задаци стручног тима су: анализа документације ученика уписаног у први разред; одређивање дефектолошког, логопедског, 

педагошког и образовног статуса након извршене опсервације; израда индивидуално прилагођеног плана и програма у сарадњи са 

наставником; праћење методичко – дидактичке реализације; спровођење логопедског и дефектолошког третмана; сарадња са наставницима и 

родитељима и вршење евалуације индивидуално прилагођеног плана и програма. 

 У редовно одјељење се може укључити једно до троје дјеце са посебним образовним потребама број ученика у редовном одјељењу се 

смањује за три у односу на оптималан број дјеце у редовном одјељењу у складу са законом. 

 Дијете са посебним образовним потребама из ст. 1. овог члана савладава редовне или прилагођене наставне програме прилагођене 

индивидуалним потребама дјетета, индивидуализованим поступцима и посебном додатном помоћи коју пружа стручни тим. 

 Образовање дјеце са посебним образовним потребама у средњим школама ће осигурати да дјеца стекну практичне вјештине и знање 

које ће им омогућити једнаке прилике за запослење и остале услове које једнако уживају лица без онеспособљења. 
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ЗАКОН О СПОРТУ 

(службени гласник Републике Српске 04/2002) 

 

Члан 35. 

 Спортске организације инвалидних лица могу се оснивати као удружења, или као предузећа, која се баве спортско рекреативном, 

активношћу.  

 Обавезе Републике, града и општине је да додатним мерама стварају услове и стимулишу активност инвалидних лица. 

 Власници спортских објеката дужни су да омогуће физички приступ инвалидских лица спортским теренима. 

    Члан 36. 

 Спортске организације инвалидских лица могу се добровољно удруживати у спортски савез инвалидних лица Републике Српске, 

града, односно општине. 

 Спортски савез инвалидних лица Републике Српске удружује се у међународне спортске асоцијације инвалидних лица. 

    Члан 37. 

 Спортски савез инвалидних лица организује спортско рекреативна такмичења, доноси правила, правилник о стручним кадровима, 

програм активности и обавља друге послове које су му повјерили оснивачи.  

    Члан 38. 

 Активности спортских организација и савеза инвалидних лица финансирају се делом из буџета Републике Српске, која су му 

намењена за раyвој спорта, односно буџета града или општине, као и из средстава Фонда пензијског и инвалидског осигурања, Фонда 

здравственог осигурања и других извора у складу са законом. 
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Законске одредбе које регулишу ( дјелимично ) право на увоз аутомобила за наше чланове уз одређене бенифиције 

 

ЗАКОН О АКЦИЗАМА И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

( '' Сл. гласник Републике Српске '' бр.28/94) 

 

 

Чл. 33. 

 

Порез на промет производа не плаћа се на промет: 

... 

14. аутомобила за инвалидна лица које једном у размаку од три године увозе или набављају у Републици за намјене, на начин и под условима 

прописаним цариснким прописима. Ако инвалидно лице аутомобил отуђи прије истека рока од три године од дана набавке, наплатиће се 

порез на промет производа као да је пореска обавеза настала у тренутку набавке и камата прописана  Законом о пореској управи, од дана 

набавке до дана плаћања пореза; 

... 

Под лицима из ст. 1. тачке 14. овог члана подразумијевају се лица која имају право на ослобађање од царине по одредбама царинских 

прописа. 

... 

 

Податке из царинских прописа који даље регулишу ово право нисмо Вам у могућности саопштити, обзиром да се тренутно задужена 

институција Управа за индиректно опорезивање БиХ, оглушила на нашу молбу! 

 

 

 

РАДНО ПРАВО 

 

ЗАКОН О РАДУ 

 

Сл. Гласник РС број: 55/07, од дана, 27. јуна 2007. године 

 

Чл. 132. 

 

Пoслодавац не може раднику да откаже уговор о раду у смислу чл. 126. ст. 1. тачка 2. за вријеме трудноће, породиљског одсуства, 

родитељског одсуства и скраћеног рада ради његе дјетета. 
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