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УвоД

У оквиру пројекта „Једнакост пред законом као предуслов 
за запошљавање особа са инвалидитетом – EQUALIZER“ 
који у партнерству реализују Иницијатива за права особа са 
менталним инвалидитетом MDRI-S и Удружење за подршку 
особама ометеним у развоју „Наша кућа“ спроведено је ис-
траживање о поступцима лишавања пословне способности 
и продужења родитељског права са фокусом на поступање 
центара за социјални рад у Републици Србији. У истражи-
вању је коришћен микс-методски приступ, комбиновањем 
квантитативне и квалитативне методологије, а подаци су 
прикупљени у четири фазе:

1) У првој фази интервјуисан је пригодан узорак родитеља 
особа са менталним инвалидитетом како би се документо-
вала искуства породица особа са менталним инвалиди-
тетом са центрима за социјални рад у вези са поступком 
лишавања њиховог сина/ћерке пословне способности или 
продужења родитељског права. 

2) Друга фаза подразумевала је прикупљање статистичких 
(административних) података на основу Закона о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја. У овој фази 
истраживања креиран је упитник од 12 питања који је дистри-
буиран свим центрима за социјални рад на територији Ре-
публике Србије. Циљ овог дела истраживања био је да се 
испитају учесталост посезања за поступцима лишавања по-
словне способности/продужења родитељског права. Утвр-
дили смо укупан број особа потпуно и делимично лишених 
пословне способности као и укупан број особа над којима 
је продужено родитељско право на евиденцији центара за 
социјални рад закључно са 31. 12. 2018. Такође, испитали 
смо, колико поступака за потпуно и делимично лишавање 
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пословне способности и за продужење родитељског права 
је покренуто током 2018. године и то од стране самог Центра 
и од стране других предлагача. Утврдили смо и број правос-
нажних судских одлука о потпуном и делимичном лишавању 
пословне способности као и продужењу родитељског права 
донетих у периоду 01.01-31.12.2018. На крају, утврдили смо 
укупан број пунолетних особа које су на евиденцији ЦСР, а 
које су под непосредним и колективним старатељством. Сви 
подаци тражени су по полу и узрасту, са категоријама: млади 
(18-25 година), одрасли (26-64 године) и стари (више од 65 
година).

3) У трећој фази истраживања свим центрима упутили смо 
Упитник за запослене који је имао за циљ испитивање ставо-
ва, мишљења и пракси запослених у центрима за социјал-
ни рад у вези са поступцима продужења родитељског права 
и лишавања пословне способности особа са менталним ин-
валидитетом, као и њихове потребе за додатним обукама у 
овој области.

4) Последња фаза истраживања имала је за циљ утврђивање 
разлога за различите праксе у поступцима продужења ро-
дитељског права и лишавања пословне способности особа 
са менталним инвалидитетом које су уочене анализом упит-
ника из претходне две фазе истраживања. При одабиру цен-
тара за социјални рад са чијим запосленима ће бити оба-
вљени дубински интервјуи, водило се рачуна о равномерној 
регионалној заступљености, те да буду укључени центри из 
већих и мањих градова. 

Овај извештај организовали смо према поменутим фазама у 
истраживању. 
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ФоКУС ГрУПЕ СА роДИТЕЉИМА оСоБА 
СА МЕНТАЛНИМ ИНвАЛИДИТЕТоМ

Фокус групна дискусија реализована је са девет учесника, 
родитеља особа са менталним инвалидитетом узраста од 17 
до 40 година. Тема разговора била су искуства учесника са 
центрима за социјални рад у вези са поступком лишавања 
пословне способности њиховог сина/ћерке или продужења 
родитељског права. Циљ је био да се документују: поступци 
представника центара за социјални рад у контексту лиша-
вања пословне способности или продужења родитељског 
права, информације које су давали родитељима и имплицит-
не поруке које су им слали како би се дубље разумели раз-
лози због којих центри за социјални рад и даље препоручују 
и подстичу родитеље/старатеље да покрену процедуре које 
су у супротности са међународним стандардима и конвен-
цијама.

Од девет учесника, троје, чија деца ускоро навршавају 18-ту 
годину живота је недавно први пут добило информације о 
поступцима лишавања пословне способности и продужења 
родитељског права, а преосталих шесторо учесника о томе 
је било информисано када су њихови синови/ћерке имали 
18-19 година. Од њих шесторо, четворо је својевремено или 
продужило родитељско право или покренуло поступак за ли-
шавање пословне способности сина/ћерке. Самим тим што 
учесници имају децу различитог узраста и што су о овим 
поступцима чули у различита времена од различитих осо-
ба, њихова искуства су се неминовно разликовала, што нам 
је омогућило да разумемо разноврсност поступака и порука 
центара за социјални рад. Уз то, неки од учесника су врло 
активни у удружењима родитеља, те су могли да са нама 
поделе и искуства других родитеља.
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Када бисмо на самом почетку покушали да сумирамо одго-
воре учесника на питање о томе како су представници цен-
тара за социјални рад информисали родитеље о поступцима 
лишавања пословне способности и продужења родитељског 
права и како су им образлагали значај ових мера, могли бис-
мо рећи да наши саговорници описују два типа искуства 
која се разликују спрам мотива за који се претпоставља 
да стоји у основи поступака представника центара за со-
цијални рад. Тако за први тип искуства са запосленима из 
центара можемо везати незаинтересованост запослених за 
судбину корисника, неосвешћеност по питању Конвенције о 
правима особама са инвалидитетом и добрих пракси у пос-
тупању и последичну инертност запослених који настављају 
да поступају по уиграним, застарелим сценаријима, што је 
у неким случајевима удружено са иступањем из позиције 
моћи. Доминантан мотив у другом типу искуства предста-
вља, како наши саговорници претпостављају, материјална 
корист. Ниједан од наших саговорника није имао личног ис-
куства са представницима центара који су имали други тип 
мотива, али су нам навели бројне примере за које су сазнали 
из своје непосредне околине или кроз умрежавање са разли-
читим удружењима.

Најчешћи тип искуства, који су „на својој кожи“ осетили наши 
саоворници, подразумевао је да представници центара за 
социјални рад нису уопште образлагали зашто је добро 
или лоше да родитељи покрену поступак за лишавање по-
словне способности или продужење родитељског права, већ 
су наступали са ставом „Тако се мора“. Родитељи објашња-
вају да су се осећали као да су стављени пред свршен чин, 
као да немају избора јер се ове мере „подразумевају“, да не 
постоји алтернатива. Тврде да су чак и када би питали за 
детаљније образложење зашто се то мора, добијали врло 
штуре, опште одговоре и уз њих имплицитну поруку како ће 
родитељи, уколико одбију предложени поступак, ускратити 



9

Овај пројекат финансира
Европска унија

нека права свом сину/ћерки и како не воле довољно своје 
дете. Неки родитељи причају о томе како су се представници 
центара за социјални рад служили одређеним видом застра-
шивања, односно саопштавали су негативне последице тога 
уколико родитељи не лише дете пословне способности или 
уколико не продуже родитељско права, а које, при том, како 
су родитељи касније сазнали из удружења – нису законски 
основане. Типичне поруке су биле да ће син/ћерка изгуби-
ти право на пензију, изгубити право на дневни боравак, из-
губити право на туђу негу и помоћ или да ће, у случају да 
изврши неко кривично дело, одговарати пред законом исто 
као и било која друга особа. Дакле, доминирао је наратив о 
томе да ће особи, уколико се не лиши пословне способно-
сти, бити ускраћена нека права која јој од државе следују. 
Оваквим порукама представници центара изазивали су код 
родитеља осећај изгубљености, страха и осећање криви-
це – као да одбијајући да дете лише пословне способности 
они раде нешто лоше по њега, било тако што га (наводно) 
лишавају одређених права, било што га стављају у „милост 
и немилост несавесне родбине“. Неки су се служили чак и 
(правно неоснованим) застрашивањем како би придобили 
родитеље да их послушају, а сви су наступали из позиције 
„моћи“ имплицитно шаљући поруку да су корисници „мали“, 
„неодговорни“ или „неподобни“, а да су они, као репрезенти 
државе ту да их „заштите“ (па чак и од њих самих) и „учине 
им“ (оно што им заправо по закону припада) јер иначе ништа 
„не може и не сме“, како је један отац рекао. 

Наступање из позиције ауторитета који има легитимну 
моћ, а који не пружа довољно информација родитељима и 
само указује на могуће негативне последице по дете и по-
родицу (нпр. лишавање права која им законски припадају, 
невезано за ове поступке), удружено са изостанком мреже 
подршке родитељима, изазивао је код родитеља и дезори-
јентисаност, страх и кривицу, што је све скупа доводило до 
тога да послушају представанике центра. 
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Ниједан од наших саговорника, без обзира на наратив са 
којим се сусрео, није доживљавао јаке притиске (инсис-
тирање, претње), већ је притисак који су осетили био више 
индиректан. Уз то, у центру им нису предочили све алтерна-
тиве и могућности, већ су им предлагали ону за коју су сма-
трали да се „подразумева“ и плашили их тиме да ће остати 
без одређених права. На питање о томе зашто мисле да су 
запослени у центру тако наступали, наши саговорници од-
говарају да је то вероватно због њихове неосвешћености и 
инертности („јер се тако ради последњих двадесет година“), 
као и негативних ставова у вези са особама са менталним 
инвалидитетом. Један отац је изнео и мишљење да је то због 
тога што радници центара наступају из позиције моћи, некога 
ко „штити државу од грађана“. 

Дешавало се и да представник центра наступи из позиције 
некога ко брине о кориснику, ко хоће да га заштити од 
„несавесне родбине“ и да обезбеди да се о њему неко (им-
плицитно – добронамерни центар за социјални рад) брине 
једног дана када родитељу умру. Када се сагледа шира 
слика, посебно се истиче несагласје између поруке коју 
представници центара за социјални рад упућују: „Држава 
хоће вас да заштити“ и начина на који би заправо реализо-
вали заштиту корисника која се своди на смештање особе 
са менталним инвалидитетом у дом. Ово несагласје, можемо 
чак рећи и парадокс, детаљније је описано у наставку: 

Мајка сина од 34 година: „Ја сам имала конкретан разговор са 
центром за социјални рад непосредно пре пунолетства сина и 
они су предложили да продужимо родитељско право. Ја сам пи-
тала, ’Па добро, зашто?’ а они су одговорили да желе да га заш-
тите од несавесне родбине која би га једног дана могла избацити 
на улицу. Кад сам питала како би га то они штитили, она ме је 
погледала и рекла ’Па ми имамо домове’ А ко каже да ја желим 
дом? Каква је то заштита? Мој син је већ имао очеву пензију и 
туђу негу и помоћ. Никаква му права нису укинута тиме што сам 
ја одбила да продужим родитељско право.
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Будући да се родитељи свакодневно сусрећу са бројним 
препрекама (а тиме, и индиректним притисцима) при оства-
ривању одређених права, некада се чини једноставнијим 
решењем да се дете са инвалидитетом лиши пословне спо-
собности, односно да се над њим продужи родитељско пра-
во. Па чак и када је дете већ лишено пословне способности, 
запослени у центру за социјални рад захтевају велику ад-
министрацију и правдања трошења новца који припада ко-
риснику, а да се при том не интересују за добробит те особе, 
како кажу наши саговорници – „Ни не питају како је“. Овим 
искуствима заједничко је то да је изостало било какво инфо-
рмисање о томе шта те мере подразумевају, односно које не-
гативне последице по особу са менталним инвалидитетом и 
по породицу може имати лишење пословне способности или 
продужење родитељског права. Сви учесници су се сложили 
у томе да им нико из центра за социјални рад није објас-
нио разлику између потпуног и делимичног лишавања 
пословне способности и продужења родитељског права. 
Саговорници су известили да знају за само два примера 
особа које су успеле да поврате пословну способност својој 
деци, пре свега, захваљујући томе што су наишле на особе 
у центру које су желеле да их саслушају и које су показале 
разумевање.

Иако сами нису имали таква искуства, поједини наши са-
говорници испричали су и о случајевима када је постојала 
сумња да центар за социјални рад (или одређен појединац 
запослен тамо) настоји да за себе прибави корист тиме 
што ће некога лишити пословне способности. Тако наши 
саговорници описују примере у којима су постојали покушаји 
да се дође до стана родитеља особе за менталним инвали-
дитетом након смрти родитеља или до стана у коме је живе-
ла особа са менталним инвалидитетом њеним смештањем 
у дом. За наше учеснике остаје отворено питање да ли иза 
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ових случајева постоји нека дирекција од органа стара-
тељства како би једног дана постојала шанса да центар дође 
у посед имовине или је реч о организованој групи појединаца 
при центрима који гледају да, злоупотребљавајући свој поло-
жај и моћ, дођу до личне користи.

Мајка сина од 40 година: Када родитељи оду у центар за социјал-
ни рад прво их питају шта имају од имовине, да ли имају акције. 
Те две ствари су на првом месту. […] Ставе имовину под хипо-
теку, сместе особу у дом и та имовина служи као гаранција за 
давања која држава има у току ’бриге’ о тој особи.

Мајка сина од 34 године: Док му [младићу са менталним инва-
лидитетом] је отац био болестан, почела је прича по центру за 
социјални рад и по болници у којој је отац лежао, код социјалног 
радника на геријатрији, већ су се распитивали које некретнине 
отац има и које су могућности да се дође до стана. […] Знали су 
да је син са менталним инвалидитетом, али нису питали ‘Где је 
он, шта је са њим, дајте да га збринемо...’ Мени је отац причао 
да је социјална радница већ записала адресу и отишла да види 
какав је стан. Она га је убеђивала да са њом направи уговор, 
да га она пази док је болестан, а њој да остане стан. Ми смо 
отишли у ЦСР да то пријавимо, они су рекли ‘Па знате, није то 
можда баш тако’. Док је постојала могућност да се лови у мутном, 
просто нико није бирао средства како да заплашене родитеље 
или родбину натера на погрешан корак. […] Дешавало се да се 
у дневном боравку одједном појаве социјални радници, да тарге-
тирају људе који имају једног родитеља и који су добростојећи. И 
креће нека ’брига’ о њима – питају ’Како се осећаш, шта ти мама 
ради?’ А то је притисак на дете.

Мајка сина од 34 године: Имамо случај једног младића који је жи-
вео са баком. Мајка је била психијатријски случај. Отац их је још 
раније напустио. Прво је бака умрла, па мајка. Момак је отишао 
код оца, али и он је убрзо умро. Када је једна наша сарадница, 
иначе њихова даља рођака отишла у центар да се распита шта 
ће се даље са младићем дешавати, они су је питали ко је она. 
Када је ипак отишла да види стан у коме су он и отац живели, 
била је шокирана. Цео стан је био испражњен. Људи из центра 
су јој рекли да ње нема на списку рођака и залупили су јој врата 
пред носом. Нико не зна шта се даље десило. 
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Сва ова (било лична, било туђа) искуства скупа, довела су 
до тога да родитељи немају поверења да ЦСР ради у нај-
бољем интересу својих корисника. Без обзира да ли су ро-
дитељима предлагали ове мере из своје неосвешћености и 
инертности, или из позиције моћи, некога ко „репрезентује 
државу“, родитељи се слажу у томе да од центра никада не 
траже информацију или подршку када се сретну са пробле-
мом. На то треба додати, да се не би ни усудили да некога 
пријаве ако несавесно ради свој посао јер се боје последи-
ца. Савети које наши саговорници упућују другим људима у 
сличном положају, а које одсликавају то неповерење према 
државним институцијама јесу: „Само писаним путем са њима 
комуницирај.“, „Ако ти је нешто сумњиво – питај! Питај МДРИ, 
питај удружење!“ или „Будеш мртва хладна, немој да те ‘изу-
вају’. Не могу ти ништа!“ Закључујемо да родитељи особа са 
менталним инвалидитетом једино имају поверење у невла-
дине организације које пружају услуге њима (попут МДРИ) и 
удружења родитеља. У наставку се приказане изјаве које де-
таљније говоре о неповерењу према центрима за социјални 
рад, али и некада о немоћи корисника у односу на државне 
институције:

Мајка сина од 40 година: Син није имао главни документ у својој 
документацији – решење о родитељском праву. Тако сам се уве-
рила да они ни то што се направи не чувају. Ја морам да кажем да 
у центре за социјални рад немам апсолутно никакво поверење. 

Мајка сина од 34 године: „Ти људи све супротно раде од онога 
што им налаже професија. Неко скривено, неко отворено, али 
зато код свих родитеља влада један страх и не желе да разгова-
рају са њима”. 

Мајка сина од 32 године: „Заобилазим их у великом луку, било 
шта само да не идем тамо“

Мајка сина од 40 година: „Они морају да се едукују под хитно! Они 
су изгубили емоције. Ми смо њима колективно проблем.“

Сви родитељи који су сина/ћерку лишили пословне способно-
сти или продужили родитељско право изражавају забринутост 
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у вези са тим ко ће се и како бринути о њиховој деци када они 
умру јер ће имовима припасти држави на располагање која, 
пак, према њиховом мишљењу недовољно ради на обезбеђи-
вању услова за достојанствен живот особа са менталним ин-
валидитетом. 

Поред промена закона и прописа о којима су наши саговор-
ници говорили и потребе за сталном правном подршком, ро-
дитељи деце са менталним инвалидитетом сматрају да је 
неопходно да се запослени у центрима едукују, а да се, у 
међувремену, они заједничким снагама боре против неадек-
ватног поступања, како центара, тако и осталих институција 
које се баве особама са менталним инвалидитетом, како су 
саговорници описали: 

РЕЗИМЕ
►  На основу фокус групне дискусије реализоване са 

деветоро родитеља особа са менталним инвалиди-
тетом, узраста од 17 до 40 година из  Београда утвр-
дили смо да:

–  саговорници изјављују да запослени у центрима 
за социјални рад приликом иницирања поступка 
лишавања пословне способности или проду-
жења родитељског права нису давали довољно 
информација породици зашто је то неопходно, 
нити су указивали на значајне последице после-
дице ових поступака по особу са менталним ин-
валидитетом и њену породицу. Удружено са изо-
станком мреже подршке родитељима, родитељи 
објашњавају да су се осећали као да су ставље-
ни пред свршен чин, као да немају избора јер се 
ове мере „подразумевају“, да не постоји алтер-
натива. 
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–  Иако нико од интервјуисаних није доживљавао 
јаке притиске (инсистирање, претње) да покре-
ну наведене поступке, неки родитељи изјављују 
како су се представници центара за социјални 
рад служили одређеним видом застрашивања, 
односно саопштавали су негативне последице 
тога уколико родитељи не лише дете пословне 
способности или уколико не продуже родитељ-
ско право (губљење права на пензију, дневни бо-
равак, туђу негу и помоћ), што је изазивало код 
родитеља и дезоријентисаност, страх и кривицу 
и доводило до тога да послушају представанике 
центра. 

►  Саговорници описују два типа искустава са предста-
вницима центара за социјални рад која се разликују 
спрам мотива за који се претпоставља да стоји у осно-
ви поступака представника центара за социјални рад. 

–  Код првог типа искуства интервјуисани родитељи 
сматрају да су запослени незаинтересовани за 
судбину корисника, неосвешћени по питању Кон-
венције о правима особама са инвалидитетом и 
добрих пракси у поступању и последично наста-
вљају да поступају по уиграним, застарелим сце-
наријима, што је у неким случајевима удружено 
са иступањем из позиције моћи.

–  Доминантан мотив у другом типу искуства пред-
ставља, како наши саговорници претпостављају, 
материјална корист при чему описују примере у 
којима су постојали покушаји да се дође до стана 
родитеља особе за менталним инвалидитетом 
након смрти родитеља или до стана у коме је жи-
вела особа са менталним инвалидитетом њеним 
смештањем у дом.
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►  Сви родитељи који су сина/ћерку лишили пословне 
способности или продужили родитељско право из-
ражавају забринутост у вези са тим ко ће се и како 
бринути о њиховој деци када они умру јер ће имови-
ма припасти држави на располагање која, пак, према 
њиховом мишљењу недовољно ради на обезбеђи-
вању услова за достојанствен живот особа са мен-
талним инвалидитетом.  

►  Поред промена закона и прописа о којима су наши 
саговорници говорили и потребе за сталном правном 
подршком, они сматрају да је неопходно да се за-
послени у центрима за социјални рад додатно едукују 
у пружању подршке корисницима.
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АДМИНИСТрАТИвНИ ПоДАЦИ  
ИЗ оПШТИНА

У току јуна и јула 2019. године свим центрима за социјал-
ни рад на територији Републике Србије послати су упитници 
којима су се тражили статистички подаци релевантни за тему 
лишавања пословне способности и продужења родитељског 
права. Од 168 послатих захтева, попуњени упитници прис-
тигли су из 110 центара, односно општина. Када је у питању 
град Београд, захтев за приступање информацијама од јавног 
значаја и упитник су послати свим београдским општинама 
засебно. Ипак, само 4 општине су доставиле тражене подат-
ке. Градски центар за социјални рад у Београду преузео је на 
себе прикупљање свих података за београдске општине, али 
подаци које је доставио били су збирни, не по појединачним 
општинама и често не по узрасним/полним категоријама које 
смо тражили. Стога смо у наредним редовима, где је било 
неопходно, засебно приказали податке за територију града 
Београда. 

У првом делу овог извештаја биће приказани одговори на сва 
питања из упитника – минималне и максималне вредности 
на нивоу целог узорка, а биће и указано на одређене тенден-
ције у праксама појединих центара за социјални рад које су 
биле од значаја за даље истраживање и пројектне активнос-
ти. Из неколико центара нису добијени подаци разврстани 
по узрасту и полу особа корисника услуга центра, већ само 
збирни подаци, те ће извештавање о подацима зависити од 
врсте одговора које смо добили.
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Лишавање пословне способности и продужење ро-
дитељског права – општи подаци

На основу података добијених из 110 општина које су одгово-
риле на Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 
и за територију града Београда закључујемо да је у њима 
10442 особе потпуно, а 928 особа делимично лишено по-
словне способности, док је над 629 особа продужено роди-
тељско право. Дистрибуција типа ограничења пословне спо-
собности на нивоу свих испитаних општина приказана је на 
следећем графикону. 

Grafikon 1. Дистрибуција типа лишености

Из Графикона 1 може се закључити да се у Републици Србији 
мера потпуног лишавања пословне способности користи нај-
чешће, готово 10 пута чешће од мере делимичног лишења и 
13 пута чешће од мере продужавања родитељског права. Ва-
жно је напоменути да с обзиром да подаци говоре о ukupnom 
броју особа над којима су ове мере примењене   ̶ резултати 
добијени у овој анализи последица су примене ових мера у 
дужем временском периоду.

Потпуно лишене

Продужено родитељско право

84,23%

9,42%

6,35%

Делимично лишене
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Укупан број особа које су потпуно лишене пословне спо-
собности у 110 испитаних општина (укључујући 4 београд-
ске општине које су доставиле појединачне податке) на дан 
31.12.2018. године износио је 7865. Подаци су приказани у 
Табели 1, и то само према узрасту, будући да су из појединих 
општина достављени само подаци по узрасним категорија-
ма, али не и по полу. 

Број особа које су потпуно лишене пословне способности 
креће се од 0 до 446 по општини (видети Табелу 1). Најви-
ше потпуно лишених пословне способности има у категорији 
одраслих (26-64 године), а потом у категорији старих (пре-
ко 65 година). Када се анализира дистрибуција по полу, за 
општине које су доставиле тражене податке, примећује се да 
54,5% од свих особа које су потпуно лишене пословне спо-
собности чине мушкарци. Жене једино чине незнатну већину 
у категорији старих лица. 

Минимум Максимум Сума
Млади 0 31 377
Одрасли 0 319 5211
Стари 0 107 1846
Укупно 0 446 7865

Tabela 1. Број особа потпуно лишених пословне способности

Са територије града Београда добили смо податке збирно, 
само по узрасним категоријама, а не и по полу. Појединачни 
подаци добијени су само за четири општине (и они су ушли 
у претходне анализе). Гледано свих 17 београдских општина 
заједно, на територији града Београда укупно је 3322 особе 
потпуно лишено пословне способности. 

Када је реч о броју особа које су делимично лишене по-
словне способности, према евиденцији центра на дан 
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31.12.2018. године, њих је у 110 општина укупно било 881. 
Број особа које су делимично лишене пословне способности 
креће се од 0 до 212 (видети Табелу 2). Као и у случају потпу-
не лишености, овде доминирају одрасли и мушкарци и то у 
свим узрасним категоријама. 

Минимум Максимум Сума
Млади 0 28 59
Одрасли 0 101 538
Стари 0 83 248
Укупно 0 212 881

Tabela 2. Број особа делимично лишених пословне способности

Према подацима Градског центра за социјални рад у Бео-
граду, 15 особа је делимично лишено пословне способности. 
Даље анализе су немогуће будући да, гледано појединачне 
податке са четири београдске општине које су попуниле 
упитник, на њима имамо 47 особа које су делимично лише-
не пословне способности. Ова неусаглашеност података из 
Градског центра и појединачних општина доводи у питање 
поузданост података добијених од Градског центра, те и пре-
тходну, али и наредне анализе на нивоу Београда.

Наредно питање у упитнику односило се на број особа над 
којима је продужено родитељско право, према евиден-
цији центра на дан 31.12.2018. године. Подаци показују да 
је над 596 особа продужено родитељско право, а број особа 
се креће од 0 до 43 по општини. Као и у случају потпуне и де-
лимичне лишености и у овом случају доминирају мушкарци 
(у свим узрасним категоријама), с тим да је над већем број 
младих него одраслих продужено родитељско право (видети 
Табелу 3).
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Минимум Максимум Сума
Млади 0 43 345
Одрасли 0 22 207
Стари 0 10 14
Укупно 0 43 596

Tabela 3. Број особа над којима је продужено родитељско право

Подаци добијени на нивоу града Београда показују да је над 
90 особа продужено родитељско право. У четири београд-
ске општине које су доставиле појединачне податке укупно је 
евидентирано 57 особа. То значи да је на 122 општине за које 
имамо податке над 629 особа продужено родитељско право.

Поређење општина према учесталости примене 
мера лишавања пословне способности и проду-
жења родитељског права

Наредном анализом покушали смо да установимо разлике 
међу општинама у учесталости примене мера лишавања 
пословне способности и продужења родитељског права. Бу-
дући да се поређене општине значајно разликују према броју 
становника (од неколико хиљада становника до преко три 
стотине хиљада становника), поређење општина извршено 
је спрам броја становника.

Поређење општина према броју особа поптпуно лише-
них пословне способности

Уколико посматрамо apsolutne бројеве особа које су потпу-
но лишене пословне способности по општинама, видимо 
да у општини Баточина нема ниједне особе на евиденцији 
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центра за социјални рад која је потпуно лишена пословне 
способности, док их највише има у Новом Саду – 446. 

У Табели 4. приказано је првих десет општина које, 
procentualno гледано спрам број становника1, имају нај-
мање особа потпуно лишених пословне способности, као 
и десет општина које процентуално гледано имају највише 
особа потпуно лишених пословне способности на евиден-
цији центра за социјални рад.

Назив центра Број 
становника

Број особа 
потпуно 
лишених 
пословне 
способности

Удео особа 
потпуно 
лишених 
пословне 
способности у 
становништву 
(%)

Баточина 10977 0 0,00
Мерошина 12963 4 0,03
Врање 80402 26 0,03
Сомбор 79437 32 0,04
Босилеград 7167 3 0,04
Љиг 39175 20 0,05
Велика Плана 38000 21 0,06
Тутин 31670 19 0,06
Крагујевац 177383 111 0,06
Александровац 24223 17 0,07
…
Рековац 9270 33 0.36
Владимирци 15818 57 0.36
Бачки Петровац 12772 47 0.37

1  Подаци о броју становника преузети су са сајта Републичког завода 
за статистику.
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Свилајнац 21414 83 0.39
Љубовија 12805 51 0.40
Куршумлија 17545 71 0.40
Медвеђа 6590 28 0.42
Сечањ 11825 57 0.48
Крупањ 15602 95 0,61
Бачка Паланка 10889 92 0,84

Tabela 4. Процентуална заступљеност особа које су потпуно лишене 
пословне способности по општинама 

Поређењем општина видимо да постоји велика неуједначе-
ност пракси, те тако на пример у општини Бачка Паланка 
пословне способности у потпуности је лишено 0,84% стано-
вништва, док у једнакобројној општини Баточина нема ста-
новника над којима је примењена ова мера. Сличне разлике 
у поступањима запослених у центрима за социјални рад ис-
питали смо у последњој фази истраживања, применом ду-
бинских интервјуа.

Pore|ewe op{tina prema primeni mera delimi~nog i 

potpunog li{avawa poslovne sposobnosti

При анализи apsolutnog броја особа које су делимично ли-
шене пословне способности по општинама, примећује се 
да у 21 општини нема особа које су делимично лишене по-
словне способности, док је највећи број њих у Пожаревцу 
(212) и Новом Саду (102). Када се, пак, ураде анализе spram 

broja stanovnika општине, видимо да су они процентуално 
најзаступљенији у Баточини, Пожаревцу, Љубовији, Бачкој 
Паланци и Зрењанину. 
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Ако се упореди број особа које су делимично лишене са бројем 
особа које су потпуно лишене пословне способности, утврђује 
се да је делимично лишених процентуално највише у Бато-
чини, Пожаревцу, Љубовији, Врању, Зрењанину и Мерошини. 
Са друге стране, у већим општинама као што су Крушевац, 
Ниш или Земун њих (готово) уопште нема. Детаљнији подаци 
о општинама које се истичу по релативно великој и релативно 
малој процентуалној заступљености особа делимично лише-
них пословне способности у односу на број становника и број 
оних који су потпуно лишени, дати су у Табели 5.

Назив центра

Број 
особа 
потпуно 
лише-
них по-
словне 
способ-
ности

Удео 
особа 
потпуно 
лишених 
пословне 
способ-
ности у 
станов-
ништву 
(%)

Број 
особа 
дели-
мично 
лише-
них по-
словне 
способ-
ности

Удео осо-
ба дели-
мично 
лишених 
пословне 
способ-
ности у 
станов-
ништву 
(%)

Удео 
особа 
дели-
мично 
лише-
них у 
укупном 
броју 
лише-
них (%)

Баточина 0 0 3 0,03 100

Пожаревац 142 0,20 212 0,29 60

Љубовија 51 0.40 20 0.156 28.17

Врање 26 0.03 8 0.010 23,53

Зрењанин 226 0.19 67 0.057 22.87

Мерошина 4 0.03 1 0.008 20

Рума 61 0.12 14 0.027 18.67

Нови Сад 446 0.12 102 0.028 18.61
Бела 
Паланка 9 0.08 2 0.018 18.18

Брус 14 0.09 3 0.020 17.65

...
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Варварин2 42 0.26 0 0.000 0

Владимирци 57 0.36 0 0.000 0

Крупањ 95 0.61 0 0.000 0

Крушевац 163 0.13 0 0.000 0

Прибој 38 0.16 0 0.000 0

Сента 52 0.24 0 0.000 0

Тител 34 0.23 0 0.000 0

Уб 38 0.14 0 0.000 0

Ниш 348 0.14 1 0.000 0

Земун 317 0,18 2 0,000 0

Tabela 5. Процентуална заступљеност особа које су делимично  
лишене пословне способности у укупном броју становника  

и укупном броју лишених, по општинама

Из Табеле 5. можемо закључити велику неуједначеност из-
међу општина у релативној учесталости примене мера де-
лимичног и потпуног лишавања пословне способности. Тако 
можемо издвојити општине попут Земуна и Ниша које имају 
велики број особа потпуно лишених пословне способности, 
где се мера делимичног лишавања готово не спроводи са 
општинама попут Новог Сада и Зрењанина где је око петине 
особа лишених пословне способности – делимично лишено.

2   Од 21 изабрано је десет општина које немају или имају врло мало 
особа које су делимично лишене пословне способности, а које 
при том имају велики број особа које су потпуно лишене. Ради 
прегледности нису приказане општине које имају по неколико особа 
потпуно лишених пословне способности (јер онда ни податак да 
немају делимично лишених нема исти значај).



26

Овај пројекат финансира
Европска унија

Поређење општина према броју особа над којима је 
продужено родитељско право 

Када је реч о aposlutnom broju особа над којима је про-
дужено родитељско право, поређењем општина, утврђује 
се да у 37 општина нема особа над којима је продужено 
родитељско право, у 12 општина реч је о једној, а у 17 о две 
особе. Највећи број особа над којима је продужено роди-
тељско право евидентиран је у Чачку (43), Пожаревцу (34), 
Краљеву (32) и Земуну (32). Када се, пак, провери број осо-
ба над којима је продужено родитељско право spram broja 
stanovnika општине, добијају се нешто другачији увиди 
(видети Табелу 6 за приказ десет општина код којих је удео 
особа над којима је продужено родитељско право највећи).

Назив центра Број ста-
новника

Број особа 
над којима је 
продужено 
родитељско 
право

Удео особа 
над којима је 
продужено 
родитељско 
право у стано-
вништву (%)

Владичин Хан 18967 20 0.10545
Чока 10262 9 0.0877
Куршумлија 17545 15 0.08549
Бајина Башта 24345 16 0.06572
Прибој 24299 14 0.05762
Прокупље 41218 23 0.0558
Зајечар 54355 29 0.05335
Пожаревац 72272 34 0.04704
Пријепоље 34810 16 0.04596
Апатин 26760 12 0.04484

Tabela 6. Процентуална заступљеност особа над којима је продужено 
родитељско право у укупном броју становника 
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Подношење предлога за лишавање пословне спо-
собности/продужење родитељског права и судске 
одлуке

U~estalost podno{ewa predloga za li{avawe 

poslovne sposobnosti u 2018. godini

Да учесталост примене мере лишавања пословне способ-
ности не јењава, уверава нас податак да је у 2018. години 
поднето укупно 738 предлога за лишавање пословне спо-
собности у 110 општина Србије. Од тога, 371 предлог за ли-
шавање пословне способности поднет је од стране Центра 
за социјални рад. Број предлога поднетих од стране других 
предлагача за исти временски период је сличан и износи 367 
(видети Табелу 7). 

Иако анализа на нивоу целог узорка показује да отприлике 
подједнак број предлога за лишавање пословне способ-
ности подносе центри за социјални рад и други предлага-
чи, утврдили смо разлике у броју тих предлога спрам узрасне 
категорије, па су тако Центри чешће предлагачи за младе, а 
други су чешће предлагачи за старе особе (видети Табелу 7).

Центар као  
предлагач      Други као  

предлагачи
Мин Макс Сума Мин Макс Сума

Предлози за  
лишење младих 0 11 52 0 2 8

Предлози за  
лишење одраслих 0 44 232 0 50 196

Предлози за  
лишење старих 0 11 81 0 19 146

Предлози укупно 0 58 3713 0 67 367

Tabela 7. Број предлога за лишавање пословне способности

3   Укупан број је већи него збир бројева за три узрасне категорије јер је 
у случају две општине постојао само податак о укупном броју.
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Поређењем општина у погледу броја предлога за лиша-
вање пословне способности, издвајају се три општине у 
којима су apsolutni brojevi нешто већи, нпр: Нови Сад (89), 
Бор (68) и Краљево (29). Када се узме у обзир и број станов-
ника општине, добија се нешто другачија слика, мада се Бор 
и даље истиче4 по учесталости (с тим да је од 68 предлога, 
њих 67 поднето од стране других предлагача).

U~estalost podno{ewa predloga za za produ`ewe 

roditeqskog prava u 2018. godini

Мера продужења родитељског права користи се значајно 
ређе, те подаци показују да је у 2018. години таквих предлога 
на територији Републике Србије било укупно 80 (видети Та-
белу 8). Анализа података показује да је и овде нешто већи 
број предлога поднет за особе мушког него женског пола. 

Минимум Максимум Сума

Предлози за продужење 
родитељског права код деце 0 5 6

Предлози за продужење 
родитељског права код 
младих

0 6 74

Предлози укупно 0 11 80

Tabela 8. Број предлога за продужење родитељског права

Када се упореде општине спрам броја предлога за проду-
жење родитељског права у 2018. години утврђује се да у 
више од половине, односно у 74 општине уопште није било 
поднетих предлога. По apsolutnom broju поднетих предло-
га истичу се Ваљево (11), Шабац (5), Горњи Милановац (5), 
Сомбор (4), Пирот (4) и Краљево (4).

4  Разлози за овакве праксе испитани су путем дубинских инервјуа.
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Број правоснажних судских одлука о ограничењу 
пословне способности5

У 2018. години донета је укупно 561 правоснажна судска 
одлука о потпуном лишавању пословне способности за 
110 општина, а највише одлука донето је у случају одраслих 
лица (видети Табелу 9).

Минимум Максимум Сума

Број одлука код младих 0 5 40

Број одлука код одраслих 0 67 415

Број одлука код старих 0 11 88

Број одлука укупно 0 78 561

Tabela 9. Број правоснажних судских одлука о потпуном лишавању по-
словне способности

Поређењем општина увиђа се да је apsolutni broj тих од-
лука у 23 општине једнак нули, а да је највећи у Ваљеву (46), 
Новом Саду (43) и Бору (43). Када се узме у обзир и број ста-
новника са општине, добија се нешто другачија слика, с тим 
да се опет Бор и Ваљево истичу. 

На питање о броју правоснажних судских одлука о дели-
мичном лишавању пословне способности за 2018. годину 
добијено је да их је на нивоу испитаних општина било 117 
(видети Табелу 10).

5   pod ograničenjem poslovne sposobnosti misli se na potpuno lišenje 
poslovne sposobnosti, delimično lišenje poslovne sposobnosti i 
produženje roditeljskog prava
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Минимум Максимум Сума
Број одлука код младих 0 15 16
Број одлука код одраслих 0 14 83
Број одлука код старих 0 6 18
Број одлука укупно 0 29 117

Tabela 10. Број правоснажних судских одлука о делимичном лишавању 
пословне способности

Поређењем међу општинама примећује се да је apsolutni 

broj тих одлука у већини, односно 77 општина једнак нули, 
а да је опет највећи у Новом Саду (20). Но, анализом 
relativnog broja, спрам броја становника општине, истичу 
се Љубовија, Ражањ, Опово, Шабац, а донекле и Ваљево, 
Краљево и Нови Сад.

Када се упореди број поднетих предлога за лишавање по-
словне способности, невезано за предлагача, са бројем пра-
воснажних судских одлука (и о потпуном и о делимичном ли-
шавању), утврђује се да је број предлога за непуних десет 
посто већи.

Најзад, испитаници из центара за социјални рад питани су и 
о броју правоснажних судских одлука о продужењу роди-
тељског права. Утврђено је да на нивоу испитаних општина 
донета 91 таква одлука (видети Табелу 11).

Минимум Максимум Сума
Број одлука код деце 0 8 9
Број одлука код младих 0 9 81
Број одлука укупно 0 17 916

Tabela 11. Број правоснажних судских одлука о продужењу  
родитељског права

6   Укупан број не одговара збиру категорија јер је једна општина 
доставила податак само о укупном броју, а не бројевима по узрасним 
категоријама.
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Упоредили смо општине и спрам броја правоснажних судских 
одлука о продужењу родитељског права и утврдили да у 71 
општини тај број у 2018. години износи нула, а да је највећи 
у Ваљеву (17) и Лесковцу (7), а гледано спрам броја станов-
ника – опет у Ваљеву. 

Коначно, када се упореди број поднетих предлога за проду-
жење родитељског права и број правоснажних одлука о про-
дужењу родитељског права за 2018. годину примећује се да 
је број судских одлука нешто већи.

Поступци преиспитивања решења о лишењу по-
словне способности пред судом у 2018. години

Последње питање у овом блоку односило се на број посту-
пака преиспитивања решења о лишењу пословне спо-
собности пред судом у 2018. години. У 108 општина (за две 
нису достављени подаци) било је укупно 1566 поступака (ви-
дети Табелу 12). Када узмемо у обзир претходно изнете по-
датке да је у Србији 10442 потпуно и 881 особа делимично 
лишена пословне способности, закључујемо да је поступак 
преиспитивања решења о лишењу пословне способности 
пред судом и даље релативно редак.

Минимум Максимум Сума
Број поступака за младе 0 25 85
Број поступака за одрасле 0 132 1104
Број поступака за старе 0 48 377
Број поступака укупно 0 183 1566

Tabela 12. Број поступака преиспитивања решења о лишењу пословне 
способности пред судом



32

Овај пројекат финансира
Европска унија

Када се упореде општине према броју поступака преиспи-
тивања решења о лишењу пословне способности пред 
судом у 2018. години закључује се да у готово половини, од-
носно у 50 испитаних општина није покренут ниједан такав 
поступак, док је највише њих покретано у Краљеву (183), 
Шапцу (131), Новом Саду (130) и Гроцкој (130). Посматрано, 
пак, у односу на укупан број становника општине, истичу се 
Бачка Паланка, Крупањ, Љубовија и Сечањ.
Уочава се и да у неким општинама, у којима је велики број 
особа делимично или потпуно лишено пословне способно-
сти, у 2018. години није било ниједног поступка за преис-
питивање решења о лишењу – нпр. у Чачку (223 особе ли-
шене), Крушевцу (163) и Новом Пазару (156). Слично томе, 
у Нишу је поступак преиспитивања покренут тек за једну 
особу (а 349 особа је лишено пословне способности). Ови 
подаци говоре да у бројним градовима Републике Србије 
пракса преиспитивања решења о лишењу није заживела. 
Са друге стране, у Ковачици и Бачкој Паланци мало се раз-
ликују број особа које су потпуно или делимично лишене 
пословне способности и број особа за које је покренут пос-
тупак преиспитивања решења о лишењу пословне способ-
ности.

Непосредно и колективно старатељство

Од укупног броја особа које су потпуно или делимично ли-
шене пословне способности, нешто више од трећине њих 
(37,6%) налази се под непосредним старатељством центра 
за социјални рад или колективним старатељством. 

У свих 110 испитаних општина укупан број особа које су под 
непосредним старатељством центра за социјални рад 
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износи 30647 (видети Табелу 13). Под непосредним стара-
тељством највише је одраслих, а у свим узрасним катего-
ријама доминирају особе мушког пола. 

Минимум Максимум Сума
Млади 0 25 191
Одрасли 0 129 2051
Стари 0 72 643
Укупно 0 147 30648

Tabela 13. Број особа које су под непосредним старатељством центра

Са друге стране, у свега седам општинa постоји институт ко-
лективног старатељства. У њима је укупно 225 особа под 
колективним старатељством.

Када се анализирају појединачне општине, односно центри 
за социјални рад, спрам односа броја особа које су (потпуно 
и делимично) лишене пословне способности и броја особа 
које су под непосредним старатељством центра за со-
цијални рад, уочавају се значајне разлике. Тако је у наред-
ној табели прво приказано десет општина које процентуално 
имају најмањи број особа које су под непосредним стара-
тељством центра, а потом и десет општина са највећим про-
центима.

7   Према евиденцији Градског центра за социјални рад у Београду, коју, 
додуше, треба разматрати са опрезом, у 17 београдских општина 
568 особа је под непосредним старатељством центра. Према 
подацима које су појединачни центри доставили, у Гроцкој је 124 
особе под непосредним старатељством центра, у Земуну – 41 особа, 
у Лазаревцу – 29 особа, а на Врачару – 22 особе. То значи да је у 
преосталих 13 београдских општина 216 особа  под непосредним 
старатељством центра.

8   Укупан број се не одговара збиру категорија јер је неколико општина 
доставило податке само о укупном броју, а не бројевима по узрасним 
категоријама
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Назив центра

Број особа 
потпуно и 
делимично 
лишених по-
словне спо-
собности

Број особа 
под непо-
средним 
стара-
тељством 
центра

Удео особа под 
непосредним 
старатељством у 
категорији особа 
које су делимич-
но или потпуно 
лишене (%)

Сомбор 35 0 0.00
Прешево 30 0 0.00
Прокупље 35 0 0.00
Пријепоље 85 1 1.18
Нови Пазар 156 6 3.85
Тутин 20 1 5.00
Владичин Хан 17 1 5.88
Сечањ 62 4 6.45
Приштина у 
Грачаници

35 3 8.57

…
Свилајнац 88 83 94.32
Коцељева 34 34 100.00
Лучани 28 28 100.00
Босилеград 3 3 100.00
Дољевац 33 33 100.00
Врање 34 34 100.00
Бабушница 13 13 100.00
Мерошина 5 5 100.00
Трговиште 6 6 100.00
Кикинда 121 121 100.00

Tabela 14. Процентуална заступљеност особа под непосредним стара-
тељством центра за социјални рад у категорији особа које су потпуно и 

делимично лишене пословне способности, по општинама
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Треба истаћи и то да постоје и случајеви где је број особа 
које су под непосредним старатељством центра за социјал-
ни рад већи од броја евидентираних особа које су потпуно 
или делимично лишене пословне способности. Реч је о сле-
дећим општинама, односно центрима: Баточина, Ваљево, 
Смедерево, Бечеј и Ћуприја. 

Следећа анализа тицала се односа броја особа које су под 
непосредним старатељством центра за социјални рад и осо-
ба које су под колективним старатељством. У наредној табе-
ли дати су подаци за седам општина где постоји колективно 
старатељство. 

Назив центра
Број особа 
потпуно и 
делимично 
лишених

Број особа 
под непо-
средним ста-
ратељством 
центра

Број особа 
под колек-
тивним ста-
ратељством

Ваљево 119 147 129
Куршумлија 77 18 43
Тител 34 13 21
Сента 151 19 19
Богатић 120 64 8
Тутин 19 1 3
Ада 36 11 2

Tabela 15. Однос броја особа које потпуно или делимично лишене 
пословне способности и броја оних који су под колективним стара-
тељством и непосредним старатељством центра за социјални рад
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РЕЗИМЕ
►  На основу података добијених из 110 општина које су 

одговориле на Захтев за приступ информацијама од 
јавног значаја и за територију града Београда закљу-
чујемо:

►  Да су у 110 општина које су учествовале у истражи-
вању закључно са 31.12.2018. године 10442 особе 
потпуно, а 928 особа делимично лишено пословне 
способности, док је над 629 особа продужено роди-
тељско право

–  Број особа које су потпуно лишене пословне спо-
собности креће се од 0 до 446 по општини

–  Број особа које су делимично лишене пословне 
способности креће се од 0 до 212 по општини

–  Број особа над којима је продужено родитељско 
право се креће од 0 до 43 по општини

►  Поређењем општина уочавамо велику неуједначе-
ност у учесталости примене поступака лишавања 
пословне способности и продужења родитељског 
права, чак и међу општинама са сличним бројем ста-
новника, регионалном припадношћу и развијеношћу 
општине.

►  Анализа на нивоу целог узорка показује да отприлике 
подједнак број предлога за лишавање пословне спо-
собности подносе центри за социјални рад и други 
предлагачи, али утврдили смо разлике у броју тих 
предлога спрам узрасне категорије, па су тако Цен-
три чешће предлагачи за младе, а други су чешће 
предлагачи за старе особе 
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►  Мера продужења родитељског права користи се зна-
чајно ређе, те подаци показују да је у 2018. години 
таквих предлога на територији Републике Србије 
било укупно 80

►  У 2018. години донета је укупно 561 правоснажна суд-
ска одлука о потпуном лишавању пословне способ-
ности, 117 правоснажних судских одлука о делимич-
ном лишавању пословне способности и 91 одлука о 
продужењу родитељског права 

►  Број поступака преиспитивања решења о лишењу по-
словне способности пред судом у 2018. години изно-
сио је 1566, али у готово половини, односно у 50 испи-
таних општина није покренут ниједан такав поступак

►  Укупан број особа које су под непосредним стара-
тељством центра за социјални рад износи 3064, док 
у свега седам општинa постоји институт колективног 
старатељства, под којим је укупно 225 особа  
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ИЗвЕШТАј НА оСНовУ УПИТНИКА 
ЗА ЗАПоСЛЕНЕ У ЦЕНТрИМА ЗА 
СоЦИјАЛНИ рАД

Упитник за запослене у центрима за социјални рад имао је 
за циљ испитивање ставова, мишљења и пракси запосле-
них у центрима за социјални рад у вези са поступцима про-
дужења родитељског права и лишавања пословне способ-
ности особа са менталним инвалидитетом. Под особама са 
менталним инвалидитетом у овом упитнику подразумевали 
смо особе које имају интелектуалне тешкоће или менталне 
тешкоће или неки од первазивних развојних поремећаја (ау-
тизам, Ретов синдром, Аспергеров синдром или други развој-
ни поремећај). 

Током јула и августа 2019. године упитници су послати свим 
центрима за социјални рад у Републици Србији. Испитани-
ци су обавештени да ће сазнања до којих дођемо упитником 
бити искоришћена за креирање питања за дубинске интер-
вјуе као и обука за запослене у центрима за социјални рад 
на теме пословне способности и доношења одлука уз подрш-
ку. Упитник је био анониман (испитаници су давали обавезну 
информацију само о општини у којој се налази ЦСР у коме 
раде, а податке о сопственој позицији и годинама радног ста-
жа нису били обавезни да дају). 

Одговоре на упитник добили смо од укупно 126 запослених из 
80 различитих центара за социјални рад. У питању су, према 
абецедном реду (цифра у загради указује на број запосле-
них који је одговорио), следеће општине: Апатин (3), Ариље, 
Бачка Топола, Бачки Петровац (2), Баточина, Беочин, Блаце, 
Богатић, Бор, Ћуприја, Деспотовац, Димитровград, Дољевац 
(3), Гроцка, Инђија, Ивањица, Кањижа, Косјерић (2), Ковачица, 
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Крагујевац, Кула, Лазаревац, Лебане, Лепосавић, Љубовија, 
Лозница, Лучани (2), Мајданпек (4), Мали Иђош, Мали Звор-
ник, Мало Црниће (2), Медијана, Мерошина, Младеновац, 
Нови Сад (3), Оџаци (2), Општина Ада, Осечина, Панчево, 
Петровац на Млави, Пирот, Пожаревац, Прибој, Пријепоље, 
Приштина, Рашка, Ражањ, Рековац, Савски венац, Шид, Сје-
ница, Смедерево, Смедеревска Паланка (5), Сокобања, Сом-
бор (2), Србобран (3), Стара Пазова, Сурчин (2), Свилајнац, 
Сврљиг, Темерин, Тител, Трговиште (4), Трстеник, Тутин, Уб, 
Ужице, Ваљево, Велика Плана (4), Велико Градиште и Голу-
бац, Владичин Хан, Врачар (2), Врање, Врбас (7), Вршац, Жа-
бари, Жагубица, Земун (7), Житиште и Зрењанин. 

Попуњавање упитника није било обавезно, те је одзив био 
неједнак по општинама, па тако док из неких општина нисмо 
добили одговоре, из појединих центара добили одговор смо 
одговоре од чак седам запослених (Врбас, Земун). 

Према позицији коју обављају у центру за социјални рад међу 
испитаницима је било највише водитеља случаја (69). Према 
бројности следећи су супервизори (17), и стручни радници 
(13). Правници и психолози су у нашем узорку били једнако-
бројни (8), док је директора установа било седам, а најмање 
је руководилаца одељења (4).

Позиција у ЦСР N =126
Водитељ случаја 69
Супервизор 17
Стручни сарадник 13
Психолог 8
Правник 8
Директор 7
Руководилац одељења 4

Табела 1: Број испитаника према позицији у Центру за социјални рад
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Испитаници су се веома разликовали у погледу година стажа 
у Центру за социјални рад (распон година стажа иде од мање 
од годину дана до 40 година), са просеком од 14 година. Од 
126 испитаника, 113 је ову информацију поделило са нама.

Укупно  
испитаника Минимум Максимум Просек Стандардна 

девијација

113 0 40 14.08 10.034

Табела 2: Број година рада у Центру за социјални рад

Упитник за запослене је након сваког питања остављао мо-
гућност запосленима да своје одговоре на претходна пи-
тања образложе. Ову могућност искористио је велики број 
запослених, те смо били у могућности да поред квантитатив-
них података урадимо и квалитативну тематску анализу до-
бијених образложења.

Први одељак Упитника за запослене односио се на праксе 
запослених у центру за социјални рад у контексту поступака 
лишења пословне способности и продужења родитељског 
права.

Учесталост поступака лишења пословне способно-
сти и продужења родитељског права

На питање колико породица се у последњих годину дана 
обратило запосленом са иницијативом да лише свог 
члана пословне способности/продуже родитељско пра-
во готово једнак број испитаника наводи да то није учинила 
ниједна породица (42,1%) и да је то учинила једна до две по-
родице (41,3%). У 15,9% случајева испитаници извештавају 
да се то десило три до шест пута. Један испитаник (0,8%) 
извештава да је овакве захтеве имао од 7 до 12 пута у про-
теклих годину дана. Ради веће прегледности ове податке 
приказали смо и графички (видети Графикон 1.).
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Grafikon 1. Проценат запослених према броју породица које су иници-
рале поступке лишења пословне способности за свог члана и проду-

жење родитељског права  

На питање колико породица је запослени посаветовао 
да покрену поступак продужења родитељског права или 
лишавања пословне способности своје деце у последњих 
годину дана највећи број испитаника (46%) наводи да то није 
учинио ниједном. У нешто више од трећине случајева испи-
таници су то учинили једном до два пута, а у 14% случајева 
три до шест пута. Два испитаника (1,6%) су то учинили из-
међу 7 и 12 пута, а један испитаник (0,8%) навео је да је више 
од 12 пута у протеклих годину дана посаветовао породице да 
покрену поступак продужења родитељског права или лиша-
вања пословне способности.

Замолили смо испитанике да своје одговоре на претходна 
питања образложе, што је учинио 51 запослени, пошто је 
одговор на питање био опцион. Све добијене одговоре раз-
врстали смо у седам тематских категорија које се разликују 
према бројности. 

а) Ниједна

б) Једна до две

г) 7-12

д) Више од 12

в) Три до шест

42,1%

41,3%
15,9%
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Grafikon 2. Проценат запослених према броју породица којима су саве-
товали поступке лишења пословне способности или продужење роди-

тељског права за свог члана

У првој, најбројнијој категорији, налази се 15 одговора за-
послених који нису покретали поступке продужења роди-
тељског права или лишавања пословне способности, а раз-
лози за то су што нису имали кориснике којима је то било 
потребно или просто с обзиром на своје радно место нису 
били у прилици да то учине. Репрезентативне одговоре из 
ове категорије наводимо у наставку.

Nije bilo na evidenciji Centra takvih porodica.

Nisam prijemni radnik te nisam u direktnom konta-
ktu sa strankama. 

Radim u CSR tek 4, 5 meseci.

Следећа по бројности (12 одговора) била је категорија одго-
вора у којој су испитаници наглашавали ризик да ће особа 
угрозити сопствена права, интересе, личност или имови-
ну, као и друга лица.

Korisnici odbijali da prihvate medicinske tret-
mane i le~ewa koje je porodica smatrala neophodnim 
a korisnici ne.

а) Ниједна

г) Седам до 12 породица

д) Више од 12 породица

в) Три до шест породица

б) Једну или две породице

37,3%

46%

14,3%
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Postupak za li{avawe poslovne sposobnosti se po-

kre}e kad postoji sumwa da }e punoletna osoba svojim 

pona{awem ugroziti sopstvena prava, interese, li~-

nost ili imovinu, kao i druga lica.

Punoletno lice koje zbog bolesti ili smetwi u 

psihofizi~kom razvoju nije sposobno za normalno 

rasu|ivawe i zbog toga nije u stawu da se samo o sebi 

stara i o za{titi svojih prava i interesa.

Збрињавајућ је податак да је релативно честа категорија 
одговора (осам) у којима су испитаници као кључни разлог 
за примену мера продужења родитељског права или лиша-
вања пословне способности наглашавали предлагање ових 
мера као предуслов за остваривање права из области со-
цијалне заштите.

Majka samoinicijativno do{la u centar jer joj sin ne 

prima tu|u negu i pomo} i po savetu iz slu`be za de~iju 

za{titu, ukoliko se detetu produ`i roditeqsko 

pravo, mo`e da ostvaruje de~iji dodatak i posle 

navr{ene osamnaeste godine.

Obzirom da kao ~lan Interresorne komisije ispred 

CSR imam mogu}nost da se susre}em sa decom i 

omladinom koja imaju zdravstvenih problema, ~esto 

sam u poziciji da roditeqima sugeri{em ovakve mogu}

nosti kako bi ostvarili prava iz oblasti socijalne 

za{tite.

Једнако је бројна и категорија (8 одговора) у којој су као ос-
новни разлог за примену мера продужења родитељског пра-
ва или лишавања пословне способности запослени просто 
навели дијагнозу корисника социјалне заштите.

Te{ka mentalna retardacija.

Lice sa Daunovim sindromom o kojem je neposrednu 

brigu vodila majka. Nakon smrti majke otac pokrenuo 
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inicijativu za stavqawe pod starateqstvo, pa 

je posavetovan da pokrene postupak za li{avawe 

poslovne sposobnosti.

Za jedno, sad odraslo lice, te{ko ometeno u razvoju, 

sme{teno u Domu u Kulini.

У пет случајева запослени су као разлог за примену ових 
мера навели неку врсту аутоматизма, устаљене праксе у 
случајевима када особа има сметње у развоју.

Po slu`benoj du`nosti ovo Odelewe je pokretalo 

postupke za produ`ewe roditeqskog prava kod 

osoba sa smetwama u razvoju sa navr{enih 18 godina 

i starijih.

Roditeqi su do{li u Centar da se posavetuju na koji 

na~in da za{tite punoletno dete koje nije u stawu 

da brine o sebi i svojim potrebama.

Strankama je ponu|eno produ`ewe roditeqskog 

prava kao alternativa u odnosu na li{avawe, pod 

uslovom da su deca mla|a od 26 godina.

Наредна категорија садржавала је одговоре (3) у којима се 
мере продужења родитељског права или лишавања послов-
не способности не доводе у везу са самом особом, већ ње-
ним породичним окружењем, почевши од тога да породица 
самостално захтева покретање поступка, преко ситуација у 
којима радници ЦСР члановима породице који су и сами по-
гођени менталним инвалидитетом прелажу неку од наведе-
них мера. 

Stranke su same podnosile zahtev bez sugestije 

stru~nih radnika centra.

Roditeqi, srodnici iz odre|enih svrsishodnih raz-

loga donose sopstvene odluke u ciqu za{tite lica 

sa mentalnim invaliditetom.
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Stru~ni radnici CSR se u svom radu suo~avaju sa pro-

blematikom koja je povezana i sa stepenom oboqewa 

i mentalne invalidnosti ~lanova porodice koji 

su uslovqeni i stawem mentalnog zdravqa ~lana 

doma}instva (korisnika za koga se uvode mere). U 

takvim uslovima se redovno preporu~uje pokretawe 

postupka preispitivawa poslovne sposobnosti.

У последњој, седмој категорији налазе се одговори који ука-
зују да запослени сматрају да мере продужења родитељског 
права или лишавања пословне способности нису најбоље 
решење за кориснике. Ова категорија је најамалобројнија и 
у њој имамо тек два одговора. 

Smatram da nije najboqe re{ewe da se kroz takav 

na~in re{ava za{tita najboqeg interesa deteta, 

osim ako nisu iscrpqene sve druge mogu}nosti.

Nije ciq sam po sebi da se osoba li{i poslovne 

sposobnosti ve} da se odgovaraju}om podr{kom u 

okviru porodice i van we nadomeste nedostaju}i 

kapaciteti.

разлике у статусу особе лишене пословне способ-
ности и особе над којом је продужено родитељско 
право

Следећим питањем покушали смо да установимо да ли наши 
испитаници сматрају да постоје суштинске разлике у стату-
су особе лишене пословне способности и особе над којом 
је продужено родитељско право. Више од половине испита-
ника (57,8%) не види разлике у статусу особа према којима 
су извршене поменуте мере, док нешто више од четвртине 
(28,6%) сматра да оне постоје. Није занемарљив ни број ис-
питаника (12,7%) који извештава да није упознат са разлика-
ма у статусу ових особа. 
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Grafikon 3. Проценат запослених према прављењу разлика у статусу 
особа лишених пословне способности за особа над којима је продужено 

родитељско право  

Од испитаника који су навели да сматрају да постоји разлика 
у статусу особе лишене пословне способности (ЛПС) и осо-
бе над којом је продужено родитељско право (ПРП) затражи-
ли смо да образложе свој одговор на претходно питање што 
је учинило њих тридесет и троје (од 36 колико је дало потвр-
дан одговор). Образложења која смо добили сврстали смо у 
четири категорије према томе која тема доминира у њима. 
Саме категорије нису увек биле међусобно искључиве, што 
се може видети из наведених одговора.

У првој категорији (14 одговора) испитаници су стављали 
фокус на стараоца односно особу која врши родитељско 
право.

Roditeqi nemaju obavezu da podnose starateqski 

izve{taj svake godine i da tra`e saglasnost za sve 

radwe u vezi sa {ti}enikom.

Osoba nad kojom je produ`eno roditeqsko pravo 

ostaje pod starateqstvom roditeqa, dok lice 

li{eno poslovne sposobnosti, po proceni stru~nog 

а) Да

а) Нисам упознат/а са њима

а) Не

28,6%

12,7%
58,7%
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tima centra za socijalni rad mo`e biti stavqeno 

pod starateqstvo i druge osobe koja }e {tititi 

wegova prava i interese, a koji su mo`da u su-

protnosti sa pravima i interesima roditeqa.

У другој категорији (9 одговора) фокус је на самој особи над 
којом је продужено родитељско право или која је лишена по-
словне способности и последицама које она трпи. 

Li{ewe poslovne sposobnosti, uprkos reviziji na 3 

godine, naj~e{}e postane trajan status osobe, dok 

je li{ewe roditeqskog prava u startu ograni~en do 

odre|enih godina `ivota i ne vodi nu`no ka li{ewu 

poslovne sposobnosti. Na asocijativnom nivou li-

{ewe poslovne sposobnosti nosi odre|enu stigmu i 

negativnu konotaciju, jer je «re~ o ozbiqnom stawu» 

dok kod produ`ewa roditeqskog prava nije takav 

slu~aj. Qudi su empati~niji prema osobama kod kojih 

je produ`eno roditeqsko pravo nego prema onima koji 

su li{eni poslovne sposobnosti.

Roditeqsko pravo vr{i roditeq, te osoba u ve}ini 

slu~aja ostaje u porodi~nom okru`ewu. Kod li{ewa 

poslovne sposobnosti uglavnom dolazi do sme{taja 

u ustanovu socijalne za{tite ili nakon {to osoba 

ima vi{e od 26 godina, ili pak roditeqi koji su 

se o toj osobi starali preminu ili su jako lo{eg 

zdravstvenog stawa

Potpunim li{ewem poslovne sposobnosti prestaje 

mogu}nosti daqeg osposobqavawa ili radnog anga-

`ovawa osobe, dok u slu~aju produ`enog roditeqskog 

prava detetu i daqe ostaje mogu}nost da nastavi 

{kolovawe prema svojim mogu}nostima, ima mogu}

nost radnog anga`ovawa prema sposobnostima; 

predispozicije za izlazak iz porodi~nog okru`ewa 

daleko su ve}e u slu~aju lica li{enog poslovne 
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sposobnosti – institucionalno zbriwavawe, dok u 

prvom slu~aju dok god je to mogu}e, lice ostaje u poro-

dici; nesporno je i to da kod produ`enog roditeqskog 

prava deteta (kasnije mlada osoba) imaju daleko ve}

u za{titu u okru`ewu roditeqa ~ije po`rtvovawe 

i odricawa nisu uporedivi sa bilo kojim drugim 

izborima.

У трећој категорији (9 одговора) фокус је на правним ква-
лификацијама и разликама између наведених мера, те 
запослени најчешће истичу да је особа лишена пословне 
способности пунолетна особа која не може услед болести 
да заступа своја права и инетресе, док се родитељско право 
може продужити после пунолестства ако је дете због болести 
или сметњи у психофизичком развоју неспособно да се само 
стара о себи или својим поступцима угрожава сопствена 
права. Запослени истичу и чињеницу да је продужено роди-
тељско право ограничено до 26 године, а лишење пословне 
способности подлеже ревизији на сваке три године. На крају, 
неколико запослених истиче да особа може бити потпуно или 
делимично лишена пословне способности и у зависности од 
тога му се пословна способност изједначава са пословном 
способношћу старијег или млађег малолетника, док код про-
дужавања родитељског права нема такве расподеле, али и 
„нема континуитета у надзору система“. Два одговора која су 
се издвојила у овој групи, у којима није било само преприча-
вања правне разлике у статусу наведених мера цитирана су 
у наставку: 

Su{tinska razlika u statusu postoji i postavila 

ju je zakonska regulativa koja onemogu}ava profe-

sionalca da reaguje kori{}ewem svojih najboqih 

znawa u za{titi najboqih interesa korisnika

Prema stavu postupaju}eg sudije postoje su{tinske 

razlike, pa sudije tra`e da se svakako pokrene 

postupak za li{ewe poslovne sposobnosti.
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У последњој категорији (3 одговора) запослени су фокус ста-
вљали на однос мере лишења пословне способности/про-
дужења родитељског права и неког другог права из обла-
сти социјалне заштите:

Razlika je jer je korisnik za{ti}eniji u smislu 

lak{eg ostvarivawa prava i za{tite interesa pred 

institucijama, dok u samoj porodici nema su{tinskih 

razlika.

Ukoliko sud osobu nad kojm je produ`eno roditeqsko 

pravo proglasi za lice mla|e od 14 godina, tada nema 

razlike izme|u ovog lica i lica li{enog pos-lovne 

sposobnosti. Osoba nad kojom je produ`eno rodi-

teqsko pravo ostvaruje pravo na de~iji dodatak, 

a to pravo ne ostvaruje osoba li{ena poslovne 

sposobnosti.

Потенцијалне добити од лишења пословне способ-
ности

Испитаницима је понуђена листа од три потенцијалне до-
бити (у смислу остварења заштите од три потенцијална ри-
зика) које особа са менталним инвалидитетом остварује уз 
услов да буде лишена пословне способности. Постојала је 
могућност да испитаник означи више одговора, као и да дода 
неку другу врсту добити. Остављена је и могућност одговора 
„ништа о наведеног“ што указује да запослени не види меру 
лишења пословне способности као предуслов остварења 
наведених облика заштите. Одговори су представљени на 
Графикону 4.
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Grafikon 4. Проценат запослених који сматрају да особу са менталним 
инвалидитетом треба лишити пословне способности да би остварила 

наведене облике заштите

Преко две трећине испитаника је исказало своје слагање са 
тврдњама да особу са менталним инвалидитетом треба ли-
шити пословне способности да би остварила заштиту и бри-
гу након смрти родитеља (70,6%) и заштиту од злоупотребе 
од стране рођака и познаника (69%). Трећина запослених 
(29,4%) сматра да особу са менталним инвалидитетом треба 
лишити пословне способности да би остварила заштиту од 
пуне кривичне одговорности у случају извршења кривичног 
дела. Четрнаест испитаника (11,1%) наводи нешто друго (од-
говори су наведени у наставку). Исти проценат испитаника 
наводи да ништа о наведеног није разлог за лишење послов-
не способности.

Испитанике који су одговорили са „нешто друго“ замолили 
смо да наведу шта и на ово питање добили смо 14 одговора. 
Репрезентативне одговоре представићемо у наставку:

остваривање других права (4 одговора): Остваривање 
одређених права по Закону о социјалној заштити; Оствари-
вање разних права; Формално-правну заштиту, евентуално 
збрињавање у породици или установи социјалне заштите 
уколико нема ко да брина о њој; Како би остварила право на 

а) Заштиту од злоупотребе од
стране рођ... 87 (69%)

б) Заштиту од пуне кривичне
одговорност... 37 (29,4%)

в) Заштиту и бригу и након
смрти родите... 89 (70,6%)

14 (11,1%)

14 (11,1%)

г) Ништа од наведеног

д) Нешто друго

0 20 40 60 80 100
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породичну пензију, додатак за туђу негу и помоћ, смештај у 
установу социјалне заштите и др.

Заштита личности, права и интереса саме особе (6 одго-
вора): Уколико постоје оправдани медицински разлози особу 
са менталним инвалидитетом треба лишити пословне спо-
собности како би се заштитила њена личност, њена права 
и интереси у ситуацијама када њено целокупно функциони-
сање не омогућава обављање основних животних активнос-
ти у свим сегментима живота и када није у стању да схвати 
значај и последице радњи које предузима; Да би се потребе 
тог лица задовољиле адекватно, правовремено и квалитет-
но. Заштиту сопственог здравља и имовинских права. Заш-
тита од насиља, злостављања, дискриминације. 

Двоје испитаника које наводи да ништа о наведеног није 
разлог за лишење пословне способности даје и своје 
објашњење за такав одговор: 

Trebalo bi uvesti druge mehanizme za za{titu a ne 

iskqu~ivo li{ewe poslovne sposobnosti. 

Ni{ta apriori, sve zavisi od slu~aja do slu~aja. 

Након овог питања, испитаницима је понуђена листа од чети-
ри права из области социјалне заштите (право на туђу негу и 
помоћ; дечји додатак; породичну пензију и право на смештај 
у дом). Постављено је питање „Лишење пословне способно-
сти или продужење родитељског права су предуслови за 
остваривање којих права особе с менталним инвалидите-
том? (Можете означити више одговора“). Међу одговорима 
понуђени су и „Ништа од наведеног“, као и „Нешто друго“, а 
од испитаника је очекивано да одговоре шта. Одговори испи-
таника представљени су на Графикону 5.
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Grafikon 5. Проценат запослених који сматрају да особу са менталним 
инвалидитетом треба лишити пословне способности да би остварила 

наведена права из области социјалне заштите

Више од половине испитаника означило је да особу са мен-
талним инвалидитетом треба лишити пословне способности 
да би право на породичну пензију (52,4%). Преко трећине 
запослених (36,5%) сматра да особу са менталним инвали-
дитетом треба лишити пословне способности да би оства-
рила право на смештај у дом. По 31% сагласности имале 
су тврдње да је лишење пословне способности предуслов 
права на туђу негу и помоћ и дечији додатак. Исто толико ис-
питаника (31%) наводи да ништа о наведеног није разлог за 
лишење пословне способности, а 7.9% наводи нешто друго. 
Ови одговори биће представљени у наставку.

Да лишење пословне способности није услов остваривања 
права из области социјалне заштите сматрају сви испи-
тани запослени у ЦСР из општина: Апатин, Ариље, Бачка 
Топола, Бачки Петровац, Баточина, Бор, Кањижа, Кула, Лаза-
ревац, Лучани, Мало Црниће, Осечина, Панчево, Петровац 
на Млави, Пирот, Савски Венац, Темерин, Трстеник, Влади-
чин Хан, Врање, Жагубица и Зрењанин.

У неким општинама поједини запослени сматрају да ли-
шење пословне способности није услов остваривања права 

а) Права на туђу негу и помоћ

б) Права на дечји додатак

в) Права на породичну пензију

г) Права на смештај у дом

д) Ништа од наведеног 39 (31%)

ђ) Нешто друго (наведите шта) 10 (7,9%)

0 20 40 60 80

39 (31%)

39 (31%)

66 (52,4%)

46 (36,5%)
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из области социјалне заштите, док њихове колеге из истог 
центра наводе поједине услове. У питању су општине Вели-
ка Плана (3 водитеља случаја, док супервизор сматра да је 
то услов за право на породичну пензију), Врбас (2 водитеља 
случаја, правник и супервизор; док три водитеља случаја на-
воде да је то предуслов за право на дечији додатак и поро-
дичну пензију) и Земун (руководилац и 3 водитеља случаја у 
служби за одрасла и стара лица).

Испитанике који су одговорили са „нешто друго“ замолили 
смо да наведу шта и на ово питање добили смо 14 одговора. 
Најчешће су поменута права на регулисање новчаних потра-
живања и имовинско-правних односа, као што су: право на ин-
тервентну једнократну новчану помоћ, права на увећану нов-
чану социјалну помоћ, туђу негу и помоћ, право на наслеђи-
вање, на инвалидску инострану пензију (са објашњењем: 
„ако су лишени пословне способности у иностранству лакше 
остварују право на инвалидску пензију“), као и бенефити које 
родитељи или друга лица која се старају о деци и особама 
са инвалидитетом могу да остварују као што су олакшице за 
разна плаћања, умањења, приоритети. Неколицина запосле-
них је истакла и потребу за бригом и заштитом након смрти 
родитеља, као и заштиту сопственог здравља и имовинских 
права од злоупотреба. Један запослени је споменуо и права 
на живот, опстанак, развој, и адекватну здравствену заштиту 
и заступање најбољих интереса. Неколико одговора било је 
специфично само за поједине општине. 

U praksi se susre}emo sa zahtevima Ustanova za 

sme{taj da osoba bude li{ena poslovne sposobnosti 

kao preduslov prijema.

Sme{taj u specijalizovanu hraniteqsku porodicu.
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Лишење пословне способности/продужење роди-
тељског права над особама различитих типова ин-
валидитета

На захтев упућен испитаницима да изразе у којој мери саве-
тују или би саветовали лишење пословне способности/
продужење родитељског права за пет типова инвалиди-
тета добијамо веома неуједначене одговоре зависно од типа 
инвалидитета. 

Преко три четвртине испитаника готово никада не саветују 
ове мере особама са телесним и сензорним инвалидитетом. 
Када су у питању интелектуалне и менталне тешкоће, слика 
се знатно мења, те најзаступљенији одговор постаје „поне-
кад“ (46,8% за интелектуалне и 44,4% за менталне тешкоће). 
Када су у питању интелектуалне тешкоће 23% запослених 
ове мере препоручује често, а 10,3% запослених готово увек. 
Трећина запослених исте мере често препоручује особама 
са менталним тешкоћама, док готово увек то чини 13,4% за-
послених. У одговорима на отворено питање да образложе 
своје поступање најчешће добијамо одговор да запослени 
ове мере не препоручују никада особама са телесним и сен-
зорним инвалидитетом јер сматрају да је особа у стању да 
самостално одлучује и заступа своја права и интересе; што 
према њиховом мишљењу није случај када особа има инте-
лектуалне тешкоће, менталне тешкоће, вишеструки инвали-
дитет или первазивне развојне поремећаје. 
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Grafikon 6. Проценат запослених према степену слагања да треба 
лишити пословне способности или продужити родитељско право над 
особама са телесним и сензорним инвалидитетом, менталним и инте-

лектуалним тешкоћама

Када су у питању вишеструки инвалидитет и первазивни раз-
војни поремећаји учесталост препоручивања ових мера се 
додатно мења, тако да половина запослених даје одговоре 
да то чини „често“ и „готово увек“. 

              Вишеструки инвалидитет9         Первазивни развојни поремећаји10

Grafikon 7. Проценат запослених према степену слагања са лишењем 
пословне способности/ продужењем родитељског права над особама са 

вишеструким инвалидитетом и первазивним развојним поремећајима 

9   Вишеструки инвалидитет се односи на истовремено присуство две 
или више сметњи, тешкоћа, инвалидитетета код једне особе.

10   Первазивни развојни поремећаји  се односе на аутизам, Ретов 
синдром, Аспергеров синдром или други развојни поремећај.

Телесни инвалидитет Сензорни инвалидитет Интелектуалне тешкоће Менталне тешкоће
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У наредној табели дате су просечне оцене које указују на 
учесталост саветовања ЛПС/ПРП (на скали 1-5) за различи-
те типове инвалидитета.

Колико често саветујете лишење пословне спо-
собности/ продужење родитељског  
права за следеће типове инвалидитета

Просечна 
оцена

Телесни инвалидитет 1.4
Сензорни инвалидитет 1.6
Интелектуалне тешкоће 3.2
Менталне тешкоће 3.5
Вишеструки инвалидитет 3.4
Первазивни развојни поремећаји 3.2

Испитаници су имали могућност да уколико постоји још неки 
тип/ови инвалидитета за које саветују лишење пословне 
способности/ продужење родитељског права – да их наведу. 
Добили смо три одговора у којима су наведени и: епилеп-
сија, психијатријске дијагнозе, мешовити ментални и пси-
хијатријски поремећај, тежи облици деменције, постојање 
било ког наведеног инвалидитета који је компликован теш-
ким алкохолизмом и употребом ПАС.

На питање отвореног типа, које је било опционо, а којим се 
од испитаника тражило да образложе своје одговоре на ово 
питање, одговорило је 63 запослених. Одговоре смо према 
кључном критеријуму којим се особа руководи при савето-
вању мера лишења пословне способности/ продужења ро-
дитељског права поделили у следећих шест категорија:

У првој, најбројнијој категорији нашло се 28 одговора у који-
ма је фокус на могућности особе да заступа своја права и 
интересе и заштити од ризика као критеријуму за одлуку 
о саветовању наведених мера. Тако запослени наводе да са-
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ветују мере лишења пословне способности само када лице, 
најчешће због интелектуалних тешкоћа или душевне болести 
није у стању да штити своја права, интересе, личност и имо-
вину, или својим поступцима угрожава личну или безбедност 
других. Такође, запослени помињу ризик од злоупотребе од 
стране других, за који сматрају да овом мером постаје мањи 
јер лице не може учествовати у правним радњама.

Samo kada osoba ne mo`e da proceni {ta je najboqe 

za wu i direkno ugro`ava svoj `ivot onda savetujem 

delimi~no li{ewe poslovne sposobnosti ili pro-

du`ewe roditeqskog prava. 

Kod nekih kategorija korisnika preporu~ujem deli-

mi~no li{ewe poslovne sposobnosti odnosno ogra-

ni~ewe poslovne sposobnosti u onom domenu u kojem 

je na adekvatan na~in utvr|ena nesposobnost osobe 

sa invaliditetom da se sama stara o sebi i svojim 

pravima i interesima i opasnost od ugro`avawa 

prava i interesa drugih lica.Smatram da osobe bez 

mentalnih smetwi, mogu sebe za{tititi, i mogu 

sebi zadovoqiti sve potebe. Osobe sa mentalnim 

smetwama, naravno zavisno od vrste tih smetwi 

(nije svejedno da li neko ima depresiju ili katatonu 

{izofreniju) nisu uvek u stawu da zadovoqe svoje 

potrebe i da se bore za svoja prava.

Naj~e{}e se radi o osobama koje nisu u stawu da 

brinu o sebi i svojim potrebama i kod kojih je bolest 

uznapredovala tako da inhibira realnu procenu sebe 

i svojih prava i intresa.

У другој категорији (17 одговора), коју смо назвали фокус на 
степен и тип инвалидитета испитаници су се бавили пи-
тањем сврсисходности мере лишења пословне способности 
(онако како је сами виде) према типовима инвалидитета. 
Њихово мишљење сажима следећи одговор:
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Osoba sa telesnim i senzornim invaliditetom mo`e 

donositi odluke o svom `ivotu i {tititi svoja 

prava i interese i mo`e izabrati osobu od poverewa 

koja }e joj pomo}i da nedostaju}e kapacitete na-

domesti, kod ostalih smetwi bi sve zavisilo od 

stepena o{te}ewa, pona{awa potencijalnog kori-

snika, postojawa porodi~ne podr{ke i procene even-

tualne zloupotrebe tog lica.

Док већина испитаника наглашава да се поред саме врсте 
инвалидитета узимају у обзир и бројни други фактори (сте-
пен „оштећења“, постојање породичне подршке, понашање 
потенцијалног корисника, интензитет тешкоћа са којом се 
особа суочава, процене евентуалне злоупотребе тог лица...) 
поједини испитаници износе став да особе које имају од-
ређене врсте тешкоћа свакако треба лишити пословне 
способности, без обзира на друге аспекте њиховог функ-
ционисања и окружења. 

Za lica koja imaju telesni invaliditet ne treba 

pokretati postupke jer su oni u stawu da {tite 

svoja prava i interese, za ostale treba pokretati 

postupke da bi bili adekvatno zastupani i da ne bi 

do{lo do zloupotreba wihovih prava.

Senzorni invaliditet: u zavisnosti od stepena. 

Intelektualne te{ko}e: nemogu}nost adekvatne 

za{tite li~nosti. Mentalne te{ko}e: te`a i 

te{ka ometenost. Vi{estruki invaliditet: u 

zavisnosti od stepena.

У трећој категорији нашло се девет одговора у којима је 
нагласак на индивидуализованој процени. Тако су испи-
таници из ове категорије наглашавали да само постојање 
инвалидитета није довољан разлог за покретање поступака 
ЛПС или ПРП, те да свака особа захтева идивидуализовану 
процену с обзиром на своје специфичности, потребе, снаге 
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и ризике са којима се суочава али и породичние околности, 
могућности да се пружи подршка у локалној заједници и др. 

Neophodna je individualna procena korisnika, 

dijagnoza sama po sebi nije primarna u odluci da 

posavetujete pokretawe ovih postupaka.

У четвртој категорији нагласак је на специјалистичкој про-
цени на коју се Центар ослања код предлагања поступка за 
лишење пословне способности односно продужење роди-
тељског права.

Samo za osobe koje imaju predlog psihijatra da je 

neophodno da se pokrene postupak, treba to i ~initi, 

za ostale stawe treba da prate ~lanovi porodice.

U skladu sa procenom sposobnosti {ti}enika za 

samostalnim dono{ewem odluka i rizika da wegovi 

interesi budu ugro`eni razmatra se i mogu}nost 

upu}ivawa ali prevashodno prema predlogu lekara 

specijaliste.

^ekirane kategorije lica jesu lica kojima je potrebna 

za{tita, briga i nega od strane drugog lica odnosno 

to su lica koja nisu sposobna da samostalno 

{tite svoja prava i interese i da na odgovaraju}

i na~in rasu|uju. Centar se uvek oslawa na predlog 

lakara specijaliste u predlagawu postupka za 

li{ewe poslovne sposobnosti odnosno produ`ewe 

roditeqskog prava.

У следећој категорији нашло се шест одговора запослених 
који избегавају саветовање ових мера било којој катего-
рији корисника услуга система социјалне заштите. Неки од 
њих наведени су у наставку. 

Institutu li{avawa poslovne sposobnosti treba 

pribegavata samo kad zaista ne postoju drugi na~in 

za za{titu najboqeg interesa korisnika.
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Smatram da li{ewe nije svrsishodno niti potrebno 

za osobe koje uprkos intelektualne i mentalne 

insuficijencije imaju dobru porodi~nu podr{ku i 

brigu i nemaju imovinu i prihode (penziju-li~nu ili 

porodi~nu).

U izuzetnim situacijama se savetuje podno{ewe 

prodloga za li{ewe poslovne sposobnosti.

Uglavnom ne savetujem, dajem informacije i ukazujem 

na mogu}e ishode odluka.

Savetodavnim radom i usmerewem za kori{}ewe 

drugih usluga iz sistema socijalne za{tite.

Четири одговора су као централну истакли тему остварења 
неких других права као разлога лишења пословне способ-
ности, као што су старатељска заштита након смрти роди-
теља и смештај у установу или просто „Ради лакшег оства-
ривања права“. 

U slu~ajevima kada su prisutne indicije da korisnik 

zbog razli~itih te{ko}a, ne mo`e da zastupa 

vlastita prava i interese a u riziku je da ostane bez 

roditeqskog/porodi~nog starawa, zbog potrebe za 

uspostavqawem starateqske za{tite, savetujem 

pokretawe postupka li{ewa poslovne sposobnosti 

ili produ`ewa roditeqskog prava.

Radi lak{eg ostvarivawa prava. Neko drugi }e za te 

osobe lak{e ostvariti wihova prava.

Ukoliko porodica `eli da smesti svog ~lana u 

ustanovu to se ne mo`e uraditi jer ukoliko nije 

lice u mogu}nosti zbog invaliditeta da samostalno 

odlu~uje u wegovo ime, mora staralac da potpi{e 

saglasnost.

Bitno je ove osobe li{iti poslovne sposobnosti jer 

se na taj na~in {tite wihovi interesi i prava. S 
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obzirom na to da se u ve}ini slu~ajeva radi o osobama 

koje nisu u mogu}nosti da brinu o sebi i svojim 

potrebama potrebno je obezbediti im za{titu i 

posle smrti roditeqa.

Ставови према особама са менталним инвалидитетом

Када се погледају одговори испитаника на питање о томе у 
којој мери се слажу да особе са менталним инвалидите-
том могу да, уз подршку, учествују у различитим обли-
цима друштвених активности, види се да се оцене испи-
таника крећу око вредности 3 (на скали 1-5), што значи да 
се донекле слажу са наведеним тврдњама (видети графикон 
1). Најпозитивније гледају на могућност запослења и рада 
особе са менталним инвалидитетом (просечна оцена 3,67), а 
најнегативније на располагање сопственом имовином (про-
сечна оцена 2,88). 

Grafikon 8. Просечне оцене за степен слагања са тим да особе са мен-
талним инвалидитетом учествују у различитим типовима друштвених 

активности уз подршку
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И док су одговори на већини питања униформни, углавном 
распоређени по нормалној кривој, тако да је навише оних 
који се налазе у средини, односно оних који се донекле сла-
жу са тврдњама, велике разлике међу испитаницима уоча-
вају се код тврдње да особе са менталним инвалидитетом 
могу гласати на изборима (видети Графикон 8). Тако неки ис-
питаници не виде зашто особе са менталним инвалидитетом 
не би гласале, чак и без подршке, док други сматрају да они 
„не могу нормално да расуђују“ и да „не могу да схвате значај 
гласа на изборима“. 

Grafikon 9. Фреквенције одговора на питања о учешћу особа са мен-
талним инвалидитетом у друштвеним активностима

На питање отвореног типа, које је било опционо, а којим 
се од испитаника тражило да образложе своје одговоре на 
ово питање, одговорило је 57 особа. Анализа одговора ука-
зује на то да више од половине (бар оних који су оставили 
одговор) сматра да мера у којој особа може да учествује у 
друштвеним активностима зависи од степена и типа ин-
валидитета, „степена самосталности“ и „функционисања у 
свакодневном животу“, те да је тешко вршити генерализа-
ције, већ је потребно сваком случају индивидуално прићи. 

У којој мери се слажете да особа 
са менталним инвалидитетом уз подршку, може да...
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Неки од одговора (од укупно 33), који указују на овакав став 
дати су у наставку:

Te{ko je dati odgovore ovako uop{teno obzirom 

na individualne razlike izme|u osoba i pojedinih 

oboqewa ali i kvaliteta pod{ke koju ta osoba ima 

u svom neposrednom okru`ewu.

Te{ko je obrazlo`iti uop{teno. Uglavnom su lica 

sa mentalnim smetwama podlo`na manipulaciji, 

sugestibilna, nisu nau~ena da raspola`u novcem... 

Me|utim, ne treba generalizovati te ukoliko od 

malena postoji jak sistem podr{ke, mogu biti mnogo 

samostalniji pa ~ak i odgajati sopstvenu decu.

Слично овом типу одговора, било је и одговора који су ука-
зивали на релативност става, али не у зависности од типа 
и степена инвалидитета, већ у зависности од типа актив-
ности о којој је реч. Било је укупно десет одговора које смо 
сврстале у ову категорију, а неки типични су дати у наставку: 

Osobe nisu svesne svojih pravnih posledica, ali mogu 

da idu u {kolu i rade ono za {ta se osposobe.

Takve osobe treba da budu ukqu~ene u dru{tveni 

`ivot u skladu sa mogu}nostima odnosno ograni-

~ewima, ali ne bi ba{ trebale da donose odluke 

na izborima, koje mogu uticati i na sve ostale, s 

obzirom da smatram da su sugestibilne.

Следећа категорија по учесталости „окупила“ је све изјаве 
(њих девет) које су указале на веома позитивне ставове и 
заступање психосоцијалног модела, као на пример:

Osoba sa invaliditetom je osoba kao i ostali 

bez invaliditeta, koja ima potrebe kao i drugi 

qudi, i prema woj se treba odnositi kao osobi kojoj 

je potrebna ve}a podr{ka i pomo} za obavqawe 

odre|enih aktivnosti.
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Mi{qewa sam da ove osobe mogu da zastupaju svoja 

prava i interese ali je neophodno da resursi u 

zajednici budu obezbe|eni i prilago|eni wihovim 

potrebama.

Osobe sa invaliditetom trebaju biti aktivno ukqu-

~ene u u`e i {ire dru{tveno okru`ewe.

Све изјаве (укупно њих три) које одражавају негативне ста-
вове према учешћу особа са менталним инвалидитетом у 
различитим типовима друштвених активности дати су у на-
ставку. Треба имати у виду да више од половине испитани-
ка није дало одговор на ово питање отвореног типа, те овај 
мали број експлицитно изречених негативних ставова не зна-
чи да би тај број остао исти да су сви испитаници елабориса-
ли своје оцене на питању затвореног типа. 

Sticawe poslovne sposobnosti zna~i psihi~ku i 

intelektualnu zrelost i razlikovawe osnovnih 

razlika izme|u dobra i zla, odnosno poznavawe 

moralnih normi. Ukoliko osoba nije sposobna da 

donosi date odluke, ne bi trebalo da i ima zakonsko 

pravo na to. tako|e, {kolovawe dece sa posebnim 

potrebama u istoj sredini sa zdravom decom, remeti 

drugu decu, a posebno tra`i pa`wu nastavnika koji 

ne mo`e da se posveti drugoj deci, te je kvalitet 

nastave ni`i.

Nisu u mogu}nosti da donose odluke u svoje ime. 

Ne mo`e normalno da rasu|uje.

Најзад, две особе изразиле су став да особе са менталним 
инвалидитетом треба да имају сва права, али да им у са-
дашњем систему социјалне и здравствене заштите, није 
обезбеђена адекватна подршка („амбијент не погодује 
остваривању права“, према речима једног испитаника), те да 
због тога нису довољно напредовали и стога сматрају да у 
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неким активностима не треба или треба ограничено да учес-
твују. Дакле, они одговарању на питања нису износили став 
у односу на идеално стање у коме особе добијају најбољу 
могућу подршку, већ у односу на реално стање у држави, 
када је та подршка углавном минимална, као на пример:

Prethodni odgovori dati su iz ugla promatrawa 
situacija iz prakse – zavisno od aktuelnog zdrav-
stvenog stawa pojedine osobe nemaju dovoqno ka-
paciteta da u potpunosti odlu~uju o nekim va`-
nim `ivotnim stvarima, dok drugi, da su imale 
kvalitetniju podr{ku, mo`da bi mogli efikasnije 
`ivotno funkcionisati.

О ставовима према особама са менталним инвалидите-
том додатно смо сазнали анализом одговора на ставке који-
ма су управо и процењиване сазнајне, афективне и понашај-
не компоненте става. У наредној табели дате су просечне 
оцене (на скали 1-5) за тврдње које су се односиле на ове 
компоненте ставова.

Тврдње Просечна 
оцена

Мислим да знам довољно о особама са менталним 
инвалидитетом 2,75

Мислим да je правни оквир у вези са лишавањем 
пословне способности у Србији усаглашен са Кон-
венцијом о правима особа са инвалидитетом.

3,5

Радује ме када сам у прилици да помогнем особи 
са менталним инвалидитетом 4,66

Фрустриран(а) сам када родитељи одбијају да 
покрену поступак за лишење пословне способно-
сти/ продужење родитељског права особи с мен-
талним инвалидитетом.

2,16
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Особе са менталним инвалидитетом треба да имају 
иста права као и сви други људи. 4,44

Лишавање пословне способности је адекватна 
мера за особе са менталним инвалидитетом 3,15

Особе са менталним инвалидитетом не треба ли-
шавати пословне способности већ им треба омо-
гућити да доносе одлуке уз подршку.

3,17

Мера лишавања пословне способности/ продужења 
родитељског права је сувише рестриктивна 2,8

Сматрам да су особе са менталним инвалидитетом 
под старатељством боље заштићене од злоупотре-
ба и насиља од оних који немају старатеља.

3,75

Особе са менталним инвалидитетом треба лишити 
пословне способности како би били заштићени од 
кривичног гоњења у случају да почине кривично 
дело

2,56

Сматрам да су постојеће мере и услуге које држава 
обезбеђује особама са менталним инвалидитетом 
довољне и адекватне

2,39

Као што се из табеле може видети, запослени у центрима 
за социјални рад су свесни тога да има још доста просто-
ра за унапређeње њихових знања о особама са менталним 
инвалидитетом. Већина сматра да они треба да имају иста 
права као и сви други људи, али када се дође до конкретног 
понашања, видимо да степен отворености опада. О тим по-
нашајним аспектима ставова можемо још боље закључити 
прегледом дистрибуције одговора за питања, односно ставке 
(видети графикон 10). 
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Grafikon 10. Фреквенција одговора за одабране ставке које се  
односе на понашајне аспекте ставова према особама са  

менталним инвалидитетом

Видимо да се испитаници веома разликују међу собом, од-
носно да је, када говоримо о конкретним поступцима, већина 
неодлучна, али да има отприлике подједнако оних који пока-
зују врло негативне ставове и оних који показују позитивне. 
Ипак, треба имати у виду да је могуће да су испитаници подр-
жавали ставове попут тога да је особа са менталним инвали-
дитетом под старатељством боље заштићена од злоупотре-
ба и насиља или од кривичног гоњења у случају да почини 
кривично дело од оних који немају старатеља имајући у виду 
ограничења система социјалне и здравствене заштите у Ср-
бији. Одговори на питање отвореног типа које је следило на-
кон ове скале ставова може нам дати бољи увид у то зашто 
су добијене баш овакве оцене. 

На питање отвореног типа, где је тражено образложење или 
коментар на претходне скале ставова одговорило је 36 осо-
ба. Њих 14 је имало потребу да истакне како су постојећи ре-
сурси и видови подршке предвиђени системом социјалне и 

0

Особе са менталним инвалидитетом треба лишити 
пословне способности како би били заштићени од 
кривичног гоњења у случају да почине кривично дело.

Особе са менталним инвалидитетом не треба 
лишавати пословне способности већ им треба 
омогућити да доносе одлуке уз подршку.

Лишавање пословне способности је адекватна мера 
за особе са менталним инвалидитетом.

Углавном се не слажем Уопште се не слажем

Сматрам да су особе са менталним инвалиидитетом 
под старатељством боље заштићене од злоупотреба 
и насиља од оних који немају старатеља.

Мера лишења пословне способности/продужења 
родитељског права је сувише рестриктивна. 

10 20 505 25 4015 4530 35

Потпуно се слажем Углавном се слажем Неодлучан сам
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здравствене заштите неадекватни, како недостаје кадрова у 
центрима за социјални рад и сарадња са локалном заједни-
цом и невладиним сектором и како компетенције запослених 
нису увек на највишем нивоу – како је описано у следећим 
примерима:

Usled neusagla{enosti normativa i standarda 

(visoko postavqene norme za{tite a mali broj 

izvr{ilaca) postoje}e mere i usluge nisu dovoqno 

kvalitetne ni adekvatne. Stoga izmene pravnih 

okvira, edukacije, strategije i sl. ne mogu dovesti 

do zna~ajnijih pomaka ako broj „pomaga~a“ ostane 

isti (npr. logopeda, nastavnika, negovateqa u 

domovima...).

Za{tita prava i interesa osoba sa mentalnim 

smetwama je prioritet u radu organa starateqstva 

i svih drugih nadle`nih institucija. Zna~ajno bi 

unapredilo rad sa osobama sa mentalnim smetwama 

postojawe uputstva za sve slu`be i institucije 

koje se bave osobama sa mentalnim smetwama.

Vi{e obuka za rad sa mladima sa mentalnim 

invaliditetom. Boqa anga`ovanost lokalnih za-

jednica da prepoznaju potrebe osoba sa mentalnim 

invaliditetom. Stalne promocije o za{titi qud-

skih prava osoba sa mentalnim invaliditetom koje 

su izlo`ene diskriminaciji, iskqu~ivawu i kr{ewu 

qudskih prava u svim aspektima `ivota. U posebno 

su te{kom polo`aju osobe sa intelektualnim te{-

ko}ama kojima nije omogu}eno ili im je oduzeto pravo 

da govore u svoje ime i zastupaju svoje interese. U 

riziku su od li{ewa gra|anskih prava.

Osobe sa mentalnim invaliditetom nemaju lokalne 

usluge podr{ke koje bi im omogu}ile efikasnije 
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funkcionisawe; definisana prava postoje, ali 

smatram da su te osobe u {iroj lokalnoj zajednici i 

daqe veoma stigmatizovane. ^lanovi porodice zbog 

nedovoqnih resursa podr{ke neretko gube snagu i 

svoje ~lanove sme{taju u ustanove gde ostaju naj~e{}

e dugi niz godina. Sa druge strane, deo odgovora 

posledica je analize fakti~kog stawa: ponekad su 

veoma difuzne granice zdravstvenog i socijalnog 

sistema,  neretko se zahteva da se osobe sa mentalnim 

invaliditetom {to pre zbrinu u ustanovu, pokrenu 

odre|eni postupci, pa se jo{ stru~nim radnicima 

Centara delegira vr{ewe poslova neposrednog 

starateqa. U takvim okolnostima najboqi interes 

tih osoba nije lako ostvariti bez dodatnih servisa.

У својим образложењима њих деветоро је истакло да су оце-
не на ставкама давали имајући у виду разноликост случаје-
ва, те да њихови конкретни поступци зависе од типа или 
степена инвалидитета. Одговори су врло слични онима које 
смо претходно приказали, када смо се бавили ставовима 
према учешћу особа са менталним инвалидитетом у разли-
читим друштвеним активностима. 

На питање отвореног типа њих четворо је имало потребу да 
нагласи како мерама лишавања пословне способности при-
бегавају када све остало исцрпе, као последњој опцији, као 
што је описано у наредним цитатима: 

Li{avawe poslovne sposobnosti treba da bude 

posledwa mera u slu~aju da druge preduzete mere 

ne daju rezultate, ili ne mogu da za{tite najboqi 

interes korisnika

Predlozi za li{ewe poslovne sposobnosti i 

roditeqskog prava se skoro nikada ne savetuje od 

strane radnika na{eg centra. Iscrpquju se sve mogu}
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nosti da se osoba sa smetwama ukqu~i u lokalnu 

zajednicu. Predloge podnose uglavnom srodnici, 

vrlo retko Centar i to na osnovu inicijative doma, 

prekr{ajnog suda, bolnice...

Као и у случају претходног питања о ставовима, и овде су се 
међу образложењима испитаника нашла она која рефлектују 
веома негативне (два одговора) и веома позитивне ставо-
ве (7 одговора). Примери су дати у наставку:

Neophodno je li{avawe poslovne sposobnosti. 

Ovakve osobe nisu u stawu da adekvatno rasu|uju, 

mogu da donesu odluke ili postupke koji bi ugrozili 

wih i qude u wihovoj blizini.

Potpuno li{avawe poslovne sposobnosti koje je 

zastupqeno u na{em zakonodavstvu nije u skladu sa 

Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom 

i u suprotnosti je sa re{ewima evropskih zakono-

davstava o inkluzivnom pristupu osobama sa inva-

liditetom

Savetodavnim radom, aktivnostima u`e i {ire 

zajednice delovati da osobe sa invaliditetom budu 

ravnopravni ~lanovi zajednice.

Потребе за обукама и додатном подршком запослених

Последњи сет питања односио се на потребу за додатном 
подршком запосленима у центрима за социјални рад. Већ 
се и из одговора на претходно питање о ставовима могло 
наслутити да немали број запослених сматра како су им по-
требне додатне обуке, смернице и препоруке. На наредном 
графикону приказано је у којој мери испитаници сматрају да 
би им обуке из одређених области биле корисне.
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Grafikon 11. Фреквенције одговора на питање о корисности обука на од-
ређене теме из области рада са особама са менталним инвалидитетом

Као што се може видети, запослени у центрима за социјални 
рад би најрадије похађали обуку о одлучивању уз подрш-
ку, док упознавање са Конвенцијом о правима особа са ин-
валидитетом и међународним стандардима људских права 
сматрају најмање корисном, у односу на остале понуђене 
(мада је и даље просечна оцена 3,7 значајно изнад тео-
ријског просека). 

На питање отвореног типа о томе да ли би им још неки видо-
ви подршке били корисни, укупно 28 испитаника написало је 
одговоре. Сем општих исказа који говоре о важности сталног 
усавршавања, одговори испитаника су указивали на потре-
бу за семинарима који би се бавили, законодавним оквиром 
(пре свега, домаћим), са једне стране и саветима за посту-
пање у конкретним ситуацијама, са друге. Поред тога, два 
испитаника су истакла да је потребна „једнакост права и уки-
дање дискриминације особа са инвалидитетом“. У наставку 
су представљени најрелевантнији одговори: 

0

Обука о одлучивању уз подршку као алтернатива
старатељству.

Законска решења у другим земљама која су
напустила лишење пословне способности и
старатељство.

Мало корисно Нимало корисно

Упознавање са Конвенцијом о правима особа са
инвалидитетом и међународним стандардима
људских права.

Упознавање са домаћим правним оквиром који
регулише питање пословне способности.

10 20 50 7040 6030

У потпуности корисно Веома корисно Умерено корисно
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Prevashodno bi to bile prakti~ne teme, npr. na 

koji na~in organizovati (ukoliko osoba nema poro-

di~nu podr{ku) funkcionisawe, za{titu interesa 

{ti}enika, wegovu sigurnost i bezbednost, nadzor 

nad uzimawem terapije, redovnost zdravstvenh 

kontrola i sl.

Mogu}nosti alternativnog starawa umesto insti-

tucionalnog sme{taja, razgrani~ewe obaveza sis-

tema zdravstvene i socijalne za{tite lica sa 

mentalnim poreme}ajima ili primeri dobre prakse 

oba sistema u funkciji dobre za{tite takvih 

lica, detaqnija obuka stru~nih radnika za procenu 

funkcionalnosti korisnika sa invaliditetom i 

procena za podr{kom u prevazila`ewu problema bez 

li{ewa poslovne sposobnosti.

Na~in vra}awa poslovne sposobnosti, upotreba 

instrumenata i jasno definisani kriterijumi, 

procedure i postupawa.

Vr{ewe roditeqskog prava, povera dece, porodi~no 

nasiqe.

Usvajawe ve{tina komunikacije sa osobama koje imaju 

mentalne probleme.

Savetodavni rad sa porodicama obolelih.

Uticaj zloupotrebe alkohola (jer smo Op{tina 

{qive i pi}a) i PAS na dono{ewe odluke o li{ewu 

poslovne sposobnosti (u kojim segmentima), ali ne 

treba zanemariti i mogu}nosti lokalne samouprave 

za razvoj podr{ke takvim licima, te treba 

razmi{qati o razvoju usluga na regionalnom nivou.

Kako prepoznati manipulativna pona{awa kod 

roditeqa ili drugih osoba koje brinu o osobama sa 

mentalnim invaliditetom.
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На последње питање које је подразумевало опционо ос-
тављање коментара, 14 особа је дало неки одговор. Међу 
њима се, као главна тема, могла препознати неадекватност 
система подршке, осликана у следећим цитатима:

Pre nego {to se ne{to promeni, potrebno je 

osmisliti i organizovati ~itav sistem podr{ke 

na svim nivoima i licima i stru~wacima. Problem je 

ogroman i neophodno nam je  da se ozbiqno pristupi 

problemu.

U dr`avi postoji neobezbe|en sistem i nemogu}nost 

zbriwavawa osoba li{enih poslovne sposobnosti, 

naro~ito ukoliko su psihijatrijski obolela lica 

a srodnici nemaju mogu}nosti da o wima brinu. 

Za{tita tih lica je svedena na jako nizak nivo i 

nizak kvalitet `ivota. 

Zakonom potpuno ukinuti li{ewe poslovne 

sposobnosti osim delimi~no i uvesti obavezu 

preispitivawa. Ve{ta~ewa treba da budu ozbiqnija 

i detaqnija uz ukqu~ivawe vise stru~waka, a sudija 

da bude u obavezi da upozna ‒ vidi osobu koju li{ava 

(naj~e{}e ih ne vi|aju)

Potrebni su nam boqi uslovi rada, misle}i na 

adekvatnije radno okru`ewe, prilago|en prostor, 

ve}i broj stru~nih radnika, koji su POZITIVNO 

selekcionisani, motivisani za rad, napredovawe, 

u~ewe, a ne  da smatraju da im niko ni{ta ne mo`e jer 

su u stalnom radnom odnosu.
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РЕЗИМЕ
Највећи број запослених ‒ 46% наводи да у протеклој 
години није посаветовао ниједну породицу да покрену 
поступак продужења родитељског права или лишавања 
пословне способности, а најчешћи разлог је што нису 
били у прилици да то учине. Нешто више од трећине 
испитаника учинило је то једном до два пута, а у 14% 
случајева три до шест пута. Као разлог запослени су на-
глашавали ризик да ће особа угрозити сопствена права, 
интересе, личност или имовину, као и друга лица, али по-
некад би у својим одговорима као довољно оправдање 
наводили дијагнозу корисника социјалне заштите или 
неку врсту аутоматизма, устаљене праксе у случајеви-
ма када особа има сметње у развоју. Збрињавајућ је по-
датак да је релативно честа категорија одговора (осам 
одговора) у којима су испитаници као кључни разлог за 
примену мера продужења родитељског права или ли-
шавања пословне способности наглашавали предла-
гање ових мера као предуслов за остваривање права 
из области социјалне заштите. 

Половина запослених „често“ или „готово увек“ препо-
ручује поступак продужења родитељског права или ли-
шавања пословне способности корисницима са више-
струким инвалидитетом и первазивним развојним поре-
мећајима, док је то знатно ређе случај са корисницима 
који имају неки други тип инвалидитета. 

Више од половине испитаника (57,8%) не види разлике 
у статусу особа које су лишене пословне способности и 
особа над којом је продужено родитељско право. 

Нешто више од четвртине испитаника (28,6%) сматра да 
оне постоје, а ове разлике објашњавају, последицама 



75

Овај пројекат финансира
Европска унија

које особа трпи, правним разликама између наведених 
мера, обавезама стараоца односно особе која врши ро-
дитељско право и односом наведених мера са другим 
правима из области социјалне заштите

Посебно је значајан забрињавајућ податак да као по-
тенцијалне добити од лишења пословне способности 
преко две трећине испитаника је исказало своје сла-
гање са тврдњама да особу са менталним инвалидите-
том треба лишити пословне способности да би оства-
рила заштиту и бригу након смрти родитеља (70,6%) и 
заштиту од злоупотребе од стране рођака и познаника 
(69%). Трећина запослених (29,4%) сматра да особу 
са менталним инвалидитетом треба лишити пословне 
способности да би остварила заштиту од пуне кривичне 
одговорности у случају извршења кривичног дела. Тек 
сваки десети испитаник (11,1%) наводи да ништа о на-
веденог није разлог за лишење пословне способности. 
Ови подаци говоре о потреби за развијањем адекват-
нијих механизама подршке и заштите корисника.

Више од половине испитаника означило је да особу са 
менталним инвалидитетом треба лишити пословне спо-
собности да би право на породичну пензију (70,6%) и 
заштиту од злоупотребе од стране рођака и познаника 
(52,4%). Преко трећине запослених (36,5%) сматра да 
особу са менталним инвалидитетом треба лишити по-
словне способности да би остварила право на смештај 
у дом. По 31% сагласности имале су тврдње да је ли-
шење пословне способности предуслов права на туђу 
негу и помоћ и дечији додатак. Исто толико испитани-
ка (31%) наводи да ништа о наведеног није разлог за 
лишење пословне способности, а 7.9% наводи нешто 
друго.
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Испитаници у просеку сматрају да не знају довољно 
о особама са менталним инвалидитетом, као и да су 
постојеће мере и услуге које држава обезбеђује особа-
ма са менталним инвалидитетом недовољне и неадек-
ватне, али тек мали број испитаника је имало потребу 
да нагласи како мерама лишавања пословне способно-
сти прибегавају када све остало исцрпе, као последњој 
опцији. 

Запослени у центрима за социјални рад би најрадије 
похађали обуку о одлучивању уз подршку (преко 60% 
испитаника је сматра потпуно корисном), следе је обуке 
о законским решењима земаља које су напустиле ин-
ститут лишавања пословне способности и упознавање 
са домаћим правним оквиром, док упознавање са Кон-
венцијом о правима особа са инвалидитетом и међуна-
родним стандардима људских права сматрају најмање 
корисном, у односу на остале понуђене.

Сваки десети испитаник је на крају овог, прилично оп-
сежног упитника, оставио и свој коментар на опцио-
но отворено питање Ukoliko postoji jo{ ne{to {to 

biste voleli da podelite sa nama, a nismo Vas pitali, 

molimo Vas da to u~inite ovde што указује да запосле-
ни имају потребу да се огласе на наведене теме. Међу 
одговорима се, као најзаступљенија тема, могла препо-
знати неадекватност система подршке.



77

Овај пројекат финансира
Европска унија

ИЗвЕШТАј НА оСНовУ ДУБИНСКИХ 
ИНТЕрвјУА СА ЗАПоСЛЕНИМА У 
ЦЕНТрИМА ЗА СоЦИјАЛНИ рАД 

Сврха дубинских инервјуа била је да се утврде разлози за 
различите праксе у поступцима продужења родитељског 
права и лишавања пословне способности особа са ментал-
ним инвалидитетом које су уочене анализом упитника из 
претходне две фазе истраживања. При одабиру центара за 
социјални рад са чијим запосленима ће бити обављени ду-
бински интервјуи, водило се рачуна о географској распрос-
трањености, те да буду укључени центри из већих и мањих 
градова. Дубински интервјуи спроведени су у периоду од 30. 
августа до 12. септембра у просторијама центара са укупно 
30 запослених из 9 општина.  

ЦСр ЦСр 1 ЦСр 2 ЦСр 3 ЦСр 4 ЦСр 5 ЦСр 6 ЦСр 7 ЦСр 8 ЦСр 9

Величина 
општине

26.760 135.591 45.266 116.784 171.861 57.130 29.299 85.654 57.735 

Регион
Војво-
дина

Јужна 
Србија

Ис-
точна 
Србија

Војво-
дина

Бео-
град

Бео-
град

Шума-
дија и 
Западна 
Србија

Бео-
град

Бео-
град

Степен 
развије-
ности 
општине11

II III I II I I III I I

11   I група (степен развијености изнад републичког просека): II група 
(степен развијености од 80% до 100% од републичког просека); III 
група (степен развијености од 60% до 80% од републичког просека).
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Потпуно 
лишених

80 229 57 226 317 155 69 147 126

Делимич-
но лише-
них

5 13 3 67 2 11 9 25 9

Број осо-
ба над 
којима је 
ПРП

12 3 4 14 32 4 0 7 14

Предлози 
2018

2 23 68 5 27 19 7 7 6

Одлуке 
Суда 
2018

/ 17 48 5 26 10 1 12 6

Преиспи-
тивање 
2018

59 3 6 20 11 37 0 130 37

Непо-
средно 
стара-
тељство

1 64 13 113 41 22 83 124 29
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Искуства запослених са корисницима који имају 
неки облик менталног инвалидитета и њиховим по-
родицама

У зависности од величине и организације рада у центрима 
за социјални рад, запослени у њима имају учесталије или 
мање учестале контакте са особама са менталним инва-
лидитетом (особе са интелектуалним тешкоћама, особе са 
психосоцијалним тешкоћама, особе са тешкоћама из аутис-
тичног спектра). У оквиру једног центра за социјални рад 
функционише дневни боравак за особе са инвалидитетом, 
те запослене са њима имају свакодневне контакте. Овим 
особама, запослене су помогле да остваре различита права 
– туђа нега и помоћ, социјална помоћ, и сл. Већина запосле-
них из других центара са којима смо разговарали наводи да 
са особама са менталним инвалидитетом и њиховим поро-
дицама имају скоро свакодневне контакте. Породице се об-
раћају центрима ради остваривања различитих права – пра-
ва на туђу негу и помоћ, права на материјалну или социјалну 
помоћ, са захтевима да се њиховим члановима обезбеди 
смештај у дом и слично. Такође, саговорнице наводе да се 
породице обраћају са захтевом да се поставе привремени 
старатељи њиховим члановима породице ради лакшег ре-
шавања различитих проблема са којима се сусрећу, а о који-
ма ће касније бити више речи. Сем ових контаката, особе са 
менталним инвалидитетом и њихове породице долазе у цен-
тар са захтевима за преиспитивање пословне способности, 
или за продужење родитељског права. 

Дешава се и да се запослени у центрима кроз рад на другим 
проблемима, као што је на пр. насиље у породици, сусретну 
са особама које званично немају дијагнозу, али је очигледно 
да имају неку врсту менталног инвалидитета.

Само у једном центру наводе да се, сада када им је преполо-
вљен број запослених, са особама са менталним инвалиди-
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тетом, па и са онима који су лишени пословне способности 
срећу само спорадично, да старе кориснике обилазе ретко, и 
дешава се да их виде само једном годишње. Са старатељи-
ма су у контакту пре свега путем телефона и понекада и из-
вештај од њих добијају усмено, у телефонском контакту, иако 
већина старатеља изештај доставља поштом. За разлику од 
ранијег периода, када се ишло два пута годишње у посете 
корисницима који су живели у домовима и када су контакти 
са старатељима били интензивни, сада, због повећаног оби-
ма посла, а смањеног броја запослених, постижу да ураде 
много мање: 

Ono kako se nekada radilo, ja sam neko ko ima 34 

godine sta`a i znam kako se nekada radilo, sa svim 

korisnicima, to slobodno mogu da ka`em da je to 

sada nekih 15% od nekada{weg rada.

Учесталост иницијативе породица да свог члана 
лише пословне способности или да продуже роди-
тељско право

На питање о томе колико често се породице особа са мен-
талним инвалидитетом обраћају центру са иницијативом да 
свог члана лише пословне способности или да продуже ро-
дитељско право, који су њихови разлози и да ли постоји нека 
правилност, тј. одређени узраст или животне ситуације за 
особу или породицу, те од кога породице чују за ту могућност, 
у различитим центрима добили смо и доста различите одго-
воре. Карактеристични, тј. преломни догађаји су веома чес-
то када након смрти родитеља сродници имају проблем да 
сместе особу у установу, или, у случају када особа која има 
психосоцијалне тешкоће, одбија да иде на лечење или да 
узима прописану терапију. Понекад се дешава да родитељи 
долазе у центар интересујући се за овај поступак зато што 
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очекују да ће, уколико члан њихове породице буде лишен 
пословне способности, а они постану старатељи, добијати 
одређену новчану накнаду. 

Kada osoba ve} bude li{ena, i kada se stavi pod 

starateqstvo, onda budu razo~arani zato {to 

centar wih kao starateqe kontroli{e.

Веома чест разлог за покретање поступка за лишење послов-
не способности/продужење родитељског права су и имовин-
ска питања, тј. породица сматра да ће имовина бити заш-
тићена, тј. да особа, уколико буде под старатељством, неће 
бити у могућности да прода имовину, или да буде изманипу-
лисана од стране злонамерних рођака, или других особа.

У појединим центрима наводе да се породице скоро ника-
да не обраћају центру пре самог покретања поступка, те да 
прве информације о томе да је он покренут добију када стиг-
не захтев из суда да се особи постави привремени старатељ. 
У тим ситуацијама, породице су се најчешће саветовале са 
адвокатима од којих су и добили прву информацију да је 
neophodno stavqawe pod starateqstvo. 

Са друге стране, од адвоката не добијају комплетне и детаљ-
не информације о томе шта тај поступак подразумева, како 
се спроводи, које су последице по особу, а које по породицу, 
па чак ни о томе да тај поступак кошта, тј. да породица мора 
да плати вештачење, уколико неко од чланова породице под-
несе предлог за покретање поступка.

Породице о потреби лишавања пословне способности чују и 
од лекара психијатара, jer lekari i daqe smatraju da je to 

najboqi na~in da se re{e neke stvari.

У једном центру навели су да психијатри, који годинама прате 
и лече неке особе, често и упорно предлажу потпуно лишење 
пословне способности без образложења, и тада породице 
траже мишљење центра за социјални рад. Једна од правни-
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ца са којима смо разговарале истакла је да би за центар на-
лаз и мишљење лекара у коме стоји да особа није у стању да 
штити своја права и интересе требало да буде обавезујућа, 
али да они заиста процењују како у неким ситуацијама, на 
пр. када су у питању веома старе особе “није потребно спро-
водити тако компликован поступак, нарочито ако је то по-
требно само због смештаја у дом”. Тада већина центара на-
води да прибегавају привременом старатељству, али неки 
од њих сматрају да тај део у закону није довољно добро и 
прецизно дефинисан, те понекад привремено старатељство 
траје дужи временски период, а није само једнократно. Само 
у једном центру су навели да поједини психијатри предла-
жу делимично лишење пословне способности, али њихова 
правница увек инсистира да се они тада прецизно изјасне у 
којим областима особу треба лишити пословне способности 
и због чега.

Неки сродници чују за тај поступак из непосредног окру-
жења: од комшија или других људи који имају у породици осо-
бе са инвалидитетом, али и у удружењима која се баве засту-
пањем особа са инвалидитетом. Такође, као изворе информа-
ција запослени у центрима наводе и дневне боравке и школе. 

Више запослених говорило је да су некада разлози због којих 
сродници долазе у центар тражећи да се особа стави под 
старатељство погрешне информације, које на пр. добијају 
у банкама које заправо не разумеју термин старатељства, па 
упућују породице у центар мислећи да је лишење пословне 
способности и стављање под старатељство једноставан пос-
тупак без озбиљнијих последица по особу. 

Понекад, центар по први пут сазна за неку особу са ментал-
ним инвалидитетом када се та особа појави пред судом због 
различитих поступака (на пр. развода), те да суд процени да 
особа нема процесну способност, и тражи од центра по-
стављање привременог старатеља. Такође, у последње вре-
ме, све чешће нотари контактирају центре када посумњају у 
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способности особе да заступа своје интересе и права у раз-
личитим поступцима (на пр. приликом оставинске расправе, 
склапања различитих уговора и слично).

Запослени у једном центру су рекли да су имали усмене за-
хтеве од стране савета станара, месне канцеларије, ПИо 
фонда, полиције, и сл. да се покрене поступак лишења по-
словне способности.

Са друге стране, у једном центру наводе да се породице увек 
прво обрате центру за социјални рад, где у пријемној канце-
ларији добију све информације о поступку, а да нису имали 
ситуација да је породица самостално покренула посту-
пак пред судом. 

Опште је мишљење да су породице лоше и погрешно ин-
формисане, те да има и покушаја злоупотребе. Навели су 
пример када је друга супруга покренула поступак да се њен 
супруг лиши пословне способности мислећи да ће му она 
постати старатељ и да ће сва имовина припасти њој (а да 
прва супруга ништа неће добити). Центар је то спречио и по-
ставио је привременог старатеља док траје процес бракораз-
водне парнице.

За разлику од наведених примера где се породице обраћају 
центрима, макар и са половичним или недовољно прециз-
ним информацијама, у једном центру наводе: 

Za li{ewe se ne obra}aju, to moramo mi wih da 

ubedimo. Oni to do`ivqavaju kao stigmu, razli~ite 

stvari ih tu pla{e i brinu, na pr. ko }e biti 

starateq.

Са друге стране, и када их „убеде“, с обзиром на то да је 
поступак скуп, многи родитељи тврде како немају средстава. 
Некада је у тим ситуацијама центар подносио предлог, али 
сада ни центар нема средстава, па „покрећемо само када је 
то неопходно“.
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Други финансијски разлог зашто се центар не усуђује да по 
сваку цену покрене поступак, јесте што се дешава да поро-
дице ангажују адвоката, 

koji ubedi sud da donese odluku da osoba ne treba 
da bude li{ena, i u tim slu~ajevima centar mora da 
snosi tro{kove postupka.

Усмеравање корисника на друге мере и услуге из 
система социјалне заштите

Без обзира на то да ли родитељи или сродници долазе у цен-
тар са потпуним информацијама и са разумевањем самог 
поступка лишавања пословне способности (ЛПС) или про-
дужења родитељског права (ПРП) или не, као и да ли већ 
имају медицинску документацију у којој психијатар наводи да 
особа не може да штити своја права и интересе, па је потреб-
но покренути поступак, у већини центара за социјални рад 
тврде да запослени излазе на терен, разговарају са самом 
особом за коју се предлаже лишење и са члановима породи-
це, и на основу свега тога дају своје мишљење. 

Наводили су више примера када је мишљење центра било 
у супротности са мишљењем психијатра, или са мишљењем 
вештака, или када су родитељи/старатељи одустајали од ини-
цијативе након што су су од радника центра добили потпуне 
информације. На пр. родитељ је желео да покрене поступак 
лишења да би син могао да наследи породичну пензију, и 
када су му разјаснили да се ово право може остварити и на 
основу процене радне способности, он је одустао. Друга мајка 
се обратила како би због остваривања права на алиментацију 
продужила родитељско право. Центар је желео да заштити 
интересе и права њене ћерке када је увидео да она добро 
функционише, међутим, центар је „satanizovan” на суду, и 
суд је донео одлуку према мишљењу вештака које је било 
супротно мишљењу центра. Лекар је тражио да за операцију 
очију особе са Дауновим синдромом добије сагласност/пот-



85

Овај пројекат финансира
Европска унија

пис старатеља. У болници су на томе инсистирали, па су у 
центру нашли решење тако што су поставили привременог 
старатеља само за ту ситуацију. 

Иначе, запослени у центрима наводе како увек када је то 
могуће, односно, када је то потребно само за једну правну 
радњу, прибегавају привременом старатељству, нарочи-
то када су у питању старе особе, а често и у ситуацијама 
када банке инсистирају да постоји потпис старатеља да би 
особа „za koju se wima u~ini da ima mentalni invaliditet“ 
подигла неки новац или кредит. Са друге стране, наводили 
су примере да су особе које су лишене пословне способно-
сти и биле под старатељством добијале кредите од банака и 
потписивале различите уговоре, на пр. са мобилним опера-
терима. Има примера да старатељи враћају кредите. У једној 
ситуацији коју су нам описали, особа која је под непосред-
ним старатељством била је преварена од стране познаника 
да потпише уговор са мобилним оператером и није плаћа-
ла рачуне. Када су извршитељи дошли у центар, запослени 
су имали поприличне тешкоће да докажу да је такав уговор 
ништаван и тако избегну пленидбу имовине.

основ за процену о потреби за применом мера ЛПС/
ПрП

У једном од центара запослени говоре како им у процени, 
односно доношењу одлуке и мишљења да ли је неку особу 
потребно лишити пословне способности/продужити роди-
тељско право изузетно користи скала функционалне ефи-
касности. Са друге, стране, у другим центрима сматрају да 
је ова скала захтевна, тј. да је са капацитетима које имају 
немогуће да је користе јер је сувише детаљна и потребно им 
је много времена за попуњавање. Други центар наводи да се 
руководе Правилником о унутрашњој организацији, норма-
тивима и систематизацији. Саставни део тог правилника је 
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образац за процену. Постоји чек листа која је проистекла из 
едукације Републичког звода за социјалну заштиту за супер-
визоре, и она продубљује и даје смернице за коришћење тог 
обрасца за процену. Она обухвата процену да ли је корисни-
ку потребна подршка за становање, каква помоћ је потребна 
за одржавање стана, да ли корисник иде у куповину, како ко-
ристи новац. 

Запослене у центрима за социјални рад посебно су се ос-
врнуле на медицинску документацију, која је најчешће по-
лазиште, односно, неопходно је мишљење лекара да би се 
уопште поступак покренуо. Било је саговорника који су твр-
дили да је налаз и мишљење лекара по правилу опширан, 
јасан, и да „daje odgovore na sva pitawa“. Ипак, било је више 
оних који су говорили о томе да често налаз лекара садржи 
само дијагнозу и констатацију да особа угрожава своја права 
и интересе, те да је потребно спровести поступак стављања 
под старатељство. Међутим, понекад ни сам медицински 
налаз није довољан, тј. има ситуација када запослени у 
центру нису сагласни са мишљењем лекара, или када у 
медицинској документацији постоје налази више лекара 
који су међусобно контрадикторни. Тада је неопходно да 
се изврши озбиљнија процена од стране самих радника цен-
тра, па је некада потребно извршити и одређена психолошка 
тестирања, али психолози запослени у центрима нису ли-
ценцирани за такве поступке. Оно што је више саговорника 
истакло јесте да сарадња са здравственом службом, по-
себно са психијатрима није задовољавајућа. Они не желе 
да излазе на терен, а то је често неопходно када су у питању 
особе са инвалидитетом. Има ситуација када је веома тешко 
обезбедити сву потребну документацију за особу јер поро-
дице често нису у могућности да организују превоз, чекање 
у реду и све што подразумева одлазак код лекара. Такође, 
чули смо да запослени у центрима имају проблем чак и да 
успоставе телефонску комуникацију са психијатрима, они су 
просто недоступни.
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Ипак, већина центара се у процени пре свега ослања на раз-
говоре са породицом и запажања запослених током изласка 
на терен.

Уколико родитељи или сродници дођу у центар само да би 
се информисали о поступку, различите су праксе. Са једне 
стране, у неким центрима своју улогу разумеју тако да само 
породицама пренесу све важне информације

Mi ne savetujemo li{avawe poslovne sposobnosti, 

mi samo ukazujemo {ta to zna~i.

Li{avawe predla`emo samo u ekstremnim situ-

acijama (nikad progovorio, nikad prohodao), ili kod 

te{kih slu~ajeva psihijatrijskih oboqewa.

Са друге стране, има запослених у појединим центрима који 
много неселективније предлажу ову меру, као што је већ горе 
наведена опаска како убеђују породице у неопходност ли-
шења пословне способности или продужења родитељског 
права, или на пр:

Produ`ewe roditeqskog prava je potrebno naj~e{}

e kada je osoba korisnik tu|e nege i pomo}i, jer sa 

navr{enih 18 godina roditeq vi{e ne mo`e da podi`e 

sredstva.

Перцепција института лишавања пословне способ-
ности и продужења родитељског права

Институт продужења родитељског права у неким центрима 
се породицама чешће саветује него лишење пословне спо-
собности, пре свега због тога што је поступак краћи, тј. не 
завршава се постављањем старатеља, а у једном од центара 
су чак навели да су добили усмене инструкције да тако посту-
пају, јер се на неки начин растерећују јер, ако особа има стара-
теља, центар има обавезу праћења као орган старатељства. 
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Са друге стране, већина запослених свесна је да што се тиче 
самог положаја особе, нема никакве разлике, тј. да су по-
следице по ту особу исте, али да се породице лакше одлучују 
на тај поступак „zato {to je formulacija bla`a“.

Ипак, у једном центру описали су како су мајци младића који 
је завршио редовну школу, нема интелектуалне тешкоће, 
али се разболео од прогресивне, системске болести и сада 
је скоро непокретан, па је самим тим онемогућен да сам по-
диже туђу негу и помоћ, потписује захтеве, излази на проце-
не, саветовали продужење родитељског права да би могла 
да га заступа пред институцијама. Такође, био је проблем са 
примањем алиментације, јер би изгубио право на њу, а то 
је породици, уз туђу негу и помоћ, једини извор прихода. У 
овом случају, суд је начинио преседан, да се продужава ро-
дитељско право само у домену заступања, ради приступа 
институцијама. На питање зар не би могло то да се регули-
ше на неки други начин, образложили су да је за поступак 
пред судом око алиментације након 18-те године веома ком-
пликован, а за овлашћење мајке да подиже новац из банке 
било потребно да нотар дође кући, што се плаћа, а за њих је 
то сувише велики новац.

У случају када је особа о којој се ради старија па није мо-
гуће спровести поступак продужења родитељског права, а 
запослени у центру процењују да је потребно покренути пос-
тупак лишавања пословне способности, процењује се и ма-
теријална ситуација породице, тј. да ли имају материјалне 
могућности да сносе трошкове поступка, и уколико не могу, 
ову обавезу преузима центар. У тим ситуацијама за привре-
меног старатеља може бити постављен и неко од сродника, 
што породице много лакше прихватају, него када се за при-
временог старатеља постави неко од запослених у центру за 
социјални рад.
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Перцепција бенефита примене института ЛПС и ПрП

Занимало нас је да ли запослени у центрима за социјални 
рад сматрају да постоје неке предности када је особа лишена 
пословне способности или када је над њом продужено роди-
тељско право. Веома је карактеристичан један од одговора:

Nema prednosti, izuzetak su slu~ajevi kada osoba ni 

u kom domenu ne mo`e sama da funkcioni{e. Praksa je 

takva da (kada je osoba li{ena poslovne sposobnosti) 

drugi odlu~uju o tome {ta je za osobu dobro; ono {to 

je ovde va`no, jeste da (bi trebalo da) postoje drugi 

sistemi podr{ke, i po{to toga nema, pribegava se 

li{avawu.

У светлу таквог погледа су и изјаве још неких саговорни-
ка који сматрају да је у околностима непостојања подршке 
понекад неопходно спровести поступак лишавања послов-
не способности и постављање старатеља, или продужења 
родитељског права. Главни разлози за спровођење ових 
поступака јесу заштита имовине и присилни смештај на 
лечење или уопште, контролисање лечења и узимања те-
рапије. У једном центру наводе да, када особа нема роди-
теље или сроднике који би се прихватили старатељства или 
били подобни за старатеље, односно, када они преузимају 
непосредно старатељство, увек инсистирају да се иде само 
да делимично лишење пословне способности и то у смислу 
ограниченог баратања финансијама, или само у домену ле-
чења. У другом центру наводе да постоје предности само у 
ситуацијама када особа не може да располаже новцем, имо-
вином и када не може да заступа себе, своја права и интере-
се. Али, наводе и да је потребно да такву процену заједнички 
донесу лекар и запослени у центру, да је то заједнички став.

Nismo mi u potpunosti protiv toga postupka, ali 

smatramo da treba maksimalno dobro proceniti, i 

ne ugroziti qudska prava.
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Оно што у неким центрима више схватају као нужност у не-
достатку подршке, други саговорници сматрају у потпуности 
оправданим, и јединим начином заштите. 

Da, ponekad ima prednosti. Kada je u pitawu 
fizi~ka nemogu}nost osobe da zastupa sebe pred 
institucijama, ili kad je u pitawu mentalna 
isuficijentnost, kada osoba mo`e sebi vi{e da 
na{kodi – lice ostane bez prihoda i bez imovine. 
Prednost uvek mo`e i mora da bude za{tita 
interesa imovine. Nema drugog na~ina.

Prednosti su da osoba ostvaruje odre|ena prava – 
na pr. porodi~nu penziju (jer ne mo`e sama da podnese 
zahtev); da se za{titi imovina osobe, odnosno 
da ne bude prevarena, a kad su u pitawu osobe sa 
psihosocijalnim te{ko}ama, ako ne}e da idu na 
le~ewe, starateq odlu~uje o sme{taju na le~ewe, i 
kontroli{e redovno uzimawe terapije.

Velike su prednosti, lice koje nije li{eno poslovne 
sposobnosti ne mo`e da obavqa nikakve pravne 
poslove ako to proceni sudija ili bele`nik, a u 
slu~aju li{ewa, starateq mo`e da obavqa pravne 
poslove, i starateq je pod kontrolom centra, te 
mo`e da se za{titi wegova imovina.

Информисање особа са менталним инвалидитетом 
и њихових породица

Скоро сви саговорници тврде да породицама и особама са 
менталним инвалидитетом пружају детаљне информа-
ције о целом поступку, као и о разлици између продужења 
родитељског права, делимичног и потпуног лишења послов-
не способности. У неким од центара у којима су интервјуи 
обављени говоре како се све више одлучују на делимично 
лишење пословне способности, тј. да сам центар предлаже 
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у свом мишљењу да се особа лиши пословне способности 
само у појединим доменима. У једном центру наводе да је 
то је углавном процена вештака, али сматрају да је то не-
логично. Једном се догодило да је вештак предложио да се 
особа која нема сроднике и којој је центар требало да буде 
непосредни старатељ, лиши пословне способности само за 
узимање лекова, што су запослени категорички одбили, јер 
сматрају да је немогуће да га они контролишу у том смислу 
(не могу да буду са том особом 24 сата).

основ за поступање

Саговорнике смо питали да ли имају званично или незванич-
но упутство да саветују родитељима особа са менталним 
инвалидитетом мере лишавања пословне способности или 
продужења родитељског права, у којим ситуацијама и од кога 
су та упутства добили, као и да ли постоји неки приручник, 
стручно упутство и сл, који им помаже у раду на овим пи-
тањима. Сви саговорници наводе да у раду користе само од-
редбе Породичног закона и Закона о ванпарничном пос-
тупку кад је у питању само покретање поступка. Са друге 
стране, постоји правилник који регулише старатељство. 

У једном центру наводе да индиректно, кроз стручни надзор 
који долази у центар уколико постоји жалба добијају поврат-
ну информацију и сазнају где су погрешили и како убудуће 
треба да раде. Такође, представници другог центра као ва-
жан наводе Правилник о унутрашњој организацији, нор-
мативима и систематизацији којим је дефинисан њихов 
рад. Саставни део тог правилника је образац за процену 
који користе приликом доношења мишљења да ли је потреб-
но особу лишити пословне способности или не. Такође, на-
водили су да постоје упутства о процедурама, тј. о обавеза-
ма центра да сваке године, за сваког корисника који је под 
старатељством, раде ревизију.
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Скоро сви центри обавестили су нас да су добили препо-
руку од Поверенице за заштиту равноправности да се 
ограничи лишавање пословне способности старим лицима у 
случају деменције, старости. Повереница је из праксе извела 
закључак да су често доношене одлуке о лишавању послов-
не способности без контаката са самим особама. Већи број 
интервјуисаних центара сматрају ову препоруку оправданом 
и наводе примере када они дају супротно мишљење (адво-
кат је саветовао супруга да своју жену, због Алцхајмерове 
болести, лиши пословне способности; упркос мишљењу цен-
тра, који га је упутио и да може да поднесе захтев за оства-
ривање права на туђу негу и помоћ, супруг је ипак поднео 
предлог суду).

У једном центру наводе да из препоруке закљчују да треба 
да мењају приступ у процени и давању мишљења

Akcenat je do sada bio na tome {ta korisnik ne 

mo`e, a sada }emo biti usmereni na to {ta mo`e.

Такође, у једном центру навели су да је постојала једна обу-
ка у републичком заводу за социјалну заштиту на тему 
лишавања пословне способности и старатељства, коју су 
похађали, али и да је пре 10-так година стигао налог из Ми-
нистарства да сви који живе у установама морају да се лише 
пословне способности.

Једна правница изјавила је и да у раду свака усмена консул-
тација телефоном са Министарством такође веома корис-
ти.
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ЛПС/ПрП као предуслов за остваривање права из 
социјалне заштите

Занимљиви су били одговори на питање да ли је лишење 
пословне способности/продужење родитељског права пре-
дуслов за остваривање неких права из социјалне заштите. 
Већина саговорница тврди да и уколико је особа лишена 
пословне способности, не остварује никаква друга права 
по аутоматизму. То се у великој мери разликује од одговора 
добијених у упитницима за запослене који су прикупљани то-
ком друге фазе истраживања. 

У једном центру су навели да сродници често мисле да су 
права из области социјалне заштите и лишење пословне 
способности повезани, па чак и да родитељи или сродници 
мисле да ће добијати новчану накнаду уколико постану 
старатељи. 

Понеко од запослених тврдио је да лишење пословне спо-
собности/продужење родитељског права јесте предуслов 
за остваривање права на породичну пензију, а у току са-
мог интервјуа, колегинице су их кориговале и објашњавале 
како и зашто то није предуслов. У два центра су ипак навели 
да лишење пословне способности може да буде предуслов 
за смештај у појединим установама (навели су на пр. уста-
нову у Новом Бечеју). 

Ипак, једна правница одговорила је да:

Nije preduslov, ali formalno pravno mo`e da postoji 

problem kada osoba `eli da ostvari neko pravo, a 

nije u mogu}nosti da sama podnese zahtev, tj. kada 

nije procesno sposobna.
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Центар као иницијатор поступака ограничавања по-
словне способности

У упитнику који су попунили запослени преко две трећине 
испитаника је исказало своје слагање са тврдњама да особу 
са менталним инвалидитетом треба лишити пословне спо-
собности да би остварила заштиту и бригу након смрти ро-
дитеља (70,6%) и заштиту од злоупотребе од стране рођака 
и познаника (69%). Трећина запослених (29,4%) сматра да 
особу са менталним инвалидитетом треба лишити послов-
не способности да би остварила заштиту од пуне кривичне 
одговорности у случају извршења кривичног дела. Тек сваки 
десети испитаник (11,1%) наводи да ништа о наведеног није 
разлог за лишење пословне способности.

У разговору сазнајемо да, по својој инцијативи, центри доста 
ретко покрећу поступке лишавања пословне способности. 
То се заправо догађа онда када особа више нема никога, и 
када је неопходан смештај у институцију или на лечење. Та-
кође, томе се прибегава и када особа има имовину, а постоји 
опасност да буде злоупотребљена. Центар покреће поступак 
и из практичних разлога – када се процени да породица не 
може да сноси трошкове поступка.

Већина центара се, кад је у питању процена да ли је потреб-
но особу лишити пословне способности у потпуности, или 
делимично, ослања на мишљење вештака. Међутим, у не-
ким центрима преовлађује мишљење да делимично лишење 
треба да буде много чешћа пракса и да пре свега треба да 
се односи на заштиту имовине и питање лечења. У једном 
центру, навели су да вештаци још увек најчешће предлажу 
потпуно лишење пословне способности.

Занимало нас да да ли постоје, и какве су последице по осо-
бу са менталним инвалидитетом уколико запослени у центру 
процењују да је потребно лишити је пословне способности и 
саветују породици покретање поступка, а породица се са тим 
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не сложи, и одбије. У већини центара тврдили су да корисни-
ци не губе било која права уколико породица одбије да 
се покрене поступак лишавања пословне способности. 
У једном центру тврде да они као центар у тој ситуацији могу 
да покрену поступак, али то ипак не раде. У другом центру 
кажу да у таквим ситуацијама покрећу поступак збрињавања 
где се кроз изјаве и план услуга и мера дефинише тачно 
шта ће се и како радити. Спровођење плана прати се око 
три месеца. Ако не буде побољшања, центар покреће 
поступак. Понекад у тим ситуацијама дође до проблема ако 
породица неће да се прихвати старатељства, јер не постоји 
законски механизам да се они на то натерају. И тада долази 
до великог оптерећења, јер центар мора да преузме непо-
средно старатељство. Неки запослени говорили су о томе 
да одбијање породице не утиче на права која особа оства-
рује, али утиче на то ко средства подиже и ко руководи њима, 
и да зато понекада долази до проблема уколико особа не 
може сама да потпише да је примила неку накнаду, или не 
уме да располаже новцем. У два центра су тврдили да се ни-
када у пракси нису сусрели са ситуацијом да су предложили 
породици да се спроведе поступак лишења пословне спо-
собности/продужења родитељског права, а да је породица 
то одбила. У једном центру мисле да главни разлог због кога 
породица одбија поступак није тај што не желе да свог члана 
лише свих права, већ да „ne `ele da tu`e tu osobu da se 

ne uvredi, ili {to nemaju novca za postupak“, па они онда 
наставе да раде са породицом или, понекад успевају саму 
особу да убеде и обећају да ће уважити њено мишљење при-
ликом постављања старатеља.

Само у једном центру указали су на једну важну чињеницу:

Li{avawe je vanpari~ni postupak, pa nema mogu}nosti 

privo|ewa. Ukoliko centar pokrene postupak, sud }e 

dva puta poslati poziv, ako se ne odazovu, postupak 

se obustavqa.
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И у овом центру су навели да, уколико сама особа или по-
родица донекле хоће да сарађују а одбијају сам поступак 
лишења, направи се план услуга у коме се предвиди оба-
веза особе да посети лекара, достави тај извештај центру, 
да почисти стан, плати рачуне и сл. Међутим, као што је већ 
наведено, често је баш одлазак код лекара велики проблем 
– ако особа није у стању сама то да организује, или физички 
не може да оде у здравствену установу, запослени у центру 
сматрају да то није њихов посао и сматрају да би требало да 
постоје службе које би се тиме бавиле.

Поступци преиспитивања решења о лишењу по-
словне способности

Разговарали смо и о поступцима преиспитивања решења 
о лишењу пословне способности. Након законских измена 
2015. године уведена је обавеза суда да се сва решења о ли-
шењу пословне способности преиспитају након највише три 
године. Сами центри за социјални рад веома ретко, скоро 
никада не иницирају поступак преиспитивања. У једном 
центру су навели да знају за случај мајке која је покренула 
поступак преиспитивања, и да је њеном сину пословна спо-
собност враћена делимично. У другом центру су навели при-
мер особе која има „bla`i stepen mentalne retardacije“. 
Лишен је пословне способности у другом граду, сада је син 
покренуо поступак преиспитивања, и пословна способност је 
оцу враћена. Али,

na{i slu~ajevi naj~e{}e nisu takvi, to su te{ki 

slu~ajevi, ulaze u to tek kad je zadwi trenutak.

Саговорнице су нагласиле и да се током ових поступака пре-
испитивања спроводи идентичан поступак као и први пут – 
центар даје своје мишљење, ради се вештачење, и сл.
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Поједини судови су у кратком року „урадили ревизије“ 
свих случајева лишења, други су по том питању неажур-
нији, али постоји утисак међу запосленима у центру да је до-
шло до доста великих промена у поступањима судова након 
измена Закона о ванпарничном поступку 2015. године. Уочи-
ли су да судије воде рачуна о томе да саслушају особу о којој 
је реч, доста су ретки случајеви да се пословна способност 
врати у потпуности, али је било примера да је одређеном 
броју особа пословна способност враћена делимично, 
или, уколико су били делимично лишени пословне способно-
сти, да им је она враћена у потпуности.

У једном од поступака преиспитивања, центар је суду упу-
тио мишљење да сматрају да је потребно особи вратити по-
словну способност (са делимичног лишења). Судија је била 
„мало несигурна“, па је донела решење о враћању, али га је 
орочила на шест месеци. Након истека тог рока, донела је 
трајно решење.

Међутим, у мањем броју центара са чијим запосленима смо 
разговарали не сматрају ове поступке корисним и важним. 
Једна запослена истиче да је апсолутно против „ревизија“, 
јер то додатно повећава обим њиховог посла. 

To lice je u sistemu, pod za{titom je, svake godine se 

vr{i preispitivawe starateqstva od strane cen-

tra za socijalni rad, i prema tome, bespredmetno je 

stalno preispitivawe, tj sudski postupak na sva-

ke tri godine. Ukoliko je na primer `ena li{ena po-

slovne sposobnosti, i rodi dete, dete }e biti dato 

na usvojewe. Bespredmetno je onda i}i u postupak 

preispitivawa kad ionako znamo da te{ko da }e woj 

poslovna sposobnost biti vra}ena. I {ta bi se de-

silo da joj se vrati? Ona bi onda trebalo da tra`i 

dete koje je oti{lo na usvojewe. Takvi postupci samo 

prave dodatni posao centru. A ti slu~ajevi nisu za-

nemareni, svake godine se vr{e revizije u centru, 
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proverava se najboqi interes, i mo`e da se proceni 

da li je ta osoba napredovala, te mo`e da se proceni 

u kojim slu~ajevima treba krenuti u postupak preis-

pitivawa, a ne da se po automatizmu, svima ponovo 

preispituje.

У другом центру наводе пример да су имали случај враћања 
пословне способности особе која има психијатријско 
обољење.

Jedva smo je li{ili poslovne sposobnosti i smestili 

u ustanovu. U Malim P~elicama se stabilizovala 

i nakon 14 godina, psihijatrice u ustanovi su 

insistirale i protivno mi{qewu centra podnele 

predlog za vra}awe poslovne sposobnosti.

Сада се она вратила из дома у свој град, купила и опремила 
стан, међутим, запослени у центру сматрају да је неспособна 
да функционише самостално, описују је као запуштену, лаку 
за манипулације. Пре одласка у дом била је имућна, али је 
преварена и продала је кућу. Иако се у установи опорави-
ла, редовно узима терапију, они су сигурни да неће успети, и 
забринути су.

Непосредно старатељство

Наредна велика тема о којој смо разговарале са представни-
цама центара за социјални рад је питање непосредног ста-
ратељства.

Непосредни старатељи из редова запослених у центрима за 
социјални рад постављају се особама лишеним пословне 
способности онда када нема живих сродника, када сродници 
нису спремни да се прихвате старатељства, или онда када, 
по процени центара, сродници нису подобни да буду стара-
тељи. 
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Сматрају да је непосредно старатељство њихов најтежи и 
најодговорнији и веома сложен посао. Непосредно стара-
тељство подразумева праћење те особе, у смислу да се она 
добро познаје, да се познају њене потребе и која права треба 
заштити. За тако нешто нема довољно времена, а некада 
ни довољно знања да би се интереси и права особе зашти-
тили на адекватан начин. 

Према прописима, водитељ случаја не може да буде и непо-
средни старатељ истој особи, међутим, због мањка запосле-
них, није увек могуће испоштовати ово правило. Такође, када 
особа има живе сроднике, а они нису спремни да се прихвате 
старатељства, неки од запослених сматрају да 

je zaista nemoralno da srodnici pokrenu postupak a 

onda ne `ele da prihvate starateqstvo.

Сви запослени са којима смо разговарале су и непосредни 
старатељи одређеном броју корисника. Ипак, њихово опте-
рећење није равномерно, у једном центру су навели да је 
свако од запослених непосредни старатељ за 5-6 особа, 
негде се тај број креће до десетак, а једна од социјалних рад-
ница није могла да нам каже тачан број, али је изјавила да 
их је преко 50!

Највећи број, а у неким центрима сви корисници под не-
посредним старатељством живе у установама. У неким 
центрима навели су да најмање једном годишње обилазе 
кориснике којима су непосредни старатељи који живе у уста-
новама, а да су са запосленима у домовима у свакодневном 
контакту да би дали сагласности за различите медицинске 
интервенције, одлазак корисника на излете, летовања, тро-
шења њиховог џепарца и слично. Са друге стране, запосле-
ни у неким центрима навели су да ову своју обавезу једнос-
тавно нису у стању да извршавају због великог броја особа 
којима су непосредни старатељи које живе у различитим ус-
тановама.
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Иако их је много мањи број, неке од особа које су под непо-
средним старатељством центра живе у отвореној зашти-
ти. У једном центру истичу да због лоше сарадње са разли-
читим институцијама не могу адекватно и брзо да реше про-
блеме са којима се суочавају њихови корисници, којима су 
запослени непосредни старатељи. Ту као највећи проблем 
наводе лошу сарадњу са здравственим службама (неиз-
лазак на терен, одбијање да дођу у кућу корисника и пруже 
здравствене услуге, неодазивање хитне помоћи, одбијање 
да се обезбеди превоз до болнице, одбијање да се прегле-
дају корисници који су прљави, издавање упута, лекова, неу-
ропсихијатри који одбијају да излазе на терен, а велики број 
корисника не може да оде на преглед; са друге стране, њи-
хов налаз је неопходан.) 

Једна од запослених сматра да су најтежи послови непо-
средног старатеља они који се односе на бригу о новцу и 
његовом располагању, поготово када особа има велика 
примања, као и о материјалним добрима. У другом центру 
описали су како њихови корисници имају у поседу земљу, па 
непосредни старатељи морају да организују лицитације на 
којима се надмећу особе заинтересоване за њено обрађи-
вање и да након тога брину о уплати. Запослени не могу да 
буду 24 часа са особама којима су непосредни старатељи, а 
морају да воде рачуна о имовини, редовном плаћању рачу-
на, узимању терапије и сл. Kонкретан проблем са којим се у 
последње време сусрећу је са банкама. Наиме, да би отво-
рили рачун за штићеника, непосредни старатељи морају 
да дају све своје личне податке, тако да се њихови пода-
ци налазе у више различитих банака. Такође, наводили су 
примере да су постављени за непосредне старатеље особа-
ма које поседују некретнине. Када таква особа буде смеште-
на у установу, непосредни старатељ нема ни могућности ни 
средстава да одржава стан који је често веома запуштен, 
или да плаћа комуналије. У неким ситуацијама, због вели-
ких дугова, на крају су били ангажовани извршитељи. 
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Општи је закључак скоро свих саговорница да neposredno 

starateqstvo ne ispuwava svoju svrhu.

На питање како би ова ситуација могла да се реши на неки 
други начин, наводили су различите сугестије: У једном 
центру сматрају да би на нивоу сваког града могао да постоји 
„колективни смештај“ за десетак таквих особа, и да постоји 
један старатељ који би их обилазио. 

Ne{to kao male domske zajednice, ali to zahteva 

da te osobe budu zaposlene, a to zahteva i timove 

stru~waka. To je nemogu}e u na{im uslovima. Domovi 

ne mogu, domske zajednice ne postoje, i onda je sve 

samo dovijawe.

Други су предлагали да би требало да постоје професио-
нални старатељи, а да запослени у центрима за социјални 
рад само надзиру њихов рад.

Током разговора, поједини запослени, дотакли су се пробле-
ма сукоба интереса у овим ситуацијама. Једна правница 
напомиње да непоредно старатељство, није довољно адек-
ватно прописано, 

jer jedan je privremeni starateq, drugi je voditeq 

slu~aja, tre}i je neposredni starateq, a ~etvrti 

vr{i nadzor, a svi rade u istoj ustanovi.

Да би спречили сукоб интереса везан за непосредно ста-
ратељство, у једном центру инсистирају на томе да у си-
туацијама када они покрећу поступак, њихов запослени не 
буде привремени старатељ, него најчешће неки сродник. Ако 
сродника нема, траже од суда да покрене поступак, а да цен-
тар буде привремени старатељ. Кад су у питању особе које 
живе у установама социјалне заштите, сматрају да би добар 
институт био колективно старатељство. 

Један од предлога био је и да би у оваквим ситуацијама неки 
други центар могао да врши процену, али је за то потребна 
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измена закона. Нагласили су такође и да је некада адвокат-
ска комора делегирала привремене старатеље када су вође-
ни овакви поступци, али је та пракса напуштена јер захтева 
додатни новац, а са друге стране, запослени у центру тај по-
сао обављају у оквиру свог радног времена. У једном од цен-
тара су недавно успели, на инсистирање њихове правнице, 
да је суд за привременог старатеља особи поставио адвока-
та. Суд је донео решење о лишењу пословне способности, 
а адвокат се жалио. Правница изјављује „ba{ volim {to se 

`alio“ јер је особа на тај начин заштићена, и сада чекају да 
виде какав ће бити крајњи исход, те да је то једини начин да 
се спречи сукоб интереса. Сем адвоката, могли би да се ан-
гажују и представници различитих удружења, или било ко ко 
се бави заштитом особа са менталним инвалидитетом, како 
би заступали особу. Они увек инсистирају да особа учествује 
на суду у процесу, и да сазна о чему се ради. 

Било је и предлога да би више служби требало да учествује 
у подршци особи, да запослени у центру само врше процену 
и збрињавају особу, а друге службе да се баве другим посло-
вима. 

Перцепција квалитета система услуга и мера и мо-
гућности за њихово унапређење

У свим центрима запослени сматрају да недостају тј. да нису 
развијене услуге у заједници. У једном центру навели су да 
у њиховом граду не постоји прихватилиште, и на пр, када су 
дежурни, једино кући могу да воде особу која је пронађена 
на улици.

Сматрају и да је веома важна едукација родитеља док су 
деца још мала, и да деца буду укључена у вршњачке групе и 
образовање, како би већ на том узрасту развијали различите 
вештине и социјализовали се. 
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Deinstitucionalizacija mo`e da se odvija samo ako 

se razvijaju i alternativni oblici za{tite, ovako, 

ulazimo u ne{to za {ta nismo spremni. Zabrinuti 

smo zbog toga {to ne mo`emo nekim osobama da 

obezbedimo sme{taj, obra}amo se ustanovama, 

Ministarstvu, predugo ~ekamo na odgovore, a svi 

smatraju da smo samo mi odgovorni u slu~aju nekih 

ekscesnih situacija, kada porodica vi{e ne mo`e da 

brine o osobi, ili ona nema porodicu.

Такође, сматрају да је сарадња да другим институцијама, 
нарочито са здравственим установама недовољно раз-
вијена. 

Већина саговорника била је упућена у то да су у припреми 
измене Породичног закона, али веома мали број њих знао је 
на шта ће се те измене односити. Од запослених из центара 
тражили смо да дају предлоге о томе како би се област ли-
шења пословне способности могла решити на други начин, у 
односу на међународне стандарде људских права и обавезе 
државе Србије.

Већина сматра да би било добро да постоје професионални 
старатељи, који би особама пружали подршку. Такође, било 
је предлога да постоји мултидисциплинарни тим који би 
подржавао једну особу, јер се очекују веома раличита знања 
и вештине, што не може да ради једна особа, или једна ус-
танова. У једном центру предложили су да би било добро 
решење да постоје старатељски судови који би регулисали 
сва важна питања за једну особу којој је потребна подршка. 
Центар за социјални рад би онда могао само да обавља по-
слове органа старатељства, тј. да надзире рад ових особа/
тимова, чиме би се сами центри умногоме растеретили.

Када је саговорницима предочено да се нацртом измена и 
допуна Породичног закона предвиђа напуштање праксе 
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потпуног лишења пословне способности и продужења ро-
дитељског права, а да се уместо делимичног лишења пред-
виђа ограничење пословне способности, неки од саговорни-
ка изразили су скепсу:

Ne verujemo u te promene, ali ako se ostvare, to je 

dobro re{ewe.

Ako je formalno, onda ni{ta od toga. Ako }e stvarno 

i ozbiqno to da rade samo time da se bave, onda je to 

dobro re{ewe.

Са друге стране, у једном од центара показали су отпор 
према најављеним променама. Они сматрају да би, уко-
лико се укине потпуно лишење пословне способности или 
продужење родитељског права, имали проблем са оним осо-
бама које су већ смештене у установе. Наводили су хипоте-
тичку могућност да се особа која већ живи у дому „prebaci 

na delimi~no li{ewe“ и она да изјаву да жели да изађе из 
дома. 

Ako nema ku}u, ili kod ku}e nema ko o wemu da brine, 

postavqa se pitawe {ta }e zaposleni sa wim? 

Smatram da }e biti veliki problem i sa osobama koje 

ne mogu, nisu u stawu da donose dobre odluke, i ne 

znaju {ta je najboqe za wih.

У том истом центру, други запослени сматра да ће у питању 
бити само замена термина, а не суштинска измена. Он мисли 
да ће та особа бити „delimi~no li{ena, ali u svim domenima, 

da zvu~i lep{e”.

Са саговорницама смо разговарале и на тему који би били 
начини да се особи омогући заштита и брига након смрти 
родитеља/старатеља и заштита од злоупотребе од стране 
рођака и познаника без посезања за лишењем пословне спо-
собности, јер је преко 70% испитаника наводило да су ово 
главне добити од стављања особе под старатељство у упит-
ницима за запослене у центрима.
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Наводили су различите предлоге/услуге које би морале да 
буду развијене да би се тако нешто омогућило, на пр. ста-
новање уз подршку, да суд одабере особу која ће сваком 
кориснику пружати професионалну подршку након про-
цене да ли је та особа подложна манипулацији, оснивање 
дневних центара у којима би особе којима је подршка по-
требна не само боравиле због социјалних контаката, већ где 
би могли да добијају подршку правника/адвоката, психолога, 
педагога и сл. 

У једном од центара чули смо да у њиховом граду родитељи 
особа са менталним инвалидитетом закључују уговоре о до-
животном издржавању са особама у које имају поверење, и 
на тај начин се труде, да за свог живота, обезбеде подршку и 
збрину свог члана породице. У овом центру мисле да би ипак 
и те особе са којима су уговори о доживотном издржавању 
склопљени морале да буду под неком контролом.

У другом центру сматрају да се та заштита уз постојање тре-
нутних законских решења не може обезбедити на други на-
чин, али би то било могуће ако би се успоставила нека врста 
„ограниченог старатељства“.

У два центра, запослени мисле слично:

Za ona lica koja stvarno nisu u stawu da odlu~uju 

(te{ko i te`e mentalno ometeni) nema drugog 

re{ewa sem li{ewa.

Starateqstvo je jedini mogu}i na~in. To nije 

ugro`avawe, ve} za{tita wihovih prava.

Перцепција сарадње са судовима

Различити су ставови када се разматра сарадња са судо-
вима. У неким центрима мисле да је та сарадња формал-
на, и да се суд више ослања на мишљење вештака него на 
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мишљење центра. Они мисле да се у суду често не гле-
да на првом месту интерес особе, већ интерес сродни-
ка – особа се лишава пословне способности да би сродник 
остварио неко своје право. Понекад се у тим ситуацијама 
дешавају и злоупотребе, нарочито када су у питању стара 
лица. У том центру имали су и ситуацију да је суд тражио да 
центар обезбеди привременог старатеља за особу која је од-
била да прими позив на суд. Центар је проценио да особу не 
треба лишити пословне способности и предложио да јој суд 
постави законског заступника и на тај начин реши проблем. 
У једном центру, навели су чак да суд од њих уопште и не 
тражи мишљење, већ само да присуствују и да се усмено 
изјасне да ли се слажу са мишљењем вештака. Такође, ука-
зали су да понекад постоје велике злоупотребе када вешта-
ци у договору са породицом или самом особом напишу како 
она добро функционише и да не треба да се лиши пословне 
способности, што је супротно мишљењу центра. Описали су 
један такав случај када се њихово мишљење и мишљење 
вештака није поклопило, и када је суд тражио да вештак 
напише допуну вештачења. Том приликом, он се ипак сагла-
сио са мишљењем центра, и особа је на крају лишена по-
словне способности. 

Са друге стране, неки од центара истакли су да са судом 
имају веома добру сарадњу, те да је било и ситуација када 
се центар супротставио налазу вештака а суд уважио њи-
хово мишљење. Један центар је посебно апострофирао да 
им судије излазе у сусрет и олакшавају им рад тако што зака-
зују више поступака у истом дану, због велике удаљености 
центра и суда. Такође, они су истакли да вештаци, када њи-
хови корисници нису у могућности да дођу у суд, излазе на 
терен. Навели су и да се, када је год центар покренуо пос-
тупак, никада није догодило да се њихово мишљење није 
поклопило са мишљењем вештака и судија. Од 2015. године, 
односно, од када се раде ревизије решења о лишењу, није 
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било ни једног случаја враћања пословне способности. 
Сматрају да је то због тога што центар предлаже лишење 
пословне способности само онда када не постоји друго или 
боље решење, односно, не постоји могућност да се примени 
нека друга мера.

У другом центру сматрају да је сарадња са судом добра, али 
да је њихов утисак да судије не придају велику важност 
поступцима лишавања пословне способности, иако је то 
веома озбиљан поступак. Такође, када су у питању особе 
које се лече од психијатријских болести, они сматрају да би, 
ако би се на други начин обезбедила редовност узимања те-
рапије и контроле, не би ни било потребе за лишавањем по-
словне способности, али да судије још увек не размишљају 
на такав начин.

Потребе запослених за обукама

У неколико центара истакли су потребу да унапреде своја 
знања о начину функционисања особа са менталним ин-
валидитетом, јер запослени још увек имају предрасуде и 
стереотипе о њима, па „~im vide dijagnozu, tu je kraj“. Таквих 
предрасуда има и међу лекарима, судијама. Због тога мисле 
да би најкориснија била обука везана за мењање ставова.

Наводили су и да би било добро да постоји неки инструмент 
који би им помогао у процени да ли је особу потребно лиши-
ти пословне способности или не, а тема обуке могла би да 
буде примена тог инструмента.

Поједини саговорници сматрају да би им најкориснија била 
обука везана за измене Породичног закона.

У једном центру сматрају да би најкорисније било да се обу-
ка одвија као хоризонтална размена између запослених 
у различитим центрима јер на тај начин могу да размењују 
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искуства, да добију неке нове идеје, и да уједначе своју прак-
су. С тим у вези, мисле да је важно да постоји неко упутство 
које би било достављено свим центрима и које би прецизно 
дефинисало процедуре, што би такође уједначило посту-
пања различитих центара. 

Карактеристичан је био одговор једне социјалне раднице која 
сматра да им је потребна обука о томе „kako korisnicima da 

objasne da li{avawe poslovne sposobnosti nije stigma ve} 

za{tita, kako da im objasne da ne treba da se ose}aju kao 

da su skroz neupotrebqivi i da svako mo`e ne{to.“

Једна социјална радница сматра да је веома важно да обука 
буде међусекторска да би се унапредили протоколи и про-
цедуре свих институција које се баве овим пословима, а 
који се односе на старатељство.

Општи је утисак да већина запослених у центрима за со-
цијални рад има веома мало искуства у раду и комуникацији 
са самим особама са менталим инвалидитетом и да се њи-
хово искуство заснива пре свега на сусретима и разговорима 
са члановима породица.

РЕЗИМЕ
Пракса центара за социјални рад када су у питању пос-
тупци везани за лишење пословне способности и про-
дужења родитељског права је доста различита. Неки од 
центара у којима су обављани интервјуи су још увек вео-
ма конзервативни и не виде никакве могућности да се 
особама са менталним инвалидитетом пружи подршка 
у доношењу одлука или подршка за самосталан живот 
у заједници, и лишење пословне способности сматрају 
као једину адекватну заштиту ових особа.
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Иако раде поштујући исте законе и прописе, у дру-
гим центрима ставови су знатно другачији, про-
цене су утемељеније, а запослени се труде да у 
недостатку услуга у заједници ипак селективно 
примењују мере лишавања пословне способно-
сти, предлажу делимично лишење, и показују за-
довољство и радост када причају о примерима 
враћања пословне способности. У тим центрима, 
био је и изузетно уочљив тимски рад запослених, и 
постојање размене искуства и сарадње.

Најчешћи разлози за покретање поступака за лишење 
пословне способности/продужење родитељског права 
су заштита имовине, јер се сматра да особа, уколико 
буде под старатељством, неће бити у могућности да 
прода имовину, или да буде изманипулисана од стране 
злонамерних рођака, или других особа, или смештај у 
установу (установе социјалне заштите, психијатријске 
болнице, домови за старе). 

Запослени наводе да породице на покретање поступка 
најчешће саветују адвокати, психијатри и нотари, а у по-
следње време то саветују т.ј. захтевају банке. 

Уколико родитељи или сродници дођу у центар само да 
би се информисали о поступку, различите су праксе. Са 
једне стране, у неким центрима своју улогу разумеју тако 
да само породицама објасне шта то значи, дају важне 
информације, а иницирају покретање поступка лишења 
пословне способности / продужења родитељског права 
само у екстремним ситуацијама. Запослени у овим цен-
трима сматрају да је главни разлог зашто и тада прибе-
гавају лишењу јесте тај што не постоје услуге у заједни-
ци. Са друге стране, има запослених у појединим цен-
трима који много неселективније предлажу ову меру, и 
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убеђују породице у неопходност лишења пословне спо-
собности или продужења родитељског права. 

Већина центара се, кад је у питању процена да ли је 
потребно особу лишити пословне способности у потпу-
ности, или делимично, ослања на мишљење психија-
тара и вештака. Међутим, у неким центрима сами за-
послени спроводе детаљну процену и понекад се су-
протстављају мишљењу лекара који предлажу лишење 
пословне способности. У тим центрима, преовлађује 
мишљење да делимично лишење треба да буде много 
чешћа пракса и да пре свега треба да се односи на заш-
титу имовине и питање лечења. 

Запослени у појединим центрима за социјални рад на-
воде како увек када је то могуће, односно, када је то 
потребно само за једну правну радњу, прибегавају при-
временом старатељству, нарочито када су у питању 
старе особе, а често и у ситуацијама када банке инсис-
тирају да постоји потпис старатеља да би особа „za koju 

se wima u~ini da ima mentalni invaliditet“ подигла 
неки новац или кредит, или за потребе различитих опе-
рација, лечења, када у здравственим установама ин-
систирају на сагласности старатеља, иако особа о којој 
се ради није лишена пословне способности. На први 
поглед, рекло би се да је ово добро решење јер је мање 
рестриктивно него да се особа лиши пословне способ-
ности, међутим, нарочито у случајевима када се овај 
институт примењује због смештаја у установе, поста-
вља се питање трајања привременог старатељства, као 
и контроле овог поступка. У једном од центара правни-
ца је нагласила да овај институт није довољно добро и 
прецизно дефинисан прописима, и да се често привре-
мено старатељство продужава на неодређен период.
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Када центар мисли да треба, а породица одбије да 
покрене поступак, само у једном центру су указали на 
то да породица није у обавези да се одазове на судски 
позив и да ће након два послата позива поступак бити 
обустављен је у питању ванпарнични поступак. 

Институт продужења родитељског права у неким цен-
трима се породицама чешће саветује него лишење по-
словне способности, пре свега због тога што је поступак 
краћи, тј. не завршава се постављањем старатеља, а у 
једном од центара су чак навели да су добили усмене 
инструкције да тако поступају, јер се на неки начин ра-
стерећују зато што, ако особа има старатеља, центар 
има обавезу праћења као орган старатељства. Са друге 
стране, већина запослених свесна је да што се тиче са-
мог положаја особе, нема никакве разлике, тј. да су по-
следице по ту особу исте, а неки наводе да се породице 
нешто лакше одлучују на ову меру јер је формулација 
блажа. 

По речима запослених у центрима за социјални рад, 
поступак лишавања пословне способности чешће ини-
цирају родитељи/сродници него сами центри. Један од 
разлога је и тај што поступак није бесплатан, и што се 
вештачење плаћа, а центри често нису у ситуацији да 
издвоје новац за ове поступке. Такође, уколико се пос-
тупак не би завршио лишењем, центар би морао да пла-
ти и трошкове поступка. Из тих разлога, центри покрећу 
ове поступке у ретким ситуацијама – када особа нема 
живе сроднике, или када процене да је породица у так-
вој материјалној ситуацији да није у могућности да сно-
си трошкове поступка.

Занимљиви су били одговори на питање да ли је ли-
шење пословне способности/продужење родитељског 
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права предуслов за остваривање неких права из со-
цијалне заштите. У већини центара тврде да и уколико 
је особа лишена пословне способности, не остварује 
никаква друга права по аутоматизму. То се у великој 
мери разликује од одговора добијених у упитницима за 
запослене који су прикупљани током друге фазе истра-
живања, као и од информација добијених од родитеља 
фоком фокус групе, и у свакодневном раду МДРИ-С, где 
родитељи говоре о томе да управо у центрима за со-
цијални рад добијају информацију да је неопходно да 
покрену поступак лишења пословне способности/про-
дужења родитељског права да би особа након пунолет-
ства наставила да прима туђу негу и помоћ, породичну 
пензију или остварила право на смештај. Можда је обја-
шњење у наводу једне правнице која је образложила 
да лишење пословне способности није предуслов за 
остваривање различитих права из социјалне заштите, 
али да формално правно може да постоји проблем због 
тога што особа није процесно способна, па не може да 
поднесе захтев за остваривање одређених права. 

Сви са којима смо разговарали сматрају да је непосред-
но старатељство њихов најтежи, најодговорнији и веома 
сложен посао. Непосредно старатељство подразумева 
праћење те особе, у смислу да се она добро познаје, 
да се познају њене потребе и која права треба заштити. 
За тако нешто нема довољно времена, а некада ни до-
вољно знања да би се интереси и права особе зашти-
тили на адекватан начин. Највећи број центара чији су 
корисници под њиховим непосредним старатељством 
наводи да су скоро сви смештени у неку од установа 
социјалне заштите. Само један центар се по томе раз-
ликује јер имају већи број корисника под непосредним 
старатељством који су у отвореној заштити. Запослени 
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наводе да због лоше сарадње са различитим институ-
цијама често не могу адекватно и брзо да реше проб-
леме са којима се суочавају њихови корисници којима 
су непосредни старатељи. Запослени не могу да буду 
24 часа са особама којима су непосредни старатељи, 
а морају да воде рачуна о имовини, редовном плаћању 
рачуна, узимању терапије и сл. Kонкретан проблем са 
којим се у последње време сусрећу је са банкама. На-
име, да би отворили рачун за штићеника, непосредни 
старатељи морају да дају све своје личне податке, тако 
да се њихови подаци налазе у више различитих банака. 
Такође, наводили су примере да су постављени за не-
посредне старатеље особама које поседују некретнине. 
Када таква особа буде смештена у установу, непосред-
ни старатељ нема ни могућности ни средстава да одр-
жава стан који је често веома запуштен, или да плаћа 
комуналије. У неким ситуацијама, због великих дугова, 
на крају су били ангажовани извршитељи. 

Већина сматра да би било добро да постоје професио-
нални старатељи, који би особама пружали подршку. Та-
кође, било је предлога да постоји мултидисциплинарни 
тим који би подржавао једну особу, јер се очекују веома 
раличита знања и вештине, што не може да ради једна 
особа, или једна установа. У једном центру предложили 
су да би било добро решење да постоје старатељски 
судови који би регулисали сва важна питања за једну 
особу којој је потребна подршка. Центар за социјални 
рад би онда могао само да обавља послове органа ста-
ратељства, тј. да надзире рад ових особа/тимова, чиме 
би се сами центри умногоме растеретили.

У неколико центара истакли су потребу да унапреде 
своја знања о начину функционисања особа са ментал-
ним инвалидитетом, јер запослени још увек имају пред-
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расуде и стереотипе о њима, па „~im vide dijagnozu, tu 

je kraj“. Таквих предрасуда има и међу лекарима, су-
дијама. Због тога мисле да би најкориснија била обука 
везана за мењање ставова. Насупрот овоме, у једном 
центру је запослена истакла да им је потребна обука 
којом ће унапредити вештине објашњавања да лишење 
није стигма, већ заштита. 

Наводили су и да би било добро да постоји неки ин-
струмент који би им помогао у процени да ли је особу 
потребно лишити пословне способности или не, а тема 
обуке могла би да буде примена тог инструмента.

Општи је утисак да већина запослених у центрима за 
социјални рад нема искуства у раду и комуникацији са 
особама са менталим инвалидитетом и да се њихово 
искуство заснива пре свега на сусретима и разговорима 
са члановима породица. У разговору о особама под ста-
ратељством, пре свега говоре о старима, и о особама 
које се лече од различитих психијатријских болести и 
осећају се сигурнијим у образлагању зашто је потребно 
или није потребно њих лишити пословне способности 
и обезбедити старатељску заштиту, док много мање 
иформација пружају о особама са интелектуалним теш-
коћама и особама са тешкоћама из аутистчног спектра.

Треба узети у обзир и чињеницу да област старатељске 
заштите представља само један мали сегмент у раду 
цетара за социјални рад који раде у веома отежаним 
условима, са малим бројем запослених и великим оба-
везама и одговорностима, те да је тренутни приоритет 
у њиховом раду везан за случајеве насиља у породици 
што одузима велики део времена и ресурса центара.
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Као и у другим областима, кад је у питању остваривање 
људских права особа са менталним инвалидитетом, 
утисак је да поступање запослених у центрима за со-
цијални рад више зависи од ставова запослених него 
од добро или лоше дефинисаних прописа на које се 
ослањају у раду, што треба имати у виду када се ос-
мишљавају обуке за запослене, као и смернице за њи-
хов рад.
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