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Уз сва ограничења У погле дУ избора облас ти које с У обУ хваћене овом брошУром и 
бројних специфичних информација за које није било прос тора да се Унес У, треба У зе ти 
У обзир да је брошУра писана У ток У реа лизације реформе, што подразУмева конс тантне 
промене, па и У ток У писања брошУре. зато смо У текс т Уне ли ознаке ваЖно! ново! и У 
припреми! У з одре ђене описе к ако бисмо нагласили њиховУ ва Жнос т за ос тваривање 
права, новине које с У Уве дене У сис тем, односно к а да је ра д на изменама У ток У и иде 
к а јасном резУлтат У.

ПРЕДГОВОР

У ск лопУ Ук Упних дрУштвених реформи, вла да је У новембрУ 2004. године Усвојила 
стратегијУ реформе дрЖ авне Управе У репУблици србији, чији је сас тавни деo и акциони 
план за спровођење реформе дрЖ авне Управе за период 2004. до 2008. године. У јУлУ 
2009. године вла да је Усвојила нови акциони план за спровођење реформе дрЖ авне 
Управе У репУблици србији за период од 2009. до 2012, којим с У У тврђени очекивани 
резУлтати и планиране ак тивнос ти У к љУчним облас тима реформе: децентра лизација, 
професиона лизација и деполитизација, рациона лизација, координација јавних 
политик а, контролни мех анизми и е-Управа и модернизација дрЖ авне Управе.

oсновни циљеви реформе дрЖ авне Управе с У изгра дња демократске дрЖ аве засноване 
на вла давини права, одговорнос ти, јавнос ти, економичнос ти и ефик аснос ти и изгра дња 
дрЖ авне Управе Усмерене к а грађанима, која је способна да грађанима и пос ловним 
с Убјек тима прУ Жи висок ква лите т Ус лУга У з разУмне трошкове. да би реформа дрЖ авне 
Управе била Успешна, неопходна је координација и ак тивно Учешће свих органа дрЖ авне 
Управе. реформа, изме ђУ ос та лог, подразУмева и променУ односа према дрЖ ави к ако 
самих инс тит Уција дрЖ аве тако и грађана У чијем интерес У те инс тит Уције ра де. 

сврх а ове брошУре јес те да се на је днос таван и непре тенциозан начин грађанима 
пре дс таве пре свега права, а ли и обавезе, У облас тима основног образовања, 
запошљавања, соција лне и здравс твене заштите. ове облас ти с У веома интересантне 
за грађане с обзиром на то да пре дс тавља јУ ве лики део свакодневног Живота и У њима 
на јчешће долази до с Усре та са Управом. да би грађанин био У мог У ћнос ти да ефик асније 
ос твари своја права, он мора да их позна је. то ће посебно добити на знача јУ У блиској 
бУдУ ћнос ти с обзиром на то да се У тек У ћем процес У децентра лизације одре ђена права У 
све ве ћој мери преносе на лок а лни ниво Управе, што ће омог У ћити и виши ниво Учешћа 
грађана У одре ђивањУ са дрЖ а ја и начина коришћења ових права. познавање права 
грађана и отворенос т Управе к љУчни с У Ус лов њиховог ос тваривања.

У овој брошУри пре дс тављена с У права деце и родите ља У вези са пре дшколским 
образовањем и васпитањем и основним образовањем, права грађана на ра д и У вези 
са Ус ловима ра да, права, врс те и начини помоћи У облас ти соција лне заштите и права 
грађана на заштит У физичког и психичког здравља.

ПРЕДГОВОРПРЕДГОВОР
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ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

грађани репУблике србије има јУ право, а ли и обавезУ да се образУјУ. У србији је 
програм пре дшколског образовања и васпитања У тра јањУ од 9 месеци и основно 
образовање У тра јањУ од 8 година обавезно и бесплатно. У неким дрЖ авама обавезно 
је и сре дњошколско образовање, а ли код нас то још Увек није с лУча ј. ме ђУ тим, и 
сре дњошколско образовање је бесплатно, к ао и високо образовање за одре ђени број 
с т Удената који испУне пос тављене критеријУме.

ко води рачУна о предшколским Ус тановама

локална самоУправа је оснивач предшколске Установе и надлеЖна је да води рачУна 
о стањУ предшколских Установа и да обезбеди средства за плате запослених У овим 
Установама.

Упис У основнУ школУ

деца измеђУ шест и по и седам и по година УписУјУ се У основнУ школУ. јединица локалне 
самоУправе води евиденцијУ и обавештава родитеље деце и школУ о деци стасалој за Упис У 
школУ. пре Уписа, деца морајУ да обаве здравствени преглед, а испитивање детета Уписаног 
У први разред обављајУ педагог и психолог.

старање о сис темУ основног образовања

слично као и код предшколских Установа, и о стањУ основних школа стара се локална 
самоУправа. међУтим, средства за плате запослених У основним школама и даље се 
обезбеђУјУ У бУџетУ репУблике србије. систем образовања У србији је У великој мери 
централизован. наставни и васпитни програми, висина личног дохотка запослених У 
школама, дозволе за рад наставника, васпитача и стрУчних сарадника – све се УређУје на 
централном нивоУ власти. јединица локалне самопУправе има надлеЖност да донесе акт 
о мреЖи дечјих вртића и основних школа У складУ са критеријУмима које Утврди влада. 
сагласност на овај акт даје министарство просвете (www.mp.gov.rs).

ко Управља предшколским Ус тановама и школама У јавној својини

предшколским Установама У јавној својини Управља Управни одбор, а рУководи директор. 
школама УправљајУ школски одбори, а рУководе такође директори. Управни и школски 
одбори имајУ по девет чланова, а именУје их и разрешава скУпштина јединице локалне 
самоУправе. од девет чланова одбора, троје сУ представници локалне самоУправе, троје сУ из 
реда запослених У предшколској Установи или школи, а троје сУ представници родитеља.

Важно! Учешће родитеља У УпраВљањУ Вртићима и школама

У дечјим вртићима и школама образУјУ се савети родитеља. У вртићима савет родитеља 
чини најмање 15 родитеља, а У школама савет чини по један представник родитеља сваког 
одељења. савет родитеља школе предлаЖе представнике родитеља У органУ Управљања, мере 
за осигУрање квалитета и Унапређивање васпитно-образовног рада, УчествУје У предлагањУ 
изборних предмета, У постУпкУ избора Уџбеника, разматра УпотребУ средстава школе 
остварених из додатних извора, бави се Условима за рад школе и безбедношћУ У школи, даје 
сагласност на програм и организовање екскУрзија и наставе У природи итд.

ко је одговоран за безбедност деце У предшколским Установама и школама

школе и предшколске Установе дУЖне сУ да пропишУ мере, начин и постУпак заштите 
безбедности деце за време остваривања образовно-васпитног рада и дрУгих активности које 
спроводи дечји вртић или школа. овај посао вртићи и школе раде У сарадњи са јединицом 
локалне самоУправе. вртићи и школе УсвајајУ и правила понашања како би се обезбедио 
однос међУсобног УваЖавања и разУмевања деце, запослених и родитеља. У вртићУ и школи 
је забрањено УгроЖавање, омаловаЖавање и дискриминација по било ком основУ.

⁄

ОБЛАСТ 
ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА

ОБЛАСТ 
ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА

‚  Н о в о !

ОбавезнО предшкОлскО 
васпитање и 
ОбразОвање

Обавезно 
деветомесечно 

похађање предшколске 
установе као припрема 

за полазак деце у 
основну школу саставни 
је део деветогодишњег 
обавезног образовања. 

Родитељи су дужни 
да децу узраста од 
пет и по до шест и 
по година упишу у 

предшколску установу 
или основну школу која 

има и предшколске 
групе ради похађања 

припремног програма. 
Родитељи имају 

право да упишу дете 
у дечји вртић или 

школу коју одаберу.

свОјина над 
предшкОлским 

устанОвама и шкОлама

Предшколске установе 
и школе које оснива 

Република, аутономна 
покрајина и јединица 

локалне самоуправе су 
у јавној својини. Ово се 
односи на земљиште, 

зграде и друга средства 
која стекну установе.
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ко контролише рад школа

рад школа контролише просветна инспекција. просветна инспекција фУнционише У оквирУ 
Управе јединице локалне самоУправе, као и на репУбличком нивоУ У оквирУ министарства 
просвете. о неким споредним сегментима као што сУ хигијена, контрола хране У школским 
мензама, контрола Управљања средствима школа и слично, баве се дрУге инспекцијске слУЖбе 
попУт санитарне инспекције, бУџетске инспекције или дрЖавне ревизорске инститУције. све 
поменУте инспекције сУ саставни део ресорних министарстава на репУбличком нивоУ, док је 
дрЖавна ревизорска инститУција независно тело које је задУЖено за контролУ Управљања 
средствима бУџетских корисника.

коме се грађани мог У поЖа лити на проблеме У радУ школа

просветна инспекција је право место да се поЖалите Уколико сматрате да школа којУ похађа 
ваше дете не прУЖа образовање одговарајУћег и прописаног квалитета. просветна инспекција 
је део министарства просвете, али је један део послова просветне инспекције пренет У 
надлеЖност локалне самоУправе, те се У општинској или градској Управи образУје инспекција 
која ради овај посао. репУблички просветни инспектори размештени сУ и изван седишта 
министарства просвете, У школским Управама. о распоредУ одељења просветне инспекције 
моЖете да се информишете У министарствУ просвете У београдУ, седиштУ свог окрУга, а то ћете 
најлакше Урадити преко интернет презентације министарства (www.mp.gov.rs).

Важно! праВа детета и Ученика

деца и Ученици имајУ права која сУ гарантована међУнародним и домаћим прописима, а 
вртићи и школе сУ дУЖни да обезбеде њихово остваривање. деца и Ученици имајУ право на:

квалитетан образовно-васпитни рад

УваЖавање личности

свестрани развој личности

заштитУ од дискриминације и насиља 
благовременУ и потпУнУ информацијУ од значаја за школовање

информације о њиховим правима и обавезама

подношење приговора и Жалбе на оценУ и остваривање дрУгих права

слободУ УдрУЖивања У клУбове, грУпе и организовање Ученичког парламента

Учествовање У радУ органа школе

покретање иницијативе за преиспитивање одговорности оних који ова права не 
поштУјУ

школски парламент

Ученици седмог и осмог разреда основне школе имајУ право да организУјУ Ученички 
парламент. овај парламент се бави питањима која сУ значајна за Управљање школом, 
активности школе, сарадњУ Ученика и наставника и обавештавање Ученика. парламент чине 
по два представника свих седмих и осмих разреда У школи, а његови чланови и председник 
бирајУ се сваке године.

⁄

1.
2.
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10.

ОБЛАСТ 
ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА

ОБЛАСТ 
ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА

‚  в а ж Н о !

ОбразОвање на 
језицима нациОналних 

мањина

Припадници 
националних мањина 
у Србији имају право 

на образовање на 
матерњем језику. 
Иако је ово право 
гарантовано, није 
увек и изводљиво 

организовати 
наставу на језицима 

националних мањина. 
Образовање на 

мањинским језицима 
најчешће се организује 

у срединама у 
којима живи већи 
број припадника 

националних 
мањина и где постоји 
довољан број ученика 

заинтересованих 
за образовање на 
мањинском језику 

и одговарајући 
наставни кадар.
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ОБЛАСТ 
ЗАПОШЉАВАЊА

ОБЛАСТ 
ЗАПОШЉАВАЊА

ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊА

сваки грaђанин репУблике србије има право на ра д. ово право је гарантовано Ус тавом 
и не моЖе бити УкинУ то није дним законом или дрУгим правним ак том. ипак, ово не 
значи да репУблик а србија, аУ тономна покра јина или је диница лок а лне самоУправе 
има јУ обавезУ да грађане запос ле. ово само значи да нико не сме да вам забрани да 
ра дите Уколико посао обављате У ск ла дУ са законима који ва Же У репУблици. дак ле, 
ра д „на црно“ или бављење не лега лним пос ловима нис У обУ хваћени Ус тавним правом 
на ра д. поре д тога, Ус тав вам гарант Ује:

дос т Упнос т свих ра дних мес та под је днаким Ус ловима, 
дос тојанс тво личнос ти на ра дУ, 
безбе дне и здраве Ус лове ра да, 
заштит У на ра дУ,
ограничено ра дно време,
дневни и не де љни одмор,
плаћени годишњи одмор,
правичнУ накна дУ за ра д,
правнУ заштит У за с лУча ј прес танк а ра дног односа.

чак и да Же лите да се одрекне те свих или неког од поменУ тих права, Ус тав вам то 
не дозвољава.

како да нађете посао

ово је вероватно најчешће постављано питање У србији. посао моЖете да траЖите сами 
или да се ослоните на помоћ националне слУЖбе за запошљавање (www.nsz.gov.rs) или 
неке од приватних агенција које се баве овом делатношћУ. траЖити посао „преко везе“, иако 
попУларно, није У складУ са ваЖећим прописима, а нарУшава и љУдско достојанство јер 
негира или занемарУје квалитете траЖиоца посла.

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

o национа лнoj с лУ Жби за запошљавање

национална слУЖба за запошљавање формирана је 2003. године за обављање 
послова:

вођења евиденција, 
осигУрања запослених, 
остваривање права по основУ осигУрања, 
посредовања У запошљавањУ, 
запошљавања У иностранствУ, 
издавања дозвола за рад странцима и лицима без дрЖављанства, 
професионалне оријентације и саветовања приликом избора занимања, 
организовања додатног образовања и обУке, 
контроле пријаве осигУраника, 
контроле стицања статУса незапосленог и остваривање права по основУ 
незапослености и 
организовања и спровођења добровољног осигУрања.

национална слУЖба за запошљавање обавештава незапослена лица са своје евиденције 
о могУћностима и Условима запошљавања и посредУје У запошљавањУ. национална слУЖба 
има своје испоставе У великом бројУ јединица локалне самоУправе.

како започети сопс твени посао

ако Желите да покренете сопствени посао, моЖете да оснУјете радњУ, задрУгУ, 
пољопривредно газдинство или дрУги облик предУзетништва или привредно дрУштво. 
покретање неког облика предУзетништва или привредног дрУштва данас је много краћи и 
једноставнији посао него што је то био слУчај раније. процедУре сУ веома поједностављене 
тако да је предУзеће могУће регистровати и за неколико дана. регистрација предУзећа се 
врши У агенцији за привредне регистре (www.apr.gov.rs). поједностављење процедУре је 
изУзетно ваЖно с обзиром на то да спречава дискриминацијУ малих привредника који имајУ 
пословне идеје, али сУ раније од њих често одУстајали због бирократизованих и скУпих 
процедУра. мала и средња предУзећа сУ један од носилаца развоја и део решења за проблем 
незапослености бУдУћи да У развијеним дрЖавама запошљавајУ велики број љУди.
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да ли је мог У ће добити помоћ за покретање сопс твеног пос ла

У циљУ превазилаЖења проблема високе незапосленсти и ниске конкУрентности домаћих 
производа, репУблика србија обезбеђУје различите врсте помоћи за покретање или Унапређење 
посла. помоћ се креће од сУбвенција које представљајУ вид бесповратне помоћи, преко кредита 
са ниском каматном стопом и погодностима У погледУ рокова отплате до различитих дотација 
и пореских ослобађања за запошљавање различитих категорија грађана. о овим олакшицама 
најбоље ћете се информисати У филијали националне слУЖбе за запошљавање, У репУбличкој 
агенцији за развој малих и средњих предУзећа (www.sme.gov.rs), фондУ за развој репУблике 
србије (www.fondzarazvoj.gov.rs) или преко интернет презентације министарства 
економије и регионалног развоја (www.merr.gov.rs). све наведене инститУције обезбеђУјУ 
или дистрибУирајУ помоћ намењенУ грађанима који планирајУ да покренУ или Унапреде 
сопствени посао. поред наведених облика помоћи, помоћ се обезбеђУје и давањем савета.

радна књиЖица

радна књиЖица је јавна исправа којУ издаје Управа јединице локалне самоУправе У којој 
имате пребивалиште. када се запослите, раднУ књиЖицУ предајете послодавцУ, а послодавац 
је дУЖан да вам је врати по прекидУ радног односа. У раднУ књиЖицУ се Уносе, поред података 
о имаоцУ радне књиЖице и стеченој дипломи и звањУ, и подаци о послодавцУ и остварени 
стаЖ код послодавца. забрањено је Уписивање негативних података о запосленом.

Уговор о радУ

потписивањем Уговора о радУ стУпате У радни однос са послодавцем. овим Уговором се 
регУлишУ права и обавезе запосленог и послодавца. наравно, одредбе Уговора морајУ бити 
У складУ са законима који регУлишУ односе запослених и послодаваца. Уговор о радУ моЖе 
да бУде закљУчен на неодређено или на одређено време. Уговор на одређено време не моЖе 
да се закљУчи на период дУЖи од 12 месеци.  

Уговором моЖе да се предвиди и пробни рад који траје најдУЖе 6 месеци како би 
послодавац проценио да ли запослени одговара потребама радног места.

право на материјално обезбеђење У слУчајУ привремене незапослености

сви запослени У репУблици издвајајУ из личног дохотка део средстава за обавезно 
осигУрање за слУчај незапослености. свако ко је био запослен и осигУран најмање 12 
месеци непрекидно или с прекидима до 30 дана У последњих 18 месеци, има право на 
накнадУ У слУчајУ незапослености. Уколико сте сами дали отказ и тако прекинУли радни 
однос, немате право на новчанУ накнадУ. за остваривање права на накнадУ морате да 
се обратите националној слУЖби за запошљавање. трајање права на накнадУ зависи од 
претходно оствареног радног стаЖа (односно трајања обавезног осигУрања) и одређУје се 
на следећи начин:

три месеца, ако има стаЖ осигУрања од једне до пет година;
шест месеци, ако има стаЖ осигУрања од пет до 15 година;
девет месеци, ако има стаЖ осигУрања од 15 до 25 година;
дванаест месеци, ако има стаЖ осигУрања дУЖи од 25 година.

за време трајања права на новчанУ накнадУ остварУјете и право на здравствено и 
пензијско и инвалидско осигУрање.

право на штра јк

једнако као што имате право на рад, имате право и на обУставУ рада – штрајк. ово 
право вам такође јемчи Устав. право на штрајк се остварУје У складУ са законом и 
колективним Уговором. штрајк је прекид рада који запослени организУјУ ради заштите 
својих професионалних или економских интереса. штрајк моЖе бити организован код 
једног послодавца, У оквирУ целе гране или делатности или као генерални штрајк. радници 
могУ да организУјУ и штрајк Упозорења који траје један сат. одлУкУ о стУпањУ У штрајк моЖе 
да донесе синдикат или већина запослених код послодавца, док одлУкУ о организовањУ 
гранских или генералног штрајка доноси синдикат. одлУком о стУпањУ У штрајк УтврђУјУ 
се захтеви запослених, време почетка штрајка, место окУпљања Учесника У штрајкУ ако се 
штрајк испољава окУпљањем запослених и Успоставља се штрајкачки одбор који застУпа 
интересе запослених и У њихово име води штрајк. запослени У слУЖбама чији би престанак 
рада Узроковао УгроЖавање Живота и здравља љУди или нанео штетУ великих размера имајУ 
ограничено право на штрајк.
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синдик ати

У циљУ Унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, 
кУлтУрних и дрУгих појединачних и колективних интереса, радници могУ да се организУјУ У синдикате. 
У србији фУнкционише неколико синдиката тако да радници, Уколико Желе да постанУ чланови 
синдиката, могУ да изаберУ синдикат за који сматрајУ да ће највише одговарати остваривањУ њихових 
интереса. чланови синдиката сУ дУЖни да плаћајУ чланаринУ. синдикат који поред општих Услова 
за синдикате УчлањУје најмање 15% запослених код послодавца јесте репрезентативни синдикат. 
да би синдикат био репрезентативан на нивоУ гране, грУпе, подгрУпе или делатности на нивоУ 
репУблике, покрајине или јединице локалне самоУправе, мора да окУпља најмање 10  запослених У 
грани, грУпи, подгрУпи или делатности на територији за којУ се одређУје репрезентативност.

право на пензијУ

репУблика србија се, према УставУ, стара о економској сигУрности пензионера.  У србији 
постоји обавезно и добровољно пензијско и инвалидско осигУрање. обавезним пензијским и 
инвалидским осигУрањем обезбеђУјУ се права за слУчај старости, инвалидности, смрти и телесног 
оштећења. права из пензијског и инвалидског осигУрања стичУ се и остварУјУ У зависности 
од дУЖине Улагања и висине основице на којУ је плаћен допринос за пензијско и инвалидско 
осигУрање и Уз применУ начела солидарности. начело солидарности исказУје се одређивањем 
минималног и максималног износа пензије како би сви пензионери били елементарно заштићени 
без обзира на износ који сУ издвајали за обавезно осигУрање пре одласка У пензијУ. обавезно 
пензијско и инвалидско осигУрање плаћајУ запослени, лица која самостално обављајУ 
делатности и пољопривредници. на основУ обавезног осигУрања осигУраници могУ да стекнУ 
право на староснУ пензијУ, инвалидскУ пензијУ, породичнУ пензијУ и право на накнадУ погребних 
трошкова (последња два права остварУјУ се У слУчајУ смрти осигУраника), као и право на накнадУ 
за телесно оштећење. староснУ пензијУ могУ да остваре осигУраници:

кад наврше 65 (мУшкараци), односно 60 (Жене) година Живота и најмање 15 година 
стаЖа осигУрања;
кад наврше 40 (мУшкарци), односно 35 (Жене) година стаЖа осигУрања и најмање 
53 године Живота или

кад наврши 45 година стаЖа осигУрања.

права из пензијског и инвалидског осигУрања остварУјУ се код фонда за пензијско и 
инвалидско осигУрање.
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мобинг

мобинг је врста психолошког терора У пословном ЖивотУ која моЖе трајно да оштети  
физичко и ментално здравље и изазове поремећаје У понашањУ малтретираних радника. У Улози 
оних који врше мобинг најчешће сУ надређени или колеге које сУ У хијерархији на истом нивоУ 
као и злостављани. мобинг се јавља У различитим облицима, а најчешће се препознаје као:

комУникацијска изолација (избегавање комУникације са Жртвом или ограничавање 
могУћности израЖавања Жртве и сл.)
социјална изолација (понашање као да Жртва не постоји, изолација У радном 
просторУ, избегавање контаката са Жртвом и сл.)
напади на личност (најчешће кроз оговарање, исмевање и измишљање прича о 
приватном ЖивотУ Жртве)
напади на квалитет професионалног рада (сталне, често и неосноване критике 
на квалитет рада Жртве, одУзимање средстава за рад нпр. рачУнара или телефона, 
задавање послова који не одговарајУ професионалној квалификацији радника, 
затрпавање пословима и сл.) 
директно УгроЖавање здравља Жртве (Жтрви се даје да обавља послове који сУ штетни 
по здравље или га могУ Угрозити, не дозвољава мУ се коришћење слободних дана и 
годишњег одмора, сексУално се злоставља и сл.).

мобинг озбиљно УгроЖава пословање колектива У којима се јавља и зато се  правилницима 
о пословањУ предвиђајУ процедУре и организација рада које ће могУћност појаве мобинга 
да смање на најмањУ мерУ.

ко контролише ос тваривање права на рад

У србији постоји инспекција која обавља послове контроле испУњености захтева који 
проистичУ из Устава и закона који регУлишУ право на рад или Услове рада. ове послове 
обавља инспекторат за рад. с обзиром на то да је У питањУ инспекција која фУнкционише 
У оквирУ министарства надлеЖног за рад и социјалнУ политикУ, ради се о органУ централне 
власти и на њен рад не УтичУ јединице локалне самоУправе. ова инспекција има одељења 
У свим окрУзима У србији како би се лакше обављао посао за који је надлеЖна. за више 
информација о томе које одељење инспектората вам је најблиЖе, обратите се министарствУ 
рада и социјалне политике У београдУ, седиштУ вашег Управног окрУга или посетите интернет 
презентацијУ министарства рада и социјалне политике: www.minrzs.gov.rs.
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Србија би ускоро 
могла да добије и 

закон о спречавању 
злостављања на 

радном месту. Иако 
овај закон још није 

усвојен, у Србији 
постоји судска 

пракса кажњавања 
за злостављање 
на радном месту 

или мобинг.
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ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

право на социјалнУ заштитУ УгроЖеним лицима гарантовано је Уставом. репУблика 
србија је 1. чланом свог Устава дефинисана, измеђУ осталог, и као дрЖава заснована на 
социјалној правди. међУтим, У дрЖавама У развојУ, као што је србија, веома је тешко ове 
одредбе спровести У дело, посебно Услед недостатка новца У бУџетУ и великог броја љУди 
који нисУ У могУћности да обезбеде приходе који им гарантУјУ достојанствен Живот. отУда је 
и социјална заштита која се прУЖа грађанима србије обезбеђена за одређени број ситУација 
које сУ својствене великом делУ попУлације, а У складУ са могУћностима дрЖаве.

Важно! Грађани Србије, под одређеним УСлоВима имајУ Следећа 
праВа из облаСти Социјалне заштите:
материјално обезбеђење

додатак за помоћ и негУ дрУгог лица

помоћ за оспособљавање за рад

помоћ У кУћи, дневни боравак, привремени смештај У прихватилиште и прихватнУ 
станицУ, смештај У УстановУ или смештај У дрУгУ породицУ

УслУге социјалног рада

смештај У УстановУ социјалне заштите или дрУгУ породицУ

једнократна помоћ.

материја лно обезбеђење

право на материјално обезбеђење припада појединцима или породицама који немајУ 
приходе или чији сУ приходи испод минималног нивоа социјалне сигУрности. овај ниво 
се УтврђУје као проценат просечне зараде У репУблици. новчани износ који је одређен као 
минимални ниво социјалне сигУрности и који припада грађанима УсклађУје се сваког месеца на 
основУ кретања трошкова Живота. Уколико грађанин остварУје одређене приходе који сУ испод 
нивоа социјалне сигУрности, има право на материјално обезбеђење У висини разлике примања 
и минималног нивоа социјалне сигУрности. међУтим, под одређеним околностима, ово 
право моЖе да се Ускрати нпр. Уколико сте сами дали отказ на послУ или Уколико располаЖете 
покретном имовином чијом продајом би могао да се оствари најмање шестострУки износ 
надокнаде која би вам припала, а чије отУђење не УгроЖава основне Животне потребе.
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додатак за помоћ и нег У дрУгог лица

ово право припада лицима којима је због природе и теЖине стања, повреде или болести 
неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних Животних 
потреба.

помоћ за оспособљавање за рад

овУ врстУ помоћи могУ да остваре деца и омладина ометена У развојУ и одрасла инвалидна 
лица која се, према психо-физичким способностима и годинама Живота, могУ оспособити 
за одређени рад. право на помоћ за оспособљавање за рад остварУје се У видУ УпУћивања 
на оспособљавање, материјалног обезбеђења за лица која сУ УпУћена на оспособљавање 
а материјално сУ необезбеђена, обезбеђења смештаја и накнаде трошкова превоза за лица 
која се оспособљавајУ изван места становања. накнада трошкова оспособљавања за рад 
обУхвата и трошкове опремања радног места на коме се лице оспособљава, прилагођавање 
Услова рада могУћностима лица на оспособљавањУ, рад инстрУктора и дрУге трошкове 
непосредно везане за оспособљавање за рад.

помоћ У к У ћи и дневни боравак

право на помоћ У кУћи обезбеђУје се старим и изнемоглим хронично оболелим и дрУгим 
лицима која нисУ У стањУ да се сама о себи старајУ. помоћ У кУћи обезбеђУје се обављањем 
неопходних кУћних послова (одрЖавање чистоће стана, набавка хране и дрУгих потребних 
ствари, одрЖавање личне хигијене и слично).

право на дневни боравак има дете ометено У физичком или психичком развојУ, дете 
оболело од аУтизма, дете са поремећајима У дрУштвеном понашањУ и одрасло лице које 
има право на смештај У УстановУ или У дрУгУ породицУ ако је, У зависности од степена и 
врсте ометености, могУћности и потреба ових лица и дрУгих разлога, овакав облик заштите 
најцелисходнији.

право на дневни боравак обезбеђУје се УпУћивањем корисника У одговарајУћУ УстановУ 
социјалне заштите која врши УслУге дневног збрињавања или васпитно-образовнУ УстановУ 
која прУЖа такве УслУге.
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Ус лУге соција лног рада

УслУге социјалног рада подразУмевајУ прУЖања стрУчне помоћи појединцима, 
породицама и дрУштвеним грУпама да решавајУ своје Животне тешкоће или помоћ У 
организовањУ локалних и дрУгих заједница да спречавајУ социјалне проблеме и УблаЖавајУ 
њихове последице. социјални рад се одвија кроз:

превентивнУ делатност

дијагностикУ 
третман и саветодавно-терапијски рад.

Важно! праВо на беСплатне УСлУГе СоцијалноГ рада имајУ СВи 
Грађани.

смешта ј У Ус тановУ соција лне заштите или дрУг У породицУ

смештај У УстановУ социјалне заштите остварУје се УпУћивањем корисника У одговарајУћУ 
УстановУ У којој се обезбеђУје збрињавање (становање, исхрана, одевање, нега, 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.

ово право обезбеђУје се одређеним категоријама лица, и то:
деци без родитељског старања и деци чији је развој ометен породичним приликама

деци ментално ометеној У развојУ степена Умерене, теЖе и тешке менталне ометености, 
вишестрУко ометеној У развојУ, деци оболелој од аУтизма, као и деци са сметњама У 
телесном развојУ која немајУ Услова да останУ У својој породици

деци са поремећајима У дрУштвеном понашањУ

трУдницама и самохраним мајкама са децом до године дана Живота деце којима 
је, Услед материјалне необезбеђености, нерешеног стамбеног питања, поремећених 
породичних односа и сличних ситУација потребно привремено збрињавање;
одраслим инвалидним лицима са телесним и чУлним оштећењима, тешко хронично 
оболелим лицима и лицима ометеним У менталном развојУ која нисУ У могУћности да 
самостално Живе У породици због неповољних здравствених, социјалних, стамбених 
или породичних прилика и лица са поремећајима У понашањУ;
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пензионерима и дрУгим старим лицима која због неповољних здравствених, 
социјалних, стамбених и породичних прилика нисУ У могУћности да Живе У породици, 
односно У домаћинствУ;
лицима која се нађУ У скитњи или им је због дрУгих разлога потребно привремено 
збрињавање и надзор.

овим категоријама лица смештај се обезбеђУје У некој од Установа социјалне заштите: 
домУ за децУ без родитељског старања, домУ за старе и пензионере, домУ за лица ометена 
У менталном развојУ, Установи за домски смештај деце и омладине заостале У менталном 
развојУ, као и подмиривање трошкова смештаја. 

поред смештаја У УстановУ социјалне заштите, наведене категорије лице могУ да се сместе 
и У породице. малолетна лица се могУ сместити У хранитељскУ породицУ. хранитељ има 
право на накнадУ за издрЖавање корисника и накнадУ за рад, за које се средства обезбеђУјУ 
У бУџетУ репУблике.

једнократна помоћ

једнократна помоћ се обезбеђУје лицУ које се изненада или тренУтно нађе У стањУ 
социјалне потребе. ова помоћ се додељУје У новцУ или натУри и не моЖе бити већа од 
износа просечне зараде У репУблици У месецУ У којем се помоћ додељУје. Услове и начин 
остваривања једнократне помоћи УређУјУ јединице локалне самоУправе.

ко обезбеђУје права на соција лнУ заштит У

одређене врсте социјалне заштите као што је право на материјално обезбеђење, додатак 
за помоћ и негУ дрУгог лица, помоћ за оспособљавање за рад, смештај У УстановУ социјалне 
заштите или дрУгУ породицУ и УслУге социјалног рада У вршењУ јавних овлашћења, У 
надлеЖности сУ репУблике, док се о обезбеђивањУ права на помоћ У кУћи, дневни боравак, 
привремени смештај У прихватилиште и прихватнУ станицУ, опремУ корисника за смештај 
У УстановУ социјалне заштите или дрУгУ породицУ, једнократнУ помоћ и дрУге УслУге 
социјалног рада стара општина или град.

Ñ

Ñ

‚  в а ж Н о !

кОме се пОднОсе 
захтеви за 

Обезбеђивање права 
на сОцијалну заштиту

Захтеви за социјалну 
заштиту подносе се 
центру за социјални 

рад. Центре за 
социјални рад 

оснивају јединице 
локалне самоуправе 
и они функционишу 
у свим градовима и 

општинама у Србији.



20 21

област  
здравствене  

заштите

област  
здравствене  

заштите

ОБЛАСТ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ

Уставом репУблике србије гарантовано је право на заштитУ физичког и психичког 
здравља. Устав гарантУје појединим категоријама грађана остваривање здравствене заштите 
из јавних прихода Уколико је не остварУјУ на дрУгачији начин. ово право гарантовано је:

деци, 
трУдницама, 
ма јк ама током породиљског одс Ус тва, 
самохраним родите љима са децом до се дме године и

с тарима.
закон о здравс твеној заштити прецизније дефинише крУг лица која има јУ право на 

обезбе ђење здравс твене заштите из бУџе та репУблике (Уколико је не обезбе де на дрУги 
начин) и ово право пропис Ује за:

децУ до навршених 15 година Живота, школск У децУ и с т Уденте до кра ја прописаног 
школовања, а на јк асније до 26 година Живота, У ск ла дУ са законом; 
Жене У вези са планирањем породице, к ао и У ток У трУдноће, порођа ја и 
материнс тва до 12 месеци након порођа ја;
лица с тарија од 65 година Живота;
особе са инва лидите том и мента лно не довољно развијена лица;
лица која болУјУ од хив инфекције или дрУгих заразних болести које сУ Утврђене 
посебним законом којим се УређУје област заштите становништва од заразних 
болести, малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, 
мУлтипле склерозе, лица У терминалној фази хроничне бУбреЖне инсУфицијенције, 
цистичне фиброзе, системске аУтоимУне болести, реУматске грознице, болести 
зависности, оболела односно повређена лица У вези са прУЖањем хитне медицинске 
помоћи, као и здравственУ заштитУ У вези са давањем и примањем ткива и органа;
мона хе и мона хиње;
материја лно необезбе ђена лица која прима јУ материја лно обезбе ђење по 
прописима о соција лној заштити и заштити бораца, војних и цивилних инва лида 
рата, к ао и чланове њихових породица ако нис У здравс твено осиг Урани;
кориснике с та лних новчаних помоћи по прописима о соција лној заштити, к ао и 
помоћи за смешта ј У Ус танове соција лне заштите или У дрУге породице;
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3.
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7.
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незапослена лица и дрУге категорије социјално УгроЖених лица чији сУ месечни приходи 
испод прихода Утврђених У складУ са законом којим се УређУје здравствено осигУрање; 
кориснике помоћи чланова породице чији је хранилац на одслУЖењУ војног рока; 
лица ромске национа лнос ти која због тра дициона лног начина Живота нема јУ 
с та лно пребива лиште односно боравиште У репУблици.

на д ле Жнос ти за дрУштвенУ бриг У о здрављУ поде љене с У изме ђУ различитих нивоа 
влас ти.

које врс те здравс твеног осиг Урања фУнкционишУ У србији

У србији постоји обавезно и добровољно здравствено осигУрање. обавезно здравствено 
осигУрање омогУћУје осигУраницима да користе УслУге здравствене заштите без додатног 
плаћања или Уз партиципацијУ која је Увек ниЖа од цене прУЖене здравствене УслУге. ниво 
здравствене заштите и здравствених УслУга које се гарантУјУ осигУраницима обавезног 
здравственог осигУрања прописан је законом. обавезно здравствено осигУрање обезбеђУје 
и право на новчанУ накнадУ осигУраницима У слУчајУ привремене спречености за рад. 
обавезно здравствено осигУрање обУхвата осигУрање за слУчај болести и повреде ван рада 
и осигУрање за слУчај повреде на радУ или професионалне болести.

с дрУге стране, добровољним здравственим осигУрањем осигУраници се обезбеђУјУ од 
плаћања Учешћа У трошковима здравствене заштите, прУЖа им се  могУћност да се осигУрајУ 
У слУчајУ потребе за коришћењем здравствених УслУга које нисУ покривене обавезним 
осигУрањем или виши ниво стандарда и комфора приликом коришћења здравствених УслУга. 
добровољно здравствено осигУрање прУЖа могУћност грађанима који нисУ У системУ 
обавезног здравственог осигУрања да се осигУрајУ.

9.

10.
11.
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здравс твена књиЖица

осигУрана лица као исправУ користе здравственУ књиЖицУ.

ноВо!
од 1. јанУара 2009. године ваЖе само нови обрасци здравствених књиЖица на целој 

територији репУблике србије. нови обрасци сУ заштићени од злоУпотребе и фалсификовања. 
на обрасцима здравствених књиЖица налази се и јединствени број осигУраника који ће 
омогУћити осигУраницима и репУбличком заводУ за здравствено осигУрање (www.rzzo.rs) 
лако Управљање и пристУп подацима о осигУраникУ. Увођењем новог електронског система 
осигУраници ће сами моћи да проверавајУ податке о свом осигУрањУ, нпр. да ли им се редовно 
УплаћУјУ доприноси за обавезно здравствено осигУрање, да ли им је оверена здравствена 
књиЖица и сл.

где моЖете ос тварити право на примарнУ здравс твенУ заштит У

примарнУ здравственУ заштитУ грађани остварУјУ У домУ здравља. дом здравља је 
здравствена Установа којУ оснива јединица локалне самоУправе – општина или град, У којој 
се обезбеђУје најмање:

превентивна здравствена заштита, 
хитна медицинска помоћ, 
општа медицина, 
здравствена заштита Жена и деце, 
патронаЖна слУЖба, 
лабораторијска и дрУга дијагностика,
превенција и лечење У области стоматолошке здравствене заштите, 
здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина 
и рехабилитација, ако обављање ове здравствене делатности није организовано У 
дрУгој здравственој Установи на територији за којУ је основан дом здравља,
санитетски превоз, 
фармацеУтска здравствена делатност.
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да би се примарна здравствена заштита Учинила достУпнијом грађанима, организУјУ 
се здравствене станице и здравствене амбУланте У деловима општина који сУ Удаљени од 
центра општине где се налази дом здравља. примарнУ здравственУ заштитУ У домУ здравља 
грађани остварУјУ преко изабраног лекара.

здравственУ заштитУ на примарном нивоУ обезбеђУјУ и апотеке које такође оснивајУ 
јединице локалне самоУправе. У Универзитетским центрима који имајУ факУлтете здравствене 
стрУке, У секторУ примарне здравствене заштите могУ да се оснивајУ и заводи за заштитУ 
појединих грУпација становништва нпр. стУдената или старих лица, односно за здравственУ 
делатност из поједине области здравствене заштите нпр. плУћне болести и тУберкУлозУ.

изабрани лек ар

законом о здравственом осигУрањУ осигУраници сУ добили право да изберУ лекара У 
домУ здравља на подрУчјУ матичне филијале репУбличког завода за здравствено осигУрање 
која мУ је издала здравственУ књиЖицУ или У местУ свог пребивалишта, Уколико се разликУје 
од подрУчја матичне филијале. осигУраници имајУ право на избор доктора медицине, 
специјалисте опште медицине или специјалисте медицине рада. одређене категорије 
осигУраника имајУ право да изберУ и дрУге лекаре: деца до 18 година имајУ право да изаберУ 
доктора специјалистУ педијатрије, Жене од 15 година и старије имајУ право да изаберУ 
доктора специјалистУ гинекологије, а деца до 18 година и лица старија од 65 година имајУ 
право на избор доктора стоматологије. избором лекара У домУ здравља требало би да се 
Унапреди превенција болести, здравствена заштита и да се олакша прУЖање здравствених 
УслУга. лекара моЖете изабрати са листе лекара У домовима здравља, и то на период од једне 
године. Уколико не одлУчите да промените лекара, овај период се аУтоматски продУЖава.

која права се ос тварУјУ на основУ обавезног здравс твеног осиг Урања

права из обавезног здравственог осигУрања сУ:
право на здравственУ заштитУ;
право на накнадУ зараде за време привремене спречености за рад осигУраника;
право на накнадУ трошкова превоза У вези са коришћењем здравствене заштите.

1.
2.
3.
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Овера здравствене 
књижице

Здравствене 
књижице се оверавају 

у филијалама 
Републичког завода 

за здравствено 
осигурање. Новина је 
оверавање књижица 

путем издавања 
маркица које се лепе 
у књижицу. Књижицу 

оверава послодавац, и 
то два пута годишње, 

за период 1. јануар 
– 30. јун и 1. јул 
– 31. децембар.
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како се финансира обавезно здравс твено осиг Урање

средства за обавезно осигУрање обезбеђУјУ се Уплатом доприноса за обавезно 
здравствено осигУрање, али и из дрУгих извора, пре свега из бУџета. трошкове обавезног 
здравственог осигУрања сносе осигУраници и дрУги Уплатиоци доприноса, сразмерно 
својим материјалним могУћностима, и то Уплатом доприноса на остварене приходе, с тим 
што права из обавезног здравственог осигУрања користе она лица код којих је настУпила 
болест или дрУги осигУрани слУчај. на овај начин се обезбеђУје фУнкционисање обавезног 
здравственог осигУрања на принципима солидарности и Узајамности. тако осигУраници 
који УплаћУјУ неједнаке износе или не УплаћУјУ обавезно здравствено осигУрање (категорије 
побројане горе) имајУ иста права У области здравствене заштите без обзира на то колико 
често користе УслУге здравствених Установа. права из обавезног здравственог осигУрања 
односе се и на чланове породице осигУраника. дете осигУраника има права из обавезног 
здравственог осигУрања до навршене 18. године Живота, односно за стУденте до краја 
прописаног школовања, а најкасније до навршених 26 година Живота. обавезно здравствено 
осигУрање спроводи репУблички завод за здравствено осигУрање.

Важно! шта је партиципација

законом о здравственом осигУрањУ прописан је минимални проценат цене здравствене 
УслУге који се покрива из обавезног осигУрања. неке здравствене УслУге покривајУ се У 
целости из обавезног осигУрања, док за дрУге тај проценат сеЖе свега до 65%. слично је и са 
лековима са листе лекова који се прописУјУ на рецепт или издајУ на налог на терет средстава 
обавезног здравственог осигУрања. остатак износа до пУне цене покрива осигУраник, те се 
тај део назива партиципација. здравствена Установа је дУЖна да осигУраникУ изда рачУн 
када плаћа партиципацијУ. на рачУнУ мора да стоји износ који се покрива из обавезног 
здравственог осигУрања и износ који покрива осигУраник из сопствених средстава.

⁄

ко је ос лобођен од плаћања партиципације

сваке године репУблички завод за здравствено осигУрање доноси пропис којим се 
одређУје проценат партиципације осигУраника, с тим да он не моЖе бити виши од процента 
цене који је предвиђен законом. међУтим, одређене категорије лица сУ потпУно или У 
одређеним сегментима здравствене заштите ослобођене плаћања партиципације. то сУ 
лица која имајУ право на обезбеђење здравствене заштите из бУџета репУблике (наведена 
раније), избегла и прогнана лица са територије бивше сфрј, ратни војни инвалиди и цивилни 
инвалиди рата, слепа лица и трајно непокретна лица, лица која остварУјУ новчанУ накнадУ 
за тУђУ помоћ и негУ дрУгог лица, добровољни даваоци крви који сУ крв дали десет и више 
пУта, осим за лекове са листе лекова, као и за медицинско-техничка помагала и имплантате 
и добровољни даваоци крви који сУ крв дали мање од десет пУта, осим за лекове са листе 
лекова, као и за медицинско-техничка помагала и имплантате, У рокУ од 12 месеци после 
сваког давања крви. грађани који УплаћУјУ добровољно здравствено осигУрање не плаћајУ 
партиципацијУ већ износ до пУне цене здравствене УслУге покрива осигУравајУће дрУштво.

које здравствене УслУге нисУ покривене обавезним здравственим осигУрањем

законом о здравственом осигУрањУ предвиђена је и листа здравствених УслУга које нисУ 
покривене обавезним здравственим осигУрањем. измеђУ осталог, обавезним здравственим 
осигУрањем нисУ покривени трошкови Утврђивања здравственог стања код издавања потврда 
за возаче моторних возила, Утврђивања здравствене способности по предлогУ послодавца, 
лични комфор и посебна Удобност смештаја и личне неге У болници, прекид трУдноће из 
немедицинских разлога, санитетски превоз У слУчајУ када осигУрано лице моЖе да бУде 
безбедно транспортовано на дрУги адекватан начин и сл.
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да ли обавезно здравс твено осиг Урање ва Жи У инос транс твУ

репУблика србија је са појединим дрЖавама закљУчила међУнародне Уговоре о социјалном 
осигУрањУ и У тим дрЖавама осигУраници из србије имајУ право на здравственУ заштитУ на терет 
обавезног здравственог осигУрања У складУ са потписаним Уговорима. У земљама са којима 
нисУ потписани овакви Уговори трошкови здравствене заштите осигУраних лица покривајУ се 
само У слУчајУ хитне медицинске помоћи како би се отклонила непосредна опасност по Живот 
и здравље осигУраног лица које У иностранствУ борави:

као радник У домаћем или мешовитом привредном дрУштвУ, Установи, дрУгој 
организацији или код предУзетника, УпУћен на рад; 
као радник запослен У домаћинствУ домаћег дрЖављанина на слУЖби У тој земљи, 
код међУнародних и страних организација односно послодаваца, УпУћен на рад; 
као Ученик, стУдент или дрУго лице УпУћено на школовање, стрУчно Усавршавање и 
специјализацијУ; 
на слУЖбеном пУтУ.

осигУраним лицима ће бити покривени трошкови хитне медицинске помоћи и У слУчајУ 
тУристичког боравка. Уколико хитна медицинска помоћ подразУмева и лечење У болници, 
обавезно здравствено осигУрање ће покрити само трошкове који сУ настали до тренУтка 
оспособљавања осигУраника да се безбедно врати У земљУ.

накнада зараде током привремене спреченос ти за рад

запослена лица, предУзетници, свештеници и верски слУЖбеници имајУ право на  накнадУ 
зараде У слУчајУ привремене спречености за рад. ова накнада припада осигУраницима без 
обзира на то да ли је Узрок спречености (болест, повреда итд) настао на радУ или ван радног 
места. ово право осигУраници остварУјУ и Уколико је привремена спреченост за рад настала 
због неопходности неге члана УЖе породице, због донирања ткива и органа или пратње 
болесног лица на лечење изван места пребивалишта. додУше, постоји неколико слУчајева 
У којима се право на накнадУ не признаје осигУраницима, нпр. када је спреченост за рад 
настала пијанством или је намерно проУзрокована.

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

лечење у инОстранству 
на терет ОбавезнОг 

здравственОг 
Осигурања

Уколико здравствене 
установе у Србији 
нису оспособљене 

за лечење обољења, 
стања или повреда 

које се могу успешно 
лечити у другој земљи, 

осигураник може да 
буде послат на лечење у 
иностранство о трошку 

обавезног здравственог 
осигурања.
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на који начин се У тврђУје износ накнаде зараде

за првих 30 дана привремене спречености за рад накнадУ исплаћУје послодавац, а по истекУ 
овог периода, ако спреченост и даље траје, обавезУ преУзима репУблички завод за здравствено 
осигУрање. као основа за одређивање висине накнаде Узима се просек примања У три месеца 
који претходе месецУ У којем је настала спреченост за рад. осигУраникУ се исплаћУје 65% 
Утврђеног основа, осим када је У питањУ професионално обољење, односно када је повреда 
настала на радУ или када је спреченост настала Услед донирања ткива и органа (осим код 
давања крви), када се исплаћУје накнада У висини 100% Утврђене основе. висина накнаде не 
моЖе да бУде ниЖа од минималног личног дохотка за месец за који се накнада исплаћУје.

Важно! колико траје праВо на накнадУ зараде

дУЖинУ трајања привремене спречености за рад одређУје комисија репУбличког завода 
за здравствено осигУрање. међУтим, Уколико лекар или комисија Утврде да је болест или 
повреда таква да проУзрокУје трајнУ спреченост за рад, дУЖни сУ да осигУраника УпУте на 
инвалидскУ комисијУ која је надлеЖна да Утврди оваквУ променУ. на инвалидскУ комисијУ 
се УпУћУјУ и сва лица чија спреченост за рад траје шест месеци без прекида или 12 месеци У 
периодУ од 18 месеци са прекидима.

ноВо! заштита праВа У облаСти здраВСтВене заштите

закон обавезУје здравствене Установе да именУјУ лица која ће обављати посао заштите прaва 
пацијената. Уколико је пацијент незадовољан здравственом УслУгом, моЖе да изјави ЖалбУ 
заштитникУ права пацијената. заштитник права пацијената дУЖан је да одмах, или најкасније У 
рокУ од 5 дана  Утврди све битне околности и чињенице У вези са наводима изнетим У приговорУ.

о свом налазУ заштитник права пацијента обавештава рУководиоца организационе јединице, 
директора здравствене Установе и подносиоца приговора одмах, а најкасније У рокУ од три дана.

пацијент који је незадовољан налазом по приговорУ моЖе се обратити здравственој 
инспекцији министарства здравља (www.zdravlje.gov.rs) или филијали репУбличког завода 
за здравствено осигУрање код које је здравствено осигУран.

⁄

⁄
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