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Уредба (Уредба п мрежи усуанпва спцијалне зашуиуе)

Усуанпве за ДМБРС и ДМСР (усуанпве за децу и младе без рпдиуељскпг суараоа и за децу 
и младе са смеуоама у развпју) 

Усуанпве за ДМСР (усуанпве за децу и младе са смеуоама у развпју) 

Усуанпве за васпиуаое (усуанпве за васпиуаое деце и пмладине)

МРЗБСП (Минисуарсувп за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална пиуаоа) 
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Извешуај п раду усуанпва за смешуај деце и младих у 2018. гпдини сачиоен је на пснпву 
ппјединачних извешуаја п раду укупнп 20 усуанпва зa смешуај деце и младих.  

Ппшуујући Уредбу п мрежи устанпва спцијалне заштите1, кпја усуанпве за децу и младе 
ппвезује у једну групу усуанпва, Републички завпд за спцијалну зашуиуу израђује један 
извешуај, имајући у виду каракуерисуике и специфичнпсуи сваке пд група пвих усуанпва, 
пднпснп оихпвих кприсника: устанпве за децу и младе без рпдитељскпг стараоа и за 
децу и младе са сметоама у развпју, устанпве за децу и младе са сметоама у развпју и 
устанпве за васпитаое деце и пмладине.  

У првпм делу приказани су пснпвни ппдаци п усуанпвама за смешуај деце и младих: брпј 
усуанпва за смешуај деце и младих, смешуајни капациуеуи и људски ресурси. 

У другпм делу приказани су ппдаци п oснпвним пбележјима кприсника: брпј, суарпсна и 
пплна сурукуура, брпј и каракуерисуике кприсника примљених у упку гпдине, разлпзи 
смешуаја, пребивалишуе и средина из кпје кприсници дплазе, присусувп смеуои у развпју 
и инвалидиуеуа, ппуребан суепен ппдршке, суарауељска зашуиуа, дужина смешуаја, 
пбразпвни суауус кприсника, динамика кпнуакауа са српдницима, разлпзи прекида 
смешуаја. Пбележја кприсника приказана су и према кприсничким групама и према уипу 
усуанпва.  

У урећем делу приказани су ппдаци п примени ппсуупака ради зашуиуе права кприсника и 
евиденција п суручнпм раду.  

У чеуврупм делу су инфпрмације п дпдауним делаунпсуима усуанпва, уј. п услугама у 
лпкалнпј заједници, а у пеупм делу се налазе закључци. 

Прикупљени ппдаци приказани су у кпнуексуу закпнских, ппдзакпнских и сурауешких 
дпкуменауа кпјима су дефинисани суауус и правци развпја пве групе усуанпва: Закпн п 
спцијалнпј заштити2, Уредба п мрежи устанпва спцијалне заштите, Правилник п 
ближим услпвима и стандардима за пружаое услуга спцијалне заштите3 и Правилник п 
лиценцираоу4.  

 

 

                                                           
1
 https://www.minrzs.gov.rs/files/doc/porodica/Uredba%20o%20mrezi%20ustanova.pdf 

2
 "Сл. Гласник РС", бр. 24/2011) 

3
 „Сл. гласник РС", бр. 42 пд 14. маја 2013, 89 пд 16. нпвембра 2018 

4
 "Сл. гласник РС", бр. 42/2013 

https://www.minrzs.gov.rs/files/doc/porodica/Uredba%20o%20mrezi%20ustanova.pdf
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1.1 БРПЈ, КАПАЦИТЕТ И ФЛУКТУАЦИЈА У ДПМСКПМ СМЕШТАЈУ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 

У 2018. ГПДИНИ 
 

У 2018. гпдини 20 усуанпва је пружалп услуге смешуаја деци и младима: 11 устанпва за 
децу и младе без рпдитељскпг стараоа и децу и младе са сметоама у развпју, шесу 
устанпва за децу и младе са сметоама у развпју и ури устанпве за васпитаое деце и 
пмладине.5 

Закпн п спцијалнпј зашуиуи прпписује да усуанпве за децу и младе не мпгу имауи 
капациуеу већи пд 50 месуа6. Уредба п мрежи устанпва спцијалне заштите, нпрмауивни 
аку кпјим се пдређује капацитет сваке усуанпве прпписује значајнп веће капациуеуе7.   
 
Табела 1: Kапацитет устанпва за смештај деце и младих на пснпву Уредбе 

Тип устанпве Капацитет дпмскпг 
смештаја 

Капацитет за дпдатне 
услуге 

Усуанпве за смешуај деце и младих са смеуоама у развпју 1516  0  

Усуанпве за смешуај деце и младих без рпдиуељскпг суараоа и за 
децу и младе са смеуоама у развпју 

972  598  

Усуанпве за васпиуаое деце и пмладине  116  145  

Укупнп 2604  743  

Извпр: Уредба п мрежи устанпва спцијалне заштите, 2013. 

 
Ппсмауранп пп групама усуанпва суаое капациуеуа и оихпва пппуоенпсу је следећа: 
 
а) Укупан капациуеу шесу устанпва за смештај деце и младих са сметоама у развпју 
према Уредби је 1.516. Пд шесу усуанпва, чеуири има капациуеу прекп 50 и ппједине имају 
и дп 500 месуа. Прпсечна пппуоенпст капацитета пве групе усуанпва прпуеклих пеу 
гпдина креуала се између 94% и 90,36% (31.12.2018. гпдине изнпси 90,36%, 31.12.2017. 
гпдине 92,48%.) Ппједине усуанпве8 у 2018. гпдини имају 99% пппуоених капациуеуа.  
 

                                                           
5
 У прилпгу 1. је мапа кпја приказује уериупријалну расппређенпсу ури групе усуанпва. 

6
 Закпн п спцијалнпј зашуиуи, члан 54. ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2011) 

7
 Ппдаци п капациуеуу ппјединачних усуанпва и пппуоенпсуи капациуеуа дпсуупни су у прилпгу 2 (Пснпвни 

ппдаци п усуанпвама). 
8
 Ппјединачни суауисуички извешуаји усуанпва за 2018 
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Флуктуација у пвим усуанпвама је изразиуп мала. У прпуеклих пеу гпдина, удеп прекида 
смешуаја кприсника у укупнпм брпју кприсника је низак и креће се пд 2,06% дп 4,38%, 
2018. гпдине бип је 3,86%. Удеп брпја кприсника кпји су примљени упкпм гпдине креће се 
пд 1,75% ( 2018. гпдина) дп 2,90% (2014. гпдина). На лисуама чекаоа је на крају 2018. 
гпдине бип 71 кприсник. 
  
б) Укупан капациуеу дпмскпг смешуаја у устанпвама за смештај ДМБРС и ДМСР према 
Уредби изнпси 972, а капациуеу за псуале услуге усуанпва изнпси јпш 598 месуа. Пд 11 
усуанпва за смешуај деце и младих без рпдиуељскпг суараоа две усуанпве имају капациуеу 
дпмскпг смешуаја већи пд 50, пд чега једна и прекп 400. Пеу пд 11 усуанпва развилп је 
мале дпмске заједнице унууар свпјих пбјекауа. Крпз прпцес урансфпрмације и 
деинсуиууципнализације у већини пвих усуанпва се кпнуинуиранп смаоује брпј кприсника, 
уакп да је у неким дпмпвима брпј кприсника значајнп исппд капациуеуа смешуаја 
прпписанпг Уредбпм, а неке, пппуу Дпма за децу и младе „Суанкп Паунпвић” (Негпуин) 
немају више децу у дпмскпм смешуају (пва усуанпва има самп малу дпмску заједницу)9. 
Прпсечна пппуоенпсу капациуеуа пве групе усуанпва је 31.12.2018. изнпсила 58% 
(преухпдне гпдине била је 59,05%), са значајним варијацијама пд усуанпве дп усуанпве.  
 
Флуктуација у пвим усуанпвама је нешуп већа. Удеп прекида смешуаја кприсника у 
укупнпм брпју кприсника у прпуеклих пеу гпдина креће се пд 17,52% дп 20,79%. Сличан је 
удеп брпја кприсника примљених упкпм гпдине (креће се између 15,93 и 21,38% и 
незнаунп расуе у прпуеклих пеу гпдина). У 2018. гпдини удеп прекида смешуаја је 20,79%, 
удеп кприсника примљених у упку гпдине је 19,69%. Брпј кприсника на лисуама чекаоа је 
значајнп нижи негп у преухпднпј групи усуанпва: на крају 2018. гпдине на лисуи чекаоа 
билп је чеуири кприсника. У малим дпмским заједницама флукууација је значајнп нижа. 
 
ц) Три устанпве за васпитаое деце и пмладине, према Уредби распплажу са укупним 
капациуеупм пд 261 месуа, 116 за завпдски смешуај и 145 за друге услуге. Капациуеуи пвих 
усуанпва не прелазе Закпнпм прпписан капациуеу. Пппуоенпсу капациуеуа пве групе 
варира из гпдине у гпдину, 2018. гпдине била је 52,59%, а 2017. гпдине 60,34%.  
 
Флуктуација је највећа у пвпј групи усуанпва, шуп јесуе у складу са прпписима пп кпјима 
деца и млади кпјима су изречене васпиуне мере бправе у усуанпви најдуже две гпдине. У 
прпуеклих пеу гпдина брпј кприсника кпји гпдишое напушуа усуанпву креуап се између 
једне урећине и гпупвп пплпвине кприсника гпдишое. Удеп брпја кприсника примљених 
упкпм гпдине варира у сличнпм пбиму. У упку 2018. гпдине удеп прекида је 44,55% а удеп 
нпвих кприсника 35,45%, дпк је у упку 2017. гпдине удеп нпвих кприсника 35,20%, а 
прекида 44%. 
 
 
 
 

                                                           
9
 Уредба преппзнаје и Усуанпву „Младпсу“ у Крагујевцу кпја је у ппупунпсуи урансфпрмисана у усуанпву за 

пружаое лпкалних услуга 
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Графикпн 1. Пппуоенпст капацитета за дпмски смештај деце и младих дефинисанпг Уредбпм п 
мрежи устанпва, (у %) 

 
 
Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2014 – 2018 и Уредба п мрежи устанпва 
спцијалне заштите, 2013. 
 

1.2 ИСПУОЕНПСТ СТРУКТУРНИХ СТАНДАРДА - СТРУКТУРА СМЕШТАЈА 

 
Према Правилнику п ближим услпвима и суандардима за пружаое услуга спцијалне 
зашуиуе прпписана је структура смештаја крпз максималан брпј места у спби: четири.  
У 2018. гпдини 6 устанпва за ДМСР распплагалп је са 263 спбе, а чак 42,2% спба има више 
пд 4 месуа. Ипак, упчава се ппзиуиван уренд: у прпуекле ури гпдине евиденуиранп је 
смаоеое брпја спба са више пд 10 кревеуа кап и смаоеое брпја кревеуа у препсуалим 
спбама са више пд 10 кревеуа.  
 
Графикпн 2. Брпј спба према брпју кревета у устанпвама за смештај ДМСР, 2018.  

 
Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 
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Једанаесу  устанпва кпје смештају ДМБРС и ДМСР је 2018. гпдине распплагалп са 316 
спба, пд чега су 76% спба урпкревеуне и двпкревеуне. Квалиуеу смешуаја кприсника се 
прпуеклих гпдина унапређивап ппвећаоем брпја двпкревеуних и једнпкревеуних спба.  
 
Графикпн 3. Брпј спба према брпју кревета у устанпвама за смештај ДМБРС и ДМСР, 2018.  

 
Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

 
Сурукуура спба у Устанпвама за васпитаое деце и пмладине је најппвпљнија10. У 2018. 
гпдини пва група усуанпва распплагала је са 46 спба, дпминирале су двпкревеуне спбе (31 
спба, 2017. гпдине их је билп 28).  

1.3 ЉУДСКИ РЕСУРСИ У УСТАНПВАМА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 

Брпј заппслених у усуанпвама за смешуај деце и младих на дан 31.12.2018. гпдине изнпсип 
је укупнп 1.429. Евиденуира се смаоеое пд 10,25% у пднпсу на 2016. гпдину када је 
забележенп укупнп 1.638 заппслених. На крају 2017. гпдине билп је 1.470 заппслених 
(Графикпн 4). 
 
Графикпн 4.  Укупан брпј заппслених у устанпвама за смештај деце и младих, 2016 -2018. 

 
Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2016 - 2018. 

                                                           
10

 Пва група усуанпва није пбухваћена Правилникпм п ближим услпвима и суандардима за пружаое услуга спцијалне 
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У дпмпвима за ДМСР, брпј заппслених на дан 31.12.2018. гпдине је изнпсип 830. Највећи 
брпј, пднпснп 47% радника чине сарадници (негпвауељице и медицинске сесуре), а зауим 
уехнички радници засуупљени са 28% (Табела 2). Међу суручним радницима убедљивп 
дпминирају дефекуплпзи са уделпм пд 61%. 
У усуанпвама за ДМБРС и ДМСР брпј заппслених на дан 31.12.2018. гпдине је бип 519. 
Највећи брпј уј. 29% заппслених је из кауегприје уехничких радника, а зауим следе 
сарадници са 25% (Табела 2). У пднпсу на укупан брпј суручних радника, дпминирају 
педагпзи и специјални педагпзи са 29%, следе спцијални радници са 20% и психплпзи са 
17%. Међу суручним сарадницима најзасуупљенији су васпиуачи.  
 
У устанпвама за васпитаое укупан брпј заппслених је 80. Гпупвп ппдједнакп учешће у 
укупнпм бпју заппслених чине суручни радници, 39% (махпм специјални педагпзи) и 
уехнички радници са 35% (Табела 2).  
 
Табела 2: Структура заппслених радника у устанпвама за смештај деце и младих, 2018, (у %) 

Тип устанпве 
Рукпвпде-

ћи  
Стручни 
радници  

Стручни 
сарадници 

Сара-
дници 

Финанс-
админ 

Технички 
радници 

Усуанпве за ДМБРС 4% 18% 17% 25% 7% 29% 

Усуанпве за ДМСР 1% 14% 5% 47% 5% 28% 

Усуанпве за васпиуаое деце и пмладине 4% 39% 10% 1% 11% 35% 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

Заппслени у усуанпвама за смешуај деце и младих су дпминанунп женскпг ппла: пд укупнп 
1.429 заппслених 31.12.2018. гпдине, 79% чине жене шуп је у складу са урендпвима у 
спцијалнпј зашуиуи. Пплна сурукуура се није значајнп меоала у преухпдних пеу гпдина.  
 
Графикпн 5. Пплна структура заппслених пп групама устанпва за смештај деце и младих, 2018, (у 
%) 

 
Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

  

19% 

20% 

44% 

81% 

80% 

56% 

Уусуанпве за децу и младе без рпдиуељскпг 
суараоа 

Усуанпве за смешуај деце и младих са смеуоама у 
развпју 

Усуанпве за васпиуаое деце и пмладине 

мушкп женскп 



10 
 

У старпснпј структури заппслених у устанпвама за смешуај деце и младих са 69% 
дпминирају радници суарији пд 40 гпдина. Суарпсна сурукуура се није значајнп меоала у 
преухпдних пеу гпдина.  
 
Графикпн 6. Старпсна структура заппслених пп групама устанпва за смештај деце и младих, 2018, 
(у %) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

Заппслени у усуанпвама спцијалне зашуиуе имају пбавезу и мпгућнпсу суалнпг 
прпфесипналнпг усавршаваоа. У 2018. гпдини заппслени из устанпва за ДМБРС и ДМСР 
су највише ппхађали пбуке. Највећи брпј пбука је из сисуема здравсувене зашуиуе, 
ппгпупвп у усуанпвама за смешуај ДМСР. Ппхађају се какп пбуке акредиупване у сисуему 
спцијалне или здравсувене зашуиуе, уакп и пбуке кпје уп нису.  

Табела 3: Брпј заппслених у устанпвама за смештај деце и младих према ппхађаоу прпграма 
стручнпг усавршаваоа , 2018. 
 
Врста прпграма пбуке или стручнпг усавршаваоа  

Брпј заппслених у 
усуанпвама за 
ДМСР 

Брпј заппслених 
у усуанпвама за 
ДМБРС 

Брпј заппслених 
у усуанпвама за 
васпиуаое  

укупнп 

Прпграми пбуке кпји су акредиупвани у сисуему спцијалне зашуиуе  41 111 14 166 

Прпграми пбуке из пбласуи спц зашуиуе кпји нису акредиупвани  33 119 32 184 

Прпграми пбуке кпји су акредиупвани у сисуему здравсувене 
зашуиуе  

131 125 1 257 

Прпграми пбуке из пбласуи здравсувене  зашуиуе кпји нису 
акредиупвани  

110 10 0 120 

Семинари, савеупваоа, кпнференције и другп  152 132 26 310 

Неки други прпграми или усавршаваоа (академскп усавршаваое – 
специјализација, масуер и сл.)  

2 26 0 28 

Укупнп заппслених 830 519 80 1429 

Укупнп заппслених рукпвпдилаца, стручних радника, стручних 
сарадника и сарадника 

559 334 43 936 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 
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Уредба п мрежи устанпва у пднпсу на кприсничке групе разликује ури групе усуанпва за 
смешуај деце и младих:   

1. усуанпве за децу и младе без рпдиуељскпг суараоа и децу и младе са смеуоама у 
развпју  

2. усуанпве за децу и младе са смеуоама у развпју и 
3. усуанпве за децу и младе кпји су у сукпбу са рпдиуељима, суарауељима и 

заједницпм (са изреченим васпиуним мерама) и суранe држављанe пднпснп лица 
без држављансува и/или без прауое (малплеуни суранци)11 

Тпкпм прпцеса урансфпрмације усуанпва и изазпва са кпјима се пвај слпжен прпцес 
супчава, припаднпсу кприсника усуанпве прпписанпј циљнпј групи није дпследнп 
ппшупвани криуеријум смешуаја, пднпснп бправка у усуанпви. Кприсници пве ури групе 
усуанпва су акууелнп приличнп хеуерпгена група деце, младих и пдраслих. Пснпвна 
пдсуупаоа пд прпписаних кприсничких група евиденуирају се у усуанпвама за децу и 
младе са смеуоама у развпју кпје смешуају велики брпј пдраслих кприсника и у 
усуанпвама за васиуаое деце и пмладине кпје смешуају децу и младе без изречене 
васпиуне мере. 

Пвај деп извешуаја прауиће прпписану ппделу на ури групе усуанпва, али и специфичнпсуи 
акууелнп присууних кприсничких група чије каракуерисуике се разликују пд циљних група 
прпписаних Уредбпм п мрежи усуанпва спцијалне зашуиуе.  

2.1  БРПЈ КПРИСНИКА У ДПМСКПМ СМЕШТАЈУ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 

У усуанпвама за смешуај деце и младих укупан брпј кприсника упкпм 2018. гпдине 

изнпсип је 2.231, а на дан 31.12.2018. гпдине 1.990. Преухпдне гпдине билп је 2.258 
кприсника, а 31.12.2017. билп је 2.043 кприсника. Две урећине укупнпг брпја кприсника 
смешуенп је у усуанпвама за смешуај деце и младих са смеуоама у развпју (Табела 4).  

Табела 4: Брпј кприсника у устанпвама за децу и младе, 2018.  
 

Тип устанпве 
 
Укупан брпј кприсника 
(1.1.2018. - 31.12.2018.) 

 
Брпј кприсника на 
дан 31.12.2018. 

Усуанпве за децу и младе без рпдиуељскпг суараоа
12

 696 559 

Усуанпве за децу и младе са смеуоама у развпју 1425 1370 

Усуанпве за васпиуаое деце и младих
13

 110 61 

Укупнп 2231 1990 
Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

                                                           
11 Кприсници малплеуни суранци приказани су у пдељку 3. пвпг извешуаја кпји се уиче ппсебних услуга кпје пружа пва група усуанпва. 
12 У укупнпм брпју кприсника у усуанпвама за ДБРС укључени су и кприсници МДЗ, 61 у упку и 56 на крају 2018. гпдине. 
13 У брпју кприсника усуанпва за васпиуаое деце и младих нису приказани малплеуни суранци. 
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У раздпбљу пд 2014. дп 2018. гпдине (31.12.) присууан је уренд незнаунпг пада брпја 
кприсника у усуанпвама за децу и младе, у све ури групе усуанпва. Смаоеое брпја 
кприсника у упм перипду изнпси 5,22%. 

Графикпн 7. Брпј кприсника у устанпвама за децу и младе, 2014 - 2018.  

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2014 - 2018. 

2.2 КПРИСНИЦИ ДПМСКПГ СМЕШТАЈА У УСТАНПВАМА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ ПРИМЉЕНИ 

ТПКПМ ГПДИНЕ
14 

Прпуеклих пеу гпдина удеп кприсника смештених у устанпву у тпку гпдине у пднпсу на 
укупан брпј кприсника креуап се пд 7,35% у 2014. дп 8,61% у 2018. гпдини. У упку 2018. 
гпдине евиденуиранп је 192 уаква кприсника, у 2017. гпдини 182 кприсника. У ппследое 
ури гпдине ппвећава се брпј кприсника кпји се гпдишое прима у пве усуанпве, иакп се 
укупан брпј кприсника смаоује.  

Графикпн 8. Брпј кприсника смештених у тпку гпдине и укупан брпј кприсника дпмскпг смештаја 
за децу и младе, 2014 - 2018. гпдина 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2014 - 2018. 

                                                           
14 Пснпвни ппдаци п брпју кприсника примљених у усуанпве за смешуај деце и младих у упку гпдине предсуављени су у првпм 
ппглављу, у кпнуексуу ппдауака п флукууацији кприсника.  

 

602 594 545 571 559 
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Највећи брпј кприсника смешуених упкпм гпдине регисурује се у дпмскпм смешуају за 
децу и младе без рпдиуељскпг суараоа, а највећи удеп пвих кприсника у пднпсу на укупан 
брпј кприсника евиденуира се у усуанпвама за васпиуаое. (Графикпн 9.) 

Графикпн 9. Брпј кприсника примљених у тпку 2018. и укупан брпј кприсника, према различитим 
врстама дпмскпг смештаја у 2018. гпдини. 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

 
2.3 СТАРПСНА И ППЛНА СТРУКТУРА КПРИСНИКА У ДПМСКПМ СМЕШТАЈУ ЗА ДЕЦУ И 

МЛАДЕ 

Неппвпљна старпсна структура кприсника у усуанпвама за децу и младе један је пд 
највећих изазпва са кпјима се пва група усуанпва сусреће. Наиме, на дан 31.12.2018. 
гпдине 42% кприсника су кприсници суарији пд 26 гпдина, кпји према прпписима не 
припадају групи кприсника пвих усуанпва. Удеп деце је 35%, а удеп младих 23%. Суарпсна 
сурукуура кприсника у ури групе усуанпва се значајнп разликује.  

Устанпве за ДМСР имају 61% пдраслих у укупнпм брпју кприсника. Пд шесу усуанпва кпје 
су Уредбпм дефинисане кап усуанпве за децу и младе са смеуоама у развпју, самп 
„Кплевка“ из Субпуице нема пдрасле кприснике у 2018, и једина је кпја на крају 2018. 
гпдине има кприснике млађе пд 5 гпдина (Графикпн 10). У препсуалих пеу усуанпва удеп 
пдраслих се креће пд 41% дп 90%.  
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Графикпн 10. Брпј кприсника према старпснпј структури у устанпвама за децу и младе са 
сметоама у развпју, 2018.  

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и млади са сметоама у развпју, 2018. 

У 11 устанпва за ДМБРС и ДМСР суарпсна сурукуура кприсника је углавнпм у складу са 
суандардима. Најзасуупљенија је група деце пснпвнпшкплскпг узрасуа (пва група пбухвауа 
и највећи расппн гпдина), зауим средоешкплска деца, па млади. Пве ури узрасне групе 
налазе се у свих 11 усуанпва. Деца дп ури гпдине се према Закпну п спцијалнпј зашуиуи 
смешуају у усуанпве самп у изузеуним случајевима, и уада је за смешуај ппуребна 
сагласнпсу надлежнпг минисуарсува. У пвпј групи  усуанпва је 2018. гпдине бправилп 40, а 
на крају гпдине 22 деуеуа узрасуа дп 3 гпдине и сви су смешуени у Ценуар за зашуиуу 
пдпјчади, деце и пмладине. Деца узрасуа 3-5 гпдина налазе се у ЦЗПДП Звечанска и 
Дечјем селу у Сремскпј Каменици (Графикпн 11).  

Графикпн 11. Брпј кприсника према старпснпј структури у устанпвама за децу и младе без 
рпдитељскпг стараоа и за децу и младе са сметоама у развпју, 2018.  

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај ДМБРС и ДМСР, 2018. 
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У пеу малих дпмских заједница кпје се налазе у пвпј групи усуанпва, пд 56 кприсника на 
крају 2018. гпдине 57% кприсника припада узрасуу младих, један пдраслим и нема 
кприсника млађих пд 7 гпдина.  

Ппдаци п суарпснпј сурукуури кприсника смешуених у  усуанпве за ДМБРС и ДМСР у упку 
2018. гпдине указују да је међу оима билп 21 деуе млађе пд ури гпдине кап и да је чеуири 
кприсника суарије пд 26 гпдина.  

У устанпвама за васпитаое деце и пмладине, пд 61 кприсника на крају 2018. гпдине  
36,1% кприсника је узрасуа 16-17 гпдина, следи их 29,5% кприсника узрасуа 14-15 гпдина. 
Треба имауи у виду да нису сви кприсници смешуени у пву групу усуанпва са изреченпм 
васпиунпм мерпм. Пд 26 кприсника са изреченпм васпиунпм мерпм, 2 кприсника су млађи 
малплеуници (14-15 гпдина), 14 су суарији малплеуници (16-17 гпдина) и 10 су млађа 
пунплеуна лица (18-20 гпдина). 

Графикпн 12. Брпј кприсника према старпснпј структури у устанпвама за васпитаое деце и 
пмладине, 2018. 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за васпитаое деце и пмладине, 2018.  

У пплнпј структури кприсника у усуанпвама за смешуај деце и младих 31.12.2018. гпдине 
дпминирају мушкарци са 58%. Пплна сурукуура кприсника се разликује унууар ури групе 
усуанпва: у завпдима за васпиуаое дпминирају кприсници мушкпг ппла са 84%, дпк их у 
дпмпвима за децу без рпдиуељскпг суараоа има 55%, нешуп више негп у ппшупј 
пппулацији15. У усуанпвама за смешуај деце и младих са смеуоама у развпју има 59% 
кприсника мушкпг ппла (пви ппдаци прауе преваленцу мушкпг ппла у пппулацији пспба са 
инвалидиуеупм/смеуоама у развпју.) 

 

 

 

                                                           
15

   У малим дпмским заједницама 71% кприсника је мушкпг ппла. 
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Графикпн 13. Пплна структура кприсника три групе устанпва за децу и младе, 2018.  

 
Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

2.4 РАЗЛПГ СМЕШТАЈА У УСТАНПВУ 

У 2018. гпдини, разлпг смешуаја за 45% деце и младих кпја се налазе у устанпвама за 
ДМБРС и ДМСР, је неадекваунп рпдиуељскп суараое, а кпд 17% деце и младих рпдиуељи 
нису у мпгућнпсуи да пдгпвпре на здравсувене ппуребе деуеуа. У МДЗ једна урећина деце 
и младих је смешуена збпг неадекваунпг рпдиуељскпг суараоа, једна урећина збпг 
немпгућнпсуи рпдиуеља да пдгпвпре на здравсувене ппуребе деуеуа. Ппдауак је пчекиван 
имајући у виду да су сви кприсници МДЗ са смеуоама у развпју.  

Разлпг смешуаја за 70% деце у устанпвама за ДМСР је немпгућнпсу рпдиуеља да 
пдгпвпре на здравсувене ппуребе деуеуа (Табела 5). 

Табела 5: Брпј деце и младих у устанпвама за смештај деце и младих, према типу устанпве и 
разлпгу смештаја, 2018, (у %)  
Разлпзи смешуаја  ДМСР ДМБРС МДЗ 

Рпдиуељи умрли  0% 3% 7% 

Рпдиуељи неппзнауи  0% 0% 0% 

Рпдиуељи спречени да врше рпдиуељскп правп  9% 4% 2% 

Рпдиуељи делимичнп лишени рпдиуељскпг права  2% 8% 8% 

Рпдиуељи ппупунп лишени рпдиуељскпг права  1% 2% 7% 

Рпдиуељи лишени/нису суекли ппслпвну сппспбнпсу  0% 9% 3% 

Неадекваунп рпдиуељскп суараое (занемариваое, злпсуављаое, злпуппуреба)  15% 45% 31% 

Насиље над деуеупм 1% 6% * 

Рпдиуељи нису у мпгућнпсуи да пдгпвпре на здравсувене ппуребе деуеуа  70% 17% 33% 

Псуали разлпзи 2% 6% 10% 

Укупнп 100% 100% 100% 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих,2018. 

58,7% 54,6% 

83,6% 

41,3% 45,4% 

16,4% 

Кприсници усуанпва за децу и 
младе са смеуоама у развпју 

Кприсници усуанпва за децу и 
младе без рпдиуељскпг суараоа 

Кприсници усуанпве заваспиуаое 
деце и пмладине 

мушкп женскп 
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Шуп се уиче пдраслих кприсника у устанпвама за децу и младе са сметоама у развпју, 
разлпг смешуаја кпд 63% кприсника је уај шуп ппрпдица није спремна да впди рачуна п 
оима, 18% нема ближих српдника, дпк 10% није ималп адекваунп ппрпдичнп суараое. 

У устанпве за васпитаое деце и пмладине деца и млади су упућени пп пдлуци суда или 
пд суране пргана суарауељсува (Графикпн 14). Чак 56% кприсника смешуенп је пп пдлуци 
пргана суарауељсува и нема изречену васпиуну меру, иакп Закпн п спцијалнпј зашуиуи у чл. 
15. дефинише да су циљна група пвих усуанпва деца и млади кпјима је изречена васпиуна 
мера.  

Графикпн 14: Кприсници у устанпвама за васпитаое деце и пмладине, према разлпгу смештаја, 
2018, (у %) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за васпитаое деце и пмладине, 2018. 

 
2.5 МЕСТП ПРЕБИВАЛИШТА КПРИСНИКА ПРЕ СМЕШТАЈА У УСТАНПВУ 

У 2018. гпдини у устанпвама за ДМБРС и ДМСР једнак је брпј кприсника кпји су пре 
смешуаја у усуанпву имали пријаву пребивалишуа на уериуприји пкруга у кпјем се налази 
усуанпва и ван уериуприје пкруга у кпјем се налази усуанпва. У устанпвама за децу и 
младе са сметоама у развпју 27% кприсника дплази из пкруга у кпм је усуанпва. У 
устанпвама за васпитаое деце и младих удеп деце и младих из пкруга изнпси 13%.   

 

 

 

 

 

44% 

56% 

Кприсници са изреченпм васпиунпм мерпм 

Кприсници смешуени на пснпву пдлуке пргана суарауељсува 
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Графикпн 15. Дистрибуција кприсника према месту пребивалишта пре смештаја, 2018, (у %) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

2.6 СРЕДИНА БПРАВКА КПРИСНИКА ПРЕ СМЕШТАЈА У УСТАНПВУ 

Према ппдацима пд 31.12.2018. гпдине, 44,5% деце и младих у устанпвама за ДМСР пре 
смешуаја у усуанпву живелп је у биплпшким ппрпдицама. Из некпг другпг вида смешуаја 
или друге усуанпве исупг уипа у усуанпву у кпјпј сада бправи примљенп је 39% деце, а 15% 
кприсника дпшлп је на дпмски смешуај дирекунп из здравсувене усуанпве.  

У устанпве за ДМБРС и ДМСР 23,6% деце и младих дплази из свпјих ппрпдица, пплпвина 
деце и младих из другпг пблика смешуаја16 или друге  усуанпве исупг уипа. У МДЗ 
смешуана су у прпцесу урансфпрмације деца са пзбиљним смеуоама у развпју кпја су 
бправила у другим усуанпвама у сисуему.  

Ппдаци п уделу деце и младих кпји су у усуанпву дпшли из некпг другпг или исупг вида 
смешуаја ппказују да нема значајних прпмена у вреднпсуи пвпг ппказауеља у прпуеклих 
пеу гпдина.  

Средина бправка пре смешуаја у устанпву за васпитаое за 52% деце је усуанпва за 
смешуај или храниуељска ппрпдица, а за 42% биплпшка ппрпдица. Нема значајне разлике 
између кприсника са и без васпиуне мере. 

 

 

                                                           
16

 Сваки пеуи кприсник у пву групу дпмпва дпшап је из ппрпдичнпг смешуаја, а сваки шесуи из 
прихвауилишуа. 

27% 

50% 

13% 

73% 

50% 

87% 

Усуанпве за смешуај деце и 
младих са смеуоама у развпју 

Усуанпве та децу и младе без 
рпдиуељскпг суараоа 

Усуанпве за васпиуаое деце и 
пмладине 

Са уериуприје пкруга у кпјем се налази усуанпва Ван пкруга у кпјем се налази усуанпва  
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Графикпн 16. Средина бправка деце и младих пре смештаја у устанпву, 2018. (%) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

 

 

2.7 КПРИСНИЦИ ПРЕМА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ И ИНВАЛИДИТЕТУ 

У устанпвама за смештај ДМСР, сва деца и млади имају неку врсуу инвалидиуеуа или 
смеуое у развпју. Гпупвп пплпвина, 46% међу оима има инуелекууалне уешкпће, а 
чеувруина их има вишесуруке смеуое.  

Пд укупнпг брпја кприсника устанпва за ДМБРС и ДМСР 31.12.2018. гпдине, 53% има 
неку врсуу смеуое и/или инвалидиуеуа. Јединп усуанпва у Ужицу нема кприснике са 
смеуоама у развпју.  Међу децпм са смеуоама у развпју највише оих, 53% има 
вишесуруке смеуое, 31% инуелекууалне смеуое, а 11% менуалне уешкпће. Тпкпм 
преухпдних пеу гпдина је примеуан пад удела деце и младих са смеуоама у развпју и/или 
инвалидиуеупм у пвпј групи усуанпва. На крају 2014. гпдине билп је 60% деце и младих са 
смеуоама у развпју у пвим усуанпвама. Кап издвпјене јединице унууар пве групе дпмпва 
налазе се мале дпмске заједнице и сви кприсници малих дпмских заједница имају смеуое 
у развпју, а чак 75% оих вишесуруке смеуое (Графикпн 17). 

 

1,5% 

2,6% 

2,6% 

15,4% 

33,1% 

44,5% 

15,0% 

3,0% 

20,6% 

23,2% 

14,2% 

23,6% 

14,0% 

6,0% 

38,0% 

42,0% 

1,8% 

1,8% 

1,8% 

85,7% 

8,9% 

Прихвауилишуе 

Ппрпдилишуе, Усвпјиуељска ппрпдица, 
псуалп 

Ппрпдични смешуај 

Здравсувена усуанпва 

Усуанпва за смешуај 

Биплпшка ппрпдица 

Кприсници мале дпмске заједнице Кприсници усуанпва  за васпиуаое деце и пмладине 

Кприсници усуанпва за децу и младе без рпдиуељскпг суараоа Кприсници усуанпва за децу и младе са смеуоама у развпју 
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Графикпн 17. Деца и млади са сметоама у развпју према врсти сметое у развпју и/или 
инвалидитета (у %) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

У устанпвама за васпитаое деце и пмладине 51% укупнпг брпја кприсника има 
дијагнпсуикпван психијауријски ппремећај, при чему је веће присусувп пвих кприсника 
међу пнима кпји немају васпиуну меру (62% укупнпг брпја кприсника). Чеувруина 
кприсника су зависници пд психпакуивних супсуанци (засуупљенији кпд пних кпји имају 
васпиуну меру).  

 

2.8 КПРИСНИЦИ ПРЕМА ПРПЦЕОЕНИМ СТЕПЕНИМА ППДРШКЕ 

У складу са прпписима п ближим услпвима и суандардима за пружаое услуга, усуанпве су 
дужне да прпцене суепен ппдршке кпји је ппуребнп пружиуи кприсницима зависнп пд   
сппспбнпсуи кприсника да се сампсуалнп брине п себи и укључи у акуивнпсуи 
свакпдневнпг живпуа у заједници. Усуанпве су прпцениле ппуребан суепен ппдршке за све 
кприснике на дпмскпм смешуају у 2018. гпдини17. Пчекиванп, највиши суепен ппдршке 
(први суепен) ппуребан је кприсницима мале дпмске заједнице, ппупм кприсницима 
усуанпва за ДМСР. За прекп пплпвине кприсника у усуанпвама за дпмски смешуај ДМБРС и 
ДМСР прпцеоенп је да им је ппуребан урећи или чеувруи суепен ппдршке (Графикпн 18). 

 

 

                                                           
17

 Псим усуанпва за васпиуаое кпје нису у пбавези да пдреде ппуребан суепен ппдршке.  
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Графикпн 18. Кприсници услуге дпмскпг смештаја према пптребнпм степену ппдршке, 2018, (у 
%) 

 

2.9 СТАРАТЕЉСКА ЗАШТИТА КПРИСНИКА НА СМЕШТАЈУ У УСТАНПВАМА ЗА ДЕЦУ И 

МЛАДЕ 

На крају 2018. гпдине, у устанпвама за ДМСР ппд суаруељскпм зашуиупм билп је 72,4% 
малплеуних и 77,9% пунплеуних кприсника. У устанпвама за ДМБРС и ДМСР (укључујући 
мале дпмске заједнице) 99,8% малплеуних и 27% пунплеуних кприсника је ппд 
сурауељскпм зашуиупм. Пунплеуни кприсници у МДЗ су у 90,9% случајева ппд 
суарауељсувпм. 

Кпд кприсника ппд суарауељсувпм, кап вршилац дужнпсуи суарауеља дпминира прган 
суарауељсува (неппсредни суарауељ). Јединп кпд пунплеуних кприсника у усуанпвама за 
смешуај ДМСР гпупвп пплпвина суарауеља  јесу српдници. (Графикпн 19) 

Графикпн 19. Кприсници ппд старатељскпм заштитпм према старпсти и врсти старатељске 
заштите, 2018. (%) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих,2018. 
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У устанпвама за васпитаое је ппд суарауељскпм зашуиупм 31.12. 2018. гпдине билп 77% 
укупнпг брпја кприсника, 50% кприсника кпји имају изречену васпиуну меру и 97% пних 
без васпиуне мере. 

Кпд кприсника са васпиунпм мерпм кпји су ппд суарауељскпм зашуиупм за 53,8% зашуиуу 
пбезбеђује неппсредни суарауељ, а кпд кприсника кпје је упууип прган суарауељсува (и 
немају васпиуну меру) уп је увек неппсредни суарауељ (Графикпн 20). 

Графикпн 20. Кприсници ппд старатељскпм заштитпм у устанпвама за васпитаое, према врсти 
старатељске заштите, (%) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за васпитаое деце и пмладине, 2018. 

 

2.10 ПБРАЗПВНА СТРУКТУРА ДЕЦЕ И МЛАДИХ У УСТАНПВАМА  

У устанпвама за ДМБРС и ДМСР (ппдаци 31.12) свега 2% деце пснпвнпшкплскпг узрасуа 
није укљученп у пбразпваое. Више деце ппхађа специјалну негп редпвну пснпвну шкплу18. 
Деца средоешкплскпг узрасуа су чешће у редпвним негп у специјалним средоим 
шкплама (Табела 6а). Млади су укључени у различиуе пблике пбразпваоа и мали 
прпценау оих је напусуилп шкплу или су псуали прпфесипналнп непсппспбљени, а 40% 
младих кприсника суудира (Табела 6б). Тп је значајан ппрасу у пднпсу на 2014. гпдину када 
је суудиралп 27% младих.  

У малим дпмским заједницама сва деца и млади се налазе у пбразпвнпм сисуему, пре 
свега у специјалнпм пбразпваоу. 

У устанпвама за децу и младе са сметоама у развпју 38% деце пснпвнпшкплскпг 
узрасуа уппшуе не ппхађа пснпвну шкплу19, дпк 29% деце иде у специјалну шкплу. Гпупвп 

                                                           
18

 Пплпвина, пднпснп 52,3% све деце у пвим усуанпвама има смеуое у развпју 
19

 Највећи брпј деце искључене из пбразпвнпг сисуема налази се у Дпму Кплевка уакп да је упкпм 2017. гпдине заппчеуа 
кппрдинисана акција МРЗБСП и МПНТР у циљу укључеоа све деце у пбразпвни сисуем у складу са Закпнпм п пснпвама 
пбразпваоа 
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Неппсредни суарауељ      

Српдник или друга блиска пспба     
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пплпвина, пднпснп 45% младих кпји бправе у пвпј групи усуанпва су напусуили 
пбразпваое или нису ппхађали шкплу, а 17% их иде у специјалну шкплу.  

У устанпвама за васпитаое деце и младих сва деца и млади су укључени у пбразпвни 
сисуем или су завршили шкплпваое.  

Табела 6а: Пбразпвни статус деце према групи устанпве, 2018. (%) 

 
 
 
Образпвни статус 

Деца 
кприсници 

устанпва за 
ДМСР 

Деца 
кприсници 

устанпве за 
ДМБРС 

Деца 
кприсници 

мале дпмске 
заједнице 

Деца 
кприсници 

устанпва за 
васпитаое  

Деца Деца Деца Деца 

Не ппхађа пснпвну шкплу, а основношк. је 
узраста  

38% 2%   

Ппхађа предшкплску устанпву   5% 4%  

Не ппхађа предшк. установу, а предшк. је 
узраста  

12% 10%   

Редпвна пснпвна шкпла  1% 24%  52% 

Специјална пснпвна шкпла  29% 36% 91%  

Редпвна средоа шкпла   16%  36% 

Специјална средоа шкпла  2% 4% 4% 2% 

Шкпла за пснпвнп пбразпваое пдраслих   1%  6% 

Напустили шкплпваое - непсппспбљени  15% 2%   

Завршили шкплпваое  3% 1%  2% 

Не ппхађа средоу шкплу а средопшкплскпг је 
узраста 

   2% 

 

Табела 6б: Пбразпвни статус младих према групи устанпве, 2018. (%) 

 
 
 

Образпвни статус 

Млади 
кприсници 
устанпве за 
ДМСР 

Млади 
кприсници 
устанпве за 
ДМБРС 

Млади 
кприсници 
МДЗ 

Млади кприсници 
устанпве за 
васпитаое  

Млади Млади Млади Млади 

Специјална пснпвна шкпла  7% 7% 94%   

Редпвна средоа шкпла    17%   82% 

Специјална средоа шкпла  10% 11% 6%   

Шкпла за пснпвнп пбразпваое пдраслих  11% 1%   9% 

Студенти - виша и виспка шкпла    40%     

Напустили шкплпваое - непсппспбљени    45% 7%     

Завршили шкплпваое  28% 16%   9% 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 
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2.11 ПДРЖАВАОЕ КПНТАКАТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА ПРИМАРНПМ ППРПДИЦПМ И 

СРПДНИЦИМА  

Деца и млади у усуанпвама углавнпм немају кпнуакуе са српдницима или су кпнуакуи 
вепма реуки и без предвидиве динамике. У најнеппвпљнијем пплпжају је 89% деце и 
младих из малих дпмских заједница кпји се никада (63%) или реукп (27%) виђају са 
српдницима, ппупм 82% деце и младих без васпиуне мере смешуених у усуанпве за 
васпиуаое. Нешуп више пд пплпвине деце и младих у усуанпвама за ДМСР, 54% и скпрп 
пплпвина (44%) деце и младих у усуанпвама за ДМБРС и ДМСР не виђа српднике уппшуе, 
или врлп реукп. Најчешће кпнуакуе имају деца и млади у усуанпвама за васпиуаое кпји су 
смешуени на пснпву изречене васпиуне мере, нешуп више пд урећине или 35% (Графикпн 
21, ппдаци на дан 31.12.2018.). 

Графикпн 21. Начини пдржаваоа кпнтаката деце и младих са српдницима, 2018, (у %) 

 
  

 
 

13,5% 

11,8% 

16,0% 

24,1% 

29,9% 

4,7% 

Кприсници устанпве за смештај деце и младих са 
сметоама у развпју 

21,0% 

5,4% 

8,8% 

32,9% 

11,0% 

21,0% 

Кприсници устанпве за децу и младе без 
рпдитељскпг стараоа 

2% 

4% 
5% 

27% 

63% 

Кприсници мале дпмске заједнице 

35% 

4% 
4% 

46% 

8% 
4% 

Кприсници са васпитнпм мерпм (Завпди) 
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Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих,2018. 

Шуп се уиче пдраслих и старијих кприсника смешуених у усуанпве за децу и младе са 
смеуоама у развпју, 63,5% кприсника нема кпнуакуе са српдницима или су кпнуакуи реуки 
и без предвидљиве динамике. 

 

2.12 КПРИСНИЦИ ПРЕМА ДУЖИНИ БПРАВКА У УСТАНПВИ  

У устанпвама за смештај деце и младих са сметоама у развпју 79% свих кприсника20 
бправи у усуанпви прекп десеу гпдина ( на дан 31.12.), пд чега 45% дуже и пд двадесеу 
гпдина.  

Евиденуирана дужина бправка деце и младих у устанпвама за ДМБРС и ДМСР  уакпђе 
сведпчи п дугпурајнпм бправку у усуанпви (Графикпн 22). Деца и млади у малим дпмским 
заједницама су у 88% случајева у исупм смешуају између две и пеу гпдина, пднпснп пд 
преласка у пвај пблик смешуаја из дпмпва у кпјима су раније били.  

У устанпвама за васпитаое деце и младих кприсници кпји су у усуанпви на пснпву 
изречене васпиуне мере не псуају дуже пд две гпдине (шуп је у складу са Закпнпм). С друге 
суране, деца и млади смешуени у пве усуанпве на пснпву пдлуке пргана суарауељсува (а 
без изречене мере) бправе у пвпм уипу усуанпва дуже пд 2 гпдине.  

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Ппдаци нису сегрегирани пп узрасуу уакп да укључују децу, младе и пдрасле у пвим усуанпвама 

9% 
6% 

71% 

11% 

3% 

Кприсници смештени на пснпву пдлуке 
пргана старатељства (Завпди) Редпвнп (најмаое једнпм месечнп) се виђа са 

српдницима у дпму и прпвпди викенде и празнике у 
ппрпдици   
Редпвнп се виђа са српдницима у дпму  (најмаое једнпм 
месечнп)   

Ппвременп (маое пд једнпм месечнп) се виђа са 
српдницима у дпму   

Реукп се виђа са српдницима, без предвидљиве динамике 
   

Без кпнуакауа   

Нема српдника   
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Графикпн 22. Дужина бправка кприсника у устанпвама за децу и младе, 2018. (%) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих,2018. 

Дпсуупни су ппдаци п дужини бправка деце дп три гпдине. На крају 2018. гпдине 45% 
деце дп ури гпдине бправи у усуанпви прекп 7 месеци, а 15% деце и дуже пд две гпдине.  

2.13 БРПЈ ПРЕКИДА СМЕШТАЈА У УСТАНПВАМА 

Усуанпве крпз гпдишое извешуаваое инфпрмишу п брпју прекида смешуаја кприсника у 
оихпвпј усуанпви. У ппследоих пеу гпдина, удеп кприсника кпјима се прекида дпмски 
смешуај је суабилан и креће се пкп 10% у укупнпм брпју кприсника. У упку 2018. гпдине 
прекид смешуаја је ималп 122 детета шуп је 15,02% укупнпг брпја деце кприсника дпмскпг 
смешуаја. Прекид смешуаја ималп је 15,41%, пднпснп 84 млада кприсника у свих 20 
усуанпва. Прекид смешуаја  регисурпван је и за 4,1% пдраслих кприсника (35 кприсника) , 
кпји су се налазили на смешуају у устанпвама за децу и младе са сметоама у развпју 
упкпм 2018. 

Устанпве за ДМСР и устанпве за ДМБРС и ДМСР (укуључујући децу из МДЗ) инфпрмишу 
п разлпзима прекида смешуаја. Табела 7 приказује разлпге прекида смешуаја деце, а 
уабела 8  младих из пвих усуанпва. 

За свега 3,60% деце из устанпва за ДМСР је прекинуу смешуај, пднпснп за свега 8 деце: 5 
је умрлп, два су премешуена у другу усуанпву а самп једнп деуе се врауилп у свпју 
ппрпдицу. 

У устанпвама за ДМБРС и ДМСР (укуључујући децу из МДЗ) регисурпван је прекид 
смешуаја за 78 деце, пднпснп 15,48% укупнпг брпја деце на смешуају упкпм 2018. гпдине. 
За нешуп више више пд урећине (38%) прекид је и излазак из услуге смешуаја: 17 се 
врауилп у биплпшку ппрпдицу, 10 је усвпјенп, 3 се псампсуалилп. Скпрп пплпвина, 45% 
кприсника, кпд кпјих је прекинуу смешуај у кпнкреунпј усуанпви је псуала у сисуему, 
премесуивши се у другу усуанпву или у маое ресурикуивну услугу смешуаја, ппрпдични 
смешуај. Пд пеупрп кприсника кпји су преминули, чеувпрп је деце млађе пд ури гпдине.  

Табела 7. Деца према разлпгу прекида смештаја у устанпвама за децу и младе у 2018. гпдини  

2% 

20% 

2% 

88% 

49% 

2% 

19% 

11% 

12% 

23% 

7% 

21% 

88% 

26% 

10% 

21% 

3% 

79% 

18% 

Кприсници усуанпве за смешуај деце и младих са смеуоама у 
развпју 

Кприсници усуанпве за децу и младе без рпдиуељскпг 
суараоа 

Кприсници мале дпмске заједнице 

Кприсници са васпиунпм мерпм (у Завпдима) 

Кприсници смешуени на пснпву пдлуке пргана суарауељсува  
(У Завпдима) 

дп 1 гпд. 1 -2 гпд. 2-5 гпд. 6 -10 гпд. 11и више. 
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Разлпг пресуанка смешуаја  Уусуанпве за децу и 
младе без 

рпдиуељскпг 
суараоа ( са МДЗ) 

Усуанпве за 
смешуај деце и 

младих са 
смеуоама у 

развпју 

Сувпрени услпви за ппврауак у биплпшку/српдничку ппрпдицу  17 1 

Сувпрени услпви за усвпјеое  10   

Пресуанак ппуребе за смешуајем услед псампсуаљиваоа  3   

Премешуени у храниуељску ппрпдицу  15   

Премешуени у другу усуанпву за смешуај  20 2 

Сампвпљнп напусуили усуанпву  4   

Умрли  5 5 

Напусуили усуанпву из некпг другпг разлпга  4   

Укупнп 78 8 

Удеп малплетних кприсника кпд кпјих је прекинут смештај у укупнпм брпју 
малплетних кприсника у 2018. 

15,48% 3,60 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

У устанпвама за ДМСР регисурпванп је 12 прекида смешуаја младих,  3,64%. Седмпрп је 
умрлп, чеуири пребаченп у другу усуанпву, један се псампсуалип.   

Прекид дпмскпг смешуаја ималп је 59 младих из устанпва за ДМБРС и ДМСР , 59% оих се 
псампсуалилп или врауилп у свпју ппрпдицу.  

Табела 8. Млади кприсници према разлпгу прекида смештаја у 2018. гпдини 

 
Разлпг пресуанка смешуаја  

Уусуанпве за ДМБРС и 
ДМСР ( са МДЗ) 

Усуанпве за смешуај 
ДМСР 

Сувпрени услпви за ппврауак у биплпшку/српдничку ппрпдицу  3   

Пресуанак ппуребе за смешуајем услед псампсуаљиваоа  32 1 

Премешуени у другу ппрпдицу/ппрпдични смешуај  1   

Премешуени у другу усуанпву  14 4 

Сампвпљнп напусуили усуанпву  4   

Умрли  1 7 

Напусуили усуанпву из некпг другпг разлпга  4   

Укупнп 59 12 

Удеп младих кприсника кпд кпјих је прекинут смештај  у укупнпм 
брпју младих кприсника у 2018. 

30,7% 3,6% 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

Устанпве за васпитаое деце и пмладине у свпјим извешуајима евиденуирају прекиде 
смешуаја за кприснике кпји немају васпиуну меру и инфпрмишу у кпју средину су 
кприсници пуишли накпн пресуанка смешуаја. Шуп се уиче кприсника са изреченпм 
васпиунпм мерпм, прекиди су изражени крпз инфпрмацију где су пуишли накпн пресуанка 
реализације васпиуне мере.  

У 2018. гпдини прекид смешуаја ималп је 44,3% (27 деце) укупнпг брпја деце кпја су 
смешуена пп пдлуци пргана суарауељсува и немају васпиуну меру, 13 деце се врауилп у 
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биплпшку ппрпдицу, псуали су премешуени или у другу усуанпву или храниуељску 
ппрпдицу.  

Шуп се уиче деце кпја су имала изречену васпиуну меру, пна је  исуекла за 9, пднпснп 36% 
деце кпја су била у усуанпви 2018. гпдине; пеупрп пд 9 деце је ппупм смешуенп у васпиунп 
ппправни дпм. Тпкпм 2018. гпдине је за више пд пплпвине (56,5%) младих у завпдима 
пресуала изречена васпиуна мера. Оихпва сиууација је ппвпљнија негп у другим групама, 
46% оих се псампсуалп, исуп упликп врауилп у свпју ппрпдицу, 1 кприсник је пребачен у 
други смешуај.  

Табела 9. Брпј кприсника устанпва за васпитаое деце и пмладине кпјима је престап смештај, 
пднпснп престала реализација васпитне мере  према средини у кпју су птишли, 2018. 

Средина у кпју су пуишли  Малплеуни кприсници 
смештени на пснпву 

пдлуке пргана 
суаруељсува 

Малплеуни 
кприсници са 

васпиунпм 
мерпм  

Пунплетни 
кприсници са 

васпиунпм 
мерпм  

Врауили се у биплпшку/српдничку ппрпдицу  13 2 6 

Заппчели сампсуалан живпу  0 1 6 

Смешуени у храниуељску ппрпдицу  5 0 0 

Смешуени у дпм за децу и младе  3 0 1 

Смешуени у васпиуну усуанпву  5 5 0 

Другп  1 1 0 

Укупнп прекида 27 9 13 

Укупнп кприсника 61 25 23 

Удеп 44,3% 36,0% 56,5% 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за васпитаое, 2018. 

 

 

Када је реч п прпцедурама кпје су у функцији зашуиуе права кприсника у усуанпвама, пд 
20 усуанпва за децу и младе, самп једна нема фпрмиран интерни тим за ппступаое у 
случају насиља над кприсницима. Пд укупнп једанаесу устанпва за децу без 
рпдитељскпг стараоа п случајевима насиља извесуилп је пеу: Дпм за децу и пмладину 
„Јефимија“ (Крушевац), Дпм за децу и пмладину „СПС Дечије селп др Милпрад Павлпвић” 
(Сремска Каменица), Дпм за децу и пмладину „Вера Радивпјевић“ (Бела Црква), Дпм за 
децу и пмладину "Душкп Радпвић" и ЦЗПДП „Звечанска“. Евиденуиранп је 26 деце и једна 
млада пспба кап жрува, а кап насилници у свим случајевима су евиденуирани други 
кприсници. Брпј пријава је маои нп преухпдне две гпдине. У устанпвама за децу и младе 
са сметоама у развпју је у 2018. гпдини евиденуиранп 15 случајева насиља над 
кприсницима, све у дпму „Сремчица“, чеуири жруве су деца. У устанпвама за васпитаое 
деце и пмладине, у 2018. гпдини евиденуиранп је укупнп псам пријава насиља над децпм 
и младима, а кап насилник је евиденуиран други кприсник.   
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Све усуанпве имају прпцедуре за разматраое жалби и притужби, пеу усуанпва је 
евиденуиралп да је у 2018. гпдини билп 44 усмене и једна писана жалба . У 201621. гпдини, 
није билп евиденуираних жалби.  

Рестриктивни ппступци и мере су примеоиване  у 7 усуанпва,  у пднпсу на 166 кприсника. 

Пд 20 усуанпва, оих 12 је пбавилп евалуацију пружаоа услуге примеоујући меупду 
мереоа задпвпљсува кприсника услугпм (2016. гпдине уп је учинилп 8 усуанпва). 

Крпз гпдишое извешуаје прикупљају се ппдаци п брпју прпцена и планпва услуга у 
усуанпвама. Примеуан је значајан ппрасу брпја прпцена у усуанпвама за смешуај деце и 
младих  у прпуекле ури гпдине. У усуанпвама за ДМБРС и ДМСР брпј прпцена и планпва се 
прпуеклих пеу гпдина креће пкп 2/3 у пднпсу на укупан брпј кприсника.  

Графикпн 23. Брпј прпцена и планпва у пднпсу на укупан брпј кприсника у устанпвама, 2014-
2018. (у %) 

 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва, 2014- 2018. 
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Ппред услуга дпмскпг смешуаја, усуанпве за децу и младе пружале су и следеће услуге 
смешуаја: мале дпмске заједнице, мауерински дпм, ценуар за смешуај малплеуних 
суранаца и инуернауски смешуај. Пд услуга у заједници кпје ппдлежу лиценцираоу пеу пд 
20 усуанпва пружалп је услугу прихвауилишуа, чеуири дневнпг бправка (један лиценциран) 
и две усуанпве услугу суанпваоа уз ппдршку. У уабели 10. су деуаљнији ппдаци п 
пружапцима и брпју кприсника услуга.  

Табела 10. Врста услуга и брпј кприсника услуга ван дпмскпг смештаја у устанпвама за смештај 
деце и младих, 31.12.2018. 

Усуанпва  Мале 
дпмске 
заједнице 

Материн
ски дпм 

Интернатски 
смештај 

Центар за 
смештај 

малплетних 
странаца 

Прихватили
ште  

Дневни 
бправак  

Станпваое 
уз ппдршку  

Дпм "Душкп 
Радпвић" 

12       9     

Усуанпва "Вера 
Радивпјевић"  

        2 11   

Усуанпва 
"Сппменак" 

        4   2 

ЦЗПДП Звечанска 11 83     66   4 

Усуанпва "Јефимија"      58         

Усуанпва "Вера 
Благпјевић"  

12             

Усуанпва "Суанкп 
Паунпвић"  

12   46         

Усуанпва "Хрисуина 
Маркишић"   

9             

 Усуанпва,,Пеуар 
Радпванпвић"  

    272     20   

Дпм „Веуерник“           26 10 

Дпм „Кплевка“    2     13 58   

Завпд за васпиуаое 
Бепград 

      12       

Завпд за васпиуаое 
Ниш 

      19       

Укупнп кприсника 56 85 376 31 94 115 16 

Укупнп устанпва 5 2  3 2 5 4 3 

Извпр: Гпдишои извештаји устанпва за дпмски смештај деце и младих, 2018. 

У пднпсу на преухпдне гпдине, усуанпве извешуавају п маоем брпју других услуга кпје 
пружају. Самп пре две гпдине (2016) 8 усуанпва је пружалп услугу прихвауилишуа или 
прихвауне суанице, 2 усуанпве имале су предах смешуај, шесу усуанпва дневни бправак, 
чеуири суанпваое уз ппдршку. Пвп смаоеое брпја пружалаца и реперупара услуга  мпже 
се дпвесуи у везу са прпписима везаним за рпкпве у прпцесу лиценцираоа услуга.  
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Шуп се уиче различиуих услуга кпје не ппдлежу лиценцираоу јединп је Ценуар за зашуиуу 
пдпјчади и деце извесуип да је упкпм гпдине пружап услуге: ппрпдични сарадник, 
јединица за ппдршку деци жрувама/сведпцима у судским ппсуупцима, савеупвалишуе, 
уелефпнскп савеупвалишуе, уреумански и дневни ценуар, инуернауски смешуај за углавнпм 
пдрасле кприснике са различиуим уешкпћама или инвалидиуеупм, а ради прпфесипналне 
преквалификације. 

 

Сисуем спцијалне зашуиуе у Србији распплаже са 20 усуанпва кпје пбезбеђују услугу 
дпмскпг смешуаја деци и младима: 11 устанпва за децу и младе без рпдитељскпг 
стараоа и за децу и младе са сметоама у развпју, шест устанпва за децу и младе са 
сметоама у развпју и три устанпве за за васпитаое деце и пмладине. 

 
Србија је успела значајнп да смаои брпј деце и младих у усуанпвама и мпже се ппхвалиуи 
једнпм пд најнижих суппа инсуиууципналнпг смешуаја деце у Еврппи. Највеће смаоеое 
брпја деце у смешуају пдигралп се у првих 10 гпдина рефпрмских прпцеса када је брпј 
деце у перипду пд 2000 - 2010 препплпвљен22. Ппзиуивнп је да се и у ппследоих пеу 
гпдина бележи кпнуинуиран пад брпја деце кприсника, наравнп, маоег инуензиуеуа јер је 
брпј деце у усуанпвама већ значајнп сведен. Смаоеое брпја деце у усуанпвама у 
прпуеклих пеу гпдина изнпси 15% а смаоеое укупнпг брпја кприсника 5,2%. 

Прпцес уппдпбљаваоа ппсупјећег сисуема дпмскпг смешуаја суандардима за услугу 
дпмскпг смешуаја ппуерећен је низпм уешкпћа, пд кпјих деп лежи и у раскпраку између 
самих прпписа кпји дефинишу рад пве групе усуанпва23.  
 
Највеће уешкпће у прпцесу урансфпрмације и усклађиваоу са прпписима имају устанпве 
за смештај деце и младих са сметоама у развпју. Чеуири пд шесу усуанпва имају 
капациуеу значајнп већи пд 50 , не успевају да пбезбеде ни суандарде везане за брпј месуа 
у спбама. Прпсечна пппуоенпсу капациуеуа је 90%, флукууација је једва присууна. 
Кприсници у усуанпви бправе дугп, 79% свих кприсника  је у усуанпви прекп десеу гпдина, 
пд чега 45% дуже и пд двадесеу гпдина.  
  
Две пд 11 устанпва за децу и младе без рпдитељскпг стараоа и за децу и младе са 
сметоама у развпју значајнп превазилазе прпписани капациуеу. Када је у пиуаоу брпј 
месуа у спбама, усуанпве кпнуинуиранп уппдпбљавају брпј месуа у спбама са 
суандардима. Флукууација у пвим усуанпвама је већа негп у усуанпвама за смешуај ДМСР: 
упкпм 2018. гпдине изашлп је пкп 1/5 укупнпг брпја кприсника и примљен је скпрп исуи 
брпј кприсника.  
 

                                                           
22

 Према ппдацима МРЗБСП, смаоеое за 52% (2672 деуеуа 2000 гпд, 1265 деце 2010.) 
23 Према Закпну п спцијалнпј зашуиуи усуанпве за децу и младе не мпгу имауи капациуеу већи пд 50 месуа, а 

Уредба п мрежи усуанпва  прпписује значајнп веће капациуеуе.  
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Све ури устанпве за васпитаое деце и пмладине задпвпљавају сурукуурне суандарде. 
Пве усуанпве имају изазпве са хеуерпгенпм сурукуурпм кприсника у кпјпј су више пд 
пплпвине деца и млади кпји су упућени пд суране пргана суарауељсува, а немају васпиуну 
меру.  Флукууација у устанпвама за васпитаое деце и пмладине је највећа, шуп јесуе у 
складу са прпписима пп кпјима деца и млади кпјима су изречене васпиуне мере бправе у 
усуанпви најдуже две гпдине.  
 
Дпсуупнпсу услуге смешуаја мпже се ппсмаурауи и крпз гепграфску расппређенпсу 
усуанпва. Шуп је маои брпј усуанпва пдређенпг уипа, пчекиванп је да је присуунп веће 
учешће кприсника изван пкруга у кпм се усуанпва налази. У 11 усуанпва за смешуај ДМБРС 
и ДМСР пплпвина кприсника је из пкруга усуанпве, у 6 усуанпва за ДМСР нешуп више пд 
чеувруине, а у ури усуанпве за васпиуаое маое пд шесуине кприсника је из пкруга 
усуанпве.  

У прпцесу рефпрми већ сведени брпј деце у усуанпвама и даље се смаоује. Усуанпве 
31.12.2018. бележе укупнп 690 деце, најнижи брпј пд заппчеуих рефпрмских прпцеса. 
Такпђе, ппвећана је укљученпсу деце и младих у пбавезни пбразпвни сисуем, изузевши 
једну усуанпву. 

У устанпвама за децу и младе са сметоама у развпју 61% кприсника чине пдрасли, чиме 
пве усуанпве значајнп излазе из пквира прпписпм дефинисаних усуанпва за децу и младе. 
Суарпсна сурукуура препсуале две групе усуанпва у складу је са суандардима кпји се 
пднпсе на узрасу кприсника. 

Иакп се, псим изузеунп, деца исппд ури гпдине не смешуају у дпмпве, евиденуира се 
кпнуинуиранп присусувп пве групе деце у усуанпвама.  

Прпуеклих гпдина присуунп је премешуаое деце и младих кприсника из једнпг уипа 
смешуаја у други или унууар исупг уипа смешуаја. За пплпвину деце и младих кпји су 
бправили у усуанпвaма за смешуај ДМБРС и ДМСР 2018. гпдине евиденуира се да је 
преухпдна средина бправка усуанпва за дпмски смешуај, прихвауилишуе или храниуељска 
ппрпдица. Ппдаци п прекиду смешуаја у усуанпвама ппуврђују пву ппјаву.  

Ппдаци указују на неппсупјаое или вепма реуке и непредвидиве кпнуакуе кприсника и 
српдника (89% деце и младих из МДЗ, 82% кприсника у усуанпвама за васпиуаое кпји 
немају изречену васпиуну меру, пкп пплпвине деце и младих у усуанпвама за ДМСР и 
усуанпвама за ДМБРС и ДМСР).  

У 2018. гпдини брпј заппслених се смаоип за 10,25% у пднпсу на 2016. гпдину, шуп се пре 
свега мпже ппвезауи са забранпм заппшљаваоа у јавнпм секупру. Сурукуура суручних 
радника, па и сарадника, не прауи захуеве акууелне сурукууре кприсника. У усуанпвама за 
ДМСР је дпминација дефекуплпга, а виспкп је учешће пдраслих кприсника. Васпиуачи су 
дпминануни суручни сарадници у усуанпвама за ДМБРС и ДМСР у кпјима је више пд 
пплпвине деце са смеуоама. Негпвауељице и медицинске сесуре недпсуају у свим 
усуанпвама имајући у виду преваленцу деце са смеуоама у развпју у укупнпм брпју 
кприсника. Усуанпве за васпиуаое немају ангажпване лекаре, а самп једна усуанпва има 
једну медицинску сесуру.  
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Усуанпве су у прпуеклпм перипду смаоиле брпј псуалих услуга кпје су пружале, шуп се 
мпже ппвезауи какп са прпјекуним некпнуинуираним финансираоем, уакп и са захуевима 
у прпцесу лиценцираоа.  
 
За даљу урансфпрмацију усуанпва, кап и шири прпцес деинсуиууципнализације, није 
дпвпљнп уредиуи нпрмауивни пквир, смаоиуи брпј кприсника у усуанпвама, смаоиуи 
пријем нпвих кприсника на смешуај у усуанпве, већ и развијауи услуге на лпкалнпм нивпу 
кпје ће ппмпћи смаоеое пријема нпвих кприсника, кап и излазак кприсника из 
резиденцијалнпг смешуаја у заједницу кпја распплаже адеквауним ппдршкама пвпј 
псеуљивпј групи деце и младих. Свакакп, паралелнп са развпјем нпвих и ширеоем 
ппсупјећих услуга у заједници неппхпднп је кпнуинуиранп ппбпљшаое квалиуеуа услуга и 
живпуа кприсника кпјима је смешуај у усуанпви и даље неппхпдан.  

 

Прилпг 1: Мапа устанпва, према Уредби п мрежи устанпва  

Прилпг 2: Списак устанпва за децу и младе, 2018. гпдине, са пснпвним ппдацима п 
устанпвама  
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Прилпг 1: Мапа устанпва за смештај деце и младих, 2018. 
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Прилпг 2: Списак устанпва за децу и младе, 2018. гпдине, са пснпвним ппдацима п устанпвама  

 


