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Увод 
 

1. Иницијални извештај о примени Међународног пакта о економским, социјалним и 
културним правима за период од 1990-2002. године односи се на Савезну Републику 
Југославију, која је престала да постоји 4. фебруара 2003. године, када је,  на основу 
Полазних основа за преуређење  односа Србије и Црне Горе од 14. марта 2002.године,  
Савезна скупштина усвојила  Уставну повељу државне заједнице Србија и Црна Гора.  
Саставни део Уставне повеље је и Повеља о људским и мањинским правима и 
грађанским слободама која је усвојена 28. фебруара 2003. године. 

 
2. Сходно Уставној повељи, име нове државе, односно државе следбеника Савезне 
Републике Југославије  је  Србија и Црна Гора и она се заснива  на равнопрвности две 
државе чланице, државе Србије и  државе Црне Горе (члан 1 и 2).  Територију Србије 
и Црне Горе чине територије држава чланица, с тим што  државна граница 
неповредива, а граница између држава чланица непромењива, осим уз обострану 
сагласност (члан 6). Држава Србија укључује Аутономну покрајину Војводину и 
Аутономну покрајину Косово и Метохију која се у складу са Резолуцијом 1244 Савета 
безбедности УН тренутно налази под управом међународне администрције (Одлука о 
проглашењу Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора). 

 
3. Србија и Црна Гора је један субјект међународног права, а државе чланице могу 
бити чланице међународних глобалних и регионалних организација за чије чланство 
није услов  међународни субјективитет (члан 14). 

 
4. Органи нове државе су:  Скуштина Србије и Црне Горе (једнодомна и чини је 126 
посланика, од којих је 91 из Србије и 35 из Црне Горе); Председник Србије и Црне 
Горе (мандат председника траје  четири године); Савет министара ( министар 
спољних послова, министар одбране, министар за међународне економске односе, 
министар за унутрашње економске односе и министар за људска и мањинска права), 
Суд Србије и Црне Горе (одлуке Суда су обавезујуће и без права жалбе, а суд је 
овлашћен да стави ван снаге  законе, друге прописе и акте институција државе који су 
у супротности са Уставном повељом и законима Србије и Црне Горе). Србија и Црна 
Гора има Војску која је под демократском и цивилном контролом (члан 54). 

 
5. С обзиром да Иницијални извештај о примени Међународног пакта о економским, 
социјалним и културним  правима обухвата период од 1992-2002. године то су 
информације дате у вези са Савезном Републиком Југославијом, те је тај назив државе 
задржан, ради лакшег праћења текста. 

 
6. Такође, сходно договору надлежних органа  република чланица (сада држава 
чланица) Србије и Црне Горе, овај извештај се састоји из два дела. Први део се односи 
на  СРЈ и Србију, и у његовој изради су учествовали надлежни савезни органи ( од 
којих су многи престали да постоје ступањем на снагу  Уставне повеље) и органи 
Србије. Други део извештаја се односи искључиво на Црну Гору, а припремили су га 
надлежни органи Црне Горе.  
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Опште информације 
 

7. Бивша Савезна Република Југославија, а сада Србија и Црна Гора је је смештена у 
југо-источном делу европског континента и заузима средишњи део Балканског 
полуострва површине 102.173 км. Географски посматрана,  Србија и Црна Гора спада 
у у групу балканских, средњеевроских, медитераснких и подунавских земаља.  
Граничи се са осам држава: Мађарском,  Румунијом, Бугарском, Албанијом, 
Италијом, Босном и Херцеговином,  Хрватском и Македонијом.  

 
 
 

Члан 1. 
 
Право на самоопредељење 
 
8. У Уставу СРЈ  није постојала изричита одредба којом  је утврђено  право на 
самоопредељење. Ипак,  у члану 48. припадницима националних мањина било је 
зајамчено  право да успостављају и одржавају несметане међусобне односе у СРЈ и 
ван њених граница са припадницима своје нације у другим државама и да учествују у  
међународним невладиним организацијама, али не на штету СРЈ или републике 
чланице. 

 
9. За разлику од Устава СРЈ, Уставна повеља Србије и Црне Горе изричито јемчи 
право на самоопредељење у члану 60. Сходно одредбама овог члана , по истеку 
периода од три године, државе чланице имају право да покрену поступак за промену 
државног статуса, односно иступање из државне заједнице. Оваква одука се доноси 
након референдума, а Закон о референдуму доноси држава чланица, водећи рачуна о 
међународно признатим демократским стандардима.  Такође, утврђено је да,  у 
случају иступања државе Црне Горе из државне заједнице, међународни документи 
који се односе на СРЈ, посебно Резолуција 1244 Савета безбедности УН,  че се  у 
целости односити и важити за државу Србију, као следбеника. Држава чланица која 
искористи право иступања не наслеђује право на међународно-правни субјективитет, 
а сва спорна питања посебно се регулишу између државе-следбеника и осамостаљене 
државе. У случају да се обе државе чланице у референдумском поступку изјасне за 
промену државног статуса, односно независност, у поступку сукцесије регулишу се 
сва спорна питања, као у случају бивше СФРЈ. 

 
 

Члан 2. 
 
 
Остваривање права признатих у Пакту 
 
10. Сходно Уставу СРЈ, Савезна Република Југославија је била савезна држава 
заснована на равноправности грађана и ревноправности република чланица (члан 1). 
Грађани су једнаки без обзира на њихову националну припадност, расу, пол, језик, 
веру, политичко или друго уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање и 
друго лично својство (члан 20).  

 
11. Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора, међутим, наводи да је 
Србија и Црна Гора заснована на равноправности држава чланица, а у Повељи о 
људским и мањинским правима и грађанским слободама  утврђена је  забрана 
дискриминације на широј основи (члан 3). 

12. На линији јачања  општег принципа недискриминације  била је  и одредба  Устава 
СРЈ која као противуставне и кажњиве акте сматра свако изазивање и подостицање 
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националне, расне, верске или друге неравноправности, као и изазивање и 
распиривање националне, расне, верске и друге мржње и нетрпељивости (члан 50). 
Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама преузима ову 
одредбу с тим што прописује да су поменути акти забрањени и кажњиви (члан 51). 

 
 
 

Члан 3. 
 
 

A) Ратификовани међународини инструменти 
 

13. Сукцесорском изјавом од 12. марта 2001. године, Србија и Црна Гора је наставила 
чланство и у свим другим Конвенцијама које се односе на права жена, а којима је 
депозитар Генерални секретар УН. Србија и Црна Гора је држава чланица Конвенције 
о елиминацији свих облика дискриминације према женама. Опциони  протокол уз ову 
Конвенцију ратификован је децембра 2002. године. 

 
14. Такође, Србија и Црна Гора је држава чланица Конвенција МОР-а  бр. 111 о 
дискриминацији у погледу запошљавања и занимања и Конвенције МОР-а  бр. 100 о 
једнаком награђивању мушке и женске радне снаге за рад једнаке вредности 

 
 
 
Б) Положај жена у  СРЈ  
 
15.Жене чине око 52% пунолетне популације СРЈ. С обзиром да подаци  говоре о 
неравноправном положају жена у многим областима живота, неопходно је 
успостављање  механизама на свим нивоима, за праћење и успостављање услова за 
право на једнаке шансе и остваривање равноправности полова. 
 
 

• Жене и образовање 
 
 
16. Највеће промене, у позитивном смислу, кад је у питању равноправност полова, 
забележене су области образовања. Напредак је постигнут на свим нивоима 
образовања, а нарочито на вишем и високом. Уједначавање могућности школовања 
деце оба пола довело је до тога да су жене бивале све образованије. Оне су се 
изједначиле са мушкарцима на неким нивоима образовања (на пример са завршеном 
основном школом према попису из 1991. године, у Централној Србији  је било 18,4% 
мушкараца и 24,3% жена и у Војводини 24,8% мушкараца и 25,7% жена), али су и даље 
најзаступљеније међу неписменима, што је последица, пре свега, наслеђене 
недоступности образовања женама из старијих генерација.  
 
17. Из генерације у генерацију жене су достизале, па и престизале, мушкарце нарочито 
кад је у питању више и високо образовање. У пописној години 1991. у популацији 
између 35 и 39 година, број жена које су имале више и високо образовање (у Војводини 
10,9%, у Централној Србији 13,1%), био је приближно исти као и број мушкараца са 
овим нивоом образовања (у Војводини 11,4% у Централној Србији 14,4%). У  млађим 
генерацијама, трендови су били на страни жена. Тако на пример,  међу женама у 
популацији између 30 и 34 године у Војводини је било 13,1% а у Централној Србији 
14,6% са завршеном вишом школом или факултетом и у тој популацији оне су у 
Војводини престигле мушкарце, код којих је заступљеност овог степена образовања 
износила 11,9%, а у Централној Србији су им се сасвим приближиле (14,7%). У млађим 
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популацијама из генерације у генерацију повећавала се разлика у образовању у корист 
жена. Међу женама  између 25 и 29 година у Војводини њих 12,8% је имало диплому 
вишег или високог образовања (проценат мушкараца је износио 7,6) , док је у 
Централној Србији тај однос био 13,8% : 10% у корист жена.  
 
18. Истовремено, обухват генерација вишим и високим образовањем из генерације у 
генерацију, током деведесетих година је бележио раст. Он је у школској 1994/95 години 
износио 31% у женској популацији. Међу дипломиранима на вишим школама и 
факултетима у СРЈ, 1998. године, жена је било 60%. Број жена међу дипломираним 
студентима те године највећи је био у Војводини (63,4% у 1998. години), а затим у 
централној Србији (58,4%). У 1999. години међу дипломираним студентима  било је  
59%  жена,  а 2000. године 58%.1  
 
19. Године 1998. жена је међу  свршеним специјализантима  било 61%, 1999.године 
63%, а 2000.  године 60%. ,  на магистарским  студијама 1998: 45% , 1999 : 47%, 2000 : 
47% , а на докторским студијама   1998 : 37%, 1999 : 40%, 2000  : 58%.2  
 
 

• Жене на тржишту рада и на местима одлучивања  
 
20. По многим показатељима жене немају равноправан третман са мушкарцима  на 
тржишту рада. Међу незапосленима на тржишту рада жене чине већину, и то значајно 
изнад њиховог учешћа у пунолетној популацији.  
 
21. Што се тиче запошљавања жена на руководећа места, њих је знатно мање од 
мушкараца па чак и у делатностима где оне чине око 70% укупно запослених.  
 
 
 

Члан 4. 
 
 

Ограничење права и слобода  утврђених Пактом 
 
22. У Уставу СРЈ је било утврђено да се права човека и грађанина остварују, а 
дужности испуњавају на основу тог устава (члан 67. став 1). Законом се може 
прописати начин остваривања појединих слобода и права човека и грађанина кад је то 
Уставом предвиђено, или када је то неопходно за њихово остваривање (члан 67). 
 
23. У поређењу са одредбама Устава СРЈ , Повеља о људским и  мањинским правима и  
грађанским слободама обезбеђује веће гаранције грађанима у смислу поштовања права 
и слобода признатих у Пакту те у том контексту утврђује да се зајамчена  људска и 
мањинска права непосредно примењују у складу са Уставном повељом државне 
заједнице Србија и Црна Гора, а  да се непосредно уређују, обезбеђују и штите 
уставима, законима и политиком држава чланица (члан 2). Такође,  права зајамчена 
општеприхваћеним правилима међународног права, као и међународним уговорима 
који важе у државној заједници тумаче се на начин којим се унапређују вредности 
отвореног и слободног демократског друштва у складу са важећим међународним 
јемствима људских и мањинских права и праксом међународних тела која надзиру 
њихово спровођење (члан 10). 
24. У  Повељи о људским и мањинским правима и грађанским слободама утврђено је да 
се људска и мањинска права могу ограничити само на основу ограничења која су 
                                                           
1 Савезни завод за статистику, Београд, 2002. 
2 СЗС,  Београд, 2002 
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утврђена Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора, Повељом о 
људским и мањинским правима и грађанским слободама,  уставима држава чланица  и 
законом који има општу примену и који садржи позив на одредбу којом се ограничење 
дозвољава. Зајемчена људска и мањинска права смеју се ограничити само у оној мери 
која је неопходна да би се у отвореном и слободном демократском друштву задовољила 
сврха због које је ограничење дозвољено. Такође, при ограничавању људских и 
мањинских права и тумачењу ових ограничења, сви државни органи, су дужни да воде 
рачуна о суштини права које се ограничава, важности сврхе ограничења, природи и 
обиму ограничења, односу између ограничења и његове сврхе и о томе да ли постоји 
начин да се та сврха постигне мањим ограничењем права. Ограничење не сме да задире 
у суштину зајамченог права (члан 5). 
 
 
 

Члан 5. 
 
 

Забрана ограничења основних људских права под изговором да их Пакт  
не признаје,  или да их признаје у ужем обиму 
 
 
25. Уставнe гаранцијe да ће се поштовати члан 5. Пакта су биле предвиђене одредбама 
члана 16. и члана 124. тач. 2 Устава СРЈ. Наиме, СРЈ се изричито декларисала да ће у 
доброј вери испуњавати обавезе које произилазе из међународних уговора у којима је 
она страна уговорница, те да су такви међународни уговори, укључујући и 
општеприхваћена правила међународног права, саставни део унутрашњег правног 
поретка (члан 16). 
 
26. Савезни уставни суд је био надлежан за утврђивање сагласности закона и других 
прописа, не само са Уставом СРЈ, већ и са потврђеним и објављеним међународним 
уговорима (члан 124. став 1. тач. 2) чиме се међународним уговорима признавала и јача 
правна снага од закона). 
 
27. Сходно Повељи о људским и мањинских правима и  грађанским слободама није 
допуштено ограничење људских и мањинских права зајамчених општеприхваћеним 
правилима међународног права, међународним уговорима који важе у државној 
заједници и законима и другим прописима на снази, под изговором да она нису 
зајемчена Повељом о људским и мањинским правима и грађанским слободама, или да 
су зајемчена у мањем обиму (члан 8). 
 
 

Члан 6. 
 

А) Ратификовани међународини инструменти 
 
28.  Конвенција МОР-а бр. 19 о једнаком третману страних и домаћих радника у 

погледу обештећења несрећних случајева при раду 
Конвенција МОР-а бр. 48 о очувању права (радника који мигрирају) из 
осигурања за случај изнемоглости, старости и смрти 
Конвенција МОР-а 105 о укидању принудног рада 
Конвеција МОР-а бр. 122 о политици запошљавања 
Конвенција МОР-а бр. 111 о дискриминацији у погледу запошљавања и 

занимања 
Међународна конвенција о елиминисању свих облика расне дискриминације 
Конвенција о укидању свих облика  дискриминације жена 
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Факултативни протокол уз Конвенцију о елиминисању свих облика 
дискриминације жена 

 
 
 
 
 
Б) Слобода рада и право на запослење под једнаким условима  
 
 
29. Одредбе Конвенције МОР-а бр. 111 о дискриминацији у погледу запошљавања и 
занимања су уграђене у домаће прописе у целости. Уставом СРЈ и Уставом Републике 
Србије јемчи се слобода рада и привређивања, избор занимања и запослења под 
једнаким условима. Слобода рада, односно право на запослење под једнаким условима, 
као и заштита радника против свих облика дискриминације обезбеђена је и практично 
се спроводи Законом о основама радних односа ("Службени лист СРЈ", бр. 29/96), 
Законом о раду  Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 70/2001 
и 73/2001) и Законом о запошљавању и остваривању права незапослених лица 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 22/92, 73/92, 82/92, 67/93, 34/94, 52/96, 
46/98, 29/2001). 
 
30. Надзор над применом републичких прописа из области радних односа обавља 
инспекција рада која је организована у оквиру Министарства за рад и запошљавање 
Србије. Надзор над применом савезног Закона о основама радних односа није био 
организован на савезном нивоу, тако да је практично обављан од стране републичке 
инспекције рада, кроз праћење примене републичких прописа о радним односима ( у 
које су уграђене и одредбе савезног Закона о основама радних односа). 
 
31. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама,  јемчи право на 
рад, у складу са законом (члан 40). Одредбама поменутог члана утврђено је да државе 
чланице стварају услове у којима свако може да живи од свог рада, као и да свако има 
право на слободан избор рада, правичне и одговарајуће услове рада, а нарочито на 
правичну накнаду за свој рад.  Међутим, за разлику од Устава СРЈ, у Повељи  више 
није загарантовано ''под којим условима''  радни однос   може престати   противно вољи 
запосленог.   

 
 

В) Једнакост  међу половима  
 

32. Анализом података који осликавају примену принципа једнакости  међу половима у 
пракси долази се до закључка да је учешће жена у укупном броју запослених у периоду 
од 1992-2002. године у благом порасту. Просечно учешће жена у укупном броју 
запослених у последњих једанаест година износи 41,55%. У односу на 1992. годину 
учешће жена у укупном броју запослених у 2002. години је већа за 8%. 
 
33. Просечно учешће незапослених жена у укупном броју незапослених у периоду 
1992-2002. године износи 55,45%. У истом периоду просечно учешће жена у заснивању 
радног односа са евиденције Завода износи 52,3%. Уколико посматрамо трендове у 
запослености, заснивању радног односа са евиденције Завода и незапослености можемо 
закључити да у структури линеарно расте учешће жена, док је код запошљавања са 
евиденције перманентно веће учешће жена. Према статистичким подацима, учешће 
високообразованих жена у укупном броју незапослених лица са високом стручном 
спремом износи 58,2%. Око 57% жена у односу на укупан број незапослених жена чека 
на запослење преко две године. Овај проценат је код мушкараца нешто нижи и износи 
50%. 
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34. Жене у просеку дуже чекају на запослење у односу на мушкарце и у већој мери су 
обухваћене незапосленошћу у готово свим степенима стручне спреме. Ово се може 
објаснити културолошким моделима и положајем жене у друштву, али и 
професионалниом орјентацијом ка занимањима која се мање траже на тржишту рада. 
Дистрибуција незапослених лица према подручју рада показује да су жене 
заступљеније у образовању, текстилној индустрији, култури и здравству што је 
карактеристично за њихову професионалну орјентацију. 
 
35. Нешто веће учешће жена у укупном броју заснивања радног односа са евиденције 
Завода може се објаснити мањом активирању у самосталном тражењу посла, што је 
такође резултат одговарајућих социокултурних фактора, али и активностима Завода. 
Поред чињенице да у програмској оријентацији Завода генерално нису постојали 
посебни програми или додатни финансијски подстицаји за запошљавање жена, њихово 
учешће у појединим програмима било је веће. 
 
36. У пракси се наилази на ограничење када је у питању доследно поштовање принципа 
једнакости међу половима у остваривању права на рад. Ово се пре свега односи на 
законску могућност послодавца да изабере и закључи радни однос са лицем према 
сопственим критеријумима. Мада су правно (законом и прописима, колективним 
уговорима и сл) потпуно изједначена лица без обзира на пол, у пракси у појединим 
случајевима то није случај. У том контексту у пракси се показује да се приликом 
запошљавања принцип једнакости, од стране појединих послодаваца, не поштује у 
потпуности. То се пре свега односи на ограничења која послодавац поставља у односу 
на године старости  нарочито у типично женским  занимањима), али и права  попут 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета. 
 
Г) Поштовање принципа недискриминације у  запошљавању 
 
 
37. Уколико посматрамо поштовање принципа једакости у запошљавању у односу на 
националну припадност, расу, језик, веру, политичко или друго уверење, образовање, 
социјално порекло, имовно стање и друго лично својство, примери из праксе показују 
да се овај принцип доследно поштује, односно да, у остваривању права у области 
запошљавања, не постоји дискриминација по наведеним основама. 
 
38. Без обзира на чињеницу да су општим актима Завода за запошљавање инвалида, 
утврђени подстицаји у двоструко већем износу у односу на остала незапослена лица, 
тако да су  инвалиди  повлашћена категорија у запошљавању, послодавци не сматрају 
ове мере довољно стимулативним тако да нерадо запошљавају инвалиде. 
 
 
39. Министарство за рад и запошљавање Републике Србије је припремило Нацрт закона 
о запошљавању и осигурању за случај незапослености са циљем уређивања области 
запошљавања и осигурања за случај незапослености  у складу са међународним 
конвенцијама, препорукама Европске уније и савременом праксом европског 
законодавства.  Нацртом закона утврђено је начело слободног избора, једнаке 
доступности и поступања у запошљавању, у складу са којим ће се, лицу које тражи 
запослење обезбедити једнака доступност пословима запошљавања и једнакост 
поступања у поступку запошљавања независно од расе, боје коже, пола, националне 
припадности, језика, вере, политичког или другог мишљења и опредељења, социјалне 
припадности или порекла, имовног стања, брачног или породичног стања, старости, 
чланства или нечланства у синдикату, удружењу или политичкој организацији, стања 
здравља ако услови посла то дозвољавају, или независно од било које друге околности 
која може бити основа дискриминације, односно неједнаког поступања према 
поједницима међу којима постоје разлике које нису у функцији извршавања послова 
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радног места. Такође, овим нацртом закона предвиђена је казнена накнада за 
послодавца који, због дискриминације одустане од закључивања уговора о раду. 
 
40. У циљу потпуне интеграције инвалида на тржиште рада у припреми је Нацрт закона 
о запошљавању инвалида, заснован на идеји права и преокрету у приступању 
инвалидности од медицинског појма ка ономе који инвалидност третира као појам 
људских права. Овим законом утврђује се посебна заштита лица са инвалидитетом у 
запошљавању и на раду, забрана дискриминације инвалида приликом запошљавања, 
прилагођавање радног места потребама инвалида, као и обавеза запошљавања инвалида 
за сва предузећа. Инвалидима су, под једнаким условима као осталим држављанима, 
доступни послови и сви облици оспособљавања за рад, које су способни да обављају. 
Такође, инвалиди се укључују у запошљавање и програме оспособљавања, пре свега, на 
начин интеграције, што значи са неинвалидима, а уколико се не могу запослити на 
отвореном тржишту запошљавају се у предузећима за радно оспособљавање и 
запошљавање инвалида.  
 
41. У складу са чланом 72. став 1. тачка 2. Закона о планирању и уређењу простора, 
министру за урбанизам је стављено у надлежност да прописује услове за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и 
инвлаидних лица. Користећи своја овлашћења, министар је донео Правилник који 
уређује предметне услове ("Службени гласник Републике Србије"бр. 18/1997). 
 
42. Питањем приступачности простора, места и објеката инвалидима требало би да се 
бави Закон о планирању и уређењу простора и насеља и Закон о изградњи објеката, али 
се у овим законим мало одредаба односи на ову проблематику. 
 
43. Француска хуманитарна организација "Handicap International" иницирала је порјекат 
"Особе са инвалидеитетом и њихово окружење". Резултат овог пројекта је монографија 
из које су узети подаци. У оквиру овог пројекта иднтификовани су следећи проблеми: 
 

• Ограничено и недовољно укључивање особа са инвалидитетом у активности и у 
одлучивање у свим областима друштвеног живота, а посебно у оним које се 
тичу њих самих. 

• У сфери образовања, многа деца са инвалидитетом су искључена из школских 
токова или затворена у институције које не пружају оптималне могућности за 
нормалну социјалну интеграцију. 

• У сфери запошљавања, стопа незапослености инвлаида далеко је већа него у 
било којој другој групацији. 

• Велики број инвалидних особа искључен је из јавног живота због 
неприступачности превозних средстава, јавних, здравствених, културних, 
религијских, спортских и осталих институција. 

• Адаптација стамбених просторија  недоступна је и скупа за велики број 
инвалидних особе. 

• Екопномски проблеми, почев од елементарног издржавања, изражени су код 
великог броја инвалида 
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Радни статус испитаника (у %) 
 

Издржавано лице 35 
Запослен - радни однос у заштитној радионици 1 
Запослен - радни однос у друштвеној или приватној фирми 1 
Запослен - радни однос у НВО, удружењу инвлаида и сл. 10 
Самозапослен 1 
Пензионер 36 
Незапослен - не тражи запослење 7 
Незапослен - пријављен на тржишту рада 6 
Остало  3 
Табела 1 
 
Од овог малог броја запослених инвалидних особа 33% сматра да је физичка 
пирлагођеност радног места у складу са њиховим потребама, а само 40% да рад 
одговара њиховим потребама у смислу почетка радног времена, дужине рада, обима 
посла и паузе. 
 
44. У Републици  Србији школска спрема особа са инвалидитетом одговара оној која се 
налази и у општој популацији. Половина анкетираних је без школе, са непотпуним 
основном и средњом школом је 49%, трећина има завршену средњу школу. Као и у 
општој популацији 6% анкетираних је са вишом и високом школом, док је специјалну 
школу завршило 11% испитаника.  Посматрајући доступност установа за образовање, 
свега 15% анкетираних је навело да су им ове установе недоступне, махом због 
њихових здравствених пробелма. 
 
45. Анализа доступности јавних служби и објеката показује незадовољавајућу 
ситуацију која омета квалитет живота особа са моторним оштећењем у њиховим 
свакодневним активностима. Јавни превоз је недоступан за чак 52% анкетираних, 
трговина за 53%, јавна телефонска говорница за 37%, а остале јавне службе, као што су 
пошта, општина или МУП за 35%. Ова ситуација је још лошија када су у питању 
установе које обезбеђују унапређење квалитета живота кроз разоноду. Биоскопи су 
доступни само за 20%  особа са  моторним поремећајима, библиотеке за 17%, 
позоришта за 12%, а спортски клубови за 11%.3 
 
46. Министарство за социјална питања Републике Србије, у 2002. години, у оквиру 
процеса реформи у сектору социјалне заштите и подршци алтернативном, 
ванинституционализованом пружању услуга, посебну пажњу је посветило потребама 
особа са инвалидитетом. Поред законских реформи, Министарство је подржало 
унапређење рада удружења и организација особа са инвалидитетом, посебно дајући 
приоритет удружењима и рганизацијама на локалном нивоу. Тим поводом је у мају 
2002. године  расписан конкурс  који се односио на финансирање програма и 
активности усмерених ка решавању конкретних проблема који се односе на: дневне 
боравке, кампање, програме инклузије. Од приспелих пријава на конкурс, 
Министарство је прихватило да финансира 122 пројектне активности за које су 
одобрена средства у износу од 26.376.850,00 динара.  
 
47. У скалду са Законом о повластицама у јавном путничком саобраћају за слепа и 
телесно инвлаидна лица Министарство рефундира средства за извршени превоз преко 
жиро рачуна превозника у друмском, жељезничком, речном и ваздушном саобраћају (6 
путовања годишње за инвлаидно лице заједно са пратиоцем). За то је издвојено 
4.700.000,00 динара  за десет месеци у 2002. години. 
 
                                                           
3 Монографија "Особе са инвалидитетом и окружење", Центар за проучавање алтернатива и 
Handicap International, Београд 2001. 
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48. Такође, финансира се и рад стручних служби и део материјалних трошкова за 10 
републичких савеза (удружења и организације инвалидних лица ) у висини од 
6.530.000,00 динара у 2002. години. 
 
49. За набавку рачунарске опреме за потребе  230 удружења и организација лица са 
инвлаидитетом у Републици Србији одвојено је укупно 11.150.000,00 динара у 2002. 
години.  
 
Д) Забрана принудног рада 
 
50. Слобода рада је једно од  уставом зајамчених права и уређена је у оквиру норми 
којима се утврђује право на рад. Чланом 54. Устава СРЈ се јамчио слободан избор 
занимања и запослења.       Такође, запосленима  је могао  престати радни однос против 
њихове воље само под условима и на начин утврђен законом и колективним уговором. 
Одредбом става 3. овог члана изричито  се забрањивао принудни рад. Сличне одредбе 
садржи и Устав Републике Србије.  
 
51. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама јемчи право на 
слободан избор рада (члан 40. став 2), али не садржи изриичиту одредбу којим се 
забрањује принудни рад. 
 
52. Одредбе о забрани принудног рада, односно слободи рада представљају резултат 
обавеза наше земље које, поред међународних аката УН, проистичу из ратификоване 
Конвенције МОР бр. 29 о принудном или обавезном раду из 1930. године (будући да 
СРЈ још није била ратификовала Конвенцију бр. 105. о укидању принудног рада из 
1957. год)4, као и Препоруке бр. 35. о индиректном принуђавању на рад и Препоруке 
бр. 36. о регулисању принудног или обавезног рада  из 1930. године. Одређене обавезе 
произилазе и из Препоруке бр. 46. о поступном укидању регрутовања из 1936. године.  
 
53. У светлу наведених  међународних правила се може посматрати склоп норми  
Закона о основама радних односа које уређују начин заснивања радног односа, 
дефиницију радног односа, могућност преузимања запосленог код другог послодавца, 
одморе, одсуства запослених, дужину радног времена, случајеве када се може увести 
прековремени рад и прерасподелу радног времена.  
 
54. Сама дефиниција радног односа не садржи експлицитно одредницу о 
добровољности радног односа, али  то јасно произилази из одговарајућих уставних 
одредби, односно уговорног концепта радног односа који је успостављен поменутим 
законом.  
 
55. Чланом 20. став 1. Закона о основама радних односа је утврђена (факултативно) 
могућност увођења рада дужег од пуног радног времена (прековременог рада) под 
условима утврђеним законом, односно колективним уговором и утврђен је недељни 
максимум трајања прековременог рада (до 10 часова недељно). Изузетно ставом 2. су 
прописани случајеви када је запослени дужан да ради и дуже (елементарна непогода и 
у другим случајевима утврђеним републичким законом). Овим законом је утврђено да 
се тачно прецизира време за које се успоставља прековремени рад и број радних часова. 
У сваком случају појединачно послодавац (директор) је дужан да доносе одлуку о 
увођењу прековременог рада (чл. 20. ст. 3). Непоштовање норми о прековременом раду 
је санкционисано прекршајем (за који се послодавцу односно одговорном лицу код 
послодавца изриче новчана казна). За такав рад запосленом припада право на увећану 
зараду, што се утврђује републичким законом, колективним уговором  или уговором о 
раду. 
                                                           
4 Конвенција број 105 ратификована је у децембру 2002. године, али још није ступила на снагу. 
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56. У појединим делатностима, с обзиром на њихову специфичност (нпр. у области 
грађевинарства, пољопривреде, угоститељства), што се не прецизира ближе законом, 
али се дефинишу услови под којима ће се оне сматрати таквим, могуће је увести 
прерасподелу радног времена, тако што ће се један део времена у току године радити 
дуже од пуног радног времена, а један део краће, али тако да укупно радно време 
запосленог у просеку не буде дуже од пуног радног времена у току године. Поменуто је 
уређено чланом 23. овог закона, а такође и  одговарајућим одредбама републичког 
радног законодавства. 
 
 
57. Принудни рад је заштићен и одредбама кривичног законодавства. Групација 
кривичних дела против радних односа представља предмет регулисања републичких 
кривичних закона. Тако, на пример, чланом 86. Кривичног закона Србије је утврђено 
кривично дело повреде права из радних односа, додуше бланкетном диспозицијом. 
Овим чланом се уређује да ће се, ко се свесно не придржава закона, других прописа, 
колективних уговора и других општих аката из радног односа казнити новчаном казном 
или затвором до једне године. 
 
 
 
Ђ) Право странца да заснује радни однос  
 
58. Одредбом члана 8. Закона о основама радних односа уређено је да страни 
држављани и лица без држављанства могу заснивати радни однос под условима из 
члана 7. овог закона (дакле, под истим условима који се траже и за домаће држављане). 
 
59. СРЈ  је потписница Конвенција МОР-а бр. 19  бр. 48 , бр. 97 и бр. 43. 
 
60. Законом о условима за заснивање радног односа са страним држављанима ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 11/78 И 64/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 42/92, 24/94 и 28/96) се утврђује да 
страни држављанин може засновати радни однос у СРЈ ако има одобрење за стално 
настањење, односно за привремени боравак и ако добије одобрење за заснивање радног 
односа које издаје републичка организација надлежна за послове запошљавања (члан 
2). Законом се утврђују случајеви када страни држављанин може засновати радни однос 
и без јавног оглашавања. Предвиђено је да се општим актом послодавца утврђују радна 
места на којима се могу запошљавати страни држављани. При доношењу овог закона су 
поштована међународна правила која важе у овој области, а као примаран принцип 
једнаког третмана странаца, односно недискриминације са домаћим држављанима. 
Такође је у току обнова, односно закључивање бројних билатералних међудржавних 
уговора о социјалном осигурању са другим државама на основу којих се омогућава да 
странци имају изједначен третман са нашим грађанима и у области социјалног 
осигурања. На тај начин је у СРЈ у високој мери остварљива слобода кретања стране 
радне снаге и настањивања.  
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Члан  7. 
 
 
 
А) Ратификовани међународни инсрументи 
 
61. Конвенција МОР-а  бр. 14 о недељном одмору у индустријским предузећима 

Конвенција МОР-а  бр. 81 о инспекцији рада (индустрија и трговина) 
Конвенција бр. 89 о ноћном раду жена у индустрији 
Конвенција бр. 90 о ноћном раду деце у индустрији 
Конвенција МОР-а бр. 100 о једнакој надокнади 
Конвенција МОР-а о недељном одмору у трговини и бироима 
Конвенција МОР-а  бр. 129 о инспекцији рада (пољопривреда)  
Конвенција МОР-а бр. 131 о утврђивању минималне плате 
Конвеницја МОР-а бр. 132 о плаћеном годишњем одмору 
Конвенција МОР-а бр. 140 о плаћеном одсуству за образовне сврхе 
Конвенција МОР-а  бр.  155 о безбедности и здрављу на радном месту. 

 
 
Б) Зарада, накнада зараде и друга примања 
 
 
62. Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, 
општим актом или уговором о раду. 
 
63. Запосленом се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који 
остварује код послодавца. 
 
64. Зараду запосленог чини:  

-зарада коју је запослени остварио за обављени рад и време проведено на раду, 
- увећана зарада,  
-накнада зараде и 
- друга примања по основу радног односа . 

 
 
65. Трошкови службеног пута , доласка и одласка са рада, солидарне помоћи, јубиларне 
награде и отпремнине код одласка у пензију не сматрају се зарадом. 
 
66. Елементи за одређивање зараде нису утврђени законом. Они се утврђују општим 
актом или уговором о раду. 
 
67. Према прописима који су били на снази пре ступања на снагу Закона о раду, зараду 
су чинили: цена рада посла, радни учинак, време проведено на раду , додатак на 
исхрану у току рада (топли оброк), регрес за годишњи одмор и теренски додатак. 
 
68. Запослени има право на увећану зараду, у складу са општим актом или уговором о 
раду за: 

-прековремени рад,  
-рад на дан празника који је нерадни дан, 
- ноћни рад и 
- рад у сменама. 

 
69. Општим актом или уговором о раду могу да се утврде и други случајеви у којима 
запослени има право на увећану зараду. 
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68. Зарада запосленог се исплаћује у роковима утврђеним општим актом или уговором 
о раду, а најмање једанпут месечно. 
 
70. Зарада се исплаћује само у новцу, осим у слу;ају закључења уговора о раду са 
кућним особљем, у коме се може уговорити исплата дела зараде у натури. 
 
71. Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и пуно радно 
време. Минималну зараду утврђују споразумно Влада Републике Србије и 
репрезентативни синдикат и репрезентативно удружење послодаваца, организовани за 
територију Републике Србије, у складу са законом.Ако се не постигне споразум из 
става 2. овог члана, у року од 10 дана од дана почетка договора, минималну зараду 
утврђује Влада Републике Србије.  
 
72. При утврђивању минималне зараде полази се нарочито од: трошкова живота, 
егзистенцијалних и социјалних потреба запосленог и његове породице, стопе 
незапослености, кретања запослености на тржишту рада и општег нивоа економске 
развијености Републике. 
 
73. Минимална зарада утврђује се по радном часу, за период од најмање шест месеци.  
 
74. Запослени има право на накнаду зараде и то: 

- за време боловања (у висини 65% зараде)  
-професионалне болести и повреде на раду, годишњег одмора празника на који 
се не ради и плаћеног одсуства (у висини 100% зараде).  

 
75. Општим актом или уговором о раду могу да се утврде и други случајеви у којима 
запослени има право на накнаду зараде. Запослени има право на накнаду трошкова за 
долазак и одлазак са рада и за време проведено на службеном путу у земљи, у висини 
утврђеној општим актом или уговороо раду. Запослени има право на накнаду трошкова 
за време проведено на службеном путу у иностранству. Ова област је и у предходном 
периоду била уређена на исти начин. 
 
  
В) Ограничење радног времена 
 
 
76. Устав СРЈ  је утврђивао да запослени имају право на ограничено радно време, на 
дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор и одсуство у складу са законом, 
односно колективним уговором. Ово су неотуђива права која припадају сваком 
раднику. 
  
77. Савезним Законом о основама радних односа и републичким Законом о раду 
утврђено је да радно време износи 40 часова у радној недељи. Радно време од 40 часова 
у радној недељи сматра се пуним радним временом. Пуно радно време за запосленог 
млађег од 18 година живота не може да се утврди у трајању дужем од 35 часова 
недељно.   
 
78. Радни однос може да се заснује са непуним радним временом, на неодређено или 
одређено време. Запослени који ради са непуним радним временом има право на 
обавезно социјално осигурање и сва права из радног односа сразмерно времену 
проведеном на раду. 
 
79. Запослени који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за 
остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца и да на тај начин 
оствари пуно радно време. 
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Г) Скраћено радно време 
 
80. Законом о раду је регулисан институт скраћеног радног времена. Предвиђено је да 
се запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и по здравље штетним 
пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене 
одговарајућих мера заштите на раду, средстава и опреме личне заштите, постоји 
повећано штетно дејство на здравље запосленог, скраћује радно време сразмерно 
штетном дејству услова за рад  на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 
часова недељно (послови са повећаним ризиком). 
 
81. Скраћено радно време се утврђује на основу стручне анализе. Запослени који ради 
скраћено радно време има сва права као да ради са пуним радним временом. 
 
 
Д) Прековремени рад  
  
82. На захтев послодавца запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у 
случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је 
неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран. Запослени не 
може да ради прековремено дуже од четири часа дневно, а највише 240 часова у 
календарској години.    
 
 
Ђ) Прерасподела радног времена 
 
83. Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена када то захтева природа 
делатности, организација рада, боље коришћење средстава рада, рационалније 
коришћење радног времена и извршење одређеног посла у утврђеним роковима. 
 
84. Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог  у 
току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена. Забрањена је 
прерасподела радног времена запосленом који је млађи од 18 година живота. 
Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена запосленој жени за време 
трудноће и запосленом родитељу са дететом млађим од 3 године живота или дететом са 
тежим степеном психофизичке ометености, само уз писмену сагласност запосленог. 
 
 
Е) Ноћни рад 
 
85. Рад који се обавља у времену од 22 часа до 6 часова наредног дана, сматра се радом 
ноћу. Ако је рад организован у сменама, мора да се обезбеди измена смена, тако да 
запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу. Запослени може да 
ради ноћу дуже од једне радне недеље уз његову писмену сагласност. 
 
 
Ж) Одмори и одсуства 
 
86. У Уставу СРЈ  било је зајамчено право запослених на недељни одмор, у складу са 
законом, односно колективним уговором (члан 56). Законом о основама радних односа 
утврђено је право запосленог на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа 
непрекидно. Уколико је неопходно да запослени ради на дан свог недељног одмора, 
мора му се обезбедити један дан у току наредне недеље за тај одмор (члан 28). Сходно 
Закону о раду Републике Србије запослени има право на недељни одмор у трајању од 
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најмање 24 часа непрекидно, а ако је неопходно да ради на дан свог недељног одмора, 
мора му се обезбедити један дан одмора у току наредне недеље. 
 
87. Поред недељног одмора запослени има право и на плаћени годишњи одмор.  Према 
Закону оосновама радних односа право запосленог на годишњи одмор у трајању од 
најмање 18 радних дана не може бити ускраћено, нити се запослени може одрећи тог 
права. Закон о раду Републике Србије садржи детаљније одредбе по овом питању  те 
предвиђа да запослени који први пут заснива радни однос, или има прекид радног 
односа дужи од пет радих дана, стиче право да користи годишњи одмор после шест 
месеци непрекидног рада.  За време коришћења годишњег одмора запослени има право 
на накнаду зараде у висини зараде коју би остварио за месец у којем користи годишњи 
одмор. Ако кривицом послодавца запослени не користи годишњи одмор, има право на 
накнаду штете у висини накнаде зараде коју би остварио да је користио годишњи 
одмор. Законом је одређен само минимун трајања годишњег одмора, а не и његова 
максимална дужина. Међутим, у пракси је редован случај да се годишњи одмор 
користи много дуже од 18 радних дана, применом критеријума предвиђених законом и 
колективним уговорима за утврђивање дужине годишњег одмора. У трајању  од 18 
радних дана годишњи одмор користе углавном само радници који су на почетку радног 
односа, односно са краћим радним стажом. 
 
88. Поред годишњег одмора, запослени има право, у току календарске године, на 
одсуство са рада уз накнаду зараде највише до пет радних дана у  случајевима 
одређеним законом, општим актом или уговором о раду. За време прекида рада до којег 
је дошло без кривице запосленог у најдужем трајању од 45 радних дана у календарској 
години, запослени има право на накнаду зараде у висини 45% зараде коју би остварио 
да ради. Запослени има право на накнаду зараде у висини зараде коју би остварио да 
ради за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан. Уколико 
запослени ради на дан празника који је нерадни дан, има право на увећану зараду.  
 
 
З) Заштита на раду 

 
89. Уставом СРЈ  било је загарантованое да запослени имају право на заштиту на раду5 
у складу са законом (чл. 56. ст. 2. Устава). 
 
90. Уставом Републике Србије утврђено је да: "запослени имају право на заштиту на 
раду у складу са законом" (чл. 38. ст. 2.). Такође у Уставу у оквиру права и дужности 
Републике Србије, чл. 72. ст. 1. тач. 4) утврђено је да Република Србија уређује и 
обезбеђује... систем у областима... заштите на раду. 
 
91. Општом заштитом на раду, која се примењује на све гране привредне делатности и 
све раднике запослене у њима  формулисана је  национална политика о заштити на 
раду, здравственој заштити и радној средини. Утврђене су мере за спровођење ове 
политике. Примена закона и прописа је обезбеђена системом посебне инспекцијске 
заштите. Предвиђене су мере на нивоу предузећа које обезбеђују функционисање 
заштите на раду испуњавањем одређених захтева од стране послодавца и сарадњу 
између послодавца и радника, односно њихових представника у предузећу.  
 
92. Посебном заштитом се обезбеђује: 1. примена норми у вези са опасностима код 
употребе материјала (средстава рада) опасних за живот и здравље и машина и 2. 

                                                           
5 Под појмом заштите на раду подразумева се безбедност и заштита здравља радника на раду, 
односно индустријска хигијена, термин који се користи у Пакту, мада он обухвата и 
одговарајуће санитарне прописе. 
 



 
20 
 
 
 

примена норми о опасности у поједним делатностима,  односно у обављању одређених 
врста послова. Тако на пример, прва врста заштите се односи на заштиту од употребе 
оловног белила у бојадисању, од опасности тровања безнолом, од канцерогених 
супстанци и агенса, услед професионалне изложености азбесту, од штетних последица 
хемијских средстава, заштиту машина, и заштиту од професионалих ризика у радној 
средини. Ова врста заштите подразумева и заштиту здравља радника на радном месту и 
односи се на службу медицине рада. Укључена је и социјална заштита, 
установљавањем социјалних служби (стварање повољних животних и радних услова). 
Друга врста заштите се односи на заштиту морнара, рибара, на услове рада у хотелима, 
ресторанима и сличним објектима 
 
 
И) Закони којима се регулише заштита на раду 

 
93. У области заштите на раду СРЈ је ратификовала 17 конвенција. Њима се регулишу 
три подручја: техничке заштите, хигијенско-здравствене заштите и подручје социјалне 
заштите. 
 
94. Право на заштиту на раду у нашим прописима је по својој суштини, право 
запослених по основу рада. Законом о основама радних односа ("Сл.лист СРЈ", број 
29/96) утврђено је да "запослени има право на ... заштиту на раду" (чл. 3.) а одредбе чл. 
33. и 34. садрже основна начела о стварању услова за заштиту на раду запосленог. 
"Послодавац је дужан да обезбеди потребне услове за заштиту на раду у складу а 
законом и прописаним мерама и нормативима заштите на раду" (чл. 33. ст. 1.). 
"Послодавац је дужан да запосленог упозна са свим опасностима радног места по 
живот и здравље с правима и обавезама у вези са заштитом на раду и условима рада 
(чл. 44. ст. 1. ). 
 
95. Законом о радним односима ("Службени гласник РС", број 55/96), а имајући у виду 
наведене одредбе закона о основама радних односа, утврђено је: "да на радно место на 
коме постоји повећана опасност од повређивања, професионалних и других обољења, 
може да буде распоређен само запослени који поред услова утврђених колективним 
уговором, испуњава и услове за рад у погледу здравственог стања, психолошких 
способности и доба живота (чл. 73.). 
 
96. Све категорије радника обухваћене су системом безбедности и заштите здравља на 
раду. Заштита на раду припадника Војске Југославије као и лица на служби при ВЈ 
регулисана је посебним прописима. 
 
97. Према наведеним прописима послодавац је у обавези у циљу очувања живота и 
здравља запослених, да обезбеди потребне услове за заштиту на раду, али и запослени 
је с друге стране у обавези да се придржава прописа из области заштите на раду, како 
би очувао своје радне способности, здравље и живот. 
 
98. Неспровођење мера безбедности и заштите здравља радника на раду од стране 
послодаваца, санкционисано је као прекршај, кривично дело или привредни преступ. 
На местима рада на којима постоји опасност по живот и здравље радника инспекција 
рада забрањује рад док се не отклоне утврђене опасности. 
 
99. На основу наведених одредаба Устава СРЈ, Устава Републике Србије, Закона о 
основама радних односа и Закона о радним односима, систем заштите на раду у 
Републици Србији уређен је Законом о заштити на раду. Овим законима су утврђена: 
 
 а) права и обавезе радника у погледу остваривања заштите на раду и  
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б) права, обавезе и одговорност предузећа и свих других облика организованог 
рада, у погледу обезбеђивања и спровођења заштите на раду. Одредбе овог 
закона се примењују и на раднике запослене у државном органу, органу 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, под условом да неким другим 
законом није другачије одређено. 

 
100. Законом о заштити на раду детаљно  су регулисана:  
 1. право на заштиту на раду 
 2. обезбеђивање заштите на раду које подразумева (обухвата) 

- претходну заштиту која се примењује код изградње објеката, конструкције и 
производње оруђа за рад и уређаја, производње средстава и опреме личне заштите и 
производња и примена опасних материја; 

 - периодични прегледи и испитивања; 
 - радна места са посебним условима рада; 
 - организовање послова заштите на раду; 
 - оспособљавање радника за безбедан рад;  
 - прва помоћ и спашавање; 
 - евиденција; 
 3. Права, обавезе и одговорности у обезбеђењу и спровођењу заштите на раду 
 4. Надзор 
 5. Казнене одредбе 
 
101. Ресорно министарство Републике Србије за област заштите на раду до 23.1.2001. 
године било је Министарство за рад и борачка питања а од 24.1.2001. године Законом о 
изменама и допунама Закона о министарствима, надлежно министарство за ову област 
је Министарство за рад и запошљавање. 
 
102. У свом саставу Министарство за рад и запошљавање има посебне организационе 
целине - Сектор инспекције рада и Сектор за рад.  
 
103. Инспектори рада у Сектору инспекције рада Министарства за рад и запошљавање 
врше надзор над применом Закона о радним односима, односно Закона о раду, Закона о 
заштити на рада, Закона о предузећима, Закона о приватним предузетницима и других 
прописа из области заштите на раду и радних односа, колективних уговора, општих 
аката и уговора о раду. 
 
104. О раду инспекције рада и стању заштите на раду у Републици Србији сачињава се 
годишњи извештај који се доставља савезним органима, који достављају јединствен 
извештај Међународној организацији рада. 
 
105. Организационо инспекција рада у Републици Србији од 1992. године организована 
је у оквиру Министарства за рад и запошљавање као што је већ речено у посебном 
сектору - Сектор инспекције рада. Инспекција рада у овом сектору подељена је на 
Одељење инспекције рада за заштиту на раду и Одсек инспекције рада за радне односе. 
 
106. Надзор над применом мера заштите на раду обавља на територији Републике 
Србије 167 инспектора. Надзор над применом Закона о радним односима тј. Закона о 
раду врши 106 инспектора.  
 
107. Број инспектора за територију Републике Србије није задовољавајући у односу на 
број објеката надзора и броја запослених код послодаваца.  Такође треба истаћи да 
инспектори рада нису технички опремљени за ефикасно обављање послова 
инспекцијског надзора. 
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108. Својим радом инспекција рада настоји да побољшава услове рада кроз примену 
мера заштите на раду и спровођењем Закона о заштити на раду и Закона о раду. У том 
смислу, годишње се изврши просечно 13.736 надзора и 39.062 утврђивања услова за 
почетак рада. Према Закону о предузећима и Закону о приватним предузетницима 
послодавац не може да отпочне са радом док инспекција рада за заштиту на раду не 
утврди да ли су примењене мере заштите на раду на објектима, инсталацијама и 
оруђима за рад. 
 
109. Сваки послодавац је обавезан да има лице или службу која ће бити задужена за 
обављање послова заштите на раду. 
 
110. У Републици Србији постоји одговарајућа високошколска установа - Факултет 
заштите на раду на којем се школују стручњаци за ову област. 
 
111. У циљу даљег побољшавања стања заштите на раду и увођења светских и 
европских норми у овој области током 2002. године припремљен је текст новог закона 
о безбедности и заштити здравља радника на раду који ће у свему бити усаглашен са 
конвенцијама МОР-а, и препорукама МОР-а и директивима Европске Уније. 
 
112. Као доказ колики значај Влада Републике Србије придаје овој области јесте и 
формирање посебног Савета заштите на раду. 
 
 
Ј) Савет заштите на раду 
 
113. Влада Републике Србије образовала је 3.7.2001. године Савет за заштиту на раду 
као национално консултативно тело састављен од представника: 
 - Владе 
 - послодаваца 
 - синдиката 
 - стручних, научних и образовних института 
 - савеза заштите на раду. 
 
 Са основним задатком да: 
 
 - припрема национални програм и стратегију заштите на раду 

- предлаже Влади доношење националне регулативе из заштите на раду на 
основу међународне регулативе из ове области и др. 

 
114. Као кључни принципи програма су принципи уграђени у Конвенцијама МОР-а, 
УН, општој директиви ЕУ и то: 
 
 -  примарна превенција и безбедна технологија; 
 -  оптимализација услова рада; 

-  интеграција свих мера и активности безбедности и заштите здравља на 
раду и њихова уградња   у радне процесе као интегрални део пословне 
политике; 

 -  трипартитност; 
 -  кооперација и сарадња послодаваца и запослених на равноправној 
основи; 

-  право запослених на учешће у доношењу одлука у области безбедности 
и заштити здравља на раду; 

-  право запослених на правовремено и тачно информисање и 
"транспарентност" у доношењу свих одлука; 
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-  континутирано праћење и унапређење система безбедности и заштите 
здравља на раду. 

  
115. У раду Савета заштите на раду учествује и Савез заштите на раду Југославије као 
невладина организација. Савез заштите на раду Југославије је невладина, ванстраначка, 
непрофитабилна организација образована ради развијања активности на унапређивању 
заштите на раду и побољшању услова рада и радне средине.Чланови Савеза су 
удружења, предузећа, установе и физичка лица. 
 
 
          
116. Из табеларних приказа  података се види да је број повреда, а посебно 
смртних, значајно смањен што је свакако резултат примене мера заштите на 
раду. Током 1992. године догодило се укупно 156 смртних повреда, док је 1997. 
године број повреда пао на 44. Највише смртних повреда догађа се у области 
индустрије и рударства. Треба напоменути да се као повреда на раду сматра и 
свака повреда која се догоди раднику приликом доласка или одласка са посла и 
повреда која се догоди на службеном путу. Већи део наведених повреда на раду 
догодио се управо у саобраћају при доласку или одласку с посла, као и на 
службеном путу (три табеле). 
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PREGLED 
KRETANJA POVREDA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI PO OBLASTIMA U PERIODU OD 1993-1997. GODINE 

Sifra NAZIV UKUPNO PRIVREDA INDEKSI 
  1993 1994 1995 1996 1997 1994/93 1995/94 1996/95 1997/96 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
01 Industrija i rudarstvo 12.012 13.246 15.556 16.591 12.934 110,2 117,4 106,6 77,9 
02 Poljoprivreda i ribarstvo 1.813 2.002 1.671 1.499 1.449 111,5 82,6 89,7 96,7 
03 Sumarstvo 287 208 226 179 149 72,5 108,6 79,2 83,2 
04 Vodoprivreda 44 80 73 129 90 181,8 91,2 176,7 69,8 
05 Gradjevinarstvo 2.464 2.210 2.186 1.987 1.349 89,7 98,9 90,8 67,9 
06 Saobracaj i veze 1.477 1.329 1.727 1.731 1.540 90,0 129,9 100,2 88,9 
07 Trgovina 956 646 788 778 683 67,6 122 98,7 87,8 
08 Ugostiteljstvo i turizam 332 287 326 387 270 86,4 113,6 118,7 69,8 
09 Zanatske i li;ne usluge 374 315 327 342 314 84,2 103,8 104,6 91,8 
10 Stambeno-komunalne delatnosti i uredjenja 

naselja i prostora 
554 632 771 843 630 114,1 122 109,3 74,7 

11 Finansije, tehni;ke i poslovne usluge 347 304 309 427 259 87,6 101,6 138,1 60,6 
12 Obrazovanje, nauka, kultura i informacije 612 557 637 714 468 91,0 114,4 112,1 65,5 
13 Zdravstvena i socijalna zastita 1.346 1.130 1.426 1.599 1.218 84,0 126,2 112,1 76,2 
14 Zajednice, fondovi i posebne organizacije 878 765 878 950 809 87,1 114,8 108,2 85,1 
15 Ostalo      33  18  39  39  38 54,6 216,7 100,0 97,4 

Ukupno 23.528 23.749 26.940 28.195 22.200 101,0 113,4 105,6 78,73 
Табела 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGLED 
KRETANJA POVREDA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI PO OBLASTIMA U PERIODU OD 1992-1996. GODINE 
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Sifra NAZIV UKUPNO PRIVREDA INDEKSI 
  1992 1993 1994 1995 1996 1993/92 1994/93 1995/93 1996/95 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
01 Industrija i rudarstvo 14.692 12.012 13.246 15.556 16.591 81,8 110,2 117,4 106,6 
02 Poljoprivreda i ribarstvo 658 1.813 2.022 1.671 1.499 275,5 111,5 82,6 89,7 
03 Sumarstvo 234 287 208 226 179 122,6 72,5 108,6 79,2 
04 Vodoprivreda 54 44 80 73 129 81,5 181,8 91,2 176,7 
05 Gradjevinarstvo 3.545 2.464 2.210 2.186 1.987 69,5 89,7 98,9 90,8 
06 Saobracaj i veze 1.529 1.477 1.329 1.727 1.731 96,6 90,0 129,9 100,2 
07 Trgovina 931 956 646 788 778 102,7 67,6 122 98,7 
08 Ugostiteljstvo i turizam 415 332 287 326 387 80,0 86,4 113,6 118,7 
09 Zanatske i li;ne usluge 309 374 315 327 342 121,0 84,2 103,8 104,6 
10 Stambeno-komunalne delatnosti i uredjenja 

naselja i prostora 
550 554 632 771 843 100,0 114,1 122 109,3 

11 Finansije, tehni;ke i poslovne usluge 269 347 304 309 427 129,0 87,6 101,6 138,1 
12 Obrazovanje, nauka, kultura i informacije 456 612 557 637 714 134,2 91,0 114,4 112,1 
13 Zdravstvena i socijalna zastita 975 1.346 1.130 1.426 1.599 138,1 84,0 126,2 112,1 
14 Zajednice, fondovi i posebne organizacije 697 878 765 878 950 126,0 87,1 114,8 108,2 
15 Ostalo 60 33 18 39 39 55,0 54,6 216,7 100,0 

Ukupno 25.374 23.529 23.749 26.940 28.195 92,8 101,0 113,4 105,6 
Табела 3 
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PREGLED 
KRETANJA SMRTNIH POVREDA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI PO OBLASTIMA DELATNOSTI  

ZA  PERIOD OD 1992-1996. GODINE 
 

Sifra NAZIV UKUPNO SMRTNIH PRIVREDA INDEKSI 
  1992 1993 1994 1995 1996 1993/92 1994/93 1995/93 1996/95 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
01 Industrija i rudarstvo 45 22 27 43 27 48,9 127,7 159 62 
02 Poljoprivreda i ribarstvo 11 10 4 1 2 - 40,0 - - 
03 Sumarstvo 2 1 1 - - 50,0 100,0 - - 
04 Vodoprivreda 2 1 - - 3 50,0 - - - 
05 Gradjevinarstvo 31 11 16 8 6 35,5 145,5 50 75 
06 Saobracaj i veze 16 14 9 8 4 87,5 64,3 89 50 
07 Trgovina 14 10 1 6 7 71,4 10,0 600 117 
08 Ugostiteljstvo i turizam 3 2 2 - - 66,6 100,0 - - 
09 Zanatske i li;ne usluge 1 3 - - 3 300,0 - - - 
10 Stambeno-komunalne delatnosti 3 2 - 3 4 66,6 - - 133 
11 Finansije 4 3 1 - - 75,0 33,3 - - 
12 Obrazovanje 3 2 1 - 2 66,6 50,0 - - 
13 Zdravstvena  zastita 4 2 3 2 2 50,0 150,0 67 100 
14 Drustveno-politicke zajednice 15 15 2 10 8 100,0 13,3 500 80 
15 Ostalo 2 1 1 1 1 50,0 100,0 100 100 

Ukupno 156 99 68 82 69 63,4 68,7 121 84 
Табела 4 
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Члан 8. 
 
 

А) Ратификовани међуародни инструменти 
 
117.  Међународни пакт о грађанским и политичким правима 

Конвенција МОР-а бр. 87 о синдикалним слободама и заштити синдикалних 
права 
Конвенција МОР-а  бр. 98 о праву на организовање и колективно преговарање 
Конвенција МОР-а бр. 135 о радничким представницима 
 
 

Б) Право на синдикално организовање 
 
 

118. Право на синдикално организовање (удруживање)  и слобода синдикалног 
деловања  обезбеђена је: 
 
- Уставом СРЈ 
- Уставом Републике Србије 
- Законом о основама радних односа 
- Законом о раду 
- Законом о штрајку 
- Општим колективним уговором 
- Правилником о регистрацији синдикалних организација. 

 
119. Одредбама члана 41. и 42. Устава СРЈ  јемчила  се слобода синдикалног 
организовања и деловања без одобрења, уз упис у регистар код надлежног органа.. 
Сличну одредбу садржи и члан 44. Устава  Републике Србије.  Забрањено је деловање 
које има за циљ насилно мењање Уставом утврђеног поретка, нарушавање 
територијалне целокупности и независности Републике Србије, кршење Уставом 
зајамчених слобода и права човека и грађанина, изазивање и подстицање националне, 
расне и верске нетрпељивости и мржње.  Према Уставу СРЈ професионални 
припадници Војске и полиције Савезне Републике Југославије нису имали право на 
синдикално организовање.  
  
120. Слобода синдикалног организовања, утврђена је и у Повељи о људским и 
мањинским правима и грађанским слободама (члан 32).  Сличне одредбе садржи Устав 
Републике Србије. Чланом 42. овог устава уређено је да право на синдикално 
организовање немају прфесионални припадници војске и полиције СРЈ. Такође, 
деловање  синдикалних  организација је забрањено, ако је усмерено на насилно рушење 
уставног поретка, нарушавање територијалне целокупноти СРЈ, кршење зајамчених 
слобода и права човека и грађанина или изазивања националне, расне, верске и друге 
нетрпељивости и мржње.  
 
121. Слобода синдикалног удруживања и деловања ради заштите права и унапређења 
професионалних и економских интереса чланова синдиката јамчи се и чланом 130. 
Закона о раду. Синдикат се оснива без одобрења, уз упис у регистар  синдиката који 
води министарство надлежно за послове рада  у складу са законом и другим прописима. 
Синдикат је самостално удружење запослених у које они ступају добровољно и које 
самостално ради на остваривању и заштити групних и појединачних права и интереса 
запослених (члан 5. Закона о раду). 
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122. Лице које тражи запослење, као и запослени, не могу се стављати у неповољнији 
положај у односу на друге, без обзира на чланство у  синдикатима.  
 
123. Правилником о упису синдикалних организација у регистар прописан је начин 
уписа у регистар синдикалних организација. Упис се врши на основу пријаве 
синдикалних организација. Уз пријаву се доставља акт о оснивању синдиката и 
овлашћење за подношење пријаве. О извршеном упису, министарство надлежном за 
послове рада доноси уверење о регистрацији синдиката. У регистар синдикалних 
организација уписано је око 17 960 синдиката.  
  
124. Брисање синдиката из регистра врши се на основу:  

 
1) акта о престанку рада синдиката;  
2) правноснажне одлуке суда о забрани рада синдиката у смислу Уставом утврђене 
забране деловања које има за циљ насилно мењање Уставом утврђеног поретка, 
нарушавање територијалне целокупности и независности Републике Србије, кршење 
Уставом зајамчених слобода и права човека и грађанина, изазивање и подстицање 
националне, расне и верске нетрпељивости и мржње; 
3) акта министра надлежног за послове рада, ако је упис извршен на основу нетачних 
података датих од стране синдиката. 
  
125. Општим колективним уговором предвиђена је заштита представника организације 
синдиката, тако што за време обављања функције ако поступају у складу са законом и 
колективним уговором, не могу да се распореде на друго радно место, ако је то за њих 
неповољније, не може да се утврди престанак потребе за њиховим радом или да се на 
други начин ставе у неповољан положај.  
  
126. Организациону структуру, садржај и начин рада синдикалне организације уређују 
самостално својим актима - статутом и правилима.     
  
127. На нивоу Републике Србије постоје три савеза синдиката: Савез синдиката Србије, 
Уједињени грански синдикати "Независност" и Асоцијација слободних и независних 
синдиката Србије. Поред синдиката на нивоу Републике постоје и синдикати за 
одређену грану или делатност и синдикати код послодавца. 
 
128. Постоји и могућност организовања синдиката на савезном нивоу. Правни основ за 
упис  и регистровање савезних синдикалних организација прадставља Закон о 
удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације 
које се оснивају за територију СФРЈ ("Сл. лист СФРЈ", бр. 42/90 и  ("Сл. лист СРЈ", бр. 
24/94, 28/96).  Слично томе у Србији основ за упис синдикалних организација 
представља Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана (Сл. гласник 
СР Србије", бр. 24/82 и  "Сл. гласник Р Србије ", бр. 48/97). 
 
129. На савезном нивоу је постојао организован само један синдикат – Савез 
самосталних синдиката Југославије (СССЈ) као савез синдиката за све струке. Постоји и 
грански синдикат радника запослених у органима управе и правосуђа Федерације 
(СРОФ). 
  
130. Према Закону о раду колективни уговор закључују послодавац или 
репрезентативно удружење послодавца и репрезентативни синдикати. 
Репрезентативност синдиката  одређује се: 

1) уписом  у регистар, у склад са законом и другим прописом 
2) према броју чланова на основу приступница.   
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131. Ако ниједан синдикат не испуњава услове репрезентативности, синдикати могу да 
закључе споразум о удруживању ради  учествовања у закључивању колективних 
уговора. 

 
 

В) Право на штрајк 
 
 

• Уставне гаранције права на штрајк 
 
132. Право на штрајк је у потпуности регулисано савезним законом. Оно је уставом 
гарантовано, те запослени имају право на штрајк ради заштите својих професионалних, 
и економских интереса.  
 
133. Поред нормативне уређености права на штрајк посебним савезним Законом о 
штрајку ("Службени лист СФРЈ", бр. 42/92 и "Службени лист  СРЈ"бр. 37/93 и 24/94) у 
периоду од 4. августа 1991. године до 27.септембра  1996. године   био је на снази и 
Закон о штрајку у Републици Србији ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 51/91, 51/92, 
53/93, 67/93, 48/94). Међутим, Република Црна Гора није посебно уређивала ову 
материју, већ је примењивала само савезни Закон о штрајку.  
 
134. У складу са Уставом СР Југославије, чланом 1. Закона о штрајку ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96) 
штрајк се дефинише као «прекид рада који запослени организују ради заштите својих 
професионалних и економских интереса по основу рада». Запослени слободно одлучују о свом 
учешћу у штрајку.  Право на штрајк, у складу са законом, имају сви запослени и сви синдикати, 
без обзира да ли испуњавају услове репрезентативности. Чланом 2. се утврђују следеће врсте 
штрајка: у целом предузећу (или другом правном лицу, односно код послодавца предузетника 
као физичког лица) или делу предузећа; у грани и делатности; генерални штрајк (у држави 
чланици, односно у СР Југославији); штрајк упозорења. 
 
135. Чланом 13.  Закона је утврђена посебна заштита организатора односно учесника у 
штрајку, под условом да је законито организован. Заштита подразумева забрану 
покретања дисциплинског поступка или материјалне одговорности и забрану престанка 
радног односа. За време учешћа у штрајку запослени остварује основна права из радног 
односа, осим права на зараду, као и права из социјалног осигурања. 

 
136. У периоду од 1992. године до 1996. године, када је у Републици Србији, поред 
поменутог савезног закона, био у примени и републички Закон о штрајку, инспекцијски 
надзор над применом овог закона је вршила републичка инспекција рада. На основу 
искуства које је она имала при вршењу инспекцијског надзора у наведеном периоду у 
укупно 111  предмета су извучени одређени закључци. 
 
 
 
 
137. Посматрано по делатностима у којима је поступано, готово половина предмета се 
однсила на поступање инспектора у предузећима у делатнстима која подлежу под 
посебан правни режим штрајка (укупно 57). Од тога, највећи број поступања је био у 
области просвете, затим здравства, па "делатностима од посебног друштвеног 
интереса" (рударству, радио-телевизији и новинскоиздавачкој делатности), а затим у 
делатности прехрамбене производње. То указује да је обим ових делатности доста 
широко законом утврђен, а да су и додатни услови под којима се може водити штрајк 
прилично рестриктивно постављени. 
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138. Мада се инспектори при вршењу надзора нису ближе упуштали у садржину 
истакнутих захтева, већ само оцену да ли  захтеви имају економску природу (односно 
да се односе на остваривање права и интереса по основу рада и социјалног положаја 
запослених), или неку другу, пре свега политичку природу, из предмета се посредно 
може закључити следеће: број захтева који је имао искључиво политичку природу је 
био занемарљиво мали. Садржај осталих захтева запослених који су у штрајковима 
истицани је био прилично разнородан. Често је истицано више захтева.  Око половине 
од укупног броја посматраних предмета се односило на исплату зараде, односно 
минималне зараде, а затим и на друга примања по основу  рада, услове рада код 
послодавца, или за остваривање  колективних радних права, пре свега везаних за 
остваривање синдикалних права и права радничких представника у синдикату, односно 
чланова штрајкачког одбора. Занимљиво је да је био већи број захтева у којима се 
тражила смена, односно опозив директора предузећа. Било је и захтева у вези са 
својинском трансфорамцијом: тражење повраћаја незаконито распродатих просторија 
предузећа, или захтев за одвајањем дела предузећа, односно неслагање са извршеном 
статусном променом. 
 
139. У погледу бројности учесника штрајка, већи је био број штрајкова организованих 
на нивоу целог предузећа у односу на штрајкове организвоане у делу предузећа. Било је 
и доста гранских штрајкова (у целим гранама, односно делатноситма - најчешће у 
области просвете и здравства) 
 
140. По укидању републичког Закона о штрајку, односно после 1997. године 
инспекцијски надзор над применом (савезног) Закона о штрајку из 1996. године је 
вршен од стране савезне инспекције. 
 
 

• Ограничавање права на штрајк 
 
 

141. Законом о штрајку се утврђују услови за организовање и вођење штрајка уопште 
(тзв. општи правни режим штрајка). Такође, утврђују се  и додатни ограничавајући 
услови за организовање и вођење штрајка у делатностима од јавног инстереса или 
другим делатностима од посебног значаја  које су таксативно утврђене Законом о 
штрајку (тзв. посебан правним режим штрајка) – на који се односе одредбе чл. 9. до 13. 
Закона. 

142. У општем правном режиму штајк се може организовати када се донесе одлука о 
ступању у штрајк (могу је донети или запослени или синдикат) коју је штрајкачки 
одбор у писаној форми дужан да достави послодавцу (да најави штрајк) у року од 
најдоцније 5 дана пре почетка штрајка, односно 24 часа (ако је реч о штрајку 
упозорења). Чланом 4. су утврђени елементи које одлука о штрајку мора садржати 
(захтеви запослених, време почетка штрајка, место окупљања учесника у штрајку у 
случају када се он испољава окупљањем запослених и састав штрајкачког одбора). За 
време вођења штрајка постоји обавеза социјалних партнера (страна у спору) да ступе у 
преговоре ради покушаја да се реши спор. 

143. За  разлику од општег правног режима штрајка, у посебном правном режиму рок за 
најаву штрајка је најдоцније 10 дана пре почетка штрајка, а одлука о ступању у штрајк 
се доставља ширем кругу субјеката. Овде се штајк може водити само уз обезбеђивање 
извршавања минимума процеса рада (који се суштински одређује од стране директора, 
односно оснивача јавне службе и јавног предуећа) у делатностима у којима се он може 
организовати у смислу члана 9. Закона. Утврђена је активнија улога страна у спору у 
поступку вођења преговора, односно споразумног решавања спора, и већи је број 
учесника у овом поступку. 
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144. Тако, према члану 9. Закона о штрајку, штрајк запослених се у делатности од 
јавног интереса или у делатности чији би прекид рада због природе посла могао да 
угрози живот и здравље људи или да наснесе штету великих размера може водитити 
(као што је већ поменуто) под додатним ограничавајућим условима. Делатношћу од 
јавног интереса, у смислу овог закона, се сматра делатност у области: електропривреде, 
водопривреде, саобраћаја, информисања (радио и телевизија), ПТТ услуга, комуналних 
делатности, производње основних прехрамбених производа, здравствене и 
ветеринарске заштите, поросвете, друштвене бриге о деци и социјалне заштите. Од 
јавног интереса су и делатности од посебног значаја за одбрану или безбедност СР 
Југославије (које утврди надлежни орган у складу за савезним законом), као и послови 
неохподни за изршавање међународних обавеза СР Југославије. Делатности чији би 
прекид рада по природи посла, такође у смислу овог закона, могао да угрози живот и 
здравље људи или да нанесе штету великих размера су: хемијска индустрија, 
индустрија челика и црна и обојена металургија. 

 
 

Члан 9. 
 
 
А) Ратификовани међународни инструменти 
 
 
145. СРЈ је ратификовала десет конвенција у области социјалног осигурања, а поред 
тога и велики број посебних конвенција о социјалном осигурању.  
 
 
Б) Социјална заштита  
 
146. Устав СРЈ  је гарантовао  социјално осигурање запосленом и  члановима његове 
породице, као и  материјалну сигураност грађанина који је неспособан за рад и нема 
средства за живот, односно  грађанину који нема средства за живот (члан 58). 
 
147. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама  јемчи, у складу 
са законом социјално обезбеђење и социјално осигурање свакоме ко има пребивалиште  
у државној заједници. 
 
148. Социјалном заштитом, сходно Закону о социјалној заштити  и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана Републике Србије ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96 и 29/2001) сматра се организована 
друштвена делатност која има за циљ пружање помоћи грађанима и њиховим 
породицама када дођу у стање социјалне потребе, као и предузимање мера ради 
спречавања настајања и отклањања последица таквог стања. Социјална сигурност 
обезбеђује се грађанима који су неспособни за рад, а немају средства за издржавање, 
као и грађанима и породици који својим радом и по основу рада, путем сродничке 
обавезе издржавања, по основу имовине и имовинских права или на други начин, не 
могу да обезбеде довољно средстава за задовољавање основних животних потреба. 
 
 
 
 
149.  Ради обезбеђивања права утврђених Законом о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности Републике Србије оснивају се установе социјалне 
заштите. Послове радног и професионалног оспособљавања  и запошљавања 
инвалидних лица  обављају предузећа за радно и професионално оспособљавање и 
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запошљавање инвалидних лица и друга предузећа и установе у складу са законом. 
Послове из делатности  социјалне заштите могу обављати и грађани, као и друге 
установе и предузећа. 
 
 
В) Права у социјалној заштити и социјалној сигурности 
 
 
150. Права у социјалној заштити и социјалној сигурности  укључују: 
 

1) Материјално обезбеђење 
2) Додатак за помоћ и негу другог лица 
3) Помоћ за оспособљавање за рад 
4) Помоћ у кући, дневни боравак, смештај у установу или смештај у другу 

породицу 
5) Услуге социјалног рада 
6) Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 

породицу 
7) Једнократне помоћи 

 
151.  Права на материјално обезбеђење, додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за 
оспособљавање за рад, смештај у установу социјалне заштите или другу породицу и 
услуге социјалног рада у вршењу јавних овлашћења су права од општег интереса и о 
њиховом обезбеђивању се стара Република Србија. О праву на помоћ у кући, дневни 
боравак, опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите, или другу 
породицу, једнократној помоћи и другим услугама социјалног рада стара се општина, 
односно град.  Висина средстава која се обезбеђују корисницима за поједина права 
зависи од месеца за који се право исплаћује. Основ за утврђивање права је Закон о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 29/2001). 
 
152. 1) Право на материјално обезбеђење припада појединцу који живи сам, односно у 
породици која остварује приходе испод нивоа социјалне сигурности који је утврђен 
Законом о социјалној заштити  и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 
Републике Србије. У 2002. години материјалним обезбеђењем, у висини од 16-32% 
просечне зараде у општини, односно граду у претхходном кварталу, с тим да основица 
не може бити већа од нивоа Републике,  било је обухваћено 40.300 породица (93.400 
појединаца) 
 
153.  2) Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због природе и 
тежине стања повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради 
задовољавања основних животних потреба, под условом да ово право не може да 
оствари по другом правном основу и да не користи право на смештај у установу 
социјалне заштите.  

154. Потреба за помоћи и негом утврђује се на основу прописа о пензијском и 
инвалидском осигурању  У 2002. години  ову врсту помоћи, у висини од 13% од зараде 
у Републици у претходном месецу, остваривало је  21.000 корисника.  

 

155.  3) Право на помоћ за оспособљавање за рад односно образовање и 
оспособљавање за рад имају деца и омладина ометена у развоју и остала инвалидна 
лица која се, према психо-физичким способностима и годинама живота, могу 
оспособити за одређени рад и то право не могу да остваре по другом правном основу.  
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156. Утврђивање инвалидности и оцена преостале радне способности и укључивање на 
оспособљавање за рад врши се по поступку утврђеном посебним законом.  

157. 4) Право на помоћ у кући, дневни боравак, смештај у установу или другу 
породицу, признаје се лицу коме породица не може да обезбеди одговарајућу заштиту и 
лицу без породичног старања када се на други начин не може обезбедити одговарајућа 
заштита. Врсту права, на основу свестраног разматрања потреба корисника и 
могућности његове породице,  одређује надлежна установа социјалне заштите.  

а) Помоћ у кући  

158. Право на помоћ у кући обезбеђује се старим и изнемоглим хронично оболелим и 
другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају. Ова помоћ се обезбеђује 
обављањем неопходних кућних послова (одржавање чистоће стана, набавка хране и 
других потребних ствари, одржавање личне хигијене и слично). Учешће корисника и 
његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући утврђује се 
на основу мерила и критеријума које доноси орган управе општине надлежан за 
социјална питања.  

б)) Дневни боравак  

159. Право на дневни боравак има дете ометено у физичком или психичком развоју, 
дете оболело од аутизма, дете са поремећајима у друштвеном понашању и одрасло 
лице, које има право на смештај у установу или другу породицу ако је, у зависности од 
степена и врсте ометености, могућности и потреба ових лица и других разлога, овакав 
облик заштите најцелисходнији. Ово право се  обезбеђује  упућивањем корисника у 
одговарајућу установу социјалне заштите која врши услуге дневног збрињавања или 
васпитно-образовну установу која пружа такве услуге.  

в) Смештај у установу социјалне заштите  

160. Смештај у установу социјалне заштите остварује се упућивањем корисника у 
одговарајућу установу у којој се обезбеђује збрињавање (становање, исхрана, одевање, 
нега, помоћ и старање), васпитање и образовање, оспособљавање за одређене радне 
активности и здравствена заштита у складу са посебним прописима, радно-окупационе, 
културно-забавне и рекреативно-рехабилитационе активности и услуге социјалног 
рада.  
 
161. Изузетно, смештај  се може вршити и у стационираној здравственој установи, која 
испуњава услове за пружање услуга смештаја, као и у домовима ученика, односно 
студената када се корисник упућује на оспособљавање за рад, на основу уговора о 
пружању услуга који закључује центар за социјални рад са одговарајућом установом, 
по прибављеном мишљењу министарства надлежног  за социјална питања. 
 

 

 

162. Право на смештај у установу социјалне заштите има и   

• дете без родитељског старања и дете чији је развој ометен породичним 
приликама до: оспособљавања за самостални живот, повратка у сопствену 
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породицу, или збрињавања у породици усвојиоца, или другој породици, 
завршетка редовног школовања, а најдуже шест месеци по завршетку редовног 
школовања;  

• дете ментално ометено у развоју степена умерене, теже и тешке менталне 
ометености, вишеструко ометено у развоју, дете оболело од аутизма, као и дете 
са сметњама у телесном развоју које нема услова да остане у својој породици, 
док траје потреба за овим обликом заштите;  

• дете са поремећајима у друштвеном понашању;  

• трудница и самохрана мајка са дететом до девет месеци живота детета којој је, 
услед материјалне необезбеђености, нерешеног стамбеног питања, поремећених 
породичних односа и сличних ситуација потребно привремено збрињавање;  

• одрасло инвалидно лице са телесним и чулним оштећењима, тешко хронично 
оболело лице и лице ометено у менталном развоју које није у могућности да 
самостално живи у породици због неповољних здравствених, социјалних, 
стамбених или породичних прилика и лице са поремећајима у понашању;  

• пензионер и друго старо лице које због неповољних здравствених, социјалних, 
стамбених и породичних прилика није у могућности да живи у породици, 
односно у домаћинству;  

• лице које се нађе у скитњи или му је због других разлога потребно привремено 
збрињавање и надзор.  

 

163. Смештај у установи социјалне заштите врши се по решењу центра за социјални рад 
донетом на основу налаза и мишљења одговарајућег стручног тима центра о 
неопходности смештаја.  

г) Право на смештај у другу породицу 

164. Право на смештај у другу породицу имају лица која имају право на смештај у 
установу. Корисник се не може сместити у породицу у којој је неко од чланова 
породице лишен родитељског права или пословне способности; у којој су поремећени 
породични односи; у којој неко од чланова породице има друштвено неприхватљиво 
понашање; у  којој би због болести члана породице било угрожено здравље корисника и 
остваривање сврхе смештаја; и  ако је породица материјално необезбеђена. 

165. 5)Услугама социјалног рада сматра се превентивна делатност, дијагностика, 
третман и саветодавно-терапијски рад, заснован на припреми стручних и научних 
сазнања у циљу пружања стручне помоћи појединцима, породицама и друштвеним 
групама да решавају своје животне тешкоће или помоћ у организовању локалних и 
других заједница да спречавају социјалне проблеме и ублажавају негативне  последице. 
Право на  ове услуге  имају сви грађани, без плаћања.  

166. Општина, односно град, може прописати учешће грађана у трошковима одређених 
услуга социјалног рада које пружа центар за социјални рад, а које нису у функцији 
превентиве, остваривања права из овог закона и породично-правне заштите.  

167. 7)  Право на једнократну помоћ обезбеђује се лицу које се изненада или тренутно 
нађе у стању социјалне потребе. Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. 
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Њен износ  не може бити већи од просечне зараде остварене по запосленом у 
Републици у месецу за који се врши исплата.  

Г) Права из пензијског и инвалидског осигурања 
 
168. Права из пензијског и инвалидског осигурања се стичу и остварују под условима и 
на начин утврђен Законом о оновама пензијског и инвалидског осигурања ("Службени 
лист СРЈ", бр. 30/96) и Закона о пензијском и инвлаидском осигурању Републике 
Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 52/96, 46/98 и 29/2001). 
 
169. Права из обавезног пензијског и инвалидског осигурања се остварују у 
организацијама за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - републичким 
фондовима за пензијско и инвалидско оигурање. Средства за обавезно пензијско и 
инвалидско осигурање се обезбеђују у фонду. 
 

• Старосна пензија 
 
170. Осигураник стиче право на старосну пензију кад наврши 63 (мушкаац), односно 58 
(жена) година живота и 20 година пензијског стажа. Ако није навршио пензијски стаж 
од 20 година осигураник стиче право на старосну пензију под условом да  има 15 
година стажа осигурања, кад наврши 65(мушткарац), односно 60(жена) година живота. 
Осигураник стиче право на старосну пензију  кад наврши 40(мушкаац), одноно 35 
(жена) година стажа осигурања и најмање 50 година живота. 
 
171. Сходно Закону о пензијском и инвалидском осигурању Републике Србије 
осигураник коме, у складу с републичким законом, престане запослење с правом на 
пензију пре испуњења општих услова прописаних за остваривање права на старосну 
пензију, стиче право на старосну пензију ако је навршило најмање 50 година живота и 
20 година пензијског стажа, од чега најмање 10 година ефективно проведених на 
радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. Оваквом 
осигиранику припада старосна пензија која за 20 година  пензијског стажа износи 55% 
(мушкарац), односно 57,5% (жена) од пензијског основа и повећава се по 2,5% од 
пензијског основа за сваку даљу навршену годину до навршених 30  година пензијског 
стажа. За сваку навршену годину преко 30 година пензијског стажа пензија се повећава 
по 0,5% од пензијског основа, с тим што не може изностити више од 85% од пензијског 
основа. 
 
172. Старосна пензија се одређује од пензијског основа који чини месечна просечна 
зарада, односно основица осигурања у 10 узастопних година осигурања, које су за 
осигураника најповољније. Зараде, односно основице осигурања из ранијих година се 
валоризују према порсеку зарада запослених на територији републике, у последњој 
календарској години која претходи години остваривања права на пензију. 
 
173. Старосна пензија се одређује од пензијског основа у проценту који зависи од 
дужине пензијског стажа и не може изностити мање од 35% (мушкарац), односно 40%  
(жена), ни више од 85% од пензијског основа. Овако одређена пензија се у току године 
усклађује са кретањем просечне зараде запослених на територији Републике. 

 

 

 
• Права по основу инвалидности 
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174. Права по основу инвалидности обезбеђују се осигуранику у случају смањења или 
губитка радне способности. Инвалидност постоји кад код осигураника настане трајно 
смањење или губитак способности за рад на свом послу због промена у здравственом 
стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван 
рада, или болешћу које се не могу отклонити лечењем или медицинском 
рехабилитацијом. 
 
175. Смањење радне способности постоји када осигураник с нормалним радним 
напором који не угрожава његово здравствно стање више не може пуно радно време да 
ради на послу који је обављао непосредно пре настанка инвалидности. 
 
176. Преостала радна способност постоји када осигураник, код кога је утврђено 
смањење радне способности, може с нормалним радним напором који не угрожава 
његово здравствено стање, да ради пуно радно време на другом одговарајућем послу, са 
или без преквалификације или доквалификације. Осигураник код кога постоји 
преостала радна способности има право: да буде распоређен на други одговарајући 
посао, односно право на одговарајуће запослење, преквалификацију или 
доквалификацију, ако је потребна, као и право на одговарајуће новчане накнаде у вези с 
коришћењем тих права. Новчаним накнадама му се компензира зарада коју више не 
може остварити због настале инвалидности. 
 
177. Губитак радне способности постоји када код осигураника не постоји преостала 
радна способност, односно ако је потпуно и трајно неспособан за обављање овог, 
односно другог одговарајућег посла и ако се преквалификацијом или 
доквалификацијом не може оспособити за обављање другог одговарајућег посла, стиче 
право на инвалидску пензију и то: 
 
178. Осигураник- жена може на свој захтев остварити право на инвалидску пензију , на 
исти начин и под истим условима  и у истој висини као и осигураник-мушкарац. 
 
 

• Минимална пензија 

 

179. Право на најнижи износ пензије стиче осигураник који оствари право на старосну, 
односно инвалидску пензију. Основ од кога се одређује најнижи износ старосне, 
односно инвалидске пензије чини просечна месечна зарада запослених на територији 
Републике у претходној години. Најнижа старосна, односно инвалидска пензија износи 
20%  од тог основа.  
 

• Породична пензија 
 

180. Право на породичну пензију могу остварити чланови породице:  

1) умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или 
најмање десет година пензијског стажа, или испунио услове за старосну или 
инвалидску пензију; или  

2) умрлог корисника старосне или инвалидске пензије или права по основу преостале 
радне способности.  
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181. Ако је смрт осигураника настала као последица повреде на раду или 
професионалне болести, чланови његове породице стичу право на породичну пензију 
без обзира на дужину пензијског стажа осигураника, односно тог лица.  

182. Члановима породице умрлог осигураника  сматрају се:  

1) брачни друг;  

2) деца (рођена у браку или ван брака или усвојена; пасторчад коју је осигураник, 
односно корисник права издржавао, унучад, браћа и сестре и друга деца без родитеља, 
односно деца која имају једног или оба родитеља који су потпуно неспособни за рад, а 
које је осигураник, односно корисник права издржавао);  

3) родитељи (отац и мајка, очух и маћеха и усвојиоци које је осигураник, односно 
корисник права издржавао).  

183. Право на породичну пензију може остварити и брачни друг из разведеног брака 
ако му је судском пресудом утврђено право на издржавање.  

184. Породична пензија одређује се од старосне или инвалидске пензије која би 
осигуранику припадала у часу смрти, односно од пензије која је кориснику припадала у 
часу смрти, у проценту који се утврђује према броју чланова породице који имају право 
на ту пензију, и то:  

1) ако пензија припада само члановима уже породице(брачни друг и деца рођена у 
браку или ван брака, или усвојена, пасторчад и унуци) или само члановима шире 
породице (родитељи - отац, мајка, очух, маћеха и усвојиоци, браћа, сестре и друга деца 
без родитеља, односно деца која имају једног или оба родитеља који су потпуно 
неспособни за рад, а коју је осигураник, односно корисник права издржавао) умрлог 
осигураника, односно корисника права одређује се у следећим процентима:  

- за једног члана 70%;  
- за два члана 80%  
- за три члана 90%  
- за четири члана и више чланова 100%;  

185. Висина породичне пензије, у случају кад је користе три члана или више чланова 
породице или деца без оба родитеља, не може бити мања од 40% пензијског основа 
умрлог осигураника, односно корисника права.  

186. Деци без оба родитеља припада, поред породичне пензије по једном родитељу и 
породична пензија по другом родитељу, и то: за једно дете 20%, за два детета 40%, за 
три детета 60%, а за четворо и више деце 100% старосне или инвалидске пензије.  

• Новчана накнада за телесно оштећење  

187. Телесно оштећење постоји кад код осигураника настане губитак, битније 
оштећење или знатнија онеспособљеност појединих органа или делова тела, што 
отежава нормалну активност организма и изискује веће напоре у остваривању 
животних потреба, без обзира на то да ли проузрокује или не проузрокује инвалидност. 
Осигураник, код кога телесно оштећење проузроковано повредом на раду или 
професионалном болешћу износи најмање 30% стиче право на новчану накнаду.  
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188. Висина новчане накнаде за телесно оштећење утврђује се од просечне месечне 
зараде запослених остварене на територији републике у претходној години, према 
проценту телесног оштећења, у складу са законом.  

189. Телесна оштећења и проценте тих оштећења утврђује савезни надлежни орган, 
односно организација.  
 
Д) Реформа социјалне заштите 
 

• Дугорочна стратегија развоја социјалне политике 

190. Реформа социјалне заштите у Републици Србији отпочела је после промена 2000. 
године. Приступајући овој реформи  утврђена је  пре пре свега дугорочна стратегија 
социјалне политике, сходно којој су као општи циљеви развоја социјалне политике 
утврђени: 1)Помоћ породицама и појединцима у обезбеђивању минимума социјалне 
помоћи/сигурности у циљу развоја механизама за смањење сиромаштва (везано за 
Стратегију смањења сиромаштва);  2) Развијање принципа алтернативних облика 
социјалне заштите и услуга социјалне заштите и услуга социјалне заштие намењних 
угроженим породицама са децом и маргинализованим групама; 3) Развој стратегије за 
реформу пензионог система. 

 
191. У циљу обезбеђења приступа правима у области социјалне заштите и услуга ради 
се  на успостављању  механизама  за спровођење процеса децентрализације, транзиције, 
трансформације институција и трансмисије добре праксе.  Такође, како би се 
обезбедило укључивање што ширег круга различитих актера који имају удео у реформи 
система, Министарство за социјална питања  Републике Србије утиче на повезивање 
иницијатива разних институција, универзитета, грађанског друштва, донаторских 
агенција,  односно пружа им подршку  да учествују у процесу трансформације система 
социјалне заштите у складу са дугорочном стратегијом и циљевима развоја социјалне 
политике. 
  
 

• Промене у сектору социјалне заштите 
 
192. 1) Реформе у обезбеђивању социјалне заштите огледају се кроз доношење 
Закона о финансијској помоћи породицама са децом ("Службени гласник Републике 
Србије", бр.  16/2002)  који је унео следеће промене: извршена је подела мера социјалне 
и популационе политике; постигнуто је боље идентификовање сиромашних/угрожених 
породица са децом; обезбеђен је континуирани приступ правима; промене у систему 
плаћања права која произилазе из овог закона (право на дечији/родитељски додатак) су 
резултирале  су уштедама у буџету. 
 
193. На основу упутства о спровођењу овог закона, номинални износи права на 
финансијску подршку породици са децом, цене васпитно-образовних програма и 
цензуси за остваривање дечјег додатка утврђени су за новембар месец 2002. године у 
следећим износима: 
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 НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ ПРАВА РЕДОВАН ИЗНОС УВЕЋАН 
ИЗНОС 

  динара динара 
1. Дечји додатак 9,77,70 1.271,00 
 (за прво, друго, треће и четврто дете)   
2. Родитељски додатак (од 1.12.2002)   
 за друго дете 54.535,00  
 за треће дете 98.164,00  
 за четврто дете 130.885,00  
3.  Матерински додатак 1.299,50  
4. Новчана помоћ мајкама избеглицама 1.083,00  
5. Помоћ за опрему новорођенчета (од 

1.12.2002) 
4.331,70  

6.  Економска цена по васпитној групи за 
финансирање васпитно-образовног рада 
у години пред полазак у школу у трајању 
од три часа дневно 

  

 у седишту установе 14.391,00  
 ван седишта установе 15.191,00  
7. Економска цена за финансирање 

васпитно-образовног програма за децу 
на дужем болничком лечењу 

19.911,00  

 Цензус за остваривање права на дечји 
додатак (од 1.12.2002) 

  

а) цензус за остварене приходе 2.991,44 3.599,35 
б) цензус за остварене приходе од 

пољопривреде 
  

 члан 19. став 1. тачка 1. Закона 
ако укупан месечни приход, умањен за порезе и 
доприносе, по члану породице остварен у три 
месеца који претходе месецу у коме је поднет 
захтев износи до 2.750 динара, а укупан месечни 
катастарски приход по члану породице у 
претходној години не прелази износ од 3% 
просечног катастарског прихода по једном 
хектару плодног земљишта у претходној години 
или је остварен од земљишта до 500 m2 на коме је 
подигнута стамбена зграда;  

 

2,38 2,86 

 члан 19.став.1 тачка 2. Закона 
ако укупан месечни катастарски приход по члану 
породице у претходној години износи до 7% 
просечног катастарског прихода по једном 
хектару плодног земљишта у претходној години, 
а породица не остварује друге приходе.  

 

5,56 6,67 

 Накнада за рад хранитеља 832,00  
Табела  5 
Извор: Министарсво за социјална питања Републике Србије 

 
194. За период јануар-новембар 2002. године дат  је преглед планираних и исплаћених 
средстава за права на финансијску подршку породици са децом и остварени просечни 
месечни број корисника, односно  деце за коју су остварена права.  
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 Назив права Финансијски 

план за 2002. 
годину 

Извршење 
финансијског 
плана за  
јануар-новембар 
2002. 

Индекс Просечни 
месечни 
број 
корисника, 
односно 
деце 

1. Накнада зарада 
породиљама 

2.262.000,000 2.844.673,238 125,7 24.500 

2. Матерински додатак 510.000,000 456.067,177 89,4 37.676 
3. Опрема за 

новорођенче 
300.000,000 149.954,994 50,0 3.253 

4. Помоћ мајкама 
избеглицама 

10.000,000 8.274,125 82,7 900 

5. Дечји додатак 8.370.000,000 6.135.486.686 73,3 267.600 
корисника 
458.420 
деце 

6. Родитељски додатак  702.150.394  2.090 
7. Права у 

предшколским 
установама 

840.000,000 627.433,544 74,7 76.667 

8. Остала права и 
обавезе 

50.000,000 68.385,223 136,8  

9. Обвезнице за дечји и 
матерински додатак 

220.000,000 279.411,835 127,0  

10. Дечја недеља  500.000   
 УКУПНО 12.532.000 11.272.337,216 89,9 603.506 

деце 
Табела 6 
Извор: Министарство за социјална питања Републике Србије 

 
 

195. Остваривање права на финансијску подршку породици са децом усаглашено је са 
реално расположивим средствима. То је омогућила примена Закона о финансијској 
подршци породици са децом и рационалнија организација у исплатама права. Праве 
ефекте рационализације у овој области могуће је сагледати у једногодишњој примени 
закона. Тако на пример, процењује се да ће уштеде према овом закону у односу на 
Закон о друштвеној бризи о  деци у 2003. године  износити око 2.770.000,000 динара, у 
чему би се на трошковима обраде и исплате права уштедело близу 350.000,000 динара. 

 
196. Реформски пројекти који доприносе процесима промене политике и праксе у овој 
области су: развој хранитељства у Србији (2002-2004); трансформација институција 
социјалне заштите (2002-2004) - деинституционализација; развој професионалних 
стандарда у социјалној заштити укључујући мониторинг и евалуацију (2002-2003) - 
обезбеђење стандарда квалитета; развој социјалне заштите деце са инвалидитетом 
(2002-2003); интегрални приступ социјалној заштити и развој партнерства на локланом 
нивоу у пружању услуга (2002-2005) - децентрализација у социјалној заштити; развој 
социјалне заштите у односу на насиље у продици (укључујући трговину људима ) - 
(2002-2004); успостављање алтернативних форми социјалне заштите  и услуга ( 2002-
2004) кроз програм  Фонда за социјалне иновације. 
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197. 2) У оквиру промена у сектору социјалне заштите припремљен је и Нацрт  
закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности  Републике Србије  који треба да  буде усвојен до краја 2003. године. Ове 
измене и допуне би требало да обезбеде: промене у критеријумима за остваривање 
права на социјалну помоћ; укључивање одређених категорија које су претходно 
потпадале под пензијско-инвалидско осигурање; промене у индексирању висине 
социјалне помоћи; увођење механизама за боље идентификовање 
сиромашних/социјално угрожених породица; увођење механизама за мониторинг и 
ревизију; уштеде  у  буџету које треба да допринесу прерасподели/редистрибуцији 
средстава у социјалној заштити. 
 
198. 3) У оквиру реформи пензијско-инвалидског осигурања Министарство за 
социјална питања Републике Србије је преузело кораке у погледу  измена система 
пензијско-инвлидског осигурања и  у том смислу предложило измене и допуне Закона о 
пензијско-инвалидском осигурању у децембру 2001. године. Тако, је уведена 
швајцарска формула кварталног индексирања пензија комбиновањем пораста зарада и 
трошкова живота (50% према 50%); продужена старосна граница за пензионисање за 
три године (жене 58, мушкарци 63) и уведена само једна минимална пензија у систему.  
Такође, обезбеђена  је и редовна исплата пензија на сваких 15 дана; смањена је стопа 
доприноса са 32% на 19,6%; проширена је основица за плаћање пореза и доприноса; 
трансфери из буџета се директно исплаћују, а зајмови код банака су елиминисани, што 
представља уштеду од 500 до 800 милиона динара; постало је обавезно достављање 
умрлица ПИО фонду и покренута борба против корупције у систему инвалидских 
пензија. 
 
199. У плану је међутим, доношење Закона о пензијском осигурању Републике Србије 
који треба да допринесе следећим очекивним ефектима: остваривање чвршће везе 
између висине пензије и уплаћиваних доприноса; смањење сувише либералних и 
редистрибутивних елемената у систему, обезбеђење финансијске стабилизације и 
фискалне одрживости  система; равномернија расподела терета између обвезника; 
повећање могућности избора за увећање пензије дужим радом и већим уплатама; 
стварање услова за прелазак из сиве у регуларну економију; праведнији, подстицајнији 
и једноставнији начин обрачунавања пензија; стварање услова за даље реформске 
напоре у овој области. 
 
 
 

Члан 10. 
 
 
А) Ратификовани међународни иснтрументи 
 
 
200. Међународни пакт о грађанским и политичким правима 

Конвенција о правима детета 
Конвенција о елиминисању свих облика  дискриминације према женама 
Конвенција МОР-а  бр. 103 о заштити материнства 
Конвенција МОР-а бр. 138 о минималној старости за заснивање радног односа 
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Б) Значење појма  " породица"  
 
201. У Уставу СРЈ је било утврђено да породица, мајка и дете уживају посебну заштиту 
и да брачна и ванбрачна деца имају иста права и дужности (члан 61). Повеља о 
људским, мањинским правима и грађанским слободама такође, гарантује посебну  
заштиту породице, мајке и детета и јемчи право мајке на подршку и заштиту држава 
чланица у законом прописаном року, пре и после порођаја. 
 
202. Закон о браку и породичним односима Републике Србије ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 22/80, 11/88, 22/93, 25/93, 35/94, 29/2001), као основни правни 
пропис који регулише брачне и породичне односе, не садржи непосредно израђену 
дефинцију породице ни у једном члану. Међутим, на основу одредби које се односе на 
породицу, може се посредно закључити да је  према овом закону, породица у ужем 
смислу - заједница брачних другова, а породица у ширем смислу - заједница родитеља 
и деце.  Једино код регулисања неких имовинских односа (издржавање) породица  се 
схвата шире и обавеза издржавања проширује на све сроднике у правој  и  побочној 
линији. У свим степенима обавеза издржавања постоји између пунолетне и малолетне 
браће и сестара, а код сродства по тазбини између очуха и маћехе и пасторчади. 
 
203. Сходно Закону о друштвеној бризи о деци Републике Србије ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01) породицу 
чине брачни, односно ванбрачни другови и деца (брачна и ванбрачна, усвојена и 
пасторчад) и сродници у правој линији, а у побочној до другог степена сродства под 
условом да живе у заједничком домаћинству. 
 
204. Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 
Републике Србије дефинише породицу на следећи начин: "Породицом у остваривању 
права на материјално обезбеђивање сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца 
(брачна, ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и сродници у правој линији, а у 
побочној линији до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком 
домаћинству.  
 
205.  У изузетним случајевима лице без прихода које не живи са родитељима, сматраће 
се чланом породице родитеља до заснивања брачне, односно породичне заједнице, а 
најдуже до 27 година живота. Такође, изузетно, чланом породице сматра се, без обзира 
где фактички живи, брачни друг, као и родитељ детета неспособног за рад и детета на 
редовном школовању." 
 
В) Године  када деца стичу правну способност 
 
206. Сходно Закону о браку и породичним односима Републике Србије пунолетство се 
стиче са навршених 18 година живота. Малолетник, старији  од 16 година, уз дозволу 
суда, може закључити брак. Пунолетством, као и браком пре пунолетства стиче се 
потпуна пословна способност. 
 
207. Дете које је навршило 14 година може само да закључујуе правне послове, али је за 
пуноважност тих послова, изузев послова мањег значаја, потребно одобрење његових 
родитеља, односно одобрење органа старатељства за отућење или оптерећење имовине 
детета.  
 
208. Дете које је навршило 15 година живота може самостално заснивати радни однос и 
располагати својим примањима и имовином коју је стекло својим радом, али је 
обавезно да од тих прихода доприноси за своје издржавање, васпитање и образовање. 
 
209. Активна тестаментална способност стиче се са 16 година живота. 
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Г) Брак и брачни односи 
 
 

• Гаранције за слободно склапање брака 
 

210. Сходно Уставу СРЈ породица  је уживала  посебну заштиту. Повеља о људским и  
мањинским правима и грађанским слободама  гарантује право на склапање брака на 
основу слободно датог пристанка будућих супружника. Склапање, трајање и раскид 
брака заснивају се на равноправности супружника, а  брачна и ванбрачна деца имају 
једнака права ( члан 25).  
 
211. Брак и  правни односи у браку уређују се законом. Према  важећим прописима 
загарантовано је право мушкарцима и женама да пуноважно склопе брак слободним 
пристанком пред надлежним органом. Брак приликом чијег закључивања не би 
постојала пуна и слободна сагласност мушкарца и жене сматрао би се непостојећим, 
односно не би производио никакве правне последице. У пракси нема тешкоћа и 
остваривању права мушкараца и жена да у брак ступају само уз пуну и слободну 
сагласност.  
 

• Мере које се предузимају за олакшање заснивања породице 
 
212. Ради олакшања заснивања породице и помоћи младим брачним паровима 
предузима се низ разноврсних мера.  Те мере обухватају разне услуге и погодности. 
Такође, предузимају се разне мере за одржавање, јачање и заштиту породице и то: 
 

а) Накнада зараде за време редовног породиљскоог одсуства и продуженог 
породиљског одсуства ради неге детета (са тешком дијагнозом) до 5 година 
старости. Ово право може да остварује и отац, или старалац, или лице које се 
стара о детету ако је мајка спречена.  
 
б) Матерински додатак на који има право свака мајка која не остварује право на 
накнаду зараде за време породиљског одсуства. То заначи да свака незапослена 
мајка има право на ова давања до годину дана живота детета. 
 
в) Помоћ за опрему новорођенчета на које има право свака породица 
 
г) Одмор и рекреација деце и исхрана у ђачким кухињама. 
 
д) Додатак  на децу - право које има породица за прво троје деце најдаље до 19 
година живота детета, под условом да је дете на редовном школовању као и да 
су испуњени други услови предвиђени законом. Сходно Закону о друштвеној 
бризи о деци Републике Србије коришћење права на додатак на децу је зависно 
од материјалног стања породице, односно користе га породцие са нижим 
примањима. Изузетак је треће дете из породице са троје деце које користи 
додатак на децу независно од материјалних услова породице. Висина додатка 
на децу зависи од узраста детета, степена образовања и психофизичког статуса.  
ђ) Организовани смештај деце у установе за децу којим су обухваћена деца 
предшколског узраста из породица које имају потребу за смештајем деце.  У 
трошковима смештаја држава учествује до 80% у цени. 
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213. У циљу олакшања заснивања породице, поред наведених права обезбеђују се и 
друга права и облици социјалне и дечје заштите и то: једнократна помоћ, позајмице, 
саветодавни рад у области породично-правних односа (предност се даје превентивним 
облицима и заштити брака и породице, али се примењују и облици саветодавно-
терапијског рада чији је циљ санирање поремећених породичних односа), трошкови за 
набавку уџбеника и школског прибора, проеске олакшице за издржавање лица и 
слично. 
 
Д) Заштита  материнства и спречавање дискриминације жена због  материнства 
 
214. У члановима 28. и 29 Устава Републике Србије била  је утврђена  посебна заштита 
мајке, детета и породице. 
 
215. Законом о радним односима Републике Србије и Законом о социјалној заштити 
детаљно се регулишу питања заштите трудница и породиља. 
 
216. Законом о радним односима жени је обезбеђено плаћено породиљско одсуство које 
не може бити краће од 270 дана. Из здравствених разлога породиљско одсуство почиње 
28 дана пре порођаја. 
 
217. По истеку породиљског одсуства, радница има право да ради половину пуног 
радног времена и до три године живота детета, кад је детету, по мишљењу надлежног 
здравственог органа неопходна нега с обзиром на стање његовог здравља. Скраћено 
радно време у овим случајевима сматра се пуним радним временом. 
 
218. Отац детета такође може користити породиљско одсуство у случају смрти мајке, 
ако она напусти дете, или ако је оправдано спречена да користи то одсуство. 
 
219. У случају да жена роди мртво дете, или дете умре пре истека породиљског 
одуства, има право да продужи породиљско одуство за онолико времена колико је 
према налазу лекара неопходно да се опорави, а најмање 45 дана за које  време јој  
припадају сва права по основу породиљског одсуства.  
 
220. Накнада за време породиљског одсуства утврђена је у висини накнаде коју би жена 
добијала да редовно ради. 
 
221. У току породиљског одсуства радница ужива сва права из здравственог, пензијско-
инвалидског осигурања и друга социјална права у истом обиму као и да ради. 
 
 
Ђ) Заштита деце од  економске експлоатације 
 
222. Устав СРЈ је забрањивао принудан рад (члан 54. став 3). 
 
223. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама  у члану 13.  
утврђује забрану ропства, положаја сличног ропству и приндног рада. У том  контексту  
забрањује се принудни рад, сексуално или економско искоришћавање лица које је у 
неповољном положају    
 
224. На тој основи  деца и омладина су  заштићена у оквиру општих прописа којима је 
обезбеђен интегритет и социјална сигурност сваког човека и грађанина у земљи.  
Заштита деце  и омладине од небриге и суровости посебно се обезбеђује кроз кривично-
правни систем. 
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225.. По важећим прописима домаћег законодавства, лице испод 15 година не може 
радити на радном месту на коме се, с обзиром на његове психофизичке способности 
обављају претежно тешки физички послови (рад под земљом, или под водом), односно 
пословима опасним по живот и здравље. 
 
226. Дете са 15 година може радити, али то је ратко случај, јер се тек на средњем 
образовању стиче квалификација за рад , односно запошљавање (18 година живота). 
Постоји радна ангажованост и млађе деце од 18 година, али то је обично случај у 
сеоским домаћинствима, на пословима који су примерени том узрасту.  
 
227. Лице млађе од 18 година не може радити ноћу од 22-06 часова нити дуже од пуног 
радног времена, а такође, прописана је и посебна заштита на раду за запосленог овог 
узраста.  
 
228. Мере које се предузимају у циљу заштите и помоћи деци, како би им се омогућио 
здрав физички и психосоцијални развој, примењују се на сву децу, без икакве 
дискриминације по основу рођења, породичног порекала, социјалног порекла и других 
околности. 
 
229. У контексту социјалног система друштвене бриге о деци, право на посебну 
заштиту уживају деца без родитељског старања, деца са сметњама у психофизичком 
развоју и деца из породица са поремећеним породичним односима. Овако правно  
установљена  заштита  се у пракси остварује у складу са општим материјалним стањем  
у нашим условима.  
 
230. Преко центара за социјални рад који постоје скоро у свим општинама, обезбеђена  
је  могућност примене разноврсних облика и мера старатељске заштите, заснованих пре 
свега на потребама ове деце у свим случајевима када родитељи из било којих разлога не 
врше своја родитељска права и дужности или их врше на начин противан интересима 
деце. Различитост узрока условљавају врсту мера и  облика заштите. 
 
231. Деца и омладина лако ометена у развој остварују право на школовање и адекватно 
запошљавање док деца са тежим степеном оштећења имају право на потребну 
рехабилитацију и оспособљавање. То значи да је свима обезбеђена медицинска, 
образовна, професионална и социјална рехабилитација, која се у пракси остварује у 
складу са општим стањем у земљи.  Такође, постоје значајни проблеми у интеграцији, а 
посебно у адекватном запошљавању ове омладине.  
 
232. Сврха примене разноврсних мера за заштиту деце из породица са поремећеним 
породичним односима је да се пружањем помоћи и заштите овим малолетницима, 
вршењем надзора над њима, њиховим стручним оспособљавањем и развијањем њихове 
личне одговорности, обезбеди њихово васпитање, преваспитање и правилан развој.  
Најефикаснији облик заштите ових малолетника је смештај у установу за рад са 
васпитно-запуштеном децом и омладином. 
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Члан 11. 
 

 
А) Период до октобра 2000. године 
 
233. Деведесете године прошлог века су  биле године изразите економске кризе у 
земљи. У периоду од 1990. до 1993. године драстично пада друштвени производ што се 
завршило колапсом монетарног система и система земље, да би од 1994. године 
уследила (релативна) стабилизација макроекономских кретања и известан опоравак 
економске активности.  
 
234. Анализа неједнакости и сиромаштва у СРЈ , базирана на подацима из Анкете о 
потрошњи домаћинстава Савезног завода за статистику у 1995. години показује да је 
28,9% становника - готово 3 милиона људи  било сиромашно. Јаз сиромаштва је у том 
периоду   износио  4,05%  друштвеног производа 1995. године. Раст сиромаштва био  је 
узрокован како  порастом броја сиромашних, тако и реалним падом друштвеног 
производа. 
 
235. Нарочито су сиромаштвом биле погођене породице радника запослених у 
индустрији и рударству (38%).  У изузетно тешком положају налазиле су се  породице 
са децом и то посебно урбане породице (37,8%).  
 
236. Промена у структури прихода и расхода условила је смањење учешћа стабилних 
прихода од редовног запослења и  пораст расхода за исхрану и становање па је већини 
породица,  за задовољавање културних, образовних или других нематеријалних потреба 
остајало мало средстава. У сруктури расхода доминирала је исхрана, чије је просечно 
учешће било порасло на 48,4%. Код сиромашног становништва то учепће је износило 
59,2%. 
 
237. СРЈ је 1996. године са бруто националним дохотком по становнику од око 1.500 
долара ( који је и поред раста достигао тек половину вредности друштвеног производа 
из 1990. године) била у окружењу Румуније, са 1.437 долара и Бугарске са 1.047 долара. 
Од ње је међу бившим југословенским републикама била сиромашнија Босна и 
Херцеговна (815 долара), док је Македоноје имала нешто већи бруто национални 
доходак по становнику (1.845 долара), Хрватска скоро три пута већи (3.992), а 
Словенија чак шест пута већи (9.279). 
 
238. Бруто друштвени производ per capita  износио је према последњим доступним 
публиковнаим подацима из 1997. године 1.714 долара (израчунат према концепту СНА) 
и упола је био мањи од друштвеног производа из 1989. године (графикон 1- Прилог 1)6. 
 
239. Почетком 1997. године макроекономски показатељи говоре о паду индустријске 
производње, промета у трговини на мало и извоза. Све то доводи до пада друштвеног 
производа у тој години за петину његове вредности из 1998. године (-19,3%). Тако у 
последњу годину двадесетог века СРЈ улази као једна од најсиромашнијих земаља 
Европе. 
 
240. Оштар пад националног дохотка по републикама и покрајинама (графикон 2- 
Прилог 1) довео је до пораста незапослености, пада животног стандарда, пораста 
сиромаштва и брзог нарастања социјалних проблема.  
 
 
 
                                                           
6 Анекс  
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241. Учешће текућих расхода ванпривредних делатности у националном дохотку 
Републике Србије кретало се од 33,5%, колико је износило 1990. године, до 46,1% у 
1947. години. При томе се ови расходи били  највећи у централној Србији и 1997. 
године они односе више од половине (55,9%) њеног националног дохотка.  
 
 
Б) Период после промена у 2000. години 
 
242. Анкета о животном стандарду становништва спроведена је током 2002. одине,  на 
6.800 домаћинстава са циљем давања смерница за обликовање Стратегије за смањење 
сиромаштва (али и одређивање броја сиромашних, објашњење узрока сиромаштва, 
одређивање карактеристика сиромашне популације и указивање на приоритете и 
активности за усмеравање социјалне помоћи и креирање социјалне политике у ширем 
смислу); тестирање и утврђивање најподесније методологије за будуће праћење 
сиромаштва; пружање информација које ће помоћи да се унапреди редовна анкета о 
протрошњи и приходима домаћинства.  Резултати ове анкете указују на следеће: 
 

• Приходи и расходи сеоских и градских домаћинстава 
 
243. Приходи и расходи градских и сеоских домаћинстава су приближно 
избалансирани. Нешто неповољнија демографска структура (већи удео старијих и већи 
просечан број домаћинстава на селу чини да је просечан приход по потрошачкој 
јединици (8.630 динара) сеоског домаћинства ипак нижи у односу на просек за градска 
(9.094 динара). 
 
244. Главни извори прихода сеоских домаћинстава су плате и пензије (43%), 
пољопривредна и сопствена производња (40%). Код градских домаћинстава плате и 
пензије чине 68% укупног прихода.  
 
245. Далеко већа разлика између града и села постоји по питању нивоа потрошње. 
Градско домаћинство има за целих 30% вишу потрошњу по потрошачкој јединици 
(10.840динара)  од сеоског (8.350 динара). 
 
246. Такође, забележена је и велика разлика између прихода и расхода градских 
домаћинстава, расходи превазилазе приходе за 19%. Ово указује на високе "сиве" 
приходе из нерегистроване радне активности, односно, непријављене приходе градских 
домаћинстава.  
 
247. У исто време, сеоска домаћинства имају ниже регистроване расходе (за око 3% 
ниже од прихода), што указује на евентуални ниво штедње сеоских домаћинстава од 
око 800 динара месечно. 
 
248. Сама структура расхода показује лошију ситуацију сеоских домаћинстава, удео 
хране у укупним трошковима је 52%, док је код градских, храна 46% од свих трошкова. 
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ПРОСЕЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ДОМАЋИНСТВУ И ПОТРОШАЧКОЈ 
ЈЕДИНИЦИ 

Потрошачке јединице По домаћинству По потрошачкој јединици 
 Град Село Просек Град Село Просек 
Приходи       
Плате и исплате у вези са 
радом 

10905 6929 9243 4379.5 2604.9 3610.5 

Пензије 4430 3082 3866 1779.1 1158.6 1510.2 
Приходи од пољопривреде 520 5056 2415 208.8 1900.8 943.4 
Приходи по основу 
производње за натуралну 
потрошњу 

400 4221 1997 160.6 1586.8 780.1 

Рента за стан/кућу 1363 533 1016 547.4 200.2 396.9 
Приходи од трајних добара 3355 1452 2560 1347.4 545.9 1000.0 
Додатни посао 717 698 709 288.0 262.4 277.0 
Остали приходи 954 987 968 383.1 371.1 378.1 
Тотал приходи 22644.0 22957.5 22774.0 9094.0 8630.6 8896.1 
Приходи-структура       
Плате и исплате у вези са 
радом 

48.2% 30.2% 40.6%    

Пензије 19.6% 13.4% 17.0%    
Приходи од пољопривреде 2.3% 22.0% 10.6%    
Приходи по основу 
производње за натуралну 
потрошњу 

1.8% 18.4% 8.8%    

Рента за стан/кућу 6.0% 2.3% 4.5%    
Приходи од трајних добара 14.8% 6.3% 11.2%    
Додатни посао 3.2% 3.0% 3.1%    
Остали приходи 4.2% 4.3% 4.3%    
Тотал приходи 100.00% 100.00% 100.00%    
Расходи       
Амортизација трајних 
добара 

548 450 507 220.1 169.2 198.0 

Рента за стан/кућу 1363 532.5 1016 547.4 200.2 396.9 
Трошкови становања 4552 3310 4033 1828.1 1244.4 1575.4 
Храна 12269 11563 11974 4927.3 4347.0 4677.3 
Издвајање за образовање 831 474 682 333.7 178.2 266.4 
Трошкови за здравље 1340 1113 1245 538.2 418.4 486.3 
Остали непрехрамбени 
трошкови 

6090 4677 5500 2445.8 1758.3 2148.4 

Тотал расходи 26993 22119.5 22957 10840.6 8315.6 9748.8 
Расходи       
Амортизација трајних 
добара 

2.0% 2.0% 2.0%    

Рента за стан/кућу 5.0% 2.4% 4.1%    
Трошкови становања 16.9% 15.0% 16.2%    
Храна 45.5% 52.3% 48.0%    
Издвајање за образовање 3.1% 2.1% 2.7%    
Трошкови за здравље 5.0% 5.0% 5.0%    
Остали непрехрамбени 
трошкови 

22.6% 21.1% 22.0%    

Тотал расходи 100.00% 100.00% 100.00%    
Табела 7 
Извор: Министарство  за социјална питања Републике Србије, 2002. година 
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• Фактори сиромаштва сеоских и градских домаћинстава 
 
 
249. За утврђивање фактора сиромаштва и нивоа утицаја, селектован је подузорак 
домаћинства са потрошњом по потрошачкој јединици која је испод просечне потрошње 
утврђене за сва домаћинства. Израчунати су парцијални коефицијенти корелације 
између нивоа потрошње по потрошачкој јединици и сваког појединог фактора. 
 
250. Код подузорка сеоских домаћинстава, главни позитивни фактор нивоа потрошње 
је ниво натуралних прихода ( пољопривредна и производња за сопствене потребе). 
Следећи по нивоу утицаја је фактор висине пензије. Ниво плате је тек на трећој 
позицији, а  најизраженији негативни фактор потрошње је фактор броја издржаваних 
лица у домаћинству. 
2251. За потрошњу градских домаћинстава је као најзначајнији потврђен фактор висине 
плате. 
 

Парцијални коефицијенти корелације  
Град Село Сва 

домаћинства 
Фактор висине плате 0.268 0.154 0.202 
Фактор висина пензије 0.117 0.211 0.179 
Фактор натуралних примања 0.044 0.251 0.180 
Фактор запослености у домаћинству 0.076 -0.002 0.048 
Фактор издржаваних лица -0.211 -0.135 -0.163 
Фактор цена  -0.128 -0.016 -0.061 
Табела  8 
Извор: Министарство за социјална питања, 2002. година 
 
 

• Сиромаштво старијих  категорија становништва Србије 
 

а) Полни аспект сиромаштва старијих 
 
251. Као старије становништво подразумева се становништво старо 65 и више година. 
Стопа сиромаштва старијих лица (14.7%) је значајно виша него просечна  (10.6%). Док 
у укупној популацији међу половима не постоји значајна разлика у степену 
сиромаштва, код старије категорије та разлика је нешто наглашенија, односно стопа 
сиромаштва је за један проценат виша за  жене. 
 
  Стопа, % 

Мушки 14.2 Пол 
Женски 15.2% 

Тотал  14.7% 
Табела 9 
Извор: Министарство за социјална питања, 2002. година 
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  б) Регионални аспект сиромаштва старијих 
 
252. Видљива је посебно висока стопа сиромаштва старијих у Југоисточној Србији од 
26.1% док су остали региони са далеко мењим степеном варијација нивоа сироамштва. 
 
  Стопа 

Веоград 12.2% 
Војводина 13.7% 
Западна Србија 11.8% 
Централна Србија 13.5% 
Источана Србија 11.8% 

Регион 

Југоисточан Србија 26.1% 
Тотал  14.7% 
Табела 10 
Извор: Министарство за социјална питања, 2002. година 
 
 
В) Стратегија смањења сиромаштва 
 
253. Након промена који су у држави наступиле у 2000. години надлежни органи су 
предузели мере за утврђивање стања сиромаштва у земљи. У том котнтексту је у јуну 
2002. године Министарство за социјална питања Републике Србије у  сарадњи са 
Министарством за економске односе са иностранством Републике Србије припремило и 
доставило Светској банци и ММФ-у Полазне оквире Стратегије за смањење 
сиромаштва. 
 
254. Министарство за социјална питања Републике Србије је приступило релаизацији 
следећих  програма и пројеката који треба да допринесу променама у сектору, али и 
смањењу сиромаштва корисника уз остале мере: 

• Развој интегралне социјалне заштите на локалном нивоу; 
• Стратегија породичног смештаја ( у завршној фази је реалаизација Пројекта у 

Београду, а за регионе у Србији реализју се уводни едукативни семинари) ; 
• Трансформација институција социјалне заштите за смештај корисника; 
• Развијање стандарда стручног рада у центрима за социјални рад; 
• Стратегија развоја усвојења као облика заштите деце без родитељског старања; 

Заштита права деце са посебним потребама; Фонд за социјалне иновације ће 
ускоро бити установљен, са задатком да регулише улоге и одговорности свих 
актера у пружању услуга социјалне заштите кроз развој партнерства;  

• Спроведена је промена начина финансирања Удружења и организација особа са 
инвалидитетом у 2002. години  у смислу финансирања програмских активности 
које имају за циљ развој алтернативних облика услуга социјалне заштите, путем 
Јавног конкурса, уз јасно проствљене квалитативне критеријуме;  

• Оформљена је Радна група за заштиту старих лица која треба да креира 
смернице за израду Стратегије за заштиту старих лица. 

 
255. Реализација наведених програма је омогућена из буџета  министарства и донација 
УНИЦЕФ-а, Светске банке, УНДП-а, УНОПС-а, Владе Норвешке и Владе Велике 
Британије. 
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Члан 12.7 
 
А) Систем здравствене заштите у Републици Србији 
 
256. За систем здравствене заштите СРЈ може се рећи да према нивоу економског 
благостања, -мереног бруто друштвеним производом per capita (односно националним 
дохотком  per capita), припада системима земаља у развоју. 
 
257. Према административној структури, систем здравствене заштите  у земљи је 
формално плуралистички, а суштински монистички и изразито централизован на 
републичком нивоу, са веома слабим ингеренцијама федералне државе. 
 
258. Територија  СРЈ  има изузетно развијену здравствену инфраструктуру са добро 
успостављеном мрежом здравствених установа и обезбеђеношћу становништва 
здравственим кадром која је на нивоу европског просека. Ипак, присутне су регионалне 
неједнакости у развијености инфраструктуре као и урбано-руралне разлике. 
 
259. Доношењем одвојених Закона о здравственој заштити  ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 25/96, 18/2002) и Закона о 
здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Србије", бр. 18/92, 26/93, 
23/96, 46/98, 54/99, 29/2001 и 18/2002), систем здравствене заштите у Републици Србији 
формално припада тзв. Бизмарковом моделу система заснованом на обавезном 
здравственом осигурању. Ипак, он  суштински не делује према принципима модерног 
здравственог осигурања с обзиром да је  Републички завод за здравствено осигурање 
првенствено државна агенција за убирање фискалних прихода којима се финансира 
здравствена заштита становништва финансирањем јавних здравствених установа. 
 
 
 
Б) Учешће здравства у  бруто националном доходку 
 
260. Доминантно власништво у здравству је државно. Иако су здравствене установе 
самосталани економски субјекти, одлучивање о начину организовања здравственог 
сектора, његовом функционисању, финансирању, развоју и избору директора 
централизовано је на нивоу Републике. Улога локалне заједнице и иницијатива и 
самосталност у одлучивању запослених у овим установама сведени су на најмању 
могућу меру или уопште не постоје. 
 
261. Здравство, као и остале друштвене делатности, односно као и све области 
заједничке потрошње у ванпривредним делатностима, троши део оствареног 
друштвеног производа. Учешће расхода за здравствену заштиту у националном 
дохотку, као један од најважнијих показатеља здравствене политике земље, веома је 
високо и кретало се од 7,4% у 1990. до 11,9% 1997. године, при чему је најнижа 
вредност била, према проценама, у години хиперинфлационе кризе.8  
 
262. Уочљив је знатан пораст учешћа ових расхода за скоро 53 индексна поена у 
седмогодишњем периоду који одсликава тежњу одржавања постојећег здравственог 
система по цену великог захватања из иначе оскудне новостворене вредности у земљи. 
 
263. Требало би имати на уму да подаци о расхсодима за здравствену заштиту који 
прати званична статистика СРЈ и Србије представљају само податке о трошковима у 
државном сектору здравства (здравствено осигурање и расходи здравствених установа). 
                                                           
7 Графикони и табеле у  Анексу I 
8 графикон 3-Прилог 1 
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У ове расходе нису укључена плаћања из џепа корисника, у виду плаћања било пуне 
цене здравствених услуга у приватном сектору здравства (углавном за стоматолошке 
услуге и лекове купљене у приватним апотекама), било пуне цене у државном сектору 
здравства за услуге које се нису могле добити на терет осигурања. Нису укључени ни 
расходи војносанитетске службе (она се плаћа из војног буџета) хуманитарна помоћ и 
донације здравственим установама, као ни набавка потребног санитетског материјала за 
лечење у болницама, или неки други трошкови које корисници плаћају из џепа, што је 
прилично раширено последњих неколико година. Према проценама економиста, ови 
расходи су почетком деведесетих година износили још око 2% националног дохотка, да 
би се у последњих неколико година, са погоршањем ситуације у здравству,  попели и на 
додатних 4,5%.  У расходе за здравствену заштиту за поједине године нису урачунати 
испоручени и потрошени, а неплаћени лекови. Сума за неплаћене лекове је 1996. 
године износила око 7.000 милиона динара, што је представљало око 1% националног 
дохотка. То је истовремено један од главних узрока несташице лекова и санитетског 
материјала крајем 1996. године која је у 1997. години у великој мери погоршала 
ситуацију у здравству Србије. 
 
264. Расходе за здравствену заштиту по становнику у динарима тешко је пратити за 
дужи временски период због хиперинфлационе кризе 1993. године, која се мерила 
стотинама милиона милијарди процената на годишњем нивоу. Од 1994. године, када је 
донесен Програм монетарне стабилизације, расходи се увећавају од 156 динара 1994. на 
836 динара 1997. године у текућим ценама. Према тржишном (црном) девизном курсу 
расходи су  достигли износ од 167 ДЕМ у 1997. години (или 253 ДЕМ према званичном 
курсу), односно порасли су за око 60%  9. 
 
265. У  СРЈ се последњих десетак година у области здравствене заштите води политика 
очувања свих успостављених капацитета и законом обећаних права из здравствене 
заштите у нади да ће доћи боља времена и да ће бити могуће вратити ресурсе у 
здравству на ниво из 1989/90. године. Како се у међувремену социјално-економски 
услови за све друштвене делатности драматично погоршавају, здравство се стихијски 
прилагођава новонасталим околностима које обележавају пад квалитета здравствених 
услуга, недостатак санитетског материјала и лекова, мито и корупција и превођење 
пацијената и одношење дела опреме у приватни сектор здравства. Због тога је необично 
важно предузети озбиљне реформе здравственог сектора јер је декларативних залагања 
за промене већ било али су изостали ефекти на финансирање и функционисање система 
здравствене заштите10. 
 
 
В) Мере и поступци за унапређење здравственог стања 
 
266. Медицинске мере и поступци за унапређење здравственог стања, спречавање, 
сузбијање и рано откривање болести и других поремећаја здравља, укључују: 
здравствено васпитање, вакцинацију према одговарајућем програму и календар 
вакцинације, превентивне прегледе, са посебном назнаком на кога се односе (деца, 
ученици, студенти, жене у вези са репродуктивном функцијом), и на које здравствене 
проблеме (болести од већег социо-медицинског значаја, као што су малигна обољења, 
шећерна болест, кардио-васкуларна обољења, каријес, болести потпорног система зуба 
и др). 
 
 
 
 
                                                           
9 Табела 1, Prilog 2 
10 Табела бр.1 – Прилог -2 
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267. Обим превентивних мера прецизно је утврђен. Примера ради наводи се обавеза да 
дете у првој години живота буде систематски прегледано четири пута (у 3., 6., 9. и 12. 
месецу) и да се обаве три контролна прегледа, у које су укључени прегледи пред 
вакцинацију. Садржај систематских прегледа је стандардизован. Од друге до шесте 
године годишње се обавља по један превентивни преглед (систематски или контролни). 
Иста динамика праћења стања здравстевног стања предвиђена је за ученике основних и 
средњих школа. За студенте су предвиђени систематски прегледи у првој и трећој 
години студија. Наведене активности допуњују се здравстевно васпитним садржајима, 
патронажним посетама и обавезом преузимања одговарајућих терапијских и других 
мера. 
 
268. На сличан начин регулисан је садржај и обим мера превентивне здравствене 
заштите жена генеративне доби, жена старијих од 25 година у вези са откривањем 
малигних болести, одраслих грађана од 20 и више година, односно 35 и више година у 
вези са откривањем хроничних незаразних обољења и слично. 
 
269. Лечење оболелих и повређених обезбеђено је у погледу: 
 

- указивање хитне медицинске помоћи и збрињавање ургентних стања на свим 
нивоима здравствене делатности, укључујући и санитетски превоз; 
- прегледа, дијагностике и лечења на примарном нивоу у амбулантним и 
кућним условима, а на вишим рефералним нивоима на основу упута изабраног 
лекара, односно на основу решења лекарске комисије или конзилијума лекара. 

 
270. Обим ових мера није ограничен. Превенција и лечење болести уста и зуба код деце 
и омладине, код жена за време трудноће и збрињавање ургентних стања у 
стоматологији, затим санација каријесних лезија и лечење пулпита-утврђени су као 
основни саджаји стоматолошке заштите. Право на надокнаде за протезе регулисано је 
посебним актом. Садржај и обим мера превентивне стоматолошке заштите утврђени су 
посебним програмом Владе Србије. 
 
271. Актима Републичког завода за здравствено осигурање регулисано је и право на 
медицинску рехабилитацију без ограничења на амбулантном нивоу, а са ограничењима 
до 30 дана (максимум 90) у специјалистичким болничким установама. Део тако 
регулисаног третмана има карактер продуженог болничког лечења уз примену 
природног фактора, када се ради о ендокриним обољењима, болестима респираторног и 
хематогеног система. 
 
272. Лекови,  одређена медицинска средства и материјали регулисани су Листом 
лекова, са ограничењима у погледу прописивања и издавања неопходне врсте и 
количине лека за ограничено време. 
 
273. У зависности од величине и тежине телесног оштећења, односно умањења 
функције, осигуарним лицима обезбеђују се и протетска и ортотичка средства, друга 
помагала и санитарне справе, стоматолошке надокнаде, очна и слушна помагала и 
помагала за омогућавање гласног говора. Сва ова средства и помагала користе се на 
основу утврђених критеријума и, за знатан број корисника, са високим учешћем у цени 
њихове набавке. 
 
274. С обзиром на то да у актима осигурања многи саджаји здравствене заштите нису 
наведени, а због стално ограничених средстава, Одлуком о садржини и обиму 
здравствене заштите навене су бројне мере и услуге које здравстевна служба не може 
пружати на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Ту су разне врсте 
прегледа на лични захтев и захтев органа и организација, све мере специфичне 
(превентивне) здравствене заштите радника, лечење акутног пијанства, прекиди 
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трудноће из немедицинских разлога, вантелесна оплодња, бројне нестандардне услуге у 
стоматологији и друге. 
 
275. По законској регулативи, имамо богату праксу у регулисању саджаја здравствене 
заштите допуњену посебним програмима у појединим областима делатности када су у 
питању кључни здравствено-социјални проблеми (здравствена заштита жена, деце и 
студената, заштита од заразних и хроничних незаразних болести, превентивна 
стоматолошка заштита и други). Садржина и обим здравствене заштите представљени 
су врло детаљно, са одговарајућим упутствима за спровођење и са назнаком о 
носиоцима за поједине активности. Међутим, прокламована потпуна покривеност 
становништва свим услугама не остварује се у пракси, нарочито када се ради о скупим 
дијагностичким, терапијским и рехабилитационим услугама, што је очекивано, јер то 
не могу да постигну ни далеко богатије земље. 
 
276. Изостала је критичка оцена ефективности појединих мера, које саме за себе не 
доприносе битно остварењу циљева здравствених програма. Пример су бројни 
систематски прегледи и дијагностички тестови, често безразложно рађени и, такође, 
често понављано некритично упуђивање на више рефералне нивое, итд. 
 
277. Законска одредба о праву и обавези грађана да се определе за лекара у примарној 
здравственој заштити не спроводи се доследно и нема никакве везе са финансирањем 
овог сегмента здравствене делатности. У већим, урбаним центрима, услед недостатка 
контроле грађани могу несметано користити услуге неколико лекара примарне 
здравствене заштите, а лекове им може прописати сваки лекар.  
 
 
Г) Обухват становништва здравственом заштитом и садржина и обим услуга 
обавезног здравственог осигурања у Републици Србији 
 
 
278. Према Закону о здравственом осигурању Републике Србије, обавезним 
здравственим осигурањем обухваћени су сви запослени, привремено и повремено 
запослени, незапослени док примају накнаду за незапосленост, самозапослени, 
пензионери, занатлије и земљорадници. Поред осигuраника, права из здравственог 
осигурања имају и чланови његове породице под условом да их осигураник издржава. 
На дан 31. децембра 1998. године у Републици Србији било је 9.222.542 осигурана 
лица, ако се не рачунају инострани осигураници који су осигурани по конвенцијама и 
лица која нису осигурана. Запослени код послодавца у друштвеном сектору, 
земљорадници и пензионери, са члановима њихових породица, чинили су 93% укупног 
броја осигураних лица11. 
 
279. Уколико број осигураних лица доведемо у однос са бројем становника према 
попису из 1991. године у Републици Србији (9.923.000 становника) долазимо до 
податка да је у Републици здравственим осигурањем обухваћено 92,94% становника. 
Процењује се да око 7% становника (првенствено незапослених) није обухваћено 
обавезним здравственим осигурањем. За део становништва који није осигуран, децу и 
омладину, жене у вези са трудноћом и материнством, особе старије од 65 година, 
примаоце социјалне помоћи и оболеле од тешких и хроничних болести (психозе, 
дијабетес, хронична бубрежна инсуфицијенција, малигна обољења и друге) трошкове 
здравствене заштите за одређени обим права сноси држава из буџета и то дозначавањем 
потребних средстава фонду здравственог осигурања. Требало би нагласити, међутим, 
да се последњих некилико година, због изузетно тешке економске ситуације и 
дефицита у државном буџету, готово не издвајају средства за ове намене. 
                                                           
11 Табела број 2 – Прилог 2 
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280. Права из здравственог осигурања према истом закону су: здравствена заштита, 
накнада зараде за време привремене спречености за рад, накнада за продужену негу 
детета, накнада путних трошкова у вези са коришћењем здравствене заштите и накнада 
за погребне трошкове. 
 
281. Законом о здравственом осигурању, здравствна заштита, као основно право 
осигураних лица, дефинисана је тако да обухвата: 
 
- медицинске мере и поступке за унапређивање здравственог стања, спречавање и рано 
откривање болести и других поремећаја здравља; 
- лечење оболелих и повређених и друге врсте медицинске помоћи; 
- превенцију и лечење болести уста и зуба; 
- медицинску рехабилитацију и амбулантно-поликлиничким и стационарним условима; 
- лекове, помоћни материјал који служи за примену лекова и санитетски материјал 
потребан за лечење; 
- протезе, ортопедска и друга помагала; помоћне и санитарне справе, стоматопротетску 
помоћ и стоматолошке материјале. 
 
282. На основу законских овлашћења, Републички завод за здравствено осигурање 
својим актима ближе уређује услове и начин остваривања права из здравственог 
осигурања , при чему треба истаћи да постоји обавеза осигураних лица да се определе 
за лекара у примарној здравственој заштити по месту становања. Превентивне мере и 
активности које се односе на запослење спроводе се у месту рада, а за ученике и 
студенте у месту њиховог школовања. Коришћење услуга на вишим рефералним 
нивоима остварују се, по правилу, у најближој одговарајућој здравственој установи, на 
основу упута изабраног лекара, односно одобрења лекарске комисије Републичког 
завода за здравствено осигурање. 
 
283. Садржина и обим мера здравствене заштите прецизније су уређени одлуком 
Управног одбора Републичког завода за здравствено осигурање, при чему се у 
поменутом документу инсистира на усклађености садржине и обима права на 
здравствену заштиту са висином средстава која се, у оквиру осигурања, обезбеђују за те 
намене. 
 
 Д) Здравстено стање становништва у Републици Србији  
 
284. Период од 1990. године до данашњих дана карактеришу врло бурне промене у 
животима десетак милиона становника Републике Србије које су непосредно деловале 
на њихово здравствено стање. На основу лонгитудиналних (тзв. еколошких) студија и 
компаративних анализа углавном је познато како критични животни догађаји делују на 
разбољевање и умирање становништва. Тако су на глобалном нивоу дефинисани 
циклуси када ови догађаји изазивају промене у здравственом стању, па се повећање 
разбољевања јавља у периодима од три године, а умирања у периодима од три до пет 
година. Утврђено је, такође, да се ови циклуси разбољевања и умирања као последице 
критичких животних догађаја скраћују. Неке анализе показатеља здравственог стања у 
Републици Србији показују да су се ови циклуси још више скратили, као последица 
кумулативног ефекта већег броја критичних догађаја којима је њено становништво 
било изложено: распада бивше Југославије и рата на њеним просторима, санкција 
међународне заједнице и хиперинфлационе кризе. 
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285. Међутим, бројни су методолошки проблеми присутни у праћењу утицаја ових 
догађаја на здравствено стање становништва, као и на раздвајање и процену јачине 
деловања сваког појединог фактора. Пре свега, је недовољно поуздана пријава узрока 
смрти на територији целе Републике, а затим, ту је промена становништва (имениоца 
или деноминатора - неопходног за израчунавање стопа разбољевања и умирања). Ове 
стопе у ствари представљају вероватноћу умирања или разбољевања у односу на 
популацију под ризиком. Структура становништва Србије је у периоду од десет година 
драматично промењена одласком  младих, и доласком избеглица и расељених лица са 
другачијим ризицима разбољевања и умирања. Важно је истаћи такође да нема 
довољно материјалних средстава, нити постоје напори усмерени ка ваљаним 
истраживањима у праћењу утицаја критичних догађаја на здравље становника Србије.  
 
Ђ) Стопа смртности 
 
286. Почетком деведесетих почиње след драматичних догађања који доводе до 
стагнације и/или погоршања по већини показатеља здравственог стања становништва 
доступних рутинском праћењу и анализи. Очекивано трајање живота на рођењу 
израчунато из постојећих узрастно-специфичних стопа смртности (скраћене 
апроксимативне таблице морталитета) у периоду од 1989/90. до 1996/97. године 
смањило се за мушку новорођенчад у централној Србији за нешто више од две године, 
док је у Војводини је остало практично непромењено. За женску новорођенчад је у 
истом временском периоду вредност овог показатеља смањена у Војводини за 1.13 
година, а практично је непромењена у централној Србији12 
 
 
287. Стопе умирања одраслог становништва од 20 до 44 године у периоду од 1990. до 
1997. године у централној Србији повећале су се за 14 умрлих на 100.000 становника 
тог узраста, а у Војводини за 10,5 умрлих.13 . 
 
288. Стопе смртности одраслог становништва старог од 44 до 64 година у централној 
Србији у истом временском периоду нешто више су се повећале, тј. за 20.4 умрлих на 
100 000 становника тог узраста, а у Војводини за чак 90,3 умрлих на 100.000, из чега 
следи да је практично током анализираног периода најугроженија била категорија 
одраслог становништва старог од 44 до 64 година на целој територији Републике 
Србије, а изразито на територији Војводине14 
 
289. Треба напоменути да у посматраном временском периоду (1990-1997), насупрот 
очикивањима, није било повећања стопе умирања становништа старијег од 65 година 
већ је та стопа смањена иако ова категорија спада у посебно друштвено угрожену групу 
становника у нашим условима. Стопа умирања старијих од 65 година на 100.000 
становника те старости у централној Србији смањена је 1997. у односу на 1990. годину 
за 693 умрлих, у Војводини је мање 1.184 умрлих на 100.000 становника те старости 15  
 
290. Анализа специфичних стопа смртности по добним групама показује, као што је већ 
истакнуто, да је повећање стопа смртности у узрасту од 20 до 44 године, а посебно у 
узрасту од 45 до 64 године живота најодговорније за смањење очекиваног трајања 
живота на рођењу које се у временском периоду од 1990. до 1997. године бележи у 
централној Србији и Војводини, што је у складу са резултатима анализе здравственог 
стања у земљама Централне и Источне Европе. 
 
                                                           
12  Графикон број 1- Прилог 3 
13 Графикон 9- Прилог 6 
14 Графикон 10-Прилог 6 
15  Графикон 11-Прилог 6 
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291. Када се анализирају узроци умирања становништа Републике Србије требало би 
истаћи да је структура узрока смрти у периоду од осам година остала практично 
непромењена. Више од половине становништа је у 1997. години умирало од 
кардиоваскуларних болести (56.4% у централној Србији, 60.2% у Војводини), при чему 
је удео ових смртности порастао око један постотак у централној Србији и Војводини у 
односу на 1990. годину. На другом месту су малигне болести (17% у централној Србији 
и 18,2%  у Војводини ) са малим повећањем у централној Србији и практично 
непромењеним уделом у умирању у Војводини у односу на 1990. годину. На трећем 
месту су недовољно дефинисана обољења и стања (симптоми, знаци, патолошки 
клинички и лабораторијски налази) а на четвртом повреде, трауме и последице 
деловања спољних фактора16 . Удео недовољно дефинисаних обољења и стања повећао 
се и у централној Србији и у Војводини. Удео спољних узрока смрти у структури 
умирања смањен је и у централној Србији и у Војводини.  
 
 
292. Високо учешће кардиоваскуларних и малигних обољења у структури умирања 
указује на раширено присуство фактора ризика који следе из понашања (пушење, 
алкохол, неправилна исхрана, слаба физичка активност) и спољне средине (загађен 
ваздух, храна и вода). Недовољно дефинисана обољења и стања на трећем месту 
последица су непоуздане пријаве узрока смрти на територији целе Републике, а спољни 
узроци смрти на четвртом месту у структури умирања указују на неодговарајућу 
заштиту на раду, у саобраћају или код куће. Када се спољни узроци смрти раздвоје, 
највеће је учешће несрећних случајева, потом самоубистава а затим убистава17 .Стопе 
умирања због ових разлога расле су 1991. и 1992. године на почетку сукоба на 
просторима бивше Југославије, а затим све три бележе пораст од 1996. године, при 
чему је најизраженији пораст за категорију несрећних случајева и самоубистава.  
 
293. Други ниво анализе умирања услед несрећних случајева по полу показује да је 
стопа смртности током посматраног временског периода скоро три пута већа за особе 
мушког пола него за особе женског пола, а да је 1991. и 1992. била и четири пута већа18  
 
294. Анализа здравственог стања становника Републике Србије урађена на основу 
података морталитетне статистике, који су најпоузданији, показује да се погоршање 
здравственог стања десило због повећаног умирања радно активног становништва, 
посебно мушкараца и то због тзв. превентабилног морталитета, односно узрока 
разбољевања и умирања који се могу успешно превенирати одговарајућим 
активностима у систему здравствене заштите. Промене у здравственом стању 
становника Србије врло су сличне променама земљама Централне и Источне Европе 
које се налазе у транзицији, иако још увек нису усаглашена мишљења да ли је, и у којој 
мери, Југославија ушла у транзициони период. 
 
Е) Индикатори стања здравља 
 
 

• Смртност одојчади 
 
295. Разлика у очекиваном трајању живота на рођењу између женске и мушке 
новорођенчади повећала се за више од две године у централној Србији, а смањена је за 
око годину и по у Војводини 19. 
 
                                                           
16  Графикон 12-Прилог 7 
17 Графикон 13-Прилог 7 
18 Графикон 14-Прилог 7 
19 Табела број 1 –Прилог 3. 
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296. Анализа линеарног тренда очекиваног трајања живота на рођењу за централну 
Србију и Војводину  у периоду од осам година (1990-1997) издваја два критична 
периода са падом вредности овог показатеља за мушку новорођенчад 1992/93, и 
1996/97. док се у истим периодима запажа стагнација или благи пад вредности за 
женску новорођенчад.20. 
 
297. Морталитет одојчади, у нашим условима још осетљив показатељ здравственог 
стања деце од рођења до навршене прве године живота, после континуираног пада 
седамдесетих и осамдесетих година, 1992. године почиње да расте, да би 1993. године у 
централној Србији и Војводини стопа била повишена за двоје умрле одојчади на 1.000 
живорођених. После краткотрајног пада, 1996. она поново показује пораст и на другој 
територији 21.  
 
298. Повезаност стопе умирања одојчади са социјално-економским развојем добро 
илуструје у литератури већ позната, како на међународним тако и на националним 
нивоима негативна корелација између стопа умирања одојчади и друштвеног производа 
(или националног дохотка) per capita. На примеру ове вулнерабилне категорије 
становништва је показано да су социјално-економски фактори најмоћније одреднице 
здравственог стања. У периоду од 1990. до 1998. године и у Републици Србији може се 
илустовати негативна корелација између стопе смртности одојчади и националног 
дохотка по глави становника израчунатог у сталним ценама22 . 
 
 
 
299. Стопа морталитета одојчади сложена је мера ризика умирања у неонаталном 
периоду (првих 28 дана живота), који опада са бољом доступношћу неонаталне 
здравствене заштите, и ризика умирања у постнеонаталном периоду (од 28. дана до 
првог рођендана), који опада са бољом едукацијом мајки, бољом санитацијом, 
исхраном, већим обухватом одојчади имунизацијом и успешнијим лечењем 
респираторних обољења у овом узрасту. Умирање одојчади у Републици Србији 
повећавало се на рачун и једног и другог ризика 1993. године, а потом и 1996. и 1997. 
године. 
 
300. Највећи удео у неонаталној смртности чини смртност новорођенчади у првој 
недељи живота, на шта указују и вредности стопе перинаталне смртности. Ова стопа, 
која представља однос збира мртворођења и умирања у првој недељи живота на 1000 
порођаја, поред тога што је показатељ дејства ендогених фактора на здравље плода, у 
земљама са организованом перинаталном здравственом заштитом (здравствена заштита 
трудница), у којима се практично сви порођаји одвијају у здравственим установама, као 
што је то случај у СРЈ, представља истовремено и добар показатељ квалитета пружених 
здравствених услуга мајкама с а децом јер се дешава у периодима интензивног надзора 
здравствене службе над њиховим здрављем. 
 
301. Високе вредности стопе перинаталне смртности у централној Србији, које се уз 
благи пораст 1993. и 1996. године задржавају на практично истом нивоу током целог 
посматраног периода, указују на угроженост квалитета здравствене заштите обезбеђене 
трудницама, породиљама и њиховој новорођенчади23.У Војводини, после пада 
вредности ове стопе 1994. године, она почиње поново да расте 1996. године. 
 

                                                           
20 Графикон број 2 -Прилог 3 
21 Графикон 3-Прилог 4 
22 Графикон 4-Прилог 4 
23 Графикон 5-Прилог 4. 
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302. Забрињавајући пораст постнеонаталне смртности у централној Србији 1995. и у 
Војводини 1996. године указује на угрожавајуће дејство фактора спољне средине 
(егзогених) на здравље одојчади24. 
 
 
303. Здравље деце је врло осетљиво не само у првој години живота већ током целог 
предшколског периода. Стога је смртност деце до пет година живота на 1000 
живорођених УНИЦЕФ изабрао као најзначајнији показатељ здравља деце у свету 
рангирајући земље према вредности овог показатеља. Као и вредности стопа 
морталитета одојчади, и вредности овог показатеља расту 1993. а потом 1996. године  и  
у централној Србији и у Војводини 25. 
 
304. Матернални морталитет, који одсликава све ризике по здравље мајке током 
трудноће, на порођају и пуерперијуму (шест недеља после порођаја), под непосредним 
је утицајем социјално-екононмских услова живота, здравственог стања мајке пре 
трудноће, појаве компликација током трудноће и на порођају, као и доступности и 
коришћења здравствене службе, посебно пренаталне и опстетричке здравствене 
заштите. Као и стопа перинаталне смртности, стопа или однос матерналне смртности 
(који се чешће користе) добри су показатељи исхода рада здравствене службе односно 
квалитета пружених здравствених услуга. 
 
305. У периоду од осам година у централној Србији, однос матерналне смртности (број 
умрлих жена током трудноће, порођаја и бабиња на 100.000 живорођене деце) повећава 
се за 10. Војводина такође бележи слично повећавање, док КиМ не, вероватно због 
подрегистрације и великог броја порођаја који су се одвијали ван здравствених 
установа26. 
 
306. Иако је повећано умирање вулнерабилних категорија становништва као што су 
деца - посебно одојчади и мајки током трудноће, на порођају и у пуерперијуму - 
делимично одговорно за смањивање и стагнацију за жене очекиваног трајања живота на 
рођењу, пораст стопа морталитета код одраслог, радно активног становништва највише 
утиче на опште погоршавање вредности овог показатеља здравствног стања. 
 
 

• Очекивано трајање живота 
 
307. Очекивано трајање живота на рођењу, као компрехенсиван показатељ здравственог 
стања који говори колико се очекује да ће доживети новорођенче одређеног пола 
уколико наставе да се одржавају постојеће стопе морталитета, у периоду 1950/51, до 
1989/90. повећало се у централној Србији за мушку новорођенчад 15,7 година, а за 
женску 18,1 годину,  а у Војводини 15,1 и 19,2 године. У истом временском периоду, за 
четрдесет година, стопа морталитета одојчади смањена је 8,3 пута (са 101,7 на 12,2 
умрла одојчета на 1.000 живорођене деце) у централној Србији, и 12 пута у Војводини 
(са 143,1 на 12). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24  Графикон 6-Прилог 5 
25 Графикон 7-Прилог 5 
26 Графикон 8 - Прилог 5 
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• Спровођење обавезних имунизација 
 
308. Следеће табеле дају преглед имунизације  од 1992-2001. године у Републици 
Србији, у Војводинии  Центалној Срвији.  
 

   Обухват имунизацијом у Војводини од 1992. до 2001. године  
Врста 
имунизације Ди-Те-Пер вакцина Полио вакцина  ММР вакц. у 2. г. БЦГ 
Година 
имунизације 

Бр.Пла
н. Бр.Имун. % Бр.План. Бр.Имун. % Бр.План. Бр.Имун. % Бр.План. 

1992 25021 24985 99.8 25313 24996 98.7 21767 20893 95.5   
1993 22264 21358 96 22468 21525 96 17491 16987 97   
1994 23944 22588 94 24046 22780 94 21098 19527 92 24292 
1995 22240 21074 94.7 22341 21365 95.6 22142 21138 95.5 22896 
1996 22220 21312 95.5 22458 21536 95.9 23297 22473 96.5 16057 
1997 21365 20558 96.2 21533 20769 96.5 21645 21158 97.8 20360 
1998 20166 19467 96.5 20291 19553 96.4 20565 19821 96.4 19424 
1999 19353 18841 97.4 19443 19016 97.8 19617 18525 94.4 17743 
2000 18626 18157 97.5 18656 18163 97.4 19030 15620 82.1 18406 
2001 18733 1873 97.5 18784 18324 97.6 19426 18840 97 18190 

 
  

 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
    

      
   Обухват имунизацијом у Републици Србији у периоду од 1992. до 2001. године 
Врста 
имунизације Ди-Те-Пер вакцина Полио вакцина  ММР вакц. у 2. г. БЦГ 
Год. 
имунизације 

Бр.Пла
н. Бр.Имун. % Бр.План. Бр.Имун. % Бр.План. Бр.Имун. % Бр.План.

1992 2Е+05 140241 85.5 158417 133099 84.0 155198 126378 81.4   
1993 2Е+05 132985 85.0 171265 141816 83.0 162955 140019 86.0   
1994 3Е+05 217492 85.0 265020 223481 84.0 145643 118414 81.0   
1995 1Е+05 124656 88.8 144518 129415 89.5 135130 115692 85.6 128742 
1996 1Е+05 123561 91.2 138818 125705 90.5 133315 119777 89.8   
1997 1Е+05 124633 94.0 134639 126421 93.9 136609 125100 91.6 121947 
1998 1Е+05 103164 89.0 115997 103009 88.8 115888 103190 89.0 71432 
*1999 71567 69538 97.1 71557 69724 97.4 72005 66485 92.3 58608 
*2000 68044 65908 96.9 68046 65865 96.8 71446 61897 86.6 42653 
*2001 69168 67640 97.8 69284 67652 97.6 72197 69102 95.7 54336 
*Без података са 
територије КиМ          
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  Обухват имунизацијом у централној Србији у периоду од 1992. до 2001. године 

Врста 
имунизације Ди-Те-Пер вакцина Полио вакцина  ММР вакц. у 2. г. 
Год.имунизац
ије 

Бр.Пла
н. Бр.Имун. % Бр.План. Бр.Имун. % Бр.План. Бр.Имун. % 

1992 62844 60225 96.0 64854 60947 94.0 63223 59495 94.0 
1993 63487 60954 96.0 64609 61685 95.0 66050 63055 95.0 
1994 69135 59915 96.0 62924 59951 95.0 60007 53591 89.0 
1995 60009 58311 97.0 60315 58670 97.2 59146 55193 93.3 
1996 59957 58661 97.8 59998 58750 97.9 60396 58535 96.9 
1997 57480 56053 97.5 57516 55991 97.3 58167 56325 96.8 
1998 52879 51694 97.8 52889 51779 97.9 53961 52096 96.5 
1999 50026 48509 97.0 50115 48709 97.2 50782 46354 91.3 
2000 49418 47751 96.6 49390 47702 96.6 52416 46277 88.3 
2001 50435 49367 97.9 50500 49328 97.7 52771 50262 95.2 
          
Ди-Те-Пер = дифтерија, тетанус, велики кашаљ      
Полио = дечија парализа        
ММР = морбили, заушке, рубеле       
БЦГ = туберцулосис        

Табела 11 
 
• Снабдевање водом и отклањање отпадних материја 

 
309. У Републици Србији око 81,8 % домаћинстава се снабдева водом за пиће у кући 
/стану или дворишту из градских и сеоских водовода.  У градским насељима водом за 
пиће снабдева се 98,0%, са минималним регионалним разликама. У сеоским срединама 
се само 63,3% домаћинстава снабдева водом за пиће из водовода. 

 
Снабдевање домаћинства водом за пиће под повољним  
хигијенским условима према типу насеља (у %)* 

Територија 

 

Укупно У градским насељима У сеоским насељима 

Централна Србија 

 

80,7 99,0 59,2 

Војводина 

 

92,1 96,1 86,8 

Београд-регион 

 

95,9 99,5 82,7 

Србија 

 

81,8 98,0 63,3 

Табела 12 
* Извор података : "Праћење напретка ка остваривању циљева светског самита за децу" - Извештај за 
Савезну Републику Југославију,1997. 
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310. Редовном контролом хигијенске исправности обухваћено је углавном 
становништво прикључено на централне градске водоводе, што представља око 48% 
укупног становништва 
 
Проценат здравствено неисправне воде за пиће из централних градских водовода у Централној Србији 
у периоду 1981-2001. године* 

 
 
Година 
 
 
 

% контролисаних 
водовода са 
микробиолошком 
неисправношћу у преко 
5% узорака 

% контролисаних 
водовода са физичко-
хемијском 
неисправношћу у преко 
20% узорака 

% контролисаних водовода 
са удруженом 
неисправошћу 

1981. 29,59 18,37 9,18 
1982. 46,36 24,54 6,36 
1983. 33,96 28,30 без података 
1984. 37,00 17,00 11,00 
1985. 36,06 26,74 18,60 
1986. 37,50 19,79 без података 
1987. 35,79 20,00 15,79 
1988. 33,33 22,91 16,67 
1989. 32,69 30,77 без података 
1990. 24,27 16,50 без података 
1991. 35,92 26,21 14,56 
1992. 42,34 31,53 без података 
1993. 35,13 28,82 13,51 
1994. 35,45 31,81 16,36 
1995. 35,78 33,03 18,35 
1996. 36,52 31,30 20,00 
1997. 48.60 45.76 29.94 
1998. 38,53 36,70 22,93 
1999. 33.33 32.43 21.62 
2000. 34.23 31.53 21.62 
2001. 40.52 30.31 17.24 

Табела 13 
* Извор података: Институт за заштиту здравља Србије 
 
Проценат здравствено неисправне воде за пиће из централних  градских водовода у 
Војводини у периоду 1993-2001. године* 

 
 
 
Година 

% контролисаних 
водовода са 
микробиолошком 
неисправношћу у 
преко 5 % узорака 

% контролисаних 
водовода са 
физичко-хемијском 
неисправношћу у 
преко 20% узорака 

% контролисаних 
водовода са 
удруженом 
микробиолошком и 
физичко-хемијском 
неисправношћу 

1993. 72,50 62,50 55,0 
1994. 81,08 64,86 54,05 
1995. 83,72 67,44 58,14 
1996. 88,09 73,81 69,05 
1997. 88.09 66.66 61.90 
1998. 83.33 59.52 52.38 
1999. 64.15 49.05 49.05 
2000. 64.15 50.94 49.05 
2001. 75.00 75.00 66.66 
Табела 14 
* Извор података: Институт за заштиту здравља Србије 
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311. У Републици Србији око 91,6 % градског становништва и око 48,3 % сеоског 
становништва користи нужник (WC) прикључен на канализацију или септичку јаму 
која се налази у кући/стану. Посматрано према типу насеља разлике су значајне. У 
градским насељима, 91,8 % становништва има адекватне санитарне услове.  
 
Обезбеђеност становништва одговарајућим санитарним условима према типу 
насеља у процентима (%)* 

Територија 

 

Укупно У градским насељима У сеоским насељима 

Централна Србија 

 

73,2 94,9 51,6 

Војводина 

 

81,1 87,6 73,1 

Београд-регион 

 

92,7 97,4 77,0 

Србија 

 

68,5 91,6 48,3 

Табела 15 
* Извор података : "Праћење напретка ка остваривању циљева светског самита за децу" - 
Извештај за СРЈ,1997. 
 
312. На територији Србије не постоји организовано прикупљање комплетних података 
о количинама и квалитету отпадних вода.  
 
313. На територији Србије не постоји организовано прикупљање комплетних података 
о количинама и квалитету чврстог отпада. Градска насеља имају депоније смећа у 
већини случајева, док је ситуација у сеоским срединама различита али се у већини 
случајева може оценити као лоша. Рециклажа секундарних сировина није организована 
у значајнијој мери. 
 
314. На територији Србије почетком 90. године, у оквиру Министарства заштите 
животне средине Републике Србије, започете су активности на организованом 
прикупљању података о количинама и квалитету чврстих отпадних материја, као и 
начину њиховог одлагања.  
 
315. Према расположивим подацима на територији Републике Србије годишње се 
произведе 3245307 тона чврстог отпада и то: у Централној Србији 1916939 тона, а у 
Војводини 664583.  Од ове количине организовано се прикупља укупно 2009765 тона и 
то: у Централној Србији 1195091 тона, а у Војводини 444249. 
Депонована количина отпадака на територији Србије 

Број становника према попису из 1991. Становништво обухваћено 

организованим сакупљањем отпадака 

Територија 

 

Број 

насеља 

Број 

становника 

Тона/год м3/год Број 

становника 

Тона/год м3/год 

Централна Србија 

 

4211 5808906 1916939 12779593 3621487 1195091 7967271 

Војводина 

 

464 2013889 664583 4430556 1346210 444249 2961662 

 Укупно Србија 

 

5455 9834266 3245307 21635385 7090197 2009765 13398433 

Табела 16 
Извор података: Министарство за заштиту животне средине Републике Србије, инспекцијске 
службе 
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Ж) Мере и активности Владе Републике Србије и  Министарства здравља 
Републике Србије за промену и унапређење стања у здравству и здравственом 
осигурању 
 
 
316. У оквиру Министарства здравља Републике Србије, самостално и у сарадњи са 
Владом Републике Србије, Републичким заводом за здравствено осигурање и 
експертским тимовима и референтним здравственим установама, у току 2001. и 
закључно са 23.11.2002.године, организоване су и спроведене следеће активности: 
 

а) Извршена је измена и допуна Закона о здравственом осигурању, ради његовог 
усклађивања са "финансијским законима" 

 
 б) Завршени су: 
 - Закон о медицинском снабдевању 
 - Закон о коморама у здравству 
 

в) Припремљен је и од стране Владе Републике Србије усвојен је документ о 
Здравственој политици Републике Србије (на основу кога је интезивиран рад на 
реформи система и изради нових прописа у области здравства и здравственог 
осигурања). 
 
г) Нови текстови Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом 
осигурању и Закона о лекарској, односно фармацеутској комори урађени су као 
радне верзије и достављене на консултације здравственим установама, 
Републичком заводу за здравствено осигурање и његовим филијалама и другим 
заинтересованим субјектима и структурама друштва.Одређено кашњење у 
финализацији текстова наведених закона условљено је њиховом повезаношћу са 
израдом и доношењем закона у другим областима, посебно Закона о локалној 
самоуправи, као и Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне 
покрајине. 
 
д) Упоредо са радом на изради наведених нацрта Закона о припремају се или су 
већ припремљени и акти које доноси или даје сагласност Влада Републике 
Србије: Уредба о плану мреже здравствених установа, Одлука о личном учешћу 
осигураника у трошковима здравствене заштите, Одлука о Листи лекова која се 
прописује на терет здравственог осигурања и  Одлука о обиму и садржини 
права на здравствену заштиту 

 
ђ)Самостално и у сарадњи Министарства здравља и Републичког завода за 
здравствено осигурање донети су: Правилник о заједничком медицинском 
снабдевању у здравственим   установама у државној својини; Одлука о 
утврђивању основица за плаћање доприноса за обавезно здравствено 
осигурање; Одлука о стопама доприноса за обавезно здравствено осигурање; 
Правилник оизменама и допунама Правилника о доказима који се прилажу уз 
захтев за издавање санитарне сагласности, Правилник о трошковима и начину 
утврђивања висине трошкова насталих у поступку вршења инспекцијских 
надзора по захтеву старанке; Правилник о начину стицања основних знања о 
хигијени намирница и о личној хигијени; Измена Посебног колективног уговора 
за здравство ( чиме је омогућено повећање зарада за 20%); Одлука о 
критеријумима за уговарање здравствене заштите у 2001. години, између 
Републичког завода за здравствено осигурање, здравствених установа и других 
носиоца здравствене делатности  
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е) Формирано је пет  националних експертских група за: стоматологију; јавно 
здравље; ментално здравље;  туберкулозу и  израду Националног здравственог 
рачуна Републике Србије.  

 
ж) Урађени су Описи послова (Terms of Reference) за техничку помоћ за 
Светску банку: реформа здравственог осигурања и финансирање здравствене 
заштите; развој здравственог информационог система ;  јавно здравље и  развој 
кадровских ресурса у систему здравствене заштите. 

 
 з)  Припремљен је  документ «Визија развоја система здравствене заштите»;  

Припремљена је анализа службе медицине; урађено је истаживање: 
Задовољство корисника болничком здравственом заштитом у пет стационарних 
здравствених установа у Београду; урађен је Акциони план Министарства 
здравља за борбу против пушења;  направљен је Предлог промене одлуке о 
личном учешћу осигураника у трошковима здравствене заштите; организована 
је Конференција о реформи менталног здравља у Републици Србије, у сарадњи 
са Светском здравственом организацијом и Каритасом Италије и Каритасом 
Југославије;  организован је стручни скуп у увођењу Националног здравственог 
рачуна у Републици Србији, у сарадњи са ДФИД-ом; обављене су све 
активности за лиценцирање софтвера у Министарству здравља, у складу са 
планирањем, лиценцирањем и употребом Microsoft softver; покренут је и 
поступак за лиценцирање софтвера у здравственим установама Републике 
Србије; приступило се изради предлога WЕБ презентације Министарства 
здравља Републике Србије. 

 
 
З) Међународна помоћ и сарадња у области здравства 
 
317. Министарство здравља Републике Србије  припрема пројекат вредан 16.5. милиона 
долара за кредит Светске банке (Secondary Health Care Restructuring; 2003-2007). За 
припрему кредитног пројекта министарство ће ангажовати консултанте који ће бити 
плаћени са грантова за припрему кредита (SPEAG и PHRD). 
 
318. За потребе припреме пројекта за кредит Министарство је формирало јединицу за 
управљање пројектима са 4 члана. Јединица је до сада припремила неопходна 
документа за преговарање кредитиних услова између Владе Србије и Светске банке. 
Банка је из својих средстава ангажовала два консултанта који су током децембра 
помагали припрему документа потребних за кредит. 
 
319. Министарство здравља Републике Србије и Републички завод за здравствено 
осигурање (RZZO) су корисници дела средстава са SAC кредита (Structural Adjustment 
Credit - Кредит за структурно прилагођавање). Ова средства су намењена 
реструктуирању финансирања здравственог система (листа есенцијалних лекова, закон 
о лековима, партиципација, итд), прикупљање здравствених доприноса (основни пакет 
услуга, развој додатних пакета услуга здравственог осигурања, итд.), припреми Мастер 
плана и Плана кадрова у здравственом систему. 
 
320. Године 2002. са Светском здравственом организацијом је потписан први 
двогодишњи међудржавни споразум (Bianual country agreement). Делегација 
Министарства здравља посетила је седише Светске здравствене организације и састала 
се са директором Светске здравствене организације. Договорена је званична посета 
Београду почетком 2003. године. 
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321. Урађен је документ Orientation Programme on Adolescent Health for Health Care 
Providens (Оријентациони програм о здрављу младих за пружаоце здравствених 
услуга).  Министарство здравља је организовало и одржало семинар о менаџменту, уз 
техничку сарадњу Светске здравствене организације. 
 
322. У царински магацин Хемофарма у Вршцу стигао је први део одобрене кинеске 
хуманитарне помоћи у износу од 2.698.795,00 америчких долара. Помоћ је у виду 
опреме: 4 ЦТ скенера, 60 ултразвучних апарата, 130ПЦ рачунара. Други део помоћи 
који садржи медицински материјал, фармацеутске сировине се очекује крајем децембра 
2002. године. Министарство здравља- сектор за међународну сарадњу и управљање 
пројектима и здравствена инспекција- је формирало листу приоритетне опреме за 
здравствене установе у Републици Србији, на основу које је формирана листа 
расподеле. Расподела пристигле помоћи ће се обавити по доласку кинеских 
званичника- јануар 2003.године. Аплицирано је за трећу траншу помоћи у износу од 
око 3 милиона долара. Средства ће се искористити за набавку ЦТ апарата на основу 
листеприоритета. 
 
323. Одобрена је бесповратна помоћ од стране Јапанске Владе у износу од 
10.000.000,00$. Намена помоћи је за набавку опреме за КЦ Србије, КЦ Нови Сад, КЦ 
Ниш и КБЦ Крагујевац. У децембру 2002., на основу приоритета, формирана је 
дефинитивна листа опреме, што представља три четвртине процеса до реализације 
донације. 
 
324. У сарадњи са Међународним црвеним крстом започета је имплементација пилот 
пројекта основних здравствених услуга-Дом здравља Краљево. Процењена вредност 
пројекта износи 2.65 милиона долара. Започело се и са интегрисаним пакетом 
здравствених услуга чије је тежиште на расељеним лицима. 
 
325. У сарадњи са Европском агенцијом за реконструкцију, Министарство здравља- 
Сектор за међународну сарадњу и управљање пројектима- је наставило са пројектима 
започетим у 2001. години: Подршка фармацеутском сектору у Србији- набавка и 
дистрибуција лекова, медицинског материјала и реагенаса за државне апотеке, домове 
здравља и болнице (на основу листе приоритета); подршка регулативном оквиру у 
фармацеутском сектору; техничка помоћ у рационализацији прописивања- развој 
дијагностичких, терапијских и протокола упућивања на специјалистичке прегледе; 
рационализација фармацеутске индустрије; Рехабилитација опреме у болницама и 
домовима здравља; процена потреба здравствених установа у Србији. Укупан буџет за 
наведене пројекте је био 31,7 милиона евра (26,7 милиона из 2001. и 5 милиона евра из 
2002.)  
 
326. Набављена је и према листи приоритета распоређена нова опрема: РТГ опрема (4 
милиона еура): Ртг апарати (54) и апарати за развијање филма (25); Опрема за 
операционе сале и јединице интензивне неге (6.5 милиона еура) - апарати за анестезију 
(70), аспиратори (400), монитори (200), инфузионе пумпе (150), електрокаутери (60), 
столови за операционе сале (20) са операционим лампама (20), респиратори (40), 
стерилизатори (20), дефибрилатори (20); расписан је тендер за набавку лабораторијске 
опреме. Оправљена је стара опрема у износу од 1.75 милиона евра (апарати за 
анестезију, стерилизатори, Ртг апарати, скенери, ендоскопи. ) 
 
327. У сарадњи са ЕПОС-ом израђени су и представљени лекарима у пракси Водичи 
добре праксе за астму, бол у грудима, онкологију и дијабетес. 
 
328. Министарство здравља Републике Србије је уз помоћ Европске агенције за 
реконструкцију израдило Закон о лековима, који је предат Влади Републике Србије на 
усвајање. Такође покренут је и Пројекат рехабилитације службе за трансфузију крви.  
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329. У сарадњи са Норвешком Владом покренута су два пројекта укупне вредности 2.2 
милиона евра: Пројекат помоћи службама хитне помоћи у Крагујевцу, Ваљеву, 
Зрењанину и Зајечару, путем набавке опреме и реконструкције, чији се завршетак 
планира за јануар-фебруар 2003. године. Министарство здравља је код Норвешке Владе 
покренуло Пројекат развоја информационог система Апотекарске установе Београд. У 
овом тренутку, од стране Норвешке Владе се очекује званично одобрење техничког 
дела тендерске документације за набавку софтвера. Завршетак пројекта се очекује у 
току 2003. године.  
 
330. У оквиру Хеленик плана, аплицирано је за Пројекат развоја и обнове служби хитне 
помоћи дуж коридора Е-10 у вредности од 10 милиона евра (8 милиона од стране Грчке 
Владе и 2 милиона из буџетских средстава и других донатора). Аплицирано за остатак 
фондова од Хеленик плана: Пројекат за управљање медицинским отпадом у вредности 
од 2 милиона евра, где су у плану могућности заједничког управљања пројектом са 
Министарством за животну околину и природне ресурсе.  
 
331. Канцеларија за хуманитарну помоћ (ECHO) је са својим партнерима а уз 
сагласност Министарства здравља Републике Србије, учествовала у куповини 
медицинске опреме (колпоскопи, патронажне торбе са опремом, центрифуге, 
биохемијски анализатори, стерилизатори), набавци возила за патронажне службе 
примарне здравствене заштите, реконструкцији објеката здравствених установа, 
помоћи рехабилитационим центрима и заводима за заштиту здравља и помоћ 
хендикепираним и лицима са посебним потребама. Укупни буџет је био 6.5 милиона 
евра и у потпуности расподељен према листи приоритета. 
 
 

Члан 13. 
 
 
 
А) Право на доступност образовања свим лицима под једнаким условима 
 
332. Устав СРЈ  је  гарантовао право на школовање свима, под једнаким условима (члан 
62).  
 
333. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама такође 
гарантује ово право и утврђује да је основно образовање обавезно, а да су државе 
чланице дужне да такво образовање обезбеде. Такође, прописано је да оснивање школа 
и универзитета  уређује законима  држава чланица (члан 43). 
 
334. Устав Републике Србије прописује право на бесплатно школовање и за лица која 
своје средње, више и високо образовање остварују кроз редовоно школовање.  
 
 
Б) Основно образовање - право на обавезно и бесплатно образовање 
 
335. Закон о основној школи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 12/50/92/06) 
одређује да је основно образовање обавезно за сву децу основношколског узраста (од 7 
до 14 година). Основно образовање и васпитање стиче се у школи остваривањем 
наставног плана и програма у трајању од осам година (члан 1). У сфери основног 
образовања грађани остварују следећа права: право на основно образовање и васпитање 
у осмогодишњем трајању; право на основно образовање и васпитање одраслих; право 
на основно музичко и балетско образовање и допунско основно образовање и 
васпитање деце грађана Републике Србије (члан 8). 
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336. Према Закону о основном образовању, деца основношколског узраста су обавезна 
да похађају основну школу која је бесплатна. У члану 40. наведеног закона, истиче се 
да су родитељи, усвојиоци, старатељи одговорни за упис детета у 1 разред и за редовно 
похађање наставе и обављање других школских  обавеза ученика.27 
   
337. Званични статистички подаци, као један од индикатора за утврђивање спровођења 
законске регулативе о обавезном и једнако доступном основном образовању, дају слику 
ефикасне реализације правних регулатива у пракси. На основу тих података, у 
претходне две школске године (1999/2000 и 2000/2001) редовним основним 
образовањем било је обухваћено преко 98% популације основношколског узраста, 
стопа одустанка је око 1% и проценат завршавања основне школе преко 98%.28  Други 
индикатори, који се, такође, базирају на званичним истраживањима, указују да пуко 
исказивање процената (или бројчано исказивање) деце која завршавају основу школу не 
пружа увек јасну слику о томе да ли сва деца стичу (завршавају) обавезно 
(осмогодишње) образовање.  
 
338. Према резултатима анализе система основног образовања у СРЈ, коју су урадили 
представници УНИЦЕФ-а и републичких министарстава просвете, а који обухвата 
период од 1990. до 200029, постоји дебаланс у обухвату основним образовањем, 
односно одређени сегменти основношколске популације (посебно Роми и представници 
других националних мањина, деца у удаљеним сеоским срединама, деца са посебним 
потребама, растући број избеглица и интерно расељених лица) не завршавају потпуну 
(осмогодишњу) основну школу.  
 
339. Резултати анализе показују да су, у претходној деценији, наведене категорије деце 
имале озбиљних проблема у укључивању у основни образовни систем. Роми и Власи 
представљали су највећу групу оних који нису остварили своје право на обавезно 
основно образовање. Они су највише напуштали школу у вишим  разредима основне 
школе.30  
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 У члану 40. Закона о основном образовању, против родитеља чије дете није благовремено уписано у 
.разред, односно чије дете не погађа редовно наставу, надлежни општински орган поднеће пријаву 
најкасније у року од 15 дана од дана када је о томе обавештен. У члану 44. овог закона истиче се да школа 
може, по одлуци директора, да ученику који је навршио 15 година живота, а није стекао основно 
образовање и васпитање, омогући школовање до навршених 17 година живота, ако то захтева ученик или 
његов родитељ. У истом члану истиче се да и ученик ометен у развоју може стицати основно образовање и 
васпитање и после навршених 19 година живота.  
 
28 Коришћени су подаци Савезног завода за статистику. Од школске 1991/92. године за КиМ се не 
располаже подацима о обухвату одређених ученичких популација, што је утицало на процентуални 
обухват на нивоу Републике.     
 
29 Свеобухватна анализа основног образовања у СРЈ, УНИЦЕФ, Уницеф Београд, 2001. 
 
30 " По попису становништва  из 1991. године око 2/3 Рома није имало завршену основну школу, док су 
деца Рома представљала највећу групу оних који се нису уписали у први разред. Ромска деца, такође, 
највише напуштају школу (посебно у каснијим разредима основне школе). Друга етничка група која није 
реализовала своја права на образовање јесу Власи (један проценат Рома се делкалрише као Власи-прецизни 
бројеви нису познати). Према попису из 1991. године око 70% Влаха није завршило основну школу.", 
Свеобухватна анализа основног образовања у СРЈ, УНИЦЕФ, Уницеф, Београд, 2001. стр. 131. 
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340. Деца са  посебним потребама имала су веома озбиљне образовне проблеме који су 
се манифестовали у неадекватној процедури којима се дијагностификују различите 
сметње, у њиховој отежаној интеграцији у обичне школе; у лошој обучености 
наставника, поготову у регуларним школама за рад са децом са посебним потребама. 
Деца избеглица и интерно расељена лица имала су, такође, великих проблема у 
укључивање у образовни систем. Деца у удаљеним сеоским срединама, услед постојања 
смо непотпуних ( четворогодишњих) школа у њиховој средини и неадекватног превоза 
до прве потпуне (осмогодишње) школе, често завршавају само прва четири разреда 
основне школе.   
 
341. Да би се законске регулативе о једнакој доступности и обавези стицања 
(завршавања) основног образовања за сву популацију основношколског узраста у 
потпуности реализовале, Министарство просвете и спорта Републике Србије, у оквиру 
започетих реформи система образовања у Србији, почело је са спровођењем серије 
краткоричних и дугорочних мера као што су: сакупљање и анализирање битнијих 
података о различитим циљним групама и подручјима; преиспитивање мреже основних 
школа у циљу побољшања доступности образовања за све; успостављање гаранција 
квалитета школског простора и квалитета процеса учења; квалитета ученичких 
постигнућа, као и успоставаљање механизама за њихову контролу; доношење мера 
позитивне дискриминације, увођење нових законских форми у области образовања и 
васпитања ученика ометених у развоју; мобилисање свих расположивих ресурса на 
централном, регионалном, општинском и локалном нивоу како би се одстранили 
постојећи диспаритети.  
 
 
В) Средње образовање - право на доступност образовања свим лицима 
 
342. Према Закону о средњој школи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
12/50/92/05). средња школа може бити основана као гимназија (четворогодишња) у 
којој се стиче опште образовање за даље школовање; уметничка (четворогодишња) у 
којој се стиче опште образовање за рад и за даље школовање; стручна (двогодишња, 
трогодишња, четворогодишња) у којој се стиче стручно и опште образовање. 
Наведеним законом, обухваћене су и школе у којима се остварује средње-техничко 
образовање за занате (члан 3).  
 
343. У сфери средњег образовања грађани имају следећа права: право на редовно 
образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању; право на редовно 
средњошколско образовање ученика са посебним способностима, обдарених и 
талентованих ученика; право на средње образовање и оспособљавање за рад редовних 
ученика ометених у развоју; право на средње образовање редовних ученика на језику 
народности, одноно двојезично; право на образовање редовних ученика за рад у 
трајању од две године; упоредно средње образовање ученика који постижу изванредне 
резултате у учењу; васпитни рад у дому ученика.  
 
344. У средњу школу може да се  упише лице које је завршило основну школу (члан 
38). У члановима 38, 39, 40, 41 и 42 наведеног закона прецизирани су услови и 
критеријуми за упис кандидата у жељену средњу школу31. 
 
345. Устав Републике Србије гарантује право на бесплатно средње школовање свим 
редовним средњошколским ученицима, док ванредни ученици немају то право, пошто 
не похађају редовну наставу.  

                                                           
31 Закон о средњој школи Републике Србије, "Службени гласник Републике Србије 50/1992. 
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346. Системи  мрежа средњих школа конципирани су тако да прихвате највећи део 
основношколске популације, јер већина ученика који су завршили основну школу 
натавља образовање на средњем нивоу. Према резултатима једног новијег истраживања 
88,3% ученика основних школа жели да настави образовање на средњошколском 
нивоу, 10,2 % је неодлучно, док свега 1,2% не жели да настави образовање. Званични 
подаци, такође, показују да се између 83% и 87% ученика основних школа уписује у 
средње школе, с тим што скоро четвртина средњошколске популације похађа 
гимназије, а три четвртине средње стручне школе.32 Резултати Научно-истраживачког 
центра Економског факултета у Београду показују да у укупном броју средњих школа 
средње стручне школе учествују са 64,10%, гимназије са 24,62%, уметничке са 5,83% и 
специјалне (за ученике са посебним потребама) са 5,45%. Удео ванредних ученика у 
укупном броју средњих школа у Србији у 2001. години  износио је  свега 2,61%. Овај 
удео варита од једне до друге средње школе и од једног до другог региона. Најмање је 
учешће ванредних ученика у гимназијама, где износи свега 0,32%, а највећи у 
уметничким школама у којима ова категорија учествује са 4,14%. У средњим стручним 
школама учешће ванредних у укупном броју ученика износи 3,35%.33 Наведени 
процентулани подаци о учешћу ванредних ученика у средњим школама показују да је 
број средњошколаца чије школовање финансира Република знатно већи у односу на 
број оних који сами плаћају своје школовање. 
 
347. Развијен систем и мрежа средњих школа су један од индикатора који указују на 
ефикасно спровођење законске регулативе о једнакој доступности средњег образовања 
свим лицима која желе да наставе своје школовање. Други инидкатори, међутим, 
указују на потребу модификовања законских регулатива са постојећим потребама 
друштва. С обзиром да избор средње школе зависи од одлуке ученика и стварних 
могућности за упис, дешава се да број ученика који желе да похађају жељену школу 
превазилази капацитете самих школа, што свакако ствара проблеме током уписног 
периода.  
 
348. Према подацима Експертског тима за средње стручно образовање Министарства 
просвете и спорта Републике Србије, и поред великог интересовања ученика за средње 
стручне школе (око 75% ученика у средњем образовању уписано у стручне школе), 
већина ученика који заврше основно образовање жели пре да се упише у гимназије него 
у средње стручне школе. То значи да је ова диспропорција последица ограниченг броја 
места у гимназијама. Томе доприноси и чињеница да је у последњим годинама 90% 
оних који су завршили средњу стручну школу чекало од једне до пет година на 
запослење.  
 
349. Овај податак објашњава и велики број младих људи на факултетима (142.000 у 
1997. години и 200.000 у 2000 години) Поред наведеног проблема, постоји и 
диспропорција у потражњи одређених профила у области рада у средњим стручним 
школама и захтева привреде и друштва. У трогодишњим школама велика је потражња 
за профилима у области личних услуга, трговине, угоститељства и администрације, док 
су профили повезани са производњом (у машинском инжењерству, обради метала, 
рударству, итд) врло ниско котирани у жељама младих. У четворогодишњим школама 
потражња за медицинским и комерцијалним услугама, трговином и туризмом је 
двоструко већа од слободних капацитета ових школа.  
 
                                                           
32 Квалитетно образовање за све - пут ка развијеном друштву, Министарство просвете и спорта Републике 
Србије, Београд, 2002, стр. 261. 
 
33Економска цена средњег образовања у Србији, Економски факултет, Научно-истраживачки центар, 
Београд, 2002, стр. 21,81. 
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350. Наведени подаци указују да су досадашњи правни прописи дефинисали школу и 
њено функционисање изоловано од социјалног и културног контекста. Правни 
просписи били су усмерени искључиво на наставне програме, наставнике, директоре и 
ученике, док су остале занчајне актере у систему образовања потпуно занемаривали 
(родитељи, грађани, локална средина, државна и приватна привреда, локални медији). 
Мало пажње било је посвећено самом процесу имплементације, као и крајњим 
резултатима свеобухватног образовног процеса.  
 
351. Први корак Министарства просвете и спорта Републике Србије, у систему 
реформи образовања у средњим школама, био је преиспитивање и усклађивање 
образовне легислативе с промењним економским, друштвеним и политичким 
контекстом. У складу с наведеним  Министарство је донело Закон о изменама и 
допунама Закона о средњој школи ("Службени гласник Републике Србије", бр.23/2002). 
Новим законским регулативама тежи се успостављању школе као демократски 
обликоване институције која негује демократско образовање и атмосферу; усмерава  
образовање ка модерним образовним циљевима који су кључни за друштвени и 
економски развој, а нарочито ка стичању вештина самосталног учења, критичког 
мишљења и сарадничког решавања проблема у свим областима; повезује средње 
стручно образовање и образовање одраслих са будућим захтевима економије. 
Рализациојом наведних циљева може се остварити приступачност, и прихватљивост 
средњег образовања свим лицима која желе (после основне школе) да наставе своје 
образовње. 
 
 
Г) Високо образовање- право на доступност образовања свим лицима 
 
352. Права грађана у сфери високог образовања обухватају образовање на вишим 
школама и на универзитетима (на факултетима). Више школе, на којима студије трају 
две до три школске године, пружају теоријска и практична знања  за ускостручни рад. 
Студенти добијају прилику да учествују у стручном раду и у специјалним програмима 
стручене обуке. Дипломе које се добијају по завршетку више школе сматрају се 
коначним. Одређени факултети, међутим, могу донети одлуку о пријему кандидата са 
завршеном вишом школом и укључити их у другу, или трећу годину студија. 
Универзитетски ниво образовања пружа највиши ниво образовања из области науке и 
уметности. Универзитетско образовање остварује се на факултетима и академијама 
уметности. Према Закону о универзитету ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
21/02)  студије на факултету су основне, специјалистичке, магистарске и докторске 
(члан 17). Основне студије трају од три до шест школских година. Након завршених 
основних студија, студент може наставити своје образовање на специјалистичким (које 
трају једну до две школске године), магистарским (које трају две до три школске 
године) и докторским студијама (које трају три школске године).  
 
353. У прву годину основих студија може се уписати лице које има средње образовање 
у четворогодишњем трајању, утврђено статутом факулета, односно на факултет 
уметности/академију може се уписати и лице које има завршено средње образовање 
под условима утврђеним статутом факултета/академије (члан 28). Одлуку о броју 
студената који се уписују у прву годину основних, магистарских и докторских студија, 
чије се образовање финансира из буџета и који плаћају школарину, за факултете и 
универзитете чији је оснивач Република, доноси Влада по прибављеном мишљењу 
универзитета (члан 32)34.  
                                                           
34 "Поступак пријема није централизован: свака институција високог образовања има властиту комисију 
задужену за спроођење пријемног испита. Сам испит се састоји од једног или два писмена теста или есеја 
који покривају теме релевантне за дату област. Испит је елиминаторног карактера, што значи да кандидати 
морају постићи више од 30% бодова да би могли бити примљени као самофинансирајући, односно више од 
50% да би се квалификовали за категорију студената који се финансирају из буџета. Упис је заснован на 
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354. Студент који се финансира из буџета може у току студија поновити две различите 
године. Ако студент у поновљеној години студија не испуни услов за упис у наредну 
годину студија може наставити студије у статусу студента који плаћа школарину. 
Студент плаћа школарину, ако испуни услове за упис у наредну годину  студија у року 
од једне школске године, стиче право да настави студије у оквиру броја студената које 
се финансирају из буџета (члан 43). Могућност једнаког приступа буџетском 
финансирању подстиче средњошколце, који желе да наставе своје школовање на 
универзитетском нивоу, на постизање бољих резултата и успеха у средњој школи. 
 
355. Према подацима Сектора за развој вишег и високог образовања Министарства 
просвете и спорта Републике Србије укупан број студената примљених на основне 
редовне студије износи око 33000 годишње, од чега се половина финансира из буџета. 
Сваке године око 12000 студеанта стекне диплому првог степена. Студенти се највише 
опредељују за студије друштвених наука (30%), затим студије техничких наука (24%), 
хуманистичких наука (16%), медицинских наука (12%), природно-математичких наука 
(9%), биотехничких наука (7%) и уметности (2%).35. 
 
356. Оно што чини суштину ефикасног универзитетског образовања јесте право на 
академску слободу и аутономију универзитета. У претходној деценији, ова права била 
су у извесној мери ускраћена. Оснивање државних универзитета и виших школа вођено 
је углавном политичким разлозима. Образовне иснституције нису имале никакву 
аутономију, с обзиром да су све веће одлуке, од националне политике образовања па до 
акредитације инстиуција, доносили Влада Србије  преко Министарства просвете које, 
како се и показало, није имало неопходне стручне квалификације за ефикасно 
обављање оваквих послова. Једном установљене институције никада нису биле 
подвргнуте правој академској евалуацији.  
 
357. Једна врста законског надзора, која се састојала од провере да ли се прописана 
бирократска процедура стриктно спроводи, била је у надлежности Министарства 
просвете Републике Србије. У недостатку бољих система евалуације  установа, успех 
бивших студената на светски реномираним универзитетима постао је једини 
критеријум који се примењивао.  
 
358. Постављајући ово као циљ, свака установа започела је ревизију својих прогама, 
додајући све више предмета, све док  на нивоу дипломских студија није у потпуности 
укључено и оно што се свуда у свету изучава на посдипломским студијама. Остављени 
без могућности избора, студенти су покушали да са овим захтевима изађу на крај. 
Обећање виско вредноване дипломе чинило је да се у просеку седам до осам година 
боре за стицање дипломе првог степена. Они којима је то пошло за руком заиста и јесу 
бриљирали, али преко 60% уписаних није никада стекло диплому, иако су завршили 
две или три године и положили више од 20 испита, често нису могли ни пребацити у 
више школе, које имају потпуно различите програме. Природно, пролазност на вишим 
школама је много већа. Упркос цињеници да неке од њих нуде стицање сасвим 
пристојних практичних знања и вештина, оне се сматрају другоразредним образовним 
институцијама."36  
 

                                                                                                                                                                      
ранг листама које се сачињавају сабирањем 60% од резултата постигнутом на пријемном испиту и 40% од 
просечног успеха оствареног у све четири године средњошколског образовања (Квалитетно образовање за 
све - пут ка развијеном друштву, Министарство просвете и спорта Републике Србије, Београд, 2002, стр. 
294). 
35 Квалитетно образовање за све - пут ка развијеном друштву, Министарство просвете и спорта Републике 
Србије, Београд, 2002, стр.294. 
36  Ibidem, стр. 300, 301 
 



 
75 
 
 
 

359. Проблем су, такође, представљале и законске непрецизности у поступку 
акредитације оснивања приватних универзитета и виших школа. У тој области "закон је 
био усмерен на групу формалних критеријума које се односе на испуњење просторних 
услова, постојање неопходне техничке опреме и одговарајућег броја професора. 
Министарство просвете Републике Србије је формално задужено за дефинисање 
детаљне процедуре, али се никад није тиме и бавило.  Може се рећи да је само слаба 
еконмска ситуација поштедела земљу неконтролисаног настајања приватних 
институција".37  
 
360. Један од реформских циљева јесте успостављање савременог система високог 
образовања, усклађеног са Болоњском декларацијом и Лисабонском конвенцијом које 
предвиђају јединствени европски систем образовања уз очување националних, 
културних и језичких специфичности. Први корак у реализацији наведеног циља био је 
доношење новог Закона о универзитету ("Службени гласник Републике, бр. 21/2002). 
Очекује се да овај закон обезбеди почетни услове за: стварање ефикасног система 
високог образовања који подразумева афирмацију аутономије универзитета; смањење 
оних који одустају од студија, као и смањење дужине студирања; увођење механизама 
конторле квалитета наставног процеса, и то како самих програма тако и извођење 
наставе; успостављање релевантности наставних предмета, имајући у виду националне 
потребе и захтеве тржишта; укључење студената као партнера у образовном процесу. 
Законске регулативе ( Органи управљања и стручни органи) које се односе на састав и 
избор управљачких и стручних органа афирмишу аутономију универзитета и 
факултета, а студентима је, кроз форму студентског парламента, обезбеђено значајно 
учешће у органима управљања на универзитетима и факултетима (члан 64).    
 
 
  Д) Обавезно образовање за особе које нису стекле основно образовање 
 
361. Према Закону о основној школи Републике Србије лица старија од 15 година 
живота, која редовно не похађају основну школу-одрасли стичу основно образовање и 
васпитање у складу са овим законом, а према наставном плану и програму за одрасле 
(члан 94). Овај вид образовања и васпитања организује се по разредима (од I до VIII) и 
траје четири године. Време уписа, односно пријављивање испита уређује се статутом 
установе која обавља основно образовање и васпитање одраслих. Финансирање 
средстава за организацију наставе и полагање испита обезбеђују полазници у складу са 
нормативним актом школе (члан 96). 
 
362. Систем описмењавања покрећу и иницирају заједнице запошљавања приликом 
евидентирања незапослених лица која траже запослење. Како није могуће добити ни 
наједноставније послове без стеченог основног образовања, организују се посебне 
акције за стицање потпуног основног образовања оних који су прерасли основну школу 
или нису завршили све разреде.  
 
363. Анализом стања у области образовања одраслих, Експертски тим за образовање 
одраслих Министарства просвете  и спорта Републике Србије установио је да законске 
регулативе не обезбеђују остваривање права одраслих на образовање и права на 
квалитетно образовање. Анализом је установљено: "да школе за основно образовање 
одраслих раде по наставним плановима и програмима редовне основне школе који су 
неселективно редуковани без узимања у обзир андрагонских критеријума; да одређени 
облици наставе нису прилагођени структури полазника (нпр. консултативно-
инструктивне наставе за децу са проблемима у учењу); да не постоје адекватни 
уџбеници и материјали за учење, адекватно оспособљени наставници за рад у овим 

                                                           
37 Ibidem, стр. 297 
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школама; да не постоје одређени стандарди за организацију ових школа и организацију 
стручних служби у њима. Што се тиче средњих школа, оне нису организовале наставу 
већ само полагање завршних испита за одрасле (један део ванредних ученика).38 
Немогућност организовања наставе на средњошколском нивоу је последица 
непостојања флексибилних организационих облика рада, непостојања одговарајућих 
програма и оспособљеног кадра наставника. Ситуација је слична и на универзитетима.  
 
364. У Белој књизи Европске уније истакнуто је да образовање одраслих представља 
један од виталних елементата за релализацију основних принципа модерне Европе - 
компатибилност социјално-економске интеграције и индивидуалног развоја. Како би се 
превазишли постојећи  проблеми у нашем систему и овај ниво образовања постао један 
од значајних друштвених фактора, Министарство  просвете и спорта Републике Србије 
је у оквиру започетих реформи образовања покренуло следеће активности: законско 
регулисање делатности образовања одраслих; успостаављање система образовања 
одраслих кроз дефинисање услова, критеријума и стандарда за делатност организација 
и институција образовања одраслих; развијања методологије за израду јавно признатих 
програма стручног образовања; стварање базе података о андрагоским институцијама, 
организацијама; израда кртаткорочне и дугорочне стратегије побољшања образовне 
структуре становништва; израда модела служби за образовање и усавршавање у 
предузећима; јачање службе за образовање одраслих унутар Министарства просвете и 
спорта Републике Србије; успостављање јавних фондова за финансирање образовања 
одраслих.  
      
 
Ђ)  Образовни систем- статистички показатељи о стању у образовању 
 
1.  Редовно образовање 
 

• Предшколско васпитање и  образовање 
 
365. Правне надлежности у области предшколског васпитања и образовања подељене 
су између три министарства: Миистарства просвете и спорта Републике Србије 
Министарства за социјална питања Републике Србије и Министарства здравља 
Републике Србије. Програм предшколског васпитања и образовања одвија се у 
вртићима, јаслицама и дечјим  центрима. 
 
366. Према подацима Министарства просвете и спорта Републике Србије укупан 
обухват свим програмиима и услугама за децу од једне до седам година не прелази 
32%, што је један од најнижих процената у Европи.39  Како би се овај ниво образовања 
и васпитања подигао на ниво европских стандарда, ово министарство је поставило 
следеће реформске циљеве: обједињавање надлежности за делатност предшколског 
васпитања и образовања у оквиру Министарства просвете и спорта Републике Србије и 
трансформисање постојећих облика предшколског васпитања и образовања у 
"децентрализован, диверзификован, али повезан систем, који ће пружити дефинисан 
стандард квалитета, неге, васпитања и образовања за децу до поласка у школу и 
омогућити право избора и партиципације за родитеље".40 
 
 
 
                                                           
38  Ibidem, стр. 324. 
 
39 Ibidem, стр.242. 
 
40 Ibidem, стр. 32. 
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• Основно образовање 
 
367. Циљ основног образовања је стицање општег образовања и васпитања, складан 
развој личности, припрема за живот и за даље опште и стручно образовање и васпитање 
(члан 2). Према Закону о основном образовању, у први разред уписују се деца која су 
до краја текуће календарске године навршила седам година живта и која су здравствено 
способна (члан 39). 
 
368. У периоду од 1991/92. до 2000/2001. школске године обухваћених ученика 
основношколким образовањем имао је опадајући тренд. Школске 2000/2001. године 
било је 149.975 мање обухваћених основаца редовним основним образовањем него 
школске 1991/9241. Смањење  основношколске популације је последица пада 
наталитета у Србији. Према званичним подацима у Србији је укупна стопа наталитета 
пала са 2,1% у 1990. години, на 1,48% у 1998. години. У само десет година (1991-2001), 
број годишње уписаних првака, који се очекује на основу броја живорођене деце, опао 
је ѕа преко 20.000.42 С друге стране, дошло је до значајног прилива деце избеглица и 
интерно расељене деце што је, донекле, ублажило последице пада наталитета. Године 
1998/99. у Србији је било приближно 40.000 такве деце. 
 
369. Основношколска популација је делимично избалансирана у односу на пол. У 
посматраном преиоду (1992-2001) број дечака је за око 2% већи од броја девојчица. 
Основношколским образовањем обухваћено је око 52% дечака и 48% девојчица.43 
Према анализи Уницефа, у неразвијеним општинама постоје диспаритети 
заступљености основношколске популације у односу на пол: број дечака је за 5,3% већи 
од броја девојчица. Ово је последица више стопе осипања девојчица пре завршетка  
школе.44      
 
370. Стопа пролазности/завршавања сваког појединачног разреда (од првог од осмог) је 
константно најнижа у петом разреду.45 Тада долази до највећег одустајања ученика од 
завршавања основне школе. Према истраживању УНИЦЕФ-а, највећи број ученика који 
напуштају  школу после четвртог разреда су деца из неразвијених сеоских средина, где 
постоје непотпуне (четворогодишње) школе и где је, услед неадекватног превоза до 
централне школе, ученицима отежан наставак школовања. По завршетку четвртог 
разреда, ученици су приморани да путују како би наставили своје школовање у 
централног школи. Управо после четвртог разреда долази  до највећег осипања ученика 
у основном образовању. Бесплатан превоз аутобусом обезбеђен је, за свега 13% 
ученика, док остали плаћају пуну или субвенционирану цену. Ниједна школа нема 
сопствени школски аутобус. Више од 23.000 деце нема доступан ниједан вид 
транспорта, било због недостатка јавног превоза, било због путева. Они прелазе 4 и 15 
км сваки дан до школе.46 Поред наведене групације деце, одустајање ученика је 

                                                           
41 Табела 17 
42 Свеобухватна анализа основног образовања у СРЈ, УНИЦЕФ, Уницеф, Београд, 2001, стр.37. 
 
43 Табела 17 
44  Ibidem, стр.67.  
 
45 Према резултатима анализе система основног образовања у СРЈ коју је урадио УНИЦЕФ,  просечна 
стопа пролазности петог разреда у периоду 1990/91. била је 95%, када је просечна стопа пролазности 
осталих разреда била преко 97%; у периоду 1995/96 ова стопа била је преко 96% када је стопа пролазности 
осталих разреда била преко 98%; у периоду 1998/99 ова стопа била је преко 98% када је стопа пролазности 
осталих разреда била преко 99%. (Анализа система основног образовања, УНИЦЕФ, УНИЦЕФ, Београд 
2001, стр. 102).  
 
46  Ibidem, стр. 67. 
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изражено и код интерно расељене деце и избеглица47, као и деце припадника одређених 
националних мањина-Рома и Влаха. 

 
ОБУХВАТ УЧЕНИКА РЕДОВНИМ* ОСНОВНОШКОЛСКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ 

1991/2001 
Укупан обухват Обухват према полној структури 

Школска 
година 

Укупно Ученици Дечаци Девојчице 

1991/92  856.847 441.055 415.792 
 % 100.00 51.47 48.53 
1992/93  854.546 439.464 415.082 
 % 100.00 51.43 48.573 
1993/94  832.861 426.821 406.040 
 % 100.00 51.25 48.75 
1994/95  822.037 421.280 400.757 
 % 100.00 51.25 48.75 
1995/96  834.242 428.080 406.162 
 % 100.00 51.31 48.69 
1996/97  816.043 418.112 397.931 
 % 100.00 51.24 48.76 
1997/98  799.913 410.785 389.128 
 % 100.00 51.35 48.65 
1998/99  740.084 378.919 361.165 
 % 100.00 51.20 48.80 
1999/00  716.578 362.374 354.204 
 % 100.00 50.57 49.43 
2000/01  706.872 362.133 344.739 
 % 100.00 51.23 48.77 
Табела 17 
     

• Средње образовање 
 
371. Опште средње образовање доступно је свим ученицима који су завршили 
осмогодишњу основну школу (Закон  о средњој школи, члан 38). Што се тиче уписа, 
кандидати се могу уписати у конкретну (жељену) средњу школу уколико покажу 
довољно добар успех у основној школи и добро ураде пријемни испит за ту средњу 
школу.  
 
372. Смањење основношколсе популације, није се још увек одразило на кретање броја 
ученика средњих школа.48 Према истраживањима Научно-истраживачког центра 
Економског факултета у Београду49 утицај смањивања основношколске популације на 
средње образовање сигурно ће се осетити већ у наредном петогодишњем периоду.  
 
373. Средњошколска популација је избалансирана у односу на пол. Средњошколским 
образовањем, у посматраном периоду, обухваћен је 51% ученица и 49% ученика.50  
 

                                                           
47 У ове категорије спадају деца-избеглице или интерно расељена деца, која живе у колективним 
прихватилиштима. Испитивање  MICS 2000  открило је, на пример, да је укупна стопа похађања наставе 
код ове деце била 92,3% (у поређењу с националним просеком који износи 97,4%). До јуна 2001. године 
било је 28.900 избеглица и 16.900 интерно расељених лица, који су живели у колективним 
прихватилиштима. Ако је старосна структура ове групе слична националној структури , онда постоји 
приближно 5.000 деце основношколског узраста у колективним прихватилиштима; од ове деце вероватно 
чак њих 400 не похађа школу, (Свеобухватна анализа основног образовањ СРЈ, УНИЦЕФ, УНИЦЕФ, 
Београд, 2001, стр. 103). 
 
48 Табела бр.18 
49 Економска цена средњег образовања у Србији, Економски факултет, Научно-истраживачки центар, 
Београд, 2002, стр. 7. 
 
50 Табела бр.18 
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ОБУХВАТ УЧЕНИКА РЕДОВНИМ* СРЕДЊОШКОЛСКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ 
1991/2001 

Укупан обухват Обухват према полној структури 
Школска година  Укупно Ученици Мушкарци Жене 
1991/92  309.739 152.988 156.751 
 % 100.00 49.39 50.61 
1992/93  314.526 155.609 158.917 
 % 100.00 49.47 50.53 
1993/94  308.823 152.768 156.055 
 % 100.00 49.47 50.53 
1994/95  312.217 154.841 157.376 
 % 100.00 49.59 50.41 
1995/96  326.096 160.870 165.226 
 % 100.00 49.33 50.67 
1996/97  324.422 160.291 164.131 
 % 100.00 49.41 50.59 
1997/98  327.401 162.953 164.448 
 % 100.00 49.77 50.23 
1998/99  316.187 155.703 160.484 
 % 100.00 49.24 50.76 
1999/00  322.555 159.215 163.340 
 % 322.55 159.215 163.340 
2000/01  315.589 154.783 160.806 
 % 100.00 49.05 50.95 
Табела 18 
Извор: Статистички годишњаци Републичког завода за статистику 
* Ученици у редовним средњим школама, без података о ученицима у специјалним школама за одрасле 
 
 

• Више и високо образовање 
 
374. Подаци који се односе на обухват високошколским образовањем (вишим и 
високим) показују да је у претходној деценији дошло до значајног пораста студената. 
За разлику од основношколсе и средњошколске популације, овде је дошло до огромног 
пораста судентске популације. Овај пораст значајно се манифестује у другом 
петогодишњем периоду (1995/96 до 1999/2000). Школске 1995/96 долази до наглог 
повећања броја студената у односу на 1992/93, а ово повећање је најизразитије у 
школској 1999/2000.51 Упоређивањем броја обухваћених студената са бројем 
дипломираних студената у 1992/93 школској години ( обухваћени студенти: 136.241; 
дипломирани студенти: 16.636) и у 1999/2000 години (обухваћени студенти: 217.787; 
дипломирани студенти 16.226) види се да нагло повећање броја студената на вишим 
школама и факултетима не даје слику једне ефикасне академске ситуације у СРЈ.  
 
375. Један од значајних разлога за овакво стање у вишем и високом школству јесте 
недостатак радних места и немогућност запошљавања по звршетку средње школе што 
је и навело многе средњошколце да упишу факултет или вишу школу, и створило 
ситуацију у којој неки студенти стичу знања и развијају вештине, док други тек упразно 
троше време и раде на сивом тржишту, само фигурирајући као студенти.52 Нова 
образовна легилслатива утицала је на измену досадашење ситуације, што показује и 
стопа обухвата у школској 2000/2001, где је укупан број студената опао за 10,83% у 
односу на 2000 годину (са 217.787 у школској 1999/2000 на 194.198 у 2000/2001. 
години). 
 

                                                           
51 Табела бр. 19 
52 Храбра нова генерација - Млади у СРЈ, Чињенице и препоруке, Београдска канцеларија УНИЦЕФ-а, 
Београд, 2002, стр. 49. 
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376. Статистички подаци о заступљености полова показују да је око 53% жена и 47% 
мушкараца обухваћено вишим и високим образовањем; редовним студирањем 
обухваћено је око 53% жена и 47% мушкараца;стопа дипломираних студената показује 
да око 57% жена и 43% мушкараца заврши студије. 
 

Школска 
година 

Обухват студената вишим и 
високим образовањем 

Обухват студената редовним 
студирањем 

Школска 
година 

Дипломирани студенти 

 укупан број студената редовни студенти   
% Укупно Мушкарци Жене Укупно Мушкарци Жене  Укупно Мушкарци Жене

1991/92 127.046 60.422 66.624 99.219 48.399 50.820 1992 16.636 7.087 9.549
% 100.00 47.56 52.44 100.00 48.78 51.22  100.00 42.60 57.40

1992/93 136.241 63.769 72.472 104.732 50.391 54.341 1993 15.149 6.543 8.606
% 100.00 45.67 54.33 100.00 46.53 53.47  100.00 43.10 56.90

1993/94 134.909 61.607 73.302 98.898 46.022 52.876 1994 15.380 6.629 8.751
% 100.00 45.67 54.33 100.00 46.53 53.47  100.00 43.10 56.90

1994/95 137.467 63.001 74.466 98.607 46.440 52.167 1995 16.324 7.003 9.321
% 100.00 45.83 54.17 100.00 47.10 52.90  100.00 42.90 57.10

1995/96 152.709 71.436 81.273 101.512 48.863 52.649 1996 16.629 7.279 9.350
% 100.00 46.78 53.22 100.00 48.14 51.86  100.00 43.77 56.23

1996/97 165.593 76.453 89.140 101.144 47.762 53.382 1997 15.100 6.635 8.465
% 100.00 46.17 53.83 100.00 47.22 52.78  100.00 43.94 56.06

1997/98 182.209 84.036 98.173 105.537 49.429 56.108 1998 16.573 6.762 9.811
% 100.00 46.12 53.88 100.00 46.84 53.16  100.00 40.80 59.20

1998/99 197.202 92.365 104.837 107.444 50.839 56.605 1999 15.607 6.430 9.177
% 100.00 46.84 53.16 100.00 47.32 52.68  100.00 41.20 58.80

1999/00 217.787 102.395 115.392 109.187 52.628 56.559 2000 16.226 6.817 9.409
% 100.00 47.02 52.98 100.00 48.20 51.80  100.00 42.01 57.99

2000/01 194.198 89.785 104.413 72.992 33.469 39.523 2001 17.006 7.061 9.945
% 100.00 46.23 53.77 100.00 45.85 54.15  100.00 41.52 58.48
Табела 19 
Извор: Статистички годишњаци Републичког завода за статистику 
 
 
2. Образовање и васпитање ученика ометених у развоју 
 
377. У постојећим законима (Закон о основној школи и Закон о средњој школи) 
садржан је правни основ за законска решења која регулишу образовање деце ометене у 
развоју, односно деце с органски условљеним тешкоћама у развоју. Према Закону о 
основној школи,члан 84 у категорију деце ометене у развоју спадају: деца са телесним и 
чулним оштећењима (телесно инвалидна, слепа, слабовида, глува и наглува); ментално 
ометена(лако, умерено, теже и тешко) и вишеструко ометена у развоју(са две или више 
ометености, аутистичка и др). Утврђивање врсте и степена ометености у развоју врши 
се на основу предлога лекарске комисије (Закон о основној школи, члан 84 и Закон о 
средњој школи, члан 39). Децу прегледа Комисија за разврставање у добу када се 
припремају да упишу  основу школу, односно када се уписују у средњу школу. 
Решењем којим се одређује врста и степен ометености у развоју утврђује се здравствена 
способност детета за стицање основног образовања и васпитања и одређује врста школе 
коју ће дете уписати (Закон о основној школи, члан 85), односно врста и степен 
ометености у развоју и професионално усмеравање ученика (Закон о средњој школи, 
члан 39). Поновно утврђивање степена или врсте ометености у развоју може да се 
обави и у току стицања основног, односно средњег образовања и васпитања. Предлог за 
поновно утврђивање степена или врсте степена ометености могу да поднесу родитељи, 
школа или здравствена установа (чл.86 и 39).  
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378. Према Закону о основном образовању, деца ометена у развоју стичу образовање и 
васпитање у редовним школама (чл. 31 став 3, и 44 став 4), у специјалним основним 
школама (члан 91), специјалним одељењима при редовним основним школама, као и у 
болницама у периоду када се дете налази на лечењу. Што се тиче средњошколског 
образовања и васпитања, ученици стичу образовање у специјалним средњим школама 
(члан 15). Специјалне основне школе могу се оснивати са најмање осам одељења и 
могу обављати делатност предшколског, основног и средњег образовања и васипитања 
(исте врсте ометених у развоју, а у складу са законом, члан 91). Школа може да 
организује и смештај и исхрану  за децу предшколског узраста у дому ученика. 
Смештај и исхрана могу бити у виду дневног или сталног боравка (члан 91). Општина 
на чијој територији родитељ ученика има пребивалиште сноси трошкове превоза, 
исхране и смештаја ученика ако на подручју те општине нема одговарајуће школе (члан 
85).  
 
379. Републичким законима (Закон о основној школи, члан 92 и  Закон о средњој 
школи, члан 71) прецизирани су услови и критеријуми које наставници морају 
испуњавтати за рад са децом  ометеном у развоју. Разредну наставу од I до IV, односно 
од I до VIII разреда може да обавља наставник-дефектолог који има најмање 
одговарајућу вишу школску спрему. Предметну наставу од  V до VIII разреда основне 
школе, као и наставу у средњим школама, може да обавља наставник који има најмање 
одговарајућу вишу школску спрему за предмет из кога изводи образовно-васпитни рад 
и који је оспособљен на дефектолошком факултету за рад са ученицима ометеним у 
развоју. Програм оспособљавања за рад са ученицима ометеним у развоју доноси 
министар просвете, а полаже се на дефектолошком факултету.  
 
380. Према званичним подацима УНИЦЕФ-а53  наша законска регулатива, теоријски 
усклађена са међународним нормама није се у потпуности спроводиле у пракси. Један 
од индикатора јесте велико присуство ромске деце и деце из социјално угрожених 
породица у специјалним школама за лако ментално заосталу децу. Често су ромска 
деца "пограшно упућена у специјалне школе  због лоших резултата на тестовима које 
спроводи Комисија за категоризацију; ово је резултат недовољног знања језика, што 
поједине задатке из теста чини нејасним."54 Као основни узроци оваквог стања наводе 
се тешкоће стручне, организационе и методолошке природе, које имају за последицу 
грешке у процесу категоризације ове деце, као и њихово упућивање у специјалне 
школе. Процес категоризације углавном се ослања на IQ тест, не узимајући у обзир 
остале значајне индикаторе о спремности детета за полазак у школу, организациону 
прилагођеност, степен социјализације и социо-културне услове у породици.  
 
381. Процес категоризације дешава се сувише касно, односно у тренутку спремности за 
полазак у школу, тако да не узима у обзир многе тешкоће у учењу које захтевају рану и 
интезивну педагошку интервенцију. У прилог томе, говори и податак  да је само око 1% 
деце с посебним потребама обухваћено предшколским образовањем.55  
 
 
 

                                                           
53 Свеобухватна анализа основног  образовања у СРЈ, УНИЦЕФ, Уницеф, Београд, 2001. 
 
54 Према резултатима свобухватне анализе система основног образовања у СРЈ (УНИЦЕФ), "изузетно 
много ромске деце похађа специјалне школе. Не постоје званични статистички подаци о том питању, 
међутим неки подаци говоре да Роми чине 50-80% ове деце. Чак и деца Рома уписана у редовне школе 
често се касније преусмеравају у спцијалне школе зато што тешко успевају да испуне неопходне услове за 
останак  у  регуларној  школи...",  Ibidem, стр. 95. 
 
55  Ibidem, стр. 95. 
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382. Проблем у овој области представља и неравномерна регионална расподељеност 
специјалних школа. Наиме, велики број специјалних школа лоциран је у већим 
регионалним центрима- на пример, скоро половина специјализованих школа (одељења) 
централне Србије лоцирана је у Београду.56 Да би остала у свом породичном и 
социјалном окружењу, већина деце ометена у развоју, која живе у срединама без 
специјалних школа, похађају редовне школе, односно специјална одељења у редовним 
школама.  
 
383. Како би се отклониле тешкоће у процесу категоризације, Министарство просвете и 
спорта Републике Србије је, у првој фази законских промена, извршило измене и 
допуне законских регулатива које се односе на поступак разврставања деце ометене у 
развоју. Изменама закона  о основној школи ("Службени гласник Републике Србије", 
бр.  22/2002 )  утврђује се надлежност органа општине, односно града за поступање по 
жалби на решење о разврставању детета и дају се овлашћења Влади Републике Србије 
да утврди критеријуме и поступак разврставања деце ометене у развоју и начин рада 
лекарске комисије. У изменама и допунама прецизирани су критеријуми за избор 
Комисије- Комисију именује општинска, односно градска управа, на предлог 
здравствене установе са територије којој припада школа и чине је: лекар специјалиста 
из одговарајуће гране медицине, психолог, педагог, дефектолог одређене специјалности 
и социјални радник (члан 18).  
 
384. Планирано обједињавање надлежности за делатност предшколског васпитања и 
образовања у оквиру Минстарства просвете и спорта Републике Србије, омогућиће 
већу укљученост деце с посебним потребама у предшколски образовни систем, чиме ће 
се правовременим процесом категоризације омогућити благовремено откривање 
тешкоћа у учењу и предузимању интезивних педагошких интервенција.  
 
385. Током деведесетих година дошло је до повећања броја специјалних школа (у који 
су укључена и специјална одељења у оквиру редовних школа), а које је било 
најизраженије у школској 1997/98 години ( 228 специјалних основних и 44 средње 
школе) у односу на 1991/92 (1999 специјализованих основних и 31 средња школа). У 
наредним школским годинама (1998/99; 1999/2000; 2000/2001) смањен је број 
школа/специјалних одељења у односу на 1997/98 годину. Статистички подаци о 
ученицима у специјалним школама /одељењима показују да је, у посматраном периоду, 
дошло до смањења броја обухваћених ученика. Подаци који се односе на заступљеност 
полова у специјалним школама показују већу заступљеност мушке популације у односу 
на женску. 57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56 Ibidem, стр. 96. 
 
57 Табела бр. 20 
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Обухват ученика ометених у развоју основношколским и средњошколским образовањем 
 

ОСНОВНОШКОЛСКО  
ОБРАЗОВАЊЕ 

СРЕДЊОШКОЛСКО* 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 Укупан 
обухват 

Обухват према 
полној структури 

Укупан 
обухват 

Обухват према полној 
структури 

школска 
година 

укупно 
% 

ученици дечаци девојчице ученици дечаци девојчи
це 

1991/92 укупно 8.567 5.059 3.508 1.533 990 543 
 % 100.00 59.05 40.95 100.00 64.58 35.42 

1992/93 укупно 8.345 5.002 3.343 1.577 1.022 555 
 % 100.00 59.94 40.060 100.00 64.81 35.193 

1993/94 укупно 7.962 4.837 3.125 1.175 772 403 
 % 100.00 60.75 39.25 100.00 65.70 34.30 

1994/95 укупно 7.929 4.751 3.178 1.302 846 456 
 % 100.00 59.92 40.08 100.00 64.98 35.02 

1995/96 укупно 8.240 4.933 3.307 1.247 811 436 
 % 100.00 59.87 40.13 100.00 65.04 34.96 

1996/97 укупно 8.160 4.779 3.381 1.421 945 476 
 % 100.00 58.57 41.43 100.00 66.50 33.50 

1997/98 укупно 8.262 4.893 3.369 1.468 975 493 
 % 100.00 59.22 40.78 100.00 66.42 33.58 

1998/99 укупно 7.847 4.734 3.113 1.321 863 458 
 % 100.00 60.33 39.67 100.00 65.33 34.67 

1999/00 укупно 7.706 4.639 3.067 1.337 872 465 
 % 100.00 60.20 39.80 100.00 65.22 34.78 

2000/01 укупно 7.560 4.488 3.072 1.269 806 463 
 % 100.00 59.37 40.63 100.00 63.51 36.49 

Табела 20 
Извор: Статистички годишњаци Републичког завода за статистику 

• Ученици у редовним средњим школама без података о специјалним и школама за 
одрасле.  

 
 
3. Образовање и васпитање ученика - припадника националних мањина 
 
386. Образовање на језицима мањина, регулисано републичким законима о основном , 
средњем и високом образовању укључује следећа права: право на основно, средње, 
више и високо образовање на матерњем језику, право на уџбенике и специфична 
наставна средства за наставу на матерњем језику (државни издавачи су обавезни да 
штампају уџбенике на језицима свих националних мањина), правп на наставнике 
адекватно обучене за извођење наставе  на језицима националних мањина и на 
школе/одељења за наставу на језицима националних мањина. Наведеним правним 
одредбама пружа се могућност ученицима -представницима националних мањина да 
кроз образовни процес упознају и очувају историјски и социо-културни национални 
идентитет.  
 
 
 
 
 
 
 
387. У законима о основном и средњем образовању прописани су општи услови који су 
неопходни за реализацију наставног плана и програма на језицима националних 
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мањина. У члановима 5 оба закона прописиано је да се образовање на језицима 
националних мањина(или двојезично)58 може остварити ако се за упис у први разред 
пријави најмање 15 ученика-представника националне мањине. Исти закони 
дозвољавају извођење наставе на језику мањине, двојезично, чак и када је број 
уписаних ученика у одељењу мањи од 15, уколико се добије сагласност министра 
просвете и уколико постоје потребни педагошки услови. Министар просвете прописује 
начин двојезичног остваривања наставног плана и програма. Уколико се ученик 
определи за савлађивање наставног плана и програма на језику националне мањине, он 
мора, такође, да учи и српски језик према школском програму. Уколико се ученик -
представник националне мањине определи за савлађивање плана и програма на 
српском језику, њему ће се омогућити, уколико је заинтересован, факултативна настава 
(два пута недељно)на матерњем језику.  
 
388. Одредбама  члана 4. Закона о вишој школи  и члана 8.  Закона о универзитету 
пружа се могућност извођења наставе на вишој школи/факултету на језику националне 
мањине или на неком од светских језика, о чему одлуку доноси оснивач више школе, 
односно факултета. Ако оснивач није Република Србија, накнадну сагласност на ову 
одлуку даје Влада Републике Србије (када се ради о вишој школи), док је за факултет 
потребно прибавити претходну сагласност Владе Републике Србије. Члан 31. Закона о 
универзитету прописује као посебан услов за упис у прву годину студија, које се изводе 
на страном језику или језику националне мањине, знање језика на коме се настава 
изводи. Проверу знања језика обавља посебна комисија, на начин прописан статутом 
факултета, односно универзитета. Студент, уписан у прву годину студија на језику 
националне мањине или страном језику, може у ток даљег студирања да пређе на 
наставни план и програм студија које се изводе на српском језику.  
 
389. Уколико се настава изводи на језику националне мањине, школски списи и сви 
званични документи воде се, односно издају, на том језику. Закон прописује и опште 
услове за наставно особље. Учитељи морају имати диплому учитељског факултета, док 
наставници виших разреда основне и средње школе, поред професорских 
квалификација за одређени предмет, морају имати и сертификат о знању наставног 
језика. Уџбеници и приручници морају постојати и на језицима мањина. Државни 
издавачи уџбеника обавезни су да штампају уџбенике на свим језицима на којима се 
изводи настава. 
 
390. Образовање националних мањина изводи се на 7 језика националних мањина59: 
мађарски, румунски, русински, словачки, албански, бугарски и турски . Постоје 
значајне разлике у приступу и прихватању образовања међу наведеним националним 
мањинама. Социјално-економски развој средина насељених мањинским група на један 
је од важних фактора који утиче на различит приступ и прихват образовању. Војводина, 
економски најразвијенија област у Србији, чије већинско становништво чине Мађари, 
Словаци, Румуни и Русини, је и пример најдосленијег спровођења права на образовање 
националних мањина.60  
 

                                                           
58 Неки пердмети(национална група предета) се предаје на матерњем језику, а неки на српском . 
59 од 2002. године статус националне мањине добили су и Роми и Власи. 
60 Уставом и законима гарантована права националних мањина најдоследније се примењују у Војводини У 
овој покрајини су, на пример, поред српског језика, у службеној употреби и мађарски, словачки, румунски, 
русински и чешки језик. У 31 од укупно 45 општина у Војводини у службеној употреби је поред српског и 
мађарски језик, у 12 општина словачки, у 10 румунски, у шест русински и у једној чешки. Припадници 
мађарске, словачке, румунске и русинске националне мањине могу да се школују на свом матерњем језику 
од основне до високе школе, а  и то тако да задовољавају своје потребе у области  информисања  и културе. 
(Мањине у Србији, Хелсиншки одбор за људска права, Београд, 2000, стр. 17). 
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391. У оквиру Министарства за људска и мањинска права Србије и Црне Горе 
формиран је Секретаријат за ромску националну стратегију са циљем да помогне, 
надгледа, пружа консултације у поступку усвајања и спровођења "Стратегије за 
интеграцију и давање нових овлашћења Ромима".  
 
392. У оквиру ове стратегије наглашена је потреба примене антидискриминационих 
програма у програмима стручне обуке особља запосленог у јавним институцијама у 
циљу избегавања етничке дистанце и дискриминације у институцијама (укључујући 
центре за социјални рад и установе социјалне заштите).  
 
393. Процентуално, 34% деце у институцијама за децу без родитељског и породичног 
старања су припадници ромске националне мањине. Један од циљева стртегије 
Министарства за социјална питања Републике Србије је смањивање броја деце у 
институцијама, развијањем и унапређивањем хранитељства и усвојења, али и 
прижањем подршке природним породицама у циљу преузимања бриге о деци. 
 
394. Због лошег социо-економског положаја и различитог социо-културног порекла, 
велики број ромске деце норманих менталних способности бележи лош успех на тесту 
који морају да полажу пре уписа у основну школу. Чињеница да им тај тест није 
прилагођен и да није могуће искључити предрасуде и непознавање ромске културе при 
одлучивању пријемне комисије доводи до тога да се у многим случајевима ромска деца 
упућују у школе за децу са посебним потребама. 
 
395. Министарство просвете и спорта Републике Србије је у току реформе система 
образовања у коју су укључена и питања Рома.  Неколико међународних националних 
организација, са великим учешћем ромских невладиних организација израдило је и 
релаизовало неколико пројеката за побољшање полођаја Рома у образовном систему. 
Неки од ових програма постали су већ саставни део програм одобреног од стране 
Министарства посвете и спорта Републике Србије. 61 
 
 
Е)  Положај наставника у образовном систему 
 
396. Законским одредбама регулисани су, за сваки ниво образовања, услови које 
наставник треба да испуне да би радио у школи, односно факултету. Јединствена 
правна регулатива, прописана у свим образовним законима, односи се на обавезно 
универзитетско образовање које наставници  морају имати да би радили у школи, 
односно факултету. 
  
397. Наставници разредне наставе  (учитељи) који изводе наставу из свих наставних 
предмета у нижим разредима основне школе (од 1. до 4. разреда), изузев наставе 
страног језика коју изводи наставник предметне наставе, стичу универзитетско 
образовање на Учитељском факултету. До оснивања првих учитељских факултета 
(1999. године) наставници разредне наставе школовали су се на педагошким 
академијама које су трајале две године и нису биле у саставу универзитета. Предметне 
наставнике чине наставници виших разреда основношколског (од 5. до 8. разреда), 
средњошколског, вишег и високошколског нивоа. За разлику од предметних 
наставника у основној, средњој и вишој школи који за рад морају имати универзитетску 
диплому о завршеним основним студијама, универзитетски наставници имају и 
обавезно последипломско усавршавање.  
 
 
 
                                                           
61 Извор: "Нацрт стратегије за интеграцију и давање нових овлашћења Ромима" 
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398. Законом је предвиђено да сви носиоци универзитетских диплома могу да 
конкуришу за рад у настави. Основношколски и средњошколски предметни 
наставници, поред универзитетског образовања, морају у законском року (после годину 
или две рада у настави) да полажу државни испит, који се састоји из три дела: 
методички приступ наставном предмету, педагогија и психологија и школско 
законодавство. Стручни сарадник обавља  стручне послове у основној и средњој 
школи. Стручне послове у основној школи обављају школски педагог, школски 
психолог, социјални радник, дефектолог, библиотекар и медијатекар. Стручне послове 
у средњој школи обављају психолог, педагог, библиотекар, социјални и здравствени 
радник, програмер и андрагог (када се образују одрасли). Васпитачи у основној и 
средњој школи са домом ученика остварују васпитни рад са ученицима. 
 
399. Према подацима Тима за образовање и професионални развој наставника 
Министарства просвете и спорта Републике Србије, милион и шест стотина хиљада 
особа од укупне популације од 8,4 милиона становника укључено је у формални 
образовни систем. Има  око 100.000 наставника, од предшколских до универзитетских, 
укључујући и стучне сараднике (педагоге, психологе, библиотекаре, социјалне раднике, 
специјалне педагоге за децу с посебним потребама). Близу 55% од овог броја запослено 
је у образовном основном образовању, 27% су средњошколски наставници, 10% 
универзитетски, а око 8% су васпитачи. Предшколске установе имају око 18.150 
запослених, 48,5% њих су васпитачи, 16,6% су медицинско особље, а 39,9% су 
административно и друго особље.62  
 
400. Један од значајних проблема који се јавља у овој области јесте питање целовите 
теоријске и практичне припреме наставника за професионални рад у настави. Ово 
питање се може посматрати са аспекта нивоа заступљености практичне обуке за рад у 
образоавању на факултетима и универзитетима, и са аспекта законских регулатива које 
се односе на обавезно прерманентно стручно усавршавање у току рада. Анализом 
постојећих планова и програма факултета и универзитета у Србији утврђено је да на 
факултетима, осим учитељских и, донекле "наставничких факултета"63, не постоји 
равнотежа између академског образовања и  педагошког образовања за рад у настави. У 
систему универзитетског образовања учитељски факултети су једине високообразовне 
институције у којима се студенти (будући учитељи) целовито у теријском и практичном 
погледу припремају за професионални рад у настави. На свим осталим факултетима 
("наставним и ненаставним") план студија је, између наставе и струке, опредељен више 
за струку, а мање за наставу. 
 
401. Универзитетско образовање наставника на "наставничким и ненаставничким" 
факултетима је толико "програмоцентрично да не остаје времена ни за теоријско, а 
комоли практично упознавање различитих наставних модела, савремених облика 
организовања наставе и метода који омогућују пуни развој ученичког активитета. То је 
један од накрупнијих проблема целог система образовања наставника.64 С аспекта 
обавезе перманентног усавршавања наставника у току рада, законским одредбама (члан 
74. Закона о основној школи и члан 74. Закона о средњој школи) наставници, стручни 
сарадници и васпитачи су дужни да се стално усавршавају. Систем сталног 

                                                           
62 Квалитетно образовање за све-пут ка развијеном друштву, Министарство просвете и спорта Републике 
Србије, Београд, 2002, стр 208. 
 
63 Наставници који у основној и средњој школи предају поједине наставне предмете образују се на 
одговарајућим студијским групама филолошких, филозофских и природноматетамтичких факултета, затим 
на факултетима физичке културе, музичке, ликовне и примењене уметноси. Наведене групе факултета 
често се означавају изразом "наставнички факултети", што им, с обзиром на структуру њихових студијских 
програма, заступљеност теоријске и практичке обуке за рад у образовању, одговара само делимично. 
(Свеобухватна анализа основног образовања у СРЈ, УНИЦЕФ, Уницеф, Београд, 2001, стр. 71). 
64 Свеобухватна анализа основног образовања у СРЈ, УНИЦЕФ, Уницеф, Београд, 2001, стр. 73. 
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усавршавања, програм, начин, рокове и услове за полагање стручног испита, као дела 
стручног усавршавања, прописује Министарство просвете и спорта Републике Србије.  
 
402. Наведене законске одредбе о стучном усавршавању основношколских и 
средњошколских наставника нису добиле одговарајућу системску операционализацију 
кроз стварно, а не само нормативно или квазинормативно, обезбеђење оганизационих, 
кадровксих и материјалних услова, као ни кроз дефинисање нивоа, врста и других 
компоненти кумулативне динамике стручног усавршавања, које би корелирале са 
стажом проведеним у настави и аспирацијама за напредовање у наставничком звању, с 
правима у радном процесу, статусом у струци и с финансијким принадлежностима.65      
 
403. Једна од значајних активноси Министарства просвете и спорта Републике Србије у 
оквиру реформи образовања и професионалног развоја наставника јесу измене и допуне 
законских одредби које се односе на стручно усавршавање наставника. Увођење звања 
за наставнике и стучне сараднике извршено је допуном члана 74 Закона о основној 
школи и  члана 78 Закона о средњој школи. Овим допунама , поред прописаних звања 
које наставник стиче у торку рада, утврђена је и надлежност министра просвете за 
прописивање програма и начина организовања сталног стучног усавршавања, услова и 
поступака напредовања, стицање звања у току усавршавања и прописивање обрасца 
уверења о савладаном програму и могућност формирања регионалних центара за 
напредовање и стицање звања наставника.  
 
 
 
 

Члан 14. 
 
 

Обавезна и  бесплатна основна настава 
 
404. С обзиром да је у Уставу  СРЈ било загарантовано обавезно и бесплатно основно 
школовање, да то право још у ширем обиму гарантује Повеља о људским и мањинским 
правима и грађанским слободама, а да Устав  Републике Србије прописује и право на 
бесплатно школовање за лица која своје средње, више и високо образовање остварују 
кроз редовно школовање, упућује се на одговоре дате у члану 13. 
 
 

Члан 15. 
 
А) Право на учествовање у културном животу 
 

• Законска регулатива 
 
405. У СРЈ  област културе је у надлежности република чланица. За разлику од других 
области које по правилу имају један или мањи број основних закона, област културе 
има више тзв. основних закона. 
 
406. У Републици Србији Законом о делатностима од општег инереса у области културе 
("Службени гласник Републике Србије", бр.  49/92) се евидентирају 22 тачке из разних 
области културе од општег интереса за Републику. Поименично се помињу најважније 
установе културе, поједине културне делатности, односно делови делатности чије 
ширење подстиче Република, поједине културне манифестације, култура мањина, 
                                                           
65  Ibidem, стр. 73. 
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међународна културна сарадња, помоћ младим уметницима и  издавачка делатност за 
слепе. Остале делатности су препуштене приватној иницијативи, законима тржишта и 
интересном организовању (удружења грађана), културно-просветним организацијама 
мањина и етничких група, локалној самоуправи, спонзорству, донаторству и 
задужбинарству.  
 
 

• Мрежa установа културе - значајнe групацијe 
 
 
407. а) Република Србија има 123  музеја од којих су 49 комплексни (39,8%). 
Евидентирано је преко три милиона предмета, али је изложено само 115.000 (3,8%). У 
ову групацију спада и 47 архива са око 18 хиљада посебних фондова. Заштитом 
споменика културе, којих има 2.787, бави се 15 специјализованих завода са око 400 
запослених лица. У области заштите се налази 185 установа са преко 2.700 запослених. 
Матичне установе у овој области, односно установе које обављају стручни надзор над 
радом свих институција овог типа су: Народни музеј у Београду, Архив Србије и 
Републички завод за заштиту споменика културе. 
 
 б) Другу значајну групацију чине националне, библиотеке високошколских 
установа, специјалне и опште научне библиотеке. Република Србија има 464 оваквих 
библиотека: две националне библиотеке, 166 библиотека високошколских установа, 
297 специјалних библиотека и 10 опште научних библиотека. Све ове библиотеке 
располажу фондом од 10.631000 свезака. Широкој јавности је доступно 49 библиотека 
високошколских установа и 39 специјалних библиотека. Поред ових постоји и широка 
мрежа народних библиотека, укупно 904, у којима ради преко 1.500 радника, од којих 
су око 73% стручни  библиотекарски радници. Ове библиотеке располажу фондовима у 
којима се налази 14.724000 свезака. 
 
 в) Трећу групацију установа културе чине професионална позоришта. Према 
подацима из 1994/95 године, Србија има укупно 36 професионалних позоришта У ову 
групацију спадају и дечја позоришта којих укупно има 9. Позоришни живот у 
Републици Србији допуњују и 44 аматерска позоришта, од којих нека имају врло дугу 
традицију.  
 
 г) У Републици Србији постоје и музичке установе - филхармоније и оркестри 
којих има 16. Овоме треба додати и бројне хорове, мешовите или само женске.  Такође, 
постоје и бројна културно-уметничка  друштва, око 303. Ова друштва имају бројне 
секције -1724 и то: фолклорне -530, народних певача-290, инструменталне-197, 
рецитаторске-136, драмске-135. 
 
 д) Када су у питању биоскопи, треба напоменути да у Републици Србији има 
око 119 биоскопа. 
 
 ђ) У структури установа културе посебно место заузима и једна специфична 
групација , која се статистички води као народни и радички универзитети, али која је 
врло издиференциирана и која у свом саставу има једну савременију установу - дом 
културе или центар за културу. У Републици Србији има укупно 761 установа ове 
врсте. Најбројнији су домови културе - 379 (49%), а онда следе центри за културу-
133(17%) и народни универзитети -100 (13%). 
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408. Приватна иницијатива у култури  све више долази до изражаја - уз 
традиционално велики број приватних галерија, дошло је до оснивања неколико 
приватних дистибутерских и продуцентских кућа, а добар део издавачке продукције 
резултат је напора приватних издавачких кућа. Ипак, највидљивије присуство приватне 
иницијативе у култури је било у оснивању већег броја радио и ТВ станица, од којих су 
се неке гасиле у међувремену, а многе опстале и знатно повећале медијску културно-
забавну понуду. 
 
 

• Културне манифестације 
 
 
409. Поред институционалне културе у земљи постоји један стални ток који 
културном живот даје специфичне карактеристике. Током читаве године  одржавају се 
бројне смотре, организују фестивали, сусрети и сабори. По свом карактеру у 
организациом смислу, манифестације се могу сврстати у пет великих група: 
међународне,  државне,  републичке  покрајинске  и локалне. 
 
410. Међу културним манифестацијама које имају шири међународни значај су: 
Београдски интернационални театарски фестивал - БИТЕФ, Београдске музичке 
свечаности - БЕМУС , Међународни филмски фестивал - ФЕСТ, Сусрет деце Европе - 
Радост Европе. 
 

• Уметничка и струковна удружења 
 
411. У Републици Србији  има преко 60 уметничких и струковних удружења из области 
културе. Само уметничких удружења има 15, међу којима су најзначајнија : Удружење 
књижевника, Удружење књижених  преводилаца, Удружење ликовних уметника, 
Удружење примењених уметности и дизајнера, Удружење композитора, Удружење 
драмских умерника. Поред ових постоји и велики број стручњака и научних удружења 
међу којима су: Друштво историчара уметности, Андрагошко друштво, Етнолошко 
друштво, Филозофско друштво, Социолошко друштво, Славистичко друштво, Савез 
друштва историчара, Савез друштва психолога, Музејско друштво, Савез бибилотечких 
радника. 
 
 
Б) Културни живот и информисање на језицима националних мањина 
 
 

• Унапређивање  културног идентитета  мањинских заједиица 
 
 
412. У СРЈ о интересима мањинског становништва у области стваралаштва и културе 
бригу воде матице, заједнице и друштва народности које припремају програме и 
спроводе активности за очување и  унапређивање  народносног језика, књижевности, 
уметности, фолклора.   
 
413. Унапређивање културног иднетнитета и заштита културне баштине мањинских 
заједница је најразвијенији у Војводини. Поред професионалног позоришта на 
мађарском језику у Новом Саду, бројне су и аматерске позоришне дружине - словачке, 
румунске и русинске мањине на укупно девет позоришних сцена. Смотре фолклорних, 
књижевних и других културних манифестација и научних скупова на језицима мањина 
се организују сваке године. 
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414. На мађарском језику традиционални су лингвистички дани "Sarvaš Gabor", 
књижевни сустети "Sentelekijevi dani", песнички сусрети "Ferenc Feher" и смотре 
уметичких и фолклорних ансабала "Durindo" и "Đenđešbokreta", као и фестивали "Vive-
Vitakijevi dani" и "Zasviraj sviralo, zasviraj". 
 
415. Припадници словачке мањине, поред редовне смотре аматерских позоришних 
друштава, приређују "Zimske susrete slovakista" посвећене неговању и унапређењу 
књижевности на словачком језику и фестивал словачке музике и фолклора "Tancuj, 
tancuj". 
 
416. Припадници румунске народности у Војводини одржавјау књижевнс сусрете 
"Doktor Radu Flora", смотре фолклорних ансамбала и сусрете аматерских позоришта 
Румуна у Војводини. 
 
417. На русинском језику организују се слични годишњи сусрети позоришних, 
фолклорних и књижевних друштава, а садржајем се издвајају научни скупови 
посвећени русинским народносним школама и филолошким проблемима. 
 
418. Матица чешка - "Češka beseda", традиционално у Белој Цркви организује "Dani 
maskembala - Masopust". 
 
419. Такође, традиционалсни су и дани култуе које организују припадници мађарске, 
словачке и ромске националне мањине у Војводини, а пример добре праксе живота у 
мултикултурној средини представља "Dužjanica", више етно манифестација Хрвата, 
Буњеваца, Шокаца и Мађара којима се обележава крај жетве у севернобачком делу 
Војводине. 
 
420. У другим деловима Србије, настањеним припадницима националних мањина, 
делују њихова културна удружења која доприносе њиховој културној баштини. 
 
421. У Санџаку припадници бошњачке мањине организовани у неколико невладиних 
организација и удружења, настоје да заштите баштину регије која је део оријенталне и 
европске културне баштине. Малобројна уметничка и научна удружења, културно 
друштво "Preporod", "Sandzački intelektualni klub", "Matica Bošnjaka", делују на 
ревитализацији аутохтоних вредности Бошњака. 
 
 

• Заштита културне баштине мањинских заједница 
 
422. Материјална баштина  мањинских заједница је делом заштићена у националним, 
завичајним и регионалним музејима и легатима, али је добар део црквених и сакралних 
објеката остао изван домашаја друштвене заштите. Заштита културно-историјских 
споменика, међутим, није обезбеђена на адекватан начин. Чак и великим градовима, 
као што су Београд, Нови Сад, Ниш и у мултиетничким општинама попут Суботице 
или Новог Пазара су занемарени споменици који престављају аутентичне 
архитектонско-урбане целине. 
 
 

• Издавачка делатност 
 
423. Издавачка делатност на језицима мањина је поверена специјализованим 
издавачким кућама које су, све до средине прошле деценије, објављивале десетине 
налова годишње. На пример, "Forum" издавачка кућа која се бави издавачком 
делатношћу на језику мађарске мањине је од свог оснивања 1953. године до 1995. 
године објавила преко 2000 наслова. У  нешто скромнијем обиму објављују издавачке 
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куће "Култура" на словачком, "Libertatea" и "Tibiskus" на румунском, "Руске слово" на 
русинском, "Братство" на бугарском", "Romainterpress" на ромском језику. Поред ових 
постоје и друге издавачке куће које негују специјализоване библиотеке на мањинским 
језицима. 
 
424. У библиотечкој мрежи Војводине књиге на језицима народности су заступљене у 
складу са етничким саставом стновништва: 76.67% књига је на српском, 15.65% на 
мађарском, 1.12% на словачком, 1.04% на румунском и 0.22% на русинском језику. 
Што се тиче осталих делова земље, подаци о библиотечком фонду на језицима мањина 
нису ажурирани. 
 
425. Највећи део дневних и информативних листова на језицима националних мањина 
излази у Војводини где је регисторвано близу 150 новинских листова.  
 
426. На мађарском језику, поред дневног листа "Magyar Сzo", недељника "7 Nap", 
омладинског недељника "Kepes Ifjusag" и дечијих новина "Jo Pajtas" и "Mezekalacs" 
периодично излазе и часопис за културу, књижевност и уметност "Hid", часопис за 
научана и друштвена питања "Letuk", уметнички и критички часопис "Uj Simpozion", 
двојезични часопис на мађарском и српском за књижевност, уметност и културу 
"Orbis", стручни, периодични зборник "Hungarologiai kozlemenek". 
 
427. На словачком језику поред информативно-политичког недељника "Hlas L' udy" 
који садржи прилог за пољопривреднике "Pol' nohospodarske rozhl"ady" излазе и 
омладински лист "Vzlet", дечији "Zornička" и породични магазин "Rovina". 
 
428. На русинском језику излази информативно-политички лист "Ruske slovo", 
омладински лист "MAK" и дечји часопис "Zahradka" и часопис за књижевност и 
културу "Švetloc". 
 
429. На румунском језику излазе "Libertatea", информативно-политички недељник, 
листови за децу и омладину "Bucuria copiilor" и "Tinrea", часопис за културу и уметност 
"Lumina", стручни часописи "Tradita" и "Ogledalo". 
 
430. Штампа на ромском језику није развијена. Ипак, приватна издавачка кућа 
"Romainterpress" из Београда повремено штампа часопис "Romano lil", дечји лист 
"Čhavrikano lil" и стручни часопис "Romologija". Матица Ромска у Новом Саду издаје 
часопис за науку и културу "Alav e Romengo". 
 
431. Припадници бугарске националне мањине имају свој лист "Братство".  
 
432. Бошњаци, поред "Sandzačkih novina" и часопис "Has"  имају и ревију "Sandzak", 
књижевни часопис "Mak". Мешихат исламске заједнице Санџака издаје своје гласила 
"Glas Islama". 
  
 

• Електронски медији 
 
 
433. Електронски медији чије је оснивач држава, такође имају редакције на језицима 
националних мањина, а најразвијенија програмска и кадровска структура је 
установљена у РТВ Нови Сад у којој се традиционално емитује програм на мађарском 
словачком, ромском, румунском и русинском језику. Према програмском плану који су 
у 2001.години усвојили Програмска служба и Одељење за планирање програма и 
кординацију РТ Нови Сад, на мађарском језику се годишње емитује 865 телевизијских 



 
92 
 
 
 

емисија у трајању од 30.125 минута. Такође, поред целодневног програма на Радио 
Новом Саду, на мађарском језику радио програм емитују још 22 локалне радио станице. 
 
434. Емисије на словачком, румунском и русинском језику заступљене су у годишњој 
програмској шеми са по 13.260 минута од којих се свакодневно, осим у данима викенда 
емитује петнаестоминутна информативна емисија, недељно се емитују по две емисије 
културног и информативно-политичког садржаја, а једном месечно контакт програм у 
трајању од 90 минута. За припаднике ових националних мањина Радио Нови Сад 
емитује дневни четворочасовни програм. 
 
435. Припадници украјинске националне мањине имају тринаест емисија годишње са 
650 минута ТВ програма и једночасовни недељни радио програм. 
 
436. Хрватска редакција која је на РТ Нови Сад установљена у јулу 2001. године 
заузима хиљаду минута прграмске шеме или 20 емисија годишње. 
 
437. Емисије на ромском језику се емитују на целокупној мрежи РТВ Србије, као и на 
сателитској мрежи у трајању  од 90 минута месечно. У програмској шеми РТ Нови Сад 
програм на ромском језику је током године присутан са 372 емисије или 14. 760 
минута. Сваке недеље се емитује тристатридесет минута информативно-политичког, 
научно-образовног и забавног програма на ромском језику. Такође, свакодневно се 
емитује трочасовни радио програм у Новом Саду. Међутим у Радио Београду , иако 
Ромска редакција ради, већ дуже време се не емитује програм који је до пре неколико 
година био свакодневан у трајању од тридесет минута. 
 
438. На бугарском језику телевизијски програм емитује локална станица "Цариброд", а 
свакодневно се емитује и шесточасовни радијски програм. 
 
439. Бројне регионалне и локалне радио станице, такође емитују емисије на језицима 
мањина, с тим што оне уређивачку  концепцију и време емитовања усклађују са 
етничком структуром становништва. 
 
 
В) Научно истраживање и стваралачка делатност 
 
440. Сходно Закону о научноистраживачкој делатности Републике Србије ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 52/93) Влада Републике Србије је још 1994. године 
усвојила Политику научног и технолошког развоја Републике Србије ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 17/94). 
 
441. Основна орјентација  ове политике развоја је да научноистраживачки рад треба да 
буде заснован, првенствено на коришћењу домаћег, расположивог и новоствореног 
знања, као и бржег трансфера и распрострањења светских научних достигнућа. У том 
контексту су утврђени и основни циљеви које треба остврити применом ове политике: 
убрзање развоја науке, технологије и образовања ради подстицања привредног развоја ; 
очување постојећих научних могућности кроз увођење младих истраживача  и улагања 
која морају бити обезбеђена из више извора и непрекидно се повећавати 20% брже од 
раста друштвеног производа; појачавање многостране и двостране међународне научне 
и технолошке сарадње као битног чиниоца брже интеграције у светске процесе; 
вишедисциплинарно и програмско обједињавање и усмеравање фундаментаних, 
примењених и развојних истраживања ка сложеним пројектима; истраживање и 
рационално коришћење сопствених природних извора; обезбеђивање научне подлоге за 
разумевање насталих и усмеравање будућих економских, правних, политичких, 
демографских и других друштвених промена; утицање на стварање свести о потреби да 
се каквоћа и висок етички и еколошки стандарди уграђују у научне резултате, нове 
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технологије, производе  и све видове стваралаштва; изградња друштва које је усмерено 
ка иновацијама и отклањање несразмере у развоју научних области и дисциплина. 
 
442. Политиком научно-технолошког развоја обухваћен је програм међународно-
технолошке сарадње чија реализација подразумева стварање повољних услова за: 
међународну сардњу коју остварују академије наука и уметности, научни институти, 
универзитети, фирме, удружења и појединци, утврђивање земаља према интересима 
СРЈ за научно-технолошку сарадњу, усмеравање садржаја међународне сарадње 
првенствено за реализацију националних стратешких програма и обезбеђење дифузије 
итраживачких и других резултата остварених у међународној сарадњи за сваки предмет 
ове сарадње. 
 
443. У оквиру овог програма утврђени су приоритети у односу на сарадњу са системом 
UN: UNDP, UNEP, UNESCO, UNIDO, UNCTAD, ECE, FAO/WHO, међунаорндим 
организацијама: Међународни биро за тегове и мере (VPM), Међународна организација 
за стандардизацију (ISO), Међунаордна електротехничка комисија (IEC); регионалним 
организацијама; сарадња са пројектима у оквиру Оквирног комунитарног програма 
Комисије Европских заједница (COST), OECD, PHARE програм, и са билатералним 
партнерима NB. 
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ИНИЦИЈАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О ПРИМЕНИ МЕЂУНАРОДНОГ ПАКТА О 

ЕКОНОМСКИМ, СОЦИЈАЛНИМ И КУЛТУРНИМ 
ПРАВИМА  

У РЕПУБЛИЦИ   ЦРНОЈ ГОРИ  
ЗА ПЕРИОД ОД 1992-2002. ГОДИНЕ 
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Član 1  
Stav 1  

Crna Gora je demokratska, socijalna i ekološka država. Crna Gora je republika. Crna Gora je 
članica zjednice Srbije i Crne Gore. 
 Crna Gora je suverena u pitanjima koje nije prenijela u nadležnost zajednice Srbije i Crne 
Gore. Suverenost pripada gradjanima. Gradjani ostvaruju vlast neposredno i preko slobodno izabranih 
predstavnika. Gradjani Crne Gore su slobodni da odluče o političkom statusu države, nacionalnom 
uredjenju, političkom, ekonomskom i kulturnom razvoju. Sloboda odlučivanja o najvažnijim pitanjima 
vezanim za budućnost države je garantovana Ustavom Crne Gore.  

 Ustavom Crne Gore (član 2. stav 5.) se propisuje da se o promjenama 
državnog statusa, oblika vladavine i promjene granica ne može odlučivati bez 
prethodno sprovedenog referenduma. Ove ustavne odredbe su posebno razradjene 
Zakonom o referendumu Republike Crne Gore koji je usvojen februara 2001. godine. 
Zakon je uradjen u saradnji sa eksperatima OEBS-a.  Biro za demokratske institucije i 
ljudska  prava OEBS-a je više puta davao ekspertske analize predloženih rješenja i 
ukazivao na medjunarodne standarde koji važe u ovoj oblasti. Najveći dio sugestija i 
preporuka koje su predložili eksperti OEBS-a ugradjen je u postojeći Zakon o 
referendumu. 

Zakon o referendumu je bio predmet žučne političke rasprave kako u 
crnogorskoj Skupštini, tako i medju političkim partijama i političkim liderima, zbog 
činjenice da bi po ovom zakonu trebalo organizovati referendum o samostalnosti Crne 
Gore. Naročita pažnja je bila usmjerena na dva pitanja: 1) da li je potrebna 
kvalifikovana većina da bi referendum uspio (zakon je već predvidio da na 
referendum mora izaći 50% plus jedan upisani glasač i da za jednu opciju mora glasati 
više od polovine izašlih glasača da bi on uspio); 2) ko ima pravo glasa, odnosno da li 
pravo glasa na referenumu imaju i oni gradjani koji ne žive u Crnoj Gori i koji ne 
ispunjavaju tzv. Rezidencijalni  uslov i po tom uslovu nemaju pravo glasa ni na 
izborima. 

Eksperte i političke rasprave o postojećem Zakonu su dovele do inicijativa da se 
izradi novi Zakon. Na jednoj strani je bilo predloga da se potpuno izbriše bilo kakav 
preduslov koji se odnosi na kvalifikovanu većinu ( ovaj prijedlog je dala opoziciona 
Liberalna partija, orjetisana za nezavisnost Crne Gore), a na drugoj strani se insistiralo 
na velikom pragu koji je potreban da bi referendum uspio  - 75% od upisanih birača ili 
50% od upisanih u biracki spisak (ovo su predlagale opozicione partije koje su se 
protovile organizovanju referenduma – opoziciona koalicija «Za Jugoslaviju»). Kao i 
prvi put, eksperti OEBS-a su bili uključeni od samog početka u izradu novog Zakona. 
Tim povodom su izradili "Procjenu postojećeg Zakona o referendumu". Tim 
dokumentom je preporučeno da bi budući Zakon trebalo da odredi neku vrstu 
kvalifikovane većine koja mora biti ispunjena da bi referendum prošao (jedan od 
predloga je bio 55% od upisanih birača). Takodje, Dokument nije preporučio da pravo 
glasa na budućem referendumu imaju Crnogorci koji nemaju prijavljeno prebivalište u 
Republici, što je u skladu sa medjunarodnim standardima.  
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Nakon nekoliko rasprava u Skupštini donošenje novog Zakona o referendumu je 
odloženo, a potpisivanjem Beogradskog sporazuma, pitanje organizovanja 
referenduma o samostalnosti Crne Gore je odloženo najmanje za tri godine.  
 Ustav Republike Crne Gore (član 5.) takodje predvidja da se vlast u Crnoj Gori uredjuje po 
načelu podjele vlasti na zakonodavnu (vrši je Skupština), izvršnu (vrši je Vlada) i sudsku (vrše je 
sudovi).  
 Isti član odredjuje da Crnu Goru predstavlja predsjednik Republike, a ustavnost i zakonitost 
štiti Ustavni sud.  
 

Stav 2 
Crna Gora površine od 13.812 km2, dužine kopnenih granica 718 km  i 

morske obale od 218 km, predstavlja veoma interesantno područje po svom 
specifičnom prirodnom i od strane čovjeka stvorenom ambijentu, koji odlikuju brojne 
razlike nastale kao rezultat geološke građe, tektonike, spoljnih sila i rada čovjeka. 

Pod prirodnim resursima spadaju: vode (mora, jezera i rijeke); zemljište; mineralne sirovine 
(ugalj, treset, pijesak...); šume; biodiverzitet (biljni i životinjski svijet), pejzažna vrijednost; zaštićena 
područja prirode (rezervati prirode, nacionalni parkovi, spomenici prirode i parkovi prirode); i 
zaštićene biljne i životinjske vrste. 

U poslednjih deset godina nastavljen je trend povećanog iskorišćavanja 
prirodnih resursa kao što su šume, plodno zemljište, riblji fond, divljač, divlje biljne i 
životinjske vrste, koje se sakupljaju radi korišćenja u ishrani (pečurke), farmaciji, 
medicini (ljekovi), itd. 

Takodje je povećan pritisak na prirodne vrijednosti obalskog područja posebno od divlje 
gradnje  i pogoršanja u tretmanu otpadnih voda koje se neprečišćene ispuštaju u more. 

U procesu brze industrijalizacije cesto se ocuvanju zivotne sredine nije posvecivala dovoljna 
paznja, tako da su bile u najavi  ideje za izgradnju kapitalnih objekata koji bi imali ili bi mogli imati 
negativne posledice za životnu sredinu kao što su izgradnja hidroelektrana na rijeci Tari (zaštićena kao 
svjetski rezervat biosfere), rijeke Morače, Skadarskog jezera (zaštićeno ramsarsko područje). Sve ovo 
za posledicu može imati i sekundarne pojave kao što su erozija zemljišta, nestanak biljnog i 
životinjskog fonda odredjenih područja (šume, rijeke, jezera...), što u budućem periodu može dovesti 
do onemogućavanja ukupnog razvoja republike, a samim tim i do zadržavanja postojećeg stepena 
siromaštva.     

  
 

Stav 3  
Vlada Republike Crne Gore utvrđuje ekonomsku politiku za svaku godinu, na 

osnovu koje se utvrđuje i politika javne potrošnje.  
 Ukupan nivo javne potrošnje u 2003. godini planiran je u iznosu od 775,61 
mil. € što čini 55,4% bruto društvenog proizvoda Republike Crne Gore. Ukoliko se 
izuzmu međusobni transferi nosioca javne potjrošnje (budžeta i fondova) tada se 
učešće javne potrošnje svodi na manje od 50% društvenog bruto proizvoda. U 
strukturi javne potrošnje, na nivou Republike za 2003. godinu, najveće je učešće 
Državnog budžeta sa 55,61%, zatim Fonda penzijsko invalidskog osiguranja sa 
22,40%, Fonda zdravstva 20,30%, opština (loklane uprave) 7,90% i Zavoda za 
zapošljavanje sa 1,70%. 
            Zakonom o budžetu Republike Crne Gore za 2003. godinu, planirana su ukupna sredstva od 
431,45 mil.€, što čini oko 30% planiranog društvenog bruto proizvoda Republike. U okviru ukupno  
predviđenih sredstava u Budžetu za 2003. godinu, bezteretna davanja i socijalne benificije učestvuju sa 
34,64%.  

U okviru ove pozicije, predviđena su sredstva za socijalnu zaštitu, za finansiranje Univerziteta, 
Republičkom zavodu za zapošljavanje (pravo na novčanu naknadu za nezaposlena lica, zapošljavanje 
pripravnika, naknada za tehnološke viškove), Fondu zdravstva za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih lica, 
Fondu PIO, neprofitnim, humanitarnim i nevladinim organizacijama, sredstva za studentski standard, 
stipendije i stimulacije i dr.  
 U okviru sredstava za socijalnu zaštitu posebno su planirana sredstva za dječje dodatke, 
boračko-invalidsku zaštitu, materijalno obezbeđenje porodica, porodiljska odsustva, dodatak za tuđu 
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njegu i pomoć, ishrana štićenika u domovima, ishrana djece u predškolskim ustanovama, jednokratne 
socijalne pomoći, povlastice invalidnim licima, socijalno osiguranje sveštenika i druga socijalna prava, 
što ukupno čini oko 52 hiljade korisnika  ovih prava.  
 Budžetska potrošnja u 2003. godini u skladu sa postavljenim ciljevima ekonomske politike 
zasnivaće se na sljedećim principima: 
  -  uravnoteženost prihoda sa rashodima Budžeta; 

- urednog servisiranje Budžetom utvrđenih domaćih i inostranih  
obaveza; 

  -  racionalizacije rashoda i prilagođavanja potrošnje, realnim prihodima; 
  -  reformi državne uprave i racionalnijeg zapošljavanja; 
  -  daljoj reformi poreskog sistema i efikasnije naplate poreskih obaveza. 
 Ostali sektori javne potjrošnje (penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstvena zaštita i 
zdravstveno osiguranje i zapošljavanje) donose svoje budžete za svaku godinu u skladu sa zakonima 
koji regulišu pojedinačno ove oblasti. 

U okviru ovih budžetskih dokumenata u pojedinostima se određuju sredstva za ostvarenje 
konkretnih prava korisnika navedenih fondova. 
 

Član 2 
Stav 1 

Problem siromaštva, društvene marginalizacije i socijalne isključenosti pojedinih skupina 
predstavlja jedan od aktuelnih problema u svijetu uopšte. Svakako da je ovaj problem prisutan i kod nas 
kao posledica svih dešavanja u poslednjoj dekadi pa i više. Decembra 1999.godine Svjetska banka i 
Medjunarodni monetarni fond odobrili su novi pristup u smanjenju siromaštva u zemljama niskog 
dohotka, zasnovane na strategijama smanjenja siromaštva koje potiču upravo iz tih zemalja. Ove 
strategije se temelje na dva stuba: samopomoći unutar zemlje i podrške međunarodne zajednice. Cilj 
strategije je povećanje dobrobiti stanovništva što podrazumijeva unapređenje kvaliteta života a kroz 
stvaranje pretostavki za održivi socijalno-ekonomski razvoj zemlje. 

Osnovne karakteristike RCG u periodu izrade strategije su : 
- DP/ pc – 1262$ 
- Stopa nezaposlenosti – 15% 
- Prisustvo sive ekonomije 
- Nivo siromaštva – 1/ 4 stanovništva se nalazi u zoni siromaštva (linija  
   siromaštva 5O E ) 
- Broj izbjeglih i raseljenih lica: 43.000 ( 7% populacije ) 

 
Šta je do sada urađeno: 

Privremena verzija (I-PRSR ) je završena jula 2002.godine i prihvaćena od strane Svjetske 
banke i Medjunarodnog monetarnog fonda. Ovom verzijom je dat: 

-prikaz postojećeg stanja 
-pregled postojećih nivoa siromaštva 
-ključne elemente Strategije smanjenja siromaštva 

• makroekonomska stabilnost 
• suzbijanje sive ekonomije 
• razvoj preduzeća i tržišta rada 
• ciljane grupe za socijalnu pomoć 

-razvoj strategije treba da se odvija kroz: 
• konsultativni proces koji podrazumijeva učešće svih društvenih činilaca 
• stvaranje baze podataka (odsustvo relevantnih podataka i pokazatelja    predstavlja 

otežavajući faktor) 
• nadgledanje i napredak 

Za nosioca cjelokupnog procesa Vlada RCG je imenovala Ministarstvo rada i socijalnog 
staranja, a za koordinatora projekta ministra rada i socijalnog staranja.Vlada je takođe imenovala i 
Koordinaciono tijelo koje će nadgledati cjelokupni proces i koga sačinjavaju: ministri finanasija; 
zdravlja; prosvjete i nauke; poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva; sekretari sekretarijata za razvoj i 
informacije i direktor Agencije za razvoj. 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je imajuči u vidu preporuke WB  i iskustva susjednih 
zemalja u ovoj oblasti pripremilo organizacionu šemu svih učesnika u procesu izrade Strategije koja će 
se odvijati kroz: organizacioni proces, radno - istraživački proces i konsultativni proces. Kompletiranje 
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organizacione matrice ovog projekta podrazumijeva formiranje radnih grupa i radno-konsultativnih 
tijela. 

Ključni dio organizacionog procesa treba da realizuje novo tijelo pri Ministarstvu rada i 
socijalnog staranja tzv. Upravljačka jedinica koju će sačinjavati sektor koordinatori, prevodilac, PR 
menadžer, poslovni sekretar. 

Savjet projekta čine predstavnici svih uključenih u proces izrade Strategije: tijela Vlade, 
eksperti i predstavnici savjetodavnih odbora. 

Ekspertsku radnu grupu čine koordinatori pojedinih ekspertskih radnih grupa shodno 
oblastima za koje su zaduženi, a koje će sačinjavati osim eksperata i predstavnici resornih 
ministarstava. Shodno prioritetima formiraće se radne grupe za sledeće oblasti: obrazovanja, zdravstva, 
zapošljavanja, socijalne politike, ekonomskog i regionalnog razvoja, makroekonomske politike i 
ekologije. Svaka ekspertska radna grupa je u obavezi da ponudi pisani materijal koji će proći kroz dva 
konsultativana procesa. 

Proces izrade strategije podrazumijeva široko angažovanje različitih učesnika koji su 
predstavljeni preko šest savjetodavnih odbora koji će u izradu Srtategije biti uključeni kroz 
konsultativni proces. 

Principi na kojima će se temeljiti izrada Strategije su: 
-da je strategija proizvod cjelokupnog društva; 
-da je akcioni plan vođen iz zemlje – vizija sopstvenog razvoja; 
-da je proizvod participativnog procesa; 
-da omogućava integrisanje socijalnog – ekonomskog – ekološkog razvoja; 
-da posebnu pažnju posvećuje razvoju ljudskih potencijala; 
-da je cjelokupni proces transparentan; 
Iako je izrada Strategije proces koji se ostvaruje sopstvenim potencijalom nezaobilazna je 

podrška međunarodnih partnera – donatora među kojima su do sada prepoznati: WB, DFID, UNDP i 
druge UN agencije. 

Iskustva koja smo do sada stekli u izradi Strategije: 
-razvojne debate koje su vođene na teme: 

• institucije i siromaštvo 
• nova zaposlenost i siromaštvo 
• socijalna zaštita i siromaštvo 

- prisustvovanje Forumu o smanjenju siromaštva za Albaniju, Bosnu i      
Hercegovinu i SR Jugoslaviju, čiji se značaj ogleda u razmjeni iskustava 
zemalja koje su u različitim fazama izrade strategije. 

-Radna posjeta tima Bosne i Hercegovine Crnoj Gori 
-Radna posjeta UNDP-ovog konsultanta 

 Cijelu ovu dosadašnju fazu izrade Strategije možemo nazvati pripremnom fazom. 
Nakon kompletiranja radnih grupa pristupiće se fazi izrade strategije koja treba da 
započne prije svega definisanjem siromaštva, određivanjem ciljeva, strateških 
prioriteta... 

Prema sadašnjoj dinamici predviđeno je da cjelovita Strategija bude usvojena do sredine 
2003.godine.  
 

Stav 2 
Obaveza poštovanja ne-diskriminacije predviđena je Ustavom Republike Crne Gore, član 15, 

kojim je propisano da su “svi građani slobodni i jednaki bez obzira na bilo kakvu posebnost ili 
svojstvo”, čime je jasno izraženo opredjeljenje i data ustavna garancija potpune, najšire, zaštite od 
diskriminacije. Ovakavo opredjeljenje razrađeno je dalje kroz unutrašnje pravo. Krivičnim zakonom 
Republike Crne Gore, propisivanjem krivičnog djela povreda ravnopravnosti (član 43) kažnjivim je 
proglašena svaka radnja kojom se na osnovu razlike u pripadnosti nacionalnoj ili etničkoj grupi, rasi, 
vjeroispovijesti, političkom ili drugom ubjeđenju, polu, jeziku, obrazovanju ili društvenom položaju 
uskrate ili ograniče prava čovjeka i građanina utvrđena ustavom, zakonima, drugim propisima ili 
opštim aktima ili ratifikovanim međunarodnim ugovorima ili im na osnovu ove razlike daje povlastice 
ili pogodnosti. Zaprijećena kazna je zatvor od tri mjeseca do pet godine.  

Odredbe o ne-diskriminaciji primjenju se i na strance koji se nalaze na teritoriji Republike 
Crne Gore. Tako je npr., po pitanju zdravstvene zaštite, Odlukom o uslovima i načinu ostvarivanja 
zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravsrvenog osiguranja stranaca koji imaju prebivalište na 
teritoriji Republike, a nemaju zdravstvenu zaštitu ni po jednom osnovu («Sl. list RCG», br.2/91), član 
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2, propisano  da stranci koji se u Republici školuju ili stručno usavršavaju, kao i članovi njihove uže 
porodice koji sa njima žive, zatim, stranci koji imaju prebivalište a nemaju zdravstvenu zaštitu ni po 
kojem osnovu i članovi njihove uže porodice koji imaju prebivalište u Republici ostvaruju pravo na 
zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja u istom obimu u kojem ova prava 
ostvaruju članovi uže porodice osiguranika – građanina Republike Crne Gore.       
 
 
 
 
 
 

Član 3 
 

U Republici  Crnoj Gori važeći propisi, od Ustava, preko zakona, do 
podzakonskih akata, proklamuju ravnopravan tretman polova, tako da je sa formalne 
strane ravnopravnost uglavnom dobro regulisana u svim oblastima života i rada. Nije 
donijet poseban zakon o ravnopravnostii polova, nego je to pitanje inkorporirano kroz 
gotovo svu zakonodavnu regulativu.  

U odnosu na školovanje na svim nivoima  i zapošljavanje, svaka škola i svako 
radno mjesto je podjednako dostupno i ženama i muškarcima koji ispune propisane 
uslove. Medjutim, poslodavci se češće opredjeljuju za muškarce, a dešava se da žena, 
naročito mlada, bude odbijena zbog potencijalne mogućnosti da, zbog trudnoće i 
radjanje djece, bude odsutna sa posla neko vrijeme.  

Dakle, u propisima žene su idealno izjednačene u pravima i obavezama sa muškarcima, ali je 
u praksi stanje vrlo različito. Zašto? Odgovor je, dobrim dijelom, još uvijek jako tradicionalno i 
patrijarhalno vaspitanje i okruženje, običaji, navike i nedovoljna prosvijećenost i žena i društva u 
cjelini u smislu ostvarivanja prava - ljudskih prava, koja su i ženska i muška, ali koje žene daleko teže 
ostvaruju od muškaraca. Nije jednostavno, ni lako govoriti i pokretati pitanje položaja žena u Crnoj 
Gori, u kojoj je uticaj tradicije još uvijek veoma jak, u kojoj običaji sputavaju žene da se bave bilo čime 
do djecom i kućom, u kojoj, na žalost i danas, u nekim krajevima,roditelji ne dozvoljavaju 
djevojčicama nakon 11. ili 12 .godine života da se dalje školuju.     

Na IV svjetskoj Konferenciji žena u Pekingu, 1995.g.,usvojena je Platforma 
djelovanja, koja sadrži sveobuhvatan program jačanja položaja žena u svim 
područjima javnog i privatnog života i ostvarivanja njihovog ravnopravnog učešća u 
društvenom, ekonomskom, kulturnom i političkom odlučivanju. Sve zemlje 
potpisnice, uglavnom su, na osnovu Platforme, donijele svoje nacionalne planove. 
Kako SRJ nije potpisala ovaj dokument, to su po istom, uglavnom djelovale NVO i to 
parcijalno, uključujući se u pojedine inicijative ili samo u nekim segmentima, a u 
Crnoj Gori do sada nije donešen sličan dokument (akcioni plan) koji bi imao opšti 
karakter.  

U novoformiranoj Vladi Crne Gore (formiranoj poslije oktobarskih izbora), dva mjesta 
ministra je namjenjeno ženama (što čini 10%) Medjutim, na dužnostima sekretara i pomoćnica 
ministara ima ih oko 20% od ukupnog broja. Na najodgovornijim funkcijama u Skupštini ima 7 
parlamentarki,a nema ih na funkcijama predsjednica radnih tijela Vlade ili Skupštine. Do poslednjih 
parlamentarnih izbora, imali smo predsjednicu Skupštine RCG, a žena je bila predsjednica 
novoformiranog Odbora za ravnopravnost polova Skupštine RCG, koji je obrazovan u julu 
2001.godine. Trenutno, Crna Gora ima tri gradonačelnice (Budva, Nikšić i Bar). 

I pored nezadovoljavajuće zastupljenosti u vlasti, reakcije državnih organa i 
političkih partija na ova pitanja, u zadnje vrijeme su mnogo pozitivnije nego prije. Ne 
može se reći da se stanje bitno ili značajno promijenilo, ali smatramo da je od velike 
važnosti to što se o položaju žena, njihovim pravima u svim oblastima života i rada, 
posebno zastupljenosti na mjestima odlučivanja, sve više govori, a i u sredstvima 
javnog informisanja ove teme počinju da dobijaju « pravo glasa ». Svijest je najteže 
mijenjati, to je dugotrajan proces, pa ne treba očekivati značanije pomake na kratak 
rok.  
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Nažalost, u zadnjih deset teških godina, nijesmo imali posebnih istraživanja i preciznih 
podataka o položaju i zastupljenosti žena u Crnoj Gori, niti se tim pitanjem neko od državnih organa 
podrobnije bavio.  

Prema Statističkom godišnjaku 2001 Republičkog zavoda za statistiku:   
- o polnoj strukturi zaposlenih, najsvježiji podaci su od 31.12.1993.godine, i to: od ukupno 

129 005 zaposlenih, 52 001 su žene, medju kojima 6074 sa visokom školskom spremom, 
4335 sa višom, 17766 sa srednjom, 1495 sa nižom, zatim 868 visokokvalifikovanih, 
10895 kvalifikovanih, 1980 polukvalifikovanih i 8588 nekvalifikovanih; 

- prema popisu stanovništva iz 1991.godine, od ukupnog broja - 591269 , 299329 (50,6%) 
su žene, od 145741 aktivnog stanovništva, 91539 ( 38,6%) su žene, od 74531 lica sa 
ličnim primanjima, 35397 (47,5%) su žene, i od 279458 izdržavanih lica, 172393 (61,7%) 
su žene; 

- školske 1999/2000 godine od 77726 redovnih učenika osnovnih škola , 37762 su bile 
djevojčice, od 30756 redovnih učenika srednjih škola 15662 su bile učenice. 

 
U Zakonu o izboru dobornika i poslanika nije postojala predvidjena tzv. “ženska kvota”, pa je, 

na inicijativu jedne NVO, početkom 2001.godine u susret prijevremnim parlamentarnim izborima, od 
strane 4 političke partije, DPS, SDP,LSCG i DUA, potpisan Sporazum, kojim su se potpisinice 
obavezale da će nastojati – težiti da na njihovim poslaničkim listama, učešće žena na sljedećim 
parlamentarnim izborima bude 30%.  Treba naglasiti da su neke političke partije, i prije potpisivanja 
ovog Sporazuma, već imale u svojim partijskim dokumentima norme o” ženskim kvotama".  Rezultat 
ove inicijaive je bilo povećanje broja žena u parlamentu za gotovo 100%, odnosno sa oko 5% u 
prethodnom sazivu na oko 10% u novom.  

U pravosudnim organima imamo nešto bolju zastupljenost žena, pogotovo na 
nižim instancama ( osnovni sudovi preko 60%). U Višim sudovima (Podgorica i 
Bijelo Polje) procenat žena sudija je 42%, a u Vrhovnom sudu oko 26%.  

U Crnoj Gori postoji oko 30 NVO koje se bave pitanjima od značaja za žene, bilo da se radi o 
ekonomskom ili političkom osnaženju, bilo o pomoći u slučaju nasilja, podsticanju preduzetništva, i dr. 
U izdanju jedne NVO izlazi časopis «Iva», a druga NVO izdaje Bilten . 

Vlada, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, za projekte  iz civilnog sektora, iz 
Budžeta Republike izdvaja odredjena sredstva, u odnosu na broj NVO i projekata. Iz tih sredstava 
finansiran i jedan broj projekata ženskih nevladinih organizacija. 

Od osnivanja Radne grupe za jednakost polova Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, 
novembra 1999.g., žene Crne Gore predstavljaju dvije predstavnice NVO i koordinatorka za pitanja 
ravnopravnosti polova Vlade RCG, imenovana upravo radi učešća Vlade u pomenutoj grupi. 
Imenovanje vladinog koordinatora za ravnopravnost polova i učešće u radu pomenute radne grupe, te 
predlaganje projekta Vlade R Crne Gore za ustanovljenje vladinog mehanizma za ravnopravnost 
polova, kao i osnivanje Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova, govori o ozbiljnoj namjeri 
Vlade R. Crne Gore da prihvati i implementira medjunarodne standarde u ovoj oblasti. 

 Značajno je istaći nekoliko projekata – regionalnih inicijativa, koji su realizovani u Crnoj 
Gori uz podršku Radne grupe Pakta stabilnosti za jednakost polova: dva projekta  «Ženska prava-
ljudska prava» i « Žene u politici» su inicirale crnogorske NVO, a treći Mehanizam za ravnopravnost 
polova, inicirala je Vlada. Prva dva projekta su realizovana, a projekat «Žene u politici» zapravo «Žene 
to mogu»  dobio je nadgradnju kroz « Žene to mogu II», koji je bio fokusiran na posebnu obuku žena iz 
političkih partija i organizovan za zainteresovane članice svih parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori. 
Projekat “Ljudska prava-Ženska prava” je rezultirao predlaganjem izmjena zakona o izboru odbornika i 
poslanika u smislu propisivanja obaveznog učešća od 20% žena u parlamentu i na svim nivoima 
odlučivanja u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti (prvobitno je bilo predloženo 30% ). Vladin 
projekat, zbog kašnjenja sa uplatom sredstava, parlamentarnih izbora i konstituisanja vlade, još nije 
ralizovan.  

Kroz Pakt stabilnosti je realizovan i projekat «Zaštita žrtava trgovine ljudima u Crnoj Gori», 
koji se ralizuje uz učešće Vlade, NVO i medjunarodnih organizacija i koordinaciju OEBS-a, kao i 
činjenicu da je Vlada usvojila Nacionalni plan aktivnosti za borbu protiv trgovine ljudima. Ove godine 
relizovao se još jedan regionalni projekat preko Pakta stabilnosti «Uloga žena Jugoistočne Evrope u 
sprječavanju i rješavanju konflikata i vodjenju dijaloga nakon konflikata». 

Na kraju treba pomenuti i inicijativu za osnivanje ženske mreže Crne Gore, koja još uvijek 
nije realizovana, a potekla je iz potrebe i shvatanja da je povezivanje nužno.  
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Član 4 
Crna Gora, kao republika članica SR Jugoslavije (sada drzavna zajednica Srbija i Crna Gora), 

potpisnica je Pakta o ekonomskim, socijalnim i kultrurnim pravima.  
U skladu sa članom 16. stav 2. Ustava SRJ koji propisuje  da «medjunarodni ugovori koji su 

potvrđeni i objavljeni u skladu sa ustavom i opšteprihvaćena pravila  međunarodnog prava sastavni  su 
deo unutrašnjeg  pravnog poretka« to pravila ovog Pakta predstavljaju unutrašnje pravo Crne Gore i ni 
u jednoj odredbi nisu u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom.  
 
 
 

Član 5 
Stav 1   i Stav 2 
Crna Gora, kao republika članica SR Jugoslavije (sada Unije Srbija i Crna Gora), potpisnica je 

Pakta o ekonomsko, socijalnim i kulturnim pravima.  
U skladu sa članom 16. stav 2. Ustava SRJ koji propisuje  da «medjunarodni ugovori koji su 

potvrđeni i objavljeni u skladu sa ustavom i opšteprihvaćena pravila  međunarodnog prava sastavni  su 
deo unutrašnjeg  pravnog poretka« to pravila ovog Pakta predstavljaju unutrašnje pravo Crne Gore i ni 
u jednoj odredbi nisu u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom.  

 
Član 6 

Stav 1 
Polazeći od principa humanog društva ustavno je i zakonsko opredjeljenje u 

Republici Crnoj Gori, da svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i 
zapošljavanja, na pravične i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme 
nezaposlenosti. 

Invalidnim licima se jamči posebna zaštita. 
Jamči se pravo svojine, sloboda privređivanja i sloboda preduzetništva. 
Zabranjen je svaki akt i radnja kojim se stvara ili podstiče monopolski položaj i sprečava 

tržišno privređvanje. 
Zaposleni u ostvarivanju prava po osnovu rada su jednaki bez obzira na nacinalnu pripadnost, 

rasu, pol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, obrazovanje, socijalno porijeklo, imovno stanje i 
drugo lično svojstvo. Poslodavac je dužan da poštuje prava i jednakost zaposlenog u zaštiti prava , kao i 
njegovu privatnost i dostojanstvo. 

Stranac u našoj zemlji ima slobode, prava i dužnosti utvrđene Ustavom, posebnim zakonom i 
međunarodnim ugovorima. Stoga se strani državljanin i lice bez državljanstva u našoj zemlji može 
zaposliti pod uslovima utvrđenim posebnim zakonom i međunarodnim konvencijama. 
 
Stav 2  

Naša zemlja je prihvatila brojne konvencije MOR-a pa i Konvenciju br. 122 o 
politici zapošljavanja, i Konvenciju br.111 o diskriminaciji u pogledu zapošljavanja i 
zanimanja. 

Proces društveno-ekonomske tranzicije, započet 90-tih godina kroz mjere 
prilagođavanja načina privređivanja primjerenih tržišnim uslovima,  inteziviran kroz 
upravljačku i svojinsku transvormaciju privrede, predstavlja po svom karakteru, 
obimu, dinamici i intezitetu, radikalne promjene na ukupnom privredno-sistemskom i 
socio-ekonomskom planu pa i na oblast zapošljavanja. Mjere i aktivnosti koje su se 
preduzimale u tom periodu nijesu mogle biti adekvatno sprovođene bez stvaranja 
novih normativnih pretpostavki reformskog karaktera. 

U tom smislu pripremljen je paket novih propisa iz oblasti radnog 
zakonodavstva i zapošljavanja, od kojih je Zakon o zapošljavanju usvojen u januaru 
mjesecu 2002. godine i radi se na njegovoj inmplementaciji. Predlog zakona o radu je 
u skupštinskoj proceduri za usvajanje, a Nacrt zakona o štrajku se nalazi u fazi 
predhodne rasprave sa socijalnim partnerima. 

Instrumenti politike tržišta rada odnose se na mjere u okviru posredovanja, 
profesionalnog savjetovanja, stručnog obrazovanja, profesionalne orjentacije za 
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uključivanje u proces rada imajući u vidu fleksibilne oblike zapošljavanja kao 
podsticaj za otvaranje novih radnih mjesta. Politika tržišta rada je tačka gdje se 
dodiruju socijalna i tržišna problematika koja služi zajedničkom cilju, iz koje se 
izvodi aktivna i pasivna politika zapošljavanja. 

Novim  Zakonom o zapošljavanju je jasno razgraničena pasivna politika 
zapošljavanja od aktivne i njome se obezbjeđuje socijalna sigurnost za vrijeme 
čekanja na zaposlenje. 

Aktivna politika zapošljavanja podrazumijeva razne mjere podsticanja 
zapošljavanja, obrazovanja, stručnog usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije 
radi uključivanja u proces rada, naročito starijih radnika koji zbog trasformacije i 
privatizacije privatne svojine postaju tehno-ekonomski viškovi. Isto tako, u razne 
mjere za podsticaj zapošljavanja spadaju: participacija kod otvaranja novih radnih 
mjesta, stručna rehabilitacija lica sa umanjenom radnom sposobnošću, zaštita starije 
kategorije lica, koja su ostala bez posla a nalaze se na evidenciji nezaposlenih do 
zaposlenja ili do sticanja uslova za penziju, kao i pomoć u određenim oblastima 
privrede da bi se proces rada održao tokom cijele godine.   

Neophodno je istaći da je implementacija novog Zakona o zapošljavanju 
otežana zbog toga što se još uvijek nije usvojio novi Zakon o radu koji je takođe 
koncipiran na reformskim osnovama.  

Međutim, i pored niza otežavajućih okolnosti složenost i značaj rješavanja 
problema nezaposlenosti u Crnoj Gori u poslednjih nekoliko godina, institucionalno 
zahtijeva da Republika preko svojih nadležnih institucija, a posebno preko Zavoda za 
zapošljavanje Crne Gore preduzima značajne mjere i aktivnosti putem programskih 
sadržaja koji donekle utiću na smanjenja broja nezaposlenih. Tako se: na evidenciji 
Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u 2001. godini prosječno nalazilo 81.468 
nezaposlenih lica što je za 2.597 ili 3,3 % manje u odnosu na predhodnu godinu. 

S tim u vezi težište aktivnosti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u zadnjih 
nekoliko godina bilo je usmjereno na realizaciju “Programa za kontinuirano 
stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori”.  

Cilj Programa je dodjela kredita po podnijetim zahtjevima licima koja se 
nalaze na evidenciji nezaposlenih radi stimulisanja zapošljavanja preko instituta 
samozapošljavanja. Od ukupnog broja prihvaćenih programa 52% se odnosi na oblast 
poljoprivrede, 17% na oblast zanatstva i ličnih usluga, 10% na oblast trgovine i 9% na 
oblast industrije i rudarstva. Na taj način je predviđeno otvaranje oko 4.439 novih 
radnih mjesta. Od ukupnog broja pozitivno ocijenjenih projekata (6.353 projekta) na 
žene se odnosi 44,2% , što je značajno s obzirom da se u zemljama centralne i Istočne 
Evrope, koje su u tranziciji, taj procenat  kreće na oko 28%.  

Isto tako, ostvareni su pozitivni rezultati u oblasti pripreme za zapošljavanje, 
odnosno unapređivanje kvaliteta ponude radne snage prilagođene traženju radne snage 
na tržištu rada. Priprema za nova zapošljavanja se uglavnom vrši preko raznih 
programa (obuka, dokvalifikacija, prekvalifikacija ili specijalizacija – iz 
metaloprerade, zanatstva, poljoprivrede, informatike, stranih jezika, ugostiteljsko-
turističke struke i dr. Na ovakav način se prosječno godišnje obuhvata oko 1.500 
nezaposlenih lica ili zaposlenih (tehno-ekonomski viškovi). 

Saglasno propisima o radnim odnosima posredstvom Zavoda za zapošljavanje 
se vrši oglašavanje slobodnih radnih mjesta, da bi se izbjegla zloupotreba prilikom 
zapošljavanja i dala mogućnost svakom zainteresovanom licu koje se nalazi na 
evidenciji Zavoda za zapošljavanje   da se zaposli, prema stepenu njegove školske 
spreme, i na taj način    izbjegla diskriminacija određenih zanimanja.       
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Usled znatno velikog priliva radne snage na evidenciji Zavoda za 
zapošljavanje, koji dolaze zbog transformacije privrednih subjekata tkz. “stečajci”, 
ravnoteža ponude i potražnje radne snage na tržištu rada je prilično poremećena. Za 
oko 300 vrsta zanimanja, za kojima poslodavci oglašavaju potrebu, na evidenciji 
nezaposlenih su deficitarna, a  oko 400 vrsta zanimanja, ako se nalaze na evidenciji 
nezaposlenih, nijesu potrebna u novoj strukturi privreživanja.  

Posmatrano po stepenima stručne spreme pojavljuje se kao deficit 
odgovarajuće radne snage oko 115 vrsta zanimanja. Stoga je neophodno, kako bi se 
napravila ravnoteža u ponudi i potražnji radne snage napraviti veći napor preko 
obrazovnih institucija u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, putem odgovarajućih 
programa u školovanju mladih stručnih kadrova i preorjentaciji već “školovanih 
kadrova”, koji dolaze iz sistema rada (tehnološki višak) prema potrebama tržišta rada. 

Na nivou Republike regionalno, odnosno po pojedinim oblastima rada, do 
sada nijesu obavljana dublja i svestranija istraživanja o projekciji potreba za radnom 
snagom za neki realno duži period (7-10 godina), na osnovu kojeg bi se sa većim 
stepenom sigurnosti mogla kreirati dugoročna politika zapošljavanja i dinamika 
njenog prilagođavanja budućim potrebama tržišta rada. Ovo naročito zbog toga što se 
u uslovima nesigurnih evidencija o stvarnom stanju zaposlenosti i nezaposlenosti, 
prije svega, zbog velikog prisustva “rada na crno”, ne mogu  dati sigurne, a posebno 
ne dugoročne procjene o ponudi i potražnji, odnosno budućih deficita ili suficita 
određene vrste zanimanja. U tom cilju u okviru Zavoda formiran je Centar za razvoj 
ljudskih resursa, koji će se baviti, između ostalog, i dugoročnim istraživanjima i 
projekcijama iz oblasti tržišta rada. 

Formirana je Nacionalna Opservatorija (Agencija) koja prati i analitički 
sagledava stanje u oblasti tržišta rada saglasno međunarodno prihvaćenim 
standardima u toj oblasti. 

U nekoliko zadnjih godina intezivno se radi na radno-stručnom 
osposobljavanju u Zavodu, odnosno novom metodološkom pristupu koristeći iskustva 
zemalja sa razvijenim tržištem rada, a naročito na osavremenjavanju i uspostavljanju 
jedinstvenog informacionog sistema i evidencija u oblasti tržišta rada. 

Neophodno je istaći i neke nepovoljne okolnosti i ograničenja u rešavanju 
problema nezaposlenosti, a to su: 

- neizvjesnost u pogledu inteziteta i dinamike tranzicionih promjena na relativno 
duži rok ; 

- nedostatak dugoročnih i strateških makroekonomskih istraživanja, i nedostatak 
stručnog kadra koji bi se bavio ovom problematikom, kao i nedovoljna 
institucionalna razvijenost u rješavanju ove problematike, kako na 
republičkom tako i na regionalnom nivou; 

- nerazvijeno socijalno partnerstvo u rješavanju aktuelnih socio-ekonomskih 
problema; 

- nedorečena i nepotpuna normativna regulativa, kojom je uređena ova 
problematika, koja je relativno dugo ostala nepromijenjena i s kojom se nije 
moglo na pravi način pratiti praksa u rješavanju problema iz ove oblasti; 

- veliki broj tehno-ekonomskih viškova i nerealna očekivanja kod gotovo svih 
poslodavaca da ih država u cjelini i u kraćem roku riješi; 

- velika nelikvidnost i očekivani veliki broj stečajeva u privredi idr. 
                          Poseban osvrt u ovoj oblasti zaslužuje “rad na crno” u zoni “sive 
ekonomije”, koji je jedan od aktuelnih i složenih problema i koji što hitnije treba 
rešavati u okviru realizacije ”Programa suzbijanja sive ekonomije”. Iako je u 
određenoj mjeri takav rad i ranije bio prisutan, po svom intezitetu, pojavnim oblicima 
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i posledicama koje izaziva posebno je došao do izražaja u proteklih 10-tak godina 
tranzicionog perioda. Nema preciznih podataka o broju neregistrovanih radno 
angažovanih lica u Crnoj Gori, odnosno o obimu “rada na crno” u zoni  “sive 
ekonomije”, niti je u tom cilju do sada obavljeno neko potpunije istraživanje, kroz 
koje bi se dobili neki relevantni podaci o prisutnosti te pojave. 

U zoni “sive ekonomije” rade uglavnom lica koja su van zvaničnih evidencija 
o zaposlenim i nezaposlenim licima (zaposleni koji se duže nalaze na prinudnim 
odmorima, penzioneri, izbjegla i raseljena lica), kao i neka lica koja se nalaze na 
evidenciji nezaposlenih, a koja ne ostvaruju pravo na naknadu od nezaposlenosti, a 
radi se uglavnom o mla|im licima od 20-30 godina starosti.   

 
Član 7 

Stav 1a  
Jedno od osnovnih prava iz radnog odnosa je pravo na zaradu, koja se utvrđuje 

u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.      
Zarada je pravedna ako odgovara vrijednosti odgovarajućeg rada. Rad se 

vrednuje u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom pri čemu se obično koriste 
sljedeći elementi: cijena rada, radni učinak i vrijeme provedeno na radu. Dakle, cijena 
rada utvrđena je kolektivnim ugovorom za poslove određenog radnog mjesta i 
ostvarenog učinka po osnovu normativa, standarda i drugih kvaliteta i mjerila na 
osnovu kojih se mjere rezultati rada. Najniža cijena rada (minimalna zarada) za puno 
radno vrijeme, odnosno po radnom času i normalan učinak rada ne može biti niža od 
cijene rada za najjednostavnije poslove, koja je utvrđena  

Opštim kolektivnim ugovorom, na način i po postupku predviđenim 
Metodologijom za utvrđivanje najniže cijene rada, koja čini sastavni dio Kolektivnog 
ugovora. 

Najniža cijena rada (minimalna zarada) utvrđuje se na osnovu odgovarajućih 
elemenata kao što su: potrebe zaposlenih i njihovih porodica, opšti nivo zarada, 
troškovi života i relevantni nivo životnog standarda i drugih socijalnih grupa, kao i 
ekonomski faktori. 

Minimalnu zaradu za svaki mjesec utvrđuje pregovarački tim na tripartitnoj 
osnovi, sastavljen od predstavnika Vlade Republike Crne Gore, Privredne komore i 
Saveza Samostalnih sindikata Crne Gore.  

Osnovna cijena rada se utvrđuje tako što se najniža cijena rada (minimalna 
zarada) za najjednostavniji rad množi odgovarajućm koeficijentima razvrstanim po 
grupama poslova koji se obrazuju zavisno od stepena struče spreme. Cijena radnog 
mjesta se utvrđuje kolektivnim ugovorom kod poslodavca (član 75. stav 1. Zakona o 
osnovama radnih odnosa), na osnovu cijene rada za najjednostavniji rad i osnovne 
cijene rada određene prema stepenu stručne spreme, zavisno od složenosti poslova, 
odgovornosti i uslova rada i ona ne može biti biti niža od cijene rada propisane 
Opštim, odnosno granskim kolektivnim ugovorom. Izuzetno, u slučaju poremećaja u 
poslovanju poslodavca može se ugovoriti, odnosno utvrditi cijena rada do 20% niže 
od osnova utvrđenih kolektivnim ugovorom. 

Osnovna svrha utvrđivanja minimalne zarade je potreba da se zaposlenima 
pruži minimum socijalne i materijalne zaštite kako pojedinca, tako i njegove porodice.     

Minimalna zarada utvrđena na naprijed izloženi način, odnosi se na sve 
zaposlene kako u privredi tako i u vanprivredi.  

Nivo održavanja utvrđene minimalne zarade, prije svega, zavisi od određenih 
ekonomskih pokazatelja, odnosno od mogućnosti poslodavca da isplati određeni nivo 
zarada, a koje zavise od: rezultata postignutih u industrijskoj proizvodnji u poslednja 
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tri mjeseca upoređenih sa postignutom proizvodnjom iz predhodna tri mjeseca i od 
mogućnosti poslodavca da redovno isplaćuje određeni nivo zarada za sve zaposlene. 

Osnovni preduslovi na osnovu kojih se stiče mogućnost za povećanje 
minimalne zarade su: da su troškovi života, koji čine minimum egzistencije 
četvoročlane porodice porasli za više od 5%, da su kretanja u oblasti industrijske 
proizvodnje pozitivna i da mogućnost  poslodavca da redovno isplaćuje utvrđeni nivo 
zarada prate pozitivna kretanja.         

Međutim, ukoliko se desi da je poslovanje kod poslodavca za određeni period 
u insolventnom trendu i zaposlenima nije bilo moguće isplatiti redovnu zaradu, 
zaposleni ima pravo na garantovanu zaradu, koja iznosi 65% od utvrđene najniže 
cijene rada za određeni mjesec, saglasno Uredbi o zaradama, naknadama i drugim 
primanjima zaposlenih u Republici Crnoj Gori. 

Odluku o isplati garantovane zarade donosi nadležni organ kod poslodavca i 
ona se može isplaćivati najduže tri mjeseca u jednoj kalendarskoj godini. Kada 
nastupi poremećaj u poslovanju pa je zbog toga neophodno donijeti odluku o isplati 
garantovanih zarada obavezno se u tom postupku uključuje sindikat. U praksi se 
pokazalo da je u zadnjih nekoliko godina izuzetno teška situacija u poslovanju kod 
poslodavaca u privredi Republike (sankcije, rat u okruženju i dr.), te se stoga 
pojavljuje konstantna nelikvidnost i dolazi do kašnjenja isplata kako redovnih tako i 
garantovanih zarada, i po nekoliko mjeseci. Iz tih razloga se događa da, ako je 
neophodna potreba da isplata garantovanih zarada traje duže od tri mjeseca 
poslodavac mora dobiti saglasnost za takvu isplatu zarada od resornog ministarstva 
nadležnog za djelatnost kojom se on bavi. Ovo zbog toga što poslodavac nije često bio 
u mogućnosti da isplaćuje ni visinu garantovanih zarada shodno citiranoj Uredbi, pa je 
u cilju prevazilaženja ovako teških problema za ovu namjenu u periodu od 1992.  do 
2002. godine Vlada Republike Crne Gore izdvajala velika sredstva, a samo u toku 
2001. i u proteklom periodu 2002. godine, utrošeno je oko 8 miliona Eura budžetskih 
sredstava. 

Isto tako, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini utvrđenoj 
kolektivnim ugovorom, za dane praznika u kojima se ne radi, za vrijeme godišnjih 
odmora, plaćenog odsustva, vojne vježbe, odazivanja na poziv državnih organa i u 
drugim slučajevima utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom.  

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za rad u dane državnih praznika, za 
rad duži od punog radnog vremena i noćni rad, kao i u drugim slučajevima utvrđenim 
zakonom i kolektivnim ugovorom. 

Zaposleni, takođe, ostvaruju pravo i na druga primanja koja su vezana za rad 
kao što su primanja za pokriće troškova korišćenja godišnjeg odmora (regres), toplog 
obroka i prevoza za dolazak i odlazak na rad i s rada i druga primanja u skladu sa 
zakonom i kolektivnim ugovorom. U ostala druga primanja spadaju: naknada za 
inovacije, racionalizacije, i druge vidove stvaralaštva, jubilarna nagrada, solidarna 
pomoć, dnevnice za službena putovanja, terenski dodatak, otpremnina za 
penzionisanje i dr. 
   
Stav 1b 

Polazeći od ustavnih načela sadržanih u članu 52. da svako ima pravo na rad i 
članu 53. Ustava Republike Crne Gore koji pored ostalih prava jamči i pravo 
zaposlenih na zaštitu na radu, humanizacija rada i pravo zaštite na radu zaposlenih ni 
u do sada važećem sistemu nijesu bili  sporni i bazirani su na međunarodnim 
standardima o zaštiti na radu. Harmonizacija pravila zaštite na radu nije ograničena 
niti zatvoreni proces za dalju dogradnju i harmonizaciju i nužno nameće potrebu za 
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stalnim praćenjem aktivnosti međunarodnih organizacija i institucija u tom smislu. 
Koncepcija ovih ciljeva usmjerena je, pored ostalog, na zdravlje i sigurnost zaposlenih 
na radu. 

Zaposleni ostvaruju zaštitu na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, 
Kolektivnim ugovorom, propisanim mjerama i normarivima zaštite na radu, aktom 
poslodavca i drugog pravnog i fizičkog lica starješine državnog organa i organa 
lokalne samouprave. 

Zaštitu na radu sprovodi poslodavac kao i državni organ i organ lokalne 
samouprave ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Istovremeno, poštujući 
specifičnosti normativnog uređenja odnosa unutar obaveze subjekata koji sprovode 
zaštitu na radu propisan je minimum tolerancije kojim se stvaraju uslovi za bezbjedan 
rad. Osnova sistema zaštite na radu jeste to što je zaštita na radu imperativnog 
karaktera i ne oslobađa odgovornosti subjekte za njeno (ne)sprovođenje, kao što se ni 
zaposleni koji su dužni da upotrebljavaju opremu za bezbjedan rad tog prava, odnosno  
obaveze ne mogu odreći.  

Zaštita na radu predstavlja sastavni dio organizacije rada i radnog procesa i 
čini njegovu sistemsku cjelinu. Bezbjedni uslovi rada zdravu radnu sredinu i zaštitu 
životne sredine od posledica štetnosti koje se javljaju u tehničko-tehnološkim 
procesima obezbjeđuje kompleks mjera, sredstava i aktivnosti usmjerenih na krajnji 
efekat sprečavanja narušavanja zdravlja, povređivanja na radu i sprečavanja 
profesionalnih oboljenja. Pored zakona brojni su podzakonski propisi (pravilnici), koji 
razradjuju pojedine segmente zaštite na radu.  

Poslodavci koji u procesu rada upotrebljavaju odgovarajuća oruđa za rad 
zavisno od njihovne osnovne djelatnosti kojom se bave, dužni su da vrše njihove 
preglede i ispitivanja u rokovima utvrđenim uputstvima proizvođača, tehničkim 
propisima, JU standardima i propisima zaštite na radu. 

Poslodavci su dužni da vode propisane evidencije na radu saglasno propisima 
iz oblasti zaštite na radu. Ne vođenje propisanih evidencija (o zaposlenima koji rade 
na posebno teškim poslovima sa posebnim uslovima rada gdje se vrše predhodni 
periodični pregledi i pregledi u toku rada, povredama na radu, profesionalnim 
oboljenjima, invalidima rada po kategorijama invalidnosti i opasnim materijama i dr.) 
od strane poslodavca povlači za sobom stroge sankcije. Kontrolu u vezi sa 
propisanom zaštitom na radu vrši ovlašćena inspekcija zaštite na radu. 

Isto tako, zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu 
pod prijetnjom sankcija. Zaposleni ima pravo da odbije da radi kad smatra da mu 
prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nijesu sprovedene mjere 
zaštite na radu. Kad zaposleni odbije da vrši rad iz navedenih razloga, poslodavac 
nema pravo da ga zbog toga kazni ili sa njim raskine ugovor o radu. 

Nadležna inspekcija zaštite na radu je u saradnji sa Fondom zdravstva Crne 
Gore, dužna da vodi propisane evidencije o povredama na radu i profesionalnim 
oboljenjima. Ove su se evidencije uredno vodile do 1990. godine. Početkom 
tranzicionih promjena u našoj zemlji se ta saradnja ne ostvaruje, te stoga za zadnjih 10 
godina nema valjanih podataka o godišnjem broju povreda na radu i profesionalnih 
oboljenja.      

Na osnovu inspekcijskih nalaza za naprijed naznačeni period povređivanja sa 
smrtnim ishodom uglavnom su se događala u oblasti elektroprivrede Crne Gore, te se 
prema podacima od 1990. do 2002. godine desilo 10 smrtnih slučajeva čiji je uzrok 
opasno dejstvo električne struje, a u tri slučaja u termoelektranama i hidroelektranama 
usled mehaničkih povreda.  
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Stav 1c  
Imajući u vidu da se jamči slobodan izbor zanimanja i zaposlenja, da se 

proklamuje jednakost građana pri izboru zaposlenja i da je zabranjen prinudni rad 
pravo je svakoga, pod određenim uslovima utvrđenim zakonom, da slobodno odlučuje 
da li će i šta raditi. Zbog toga je uspostavljanje radnog odnosa dobrovoljno i ne može 
se nametati, niti iznuđivati. Radni odnos je dvostrani pravni odnos, jer u njemu 
učestvuju dva pravna subjekta: zaposleni i poslodavac. U tržišnom konceptu rada 
uspostavlja se ugovorni radni odnos između poslodavca i zaposlenog, po kome 
poslodavac angažuje zaposlenog i koristi njegova znanja i sposobnosti, radi sticanja 
profita, a zaposleni radi ostvarivanja zarade, stavlja na raspolaganje poslodavcu svoja 
zananja i sposobnosti, pri čemu ugovoreni uslovi rada ne mogu biti nepovoljniji od 
uslova utvrđenih zakonom i kolektivnim ugovorom.  

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa odnose se na: zasnivanje 
radnog odnosa, raspoređivanje na drugo radno mjesto u istom stepenu stručne spreme 
radi vršenja sličnih poslova, odnosno radi unapređenja u svojoj struci, ograničenog  
radnog vremena, odmora i odsustva, zaštite na radu, zaštite za slučaj prestanka 
potrebe za radom, zarade, naknada zarada i drugih primanja, disciplinske i materijalne 
odgovornosti, prestanka radnog odnosa i zaštite prava zaposlenih.  

Prava, obaveze i odgovornosti povodom radnog odnosa tiču se: zdravstvenog, 
penzijskog, invalidskog i drugih oblika socijalnog osiguranja. 

Iz izloženog proizilazi da rad opredjeljuje kvalitet radnog odnosa između 
zaposlenog i poslodavca, koji može biti unaprijeđen i očuvan na određeno ili 
neodređeno vrijeme ugovorom o radu, koga zaključuju subjekti radnog odnosa.  

Dakle, bez rada nema ni zarade, a ne ostvaruju se ni druga prava iz radnog 
odnosa, ako zakonom nije drugačije određeno. 
  
Stav 1d 

Ustavom RCG i Zakonom o radnim odnosima, zaposlenima je garantovano 
pravo na ograničeno radno vrijeme, koje iznosi 40 časova u radnoj nedelji. Radno 
vrijeme može biti: puno, nepuno, skraćeno, duže od punog radnog vremena u 
zakonom predviđenim slučajevima, kao i to da se može koristiti preraspodjela 
ukupnog godišnjeg radnog vremena u određenim djelatnostima. 

Pravo na odmore i odsustva sa rada je takođe ustavno i zakonsko pravo. Stoga, 
zaposleni ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 30 minuta i ne može da se 
koristi ni na početku ni na kraju radnog vremena, pravo na dnevni odmor koji se 
koristi u neprekidnom trajanju između dva uzastopna radna dana i traje najmanje 12 
časova neprekidno, pravo na nedjeljni odmor koji traje najmanje 24 časa neprekidno i 
pravo na godišnji odmor.    

Sve vrste odmora su namjenskog karaktera i zaposleni se od njih ne mogu 
odreći niti im se oni od strane poslodavca mogu uskratiti. 
 

Član 8 
 
 Stav 1  

Građanima se jamči sloboda političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i 
djelovanja.  

Sindikat nastaje iz slobode udruživanja zajemčene članom 40. Ustava 
Republike Crne Gore, a osniva se radi zaštite prava i unapređivanja profesionalnih i 
ekonomskih interesa njegovih članova. Članovi sindikata su zaposleni, te je sindikat 
zbog toga njihova interesna organizacija u koju se na načelu solidarnosti i 
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dobrovoljbnosti dobrovoljno udružuju. Sindikat se osniva na pluralističkom principu, 
tako da može postojati više paralelnih sindikata. U našem sistemu postoje samostalni i 
nezavisni sindikati. Sindikati su pravna lica, koja imaju svoje statute,organe i 
imovinu. Udruživanje zaposlenih u sindikat nije uslovljeno odobrenjem ali je potreban 
njihov upis kod nadležnog organa. Sindikalne slobode i zaštita sindikalnih prava, 
njihovo udruživanje i kolektivno pregovaranje  konstituisane su propisima o radnim 
odnosima, poštujući standarde iz odgovarajućih konvencija MOR-a (Konvencija br.87  
o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava, i Konvencija br.98 o pravima 
radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore). 

Poslodavac je dužan da predstavniku sindikata omogući učešće u postupku 
utvrđivanja prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih, koji proističu iz zakona i 
kolektivnog ugovora. 

Predstavnik sindikata učestvuje: u programiranju, ostvarivanja prava 
zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, kao i u pripremanju odluke o prestanku 
radnog odnosa po tom osnovu, u disciplinskom postupku, u postupku zaključivanja, 
promjene i otkazivanja kolektivnog ugovora, organizovanju štrajka, u skladu sa 
zakonom i  dr. 

Predstavnik sindikata (povjerenik) ne može biti pozvan na odgovornost niti 
doveden u nepovoljniji položaj zbog sindikalnih aktivnosti, ako postupa u skladu sa 
zakonom i kolektivnim ugovorom. Međunarodna organizacija rada je Konvencijom 
br. 135 o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radika u preduzeću, 
zaštitila predstavnike sindikata na isti način kao i predstavnike zaposlenih, jer i jedni i 
drugi zastupaju individualne i kolektivne interese zaposlenih, čiji se principi slijede u 
našem radnom zakonodavstvu. Dakle, predstavnik sindikata je zaštićen samo 
povodom sindikalnih aktivnosti. 
 
Stav 2 

Polazeći od ustavnih opredjeljenja naše zemlje, međunarodnim standardima i 
obavezama koje su preuzete ratifikacijom Medjunarodnog Pakta UN-a o 
ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije međunarodne organizacije 
rada br. 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava, zaposleni imaju pravo 
na štrajk radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa.  

O stupanju u štrajk, po pravilu odlučuje sindikat kao interesna organizacija 
zaposlenih čiji se smisao postojanja i djelovanja ogleda u zaštiti prava i intresa 
zaposlenih.  

U domaćem zakonodavstvu ova materija je do sada bila uređena saveznim 
Zakonom o štrajku. Zakonom o štrajku, se definiše štrajk kao organizovani prekid 
rada zaposlenih radi ostvarivanja profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu 
rada. Iz ove zakonske definicije vidi se jasna razlika između štrajka kao sredstva 
kojim zaposleni raspolažu da bi izrazili i štitili svoje profesionalne i ekonomske 
interese po osnovu rada i drugih oblika organizovanih protesta koji imaju za cilj 
ostvarivanje zahtjeva i interesa u sferi političkog sistema koja se u ustavu naše zemlje 
ostvaruju i garantuju kao prava građana.  

Uslovi za ostvarivanje prava na štrajk obuhvataju donošenje odluke o stupanju 
u štrajk, obrazovanje štrajkačkog odbora, najavu štrajka, određivanje mjesta 
okupljanja učesnika u štrajku, ako se štrajk manifestuje okupljanjem zaposlenih, 
pokušaj sporazumnog rješavanja spora, kao i obezbjeđivanje lica i imovine za vrijeme 
održavanje štrajka. Ovi uslovi su opšteg karaktera i odnose se na sve vrste štrajka 
osim kada je zakonom izričito drukčije propisano.  
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Štrajk zaposlenih na poslovima čija priroda djelatnosti ili javni interes to 
zahtijevaju, može se ostvariti pod uslovom da se obezbijedi minimum procesa rada, 
sigurnost ljudi i imovine i izvršavanje međunarodnih obaveza naše zemlje.    

Definisana su i pravna dejstva štrajka organizovanog i vođenog u skladu sa 
zakonom na radni odnos zaposlenih, organizatora i učesnika u štrajku. 

Isključena je disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih po osnovu 
učešća u štrajku kao i mogućnost davanja otkaza zaposlenima po istom osnovu. 
Zaposleni učesnici u štrajku ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa, osim prava na 
zaradu, a prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja u skladu sa tim propisima.  

Ako je štrajk organizovan pod uslovima utvrđenim zakonom poslodavac ne 
može da zapošljava nova lica kao zamjenu za zaposlene u štrajku dok se ne odluči o 
zahtjevima postavljenih štrajkom i dok se štrajk ne okonča sporazumom ili odlukom 
štrajkača. Polazeći od činjenice da je pravo na štajk neotuđivo ustavno pravo 
zaposlenog i niko  ne može zaposlene sprijećiti da to pravo slobodno ostvaruju, a 
pogotovo ne upotrebom mjera prinude. 

Intervencija nadležnog državnog organa treba da obezbijedi zaštitu vitalnih 
interesa društva, da bi se spriječile teške posledice štrajka koje bi mogle neposredno 
da ugroze život i zdravlje ljudi ili njihovu bezbjednost, kao i bezbjednost imovine, ili 
bi mogle da izazovu direktnu štetu ili druge neotklonjive štetne posledice. 

Zbog toga je Ustavom i zakonom, zabranjeno pravo na štrajk zaposlenima u 
državnim organima, profesionalnim pripadnicima vojske i policije, sa posledicama 
prestanka radnog odnosa, ako organizuju štrajk ili učestvuju u štrajku. 

 
Stav 3  

Savezna Republika Jugoslavija je ratifikovala 66 MOR konvencija, od kojih je 
65 konvencija na snazi, koje sada obavezuju drzavnu zajednicu Srbija i Crna Gora.    

Republika Crna Gora  podliježe obavezama iz ovih konvencija. 
 

Član 9  
                 

U našoj zemlji postoje sledeće grane socijalnog osiguranja: 
- starosne nedoknade 
- naknade za invaliditet 
- nadoknade izdržavanim članovima porodice u slučaju smrti 
- nadoknade za povrede na radu 

 
Starosne nadoknade – Prema odredbama Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog 
osiguranja (Sl. list SRJ, br. 30/96) pravo na starosnu penziju stiče osiguranik koji 
kumulativno ispunjava uslove u pogledu navršenih godina života i dužine penzijskog 
staža, odnosno staža osiguranja.  
 Pravo na starosnu penziju stiče se sa navršenjem 60 (muškarac) odnosno 55 
(žena) godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža. 
 U skladu sa odredbama Konvencije Medjunarodna organizacija rada broj 102 
o minimalnim normama socijalne sigurnosti za osiguranike koji nijesu navršili 20 
godina penzijskog staža, ustanovljeno je pravo na starosnu penziju pri ispunjavanju 
uslova od navršenih 65 (muškarac)odnosno 60 (žena) godina života i najmanje 15 
godina stažaosiguranja.  
 Takodje je propisano da osiguranici stiču pravo na starosnu penziju kada 
navrše 40 (muškarac) odnosno 35 (žena) godina staža osiguranja i najmanje 50 godina 
života.  
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 Penzija se utvrdjuje od mjesečnog prosjeka zarade, odnosno osnovice 
osiguranja osiguranika-zaposlenih u bilo kojih uzastopnih 10 godina koji su za 
osiguranika najpovoljniji.  
 Osnovicu za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za ovu 
kategoriju osiguranika čini zarada, naknada zarada za vrijeme ostvarivanja prava po 
osnovu preostale radne sposobnosti, ostvarena pod uslovima i u visini utvrdjenim 
zakonom i kolektivnim ugovorom, odnosno osnovice osiguranja. 
 Osnovicu za plaćanje doprinosa za osiguranike – zemljoradnike čini iznos od 
50% , prosječne mjesečne neto zarade u Republici u mjesecu za koji se doprinos 
plaća.  
 Osiguraniku – samostalnih djelatnosti za utvrdjivanje penzijskog osnova, 
uzima se, prema podacimautvrdjenim i unesenim i matičnu evidenciju, mjesečna 
osnovica osiguranja, koju čini neto prihod na koi se plaća porez, u skladu sa 
propisima o porezu na dohodak gradjana. Osnovica doprinosa za ovu kategoriju 
osiguranika ne može biti manja od trostrukog iznosa minimalne neto zarade u 
Republici u mjesecu za koji se doprinos plaća, ni veća od petnaestostrukog iznosa ove 
zarade.  
 
Naknade za invaliditet – Uslovi za sticanje prava za invalidsku penziju se razlikuju, 
zavisno od uzroka invalidnosti. U slučajevima kada je invalidnost nastupila kao 
posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, osiguranik stiče pravo na 
invalidsku penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža. Kada je invalidnost nastala 
zbog povreda van rada ili bolesti, pravo na invalidsku penziju se stiče pod uslovom da 
je 1/3 rednog vijeka pokrivena penzijskim stažom.  
 U cilju zaštite mladjih osiguranika, kod kojih je invalidnost prouzrokovana 
bolešću ili povredom van rada, nastala prije navršene 30 godine života predvidjeni su 
povoljni uslovi u pogledu pokrivenosti radnog vijeka penzijskim stažom za sticanje 
prava na invalidsku penziju. 
 Invalidska penzija se odredjuje od penzijskog osnova utvrdjenog na način 
predvidjen za starosnu penziju. 
 U slučaju invalidnosti prouzrokovane povredom na radu ili profesionalnom 
bolešću, invalidska penzija se odredjuje u visini od 85% od penzijskog osnova.  
 Kada je invalidnost nastupila kao posledica povreda van radnog vremena ili 
bolesti, visina invalidske penzije se odredjuje zavisno od pola osiguranika, godina 
života navršenih u momentu nastanka invalidnosti, dužini penzijskog staža i 
pokrivenosti radnog vijeka navršenim penzijskim stažom.  
 Invalidska penzija kao i starosna, može iznositi najviše 85% od penzijskog 
osnova.  
 
Nadoknada izdržavanim članovima  porodice u slučaju smrti – u slučaju smrti 
osiguranika, odnosno korisnika prava, članovima porodice se, ukoliko ispunjavaju 
zakonske uslove, obezbjedjuje pravo na porodičnu penziju.  
 Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja (Sl. list SRJ, br. 30/96) 
utvrdjeni su tzv. Opšti uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju, tj. uslovi koji se 
odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava iz iz penzijskog i invalidskog 
osiguranja. 
 U skladu sa opredjeljenjem sadržanim u Konvenciji Medjunarodne 
organizacije rada broj 102 o minimalnim normama socijalne sigurnosti, predvidjen je 
minimum staža koji treba da je navršen od strane umrlog osiguranika (najmanje 5 
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godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina penzijskog staža, ili ispunjenje uslova 
za sticanje prava na starosnu ili invalidsku penziju). 
 Članovi porodice kojima se, pod uslovima utvrdjenim zakonom obezbjedjuje 
pravo na porodičnu penziju su: 

- bračni drug, djeca rodjena u braku, djeca rodjena van braka, usvojena djeca, 
pastorčad, unučad, braća i sestre i roditelj.  

- pod uslovom da mu je sudskom presudom utvrdjeno pravo na izdržavanje,    
propisano je da pravo na porodičnu penziju može ostvariti i bračni drug iz 
razvedenog braka. 
Porodična penzija odredjuje se od starosne ili invalidske penzije koja bi 

osiguraniku pripadala u času smrti, u procentu koji se utvrdjuje prema broju članova 
porodice koji imaju pravo na tu penziju. 
Naknade za povrede na radu – kada kod osiguranika nastane teško oštećenje 
prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću od najmanje 30%, stiče 
pravo na novčanu naknadu. 
 Visina novčane naknade za tjelesno oštećenje utvrdjuje se od prosječne 
mjesečne neto zarade zaposlenih, ostvarene na teritoriji republike u prethodnoj godini, 
prema procentu tjelesnog oštećenja u skladu sa opštešrihvaćenim zakonom.  
 Princip u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja je da se prava iz ovog 
osiguranja stiču i ostvaruju pod povoljnijim uslovima i u većem obimu ako je 
invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću. Pravo na 
porodičnu penziju u tom slučaju se obezbjedjuje članovima porodice bez obzira na 
dužinu penzijskog staža umrlog osiguranika. Takodje, kada je invalidnost 
prouzrokovana povredom na radu ili bolešću, invalidska penzija se odredjuje u punom 
procentu – 85% od osnova.  
 U Crnoj Gori penzijsko i invalidsko osiguranje funkcioniše kao sistem 
zasnovan na medjugeneracijskoj solidarnosti, što znači da generacija sadašnjih 
radnika radeći i uplaćujući doprinose obezbjedjuje sredstva za isplatu penzija.          
               

Član 10 
Stav 1, 2 i 3  

U Republici Crnoj Gori porodično-pravna zaštita u okviru nadležnosti Ministarstva rada i 
socijalnog staranja regulisana je Porodičnim zakonom (“Sl. list RCG” br. 7/89) i Zakonom o socijalnoj 
i dječijoj zaštiti (“Sl. lsit RCG” br. 48/93,16/95 i 47/01) a takodje je dijelom implementirana kroz 
propise iz drugih oblasti (krivično zakonodavstvo, nadležno pravo prava iz radnog odnosa i dr.). 

Porodičnim zakonom uredjuju se i brak i odnosi u braku, odnosi roditelja i  djece, usvojenje, 
starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, posebni sudski postupci u parnicama iz bračnih 
i porodičnih odnosa, kao odredjeni oblici društvene i pravne zaštite porodice.  

Porodica je u smislu ovog zakona životna zajednica roditelja, djece i drugih srodnika koji 
imaju medjusobna prava i obaveze.  

Mjerama socijalne, zdravstvene i pravne zaštite, sistemom vaspitanja, obrazovanja i 
informisanja, politikom zapošljavanja, poreskom politikom, kao i razvijanjem svih drugih djelatnosti u 
korist porodice i njenih članova obezbjedjuju se uslovi za slobodno i odgovorno roditeljstvo.  

Porodičnim zakonom uspostavljena su prava koja štite interese porodice i pojedinaca u 
porodici.  

Starateljstvo kao jedan od oblika te zaštite pruža posebnu zaštitu maloljetnoj djeci koja nijesu 
pod roditeljskim staranjem i punoljetnim licima koja nijesu sposobona ili koja nijesu u mogućnosti da 
se sama staraju o svojoj licnosti, pravima i intersima.  

Usvojenjem izmedju usvojioca i usvojenika uspostavljaju se odnosi koji postoje izmedju 
roditelja i djece, sa ciljem da se djetetu koje se usvaja pruže uslovi života kakve imaju djeca koja žive u 
porodici.  

Obaveza izdržavanja izmedju roditelja i drugih srodnika, kao i bračnih i vanbračnih drugova, 
izraz je porodicne solidarnosti.  



 
112 
 
 
 

Izdržavanje se odredjuje prema potrebama izdržavnog lica i mogućnostima davaoca 
izdržavanja.  

Imovinski odnosi u porodici zasnivaju se na načelima ravnopravnosti, uzajamnosti i 
solidarnosti, kao i na zaštiti interesa maloljetne djece.  

Vanbračna zajednica izjednačena je sa bračnom zajednicom u pogledu prava na medjusobno 
izdržavanje i drugih imovinsko pravnih odnosa.  

Brak je zakonom uredjena zajednica života muškarca i žene.  
Brak nije punovažan ako je pristanak dat pod prinudom, prijetnjom ili u zabludi.  
Ne može zakljuciti brak lice koje nije navršilo 18 godina života. Izuzetno, sud može dozvoliti 

zakljucenje braka maloljetnom licu starijem od 16 godina.  
Porodicna zaštita obezbjedjuje se putem nadležnih organa starateljstva (Centara za socijalni 

rad) i nadležnih sudova (postupci razvoda braka, izdržavanja, lišenja poslovne sposobnosti, lišenja 
roditeljskog prava i dr.).  

Materijalna pomoć porodicama realizuje se iz sredstava Budžeta Republike Crne Gore shodno 
zakonskim propisima.  
 

Član 11 
 
Stav 1  
 U Republici Crnoj Gori ne postoji nacionalni plan u oblasti ishrane i stanovanja.  

Aktivnosti po ovim pitanjima realizuju se primjenom zakonskih propisa koji regulišu zaštitu 
socijalno najugroženije kategorije stanovništva.  

Naime, Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti propisana su prava iz socijalne i dječije zaštite 
kojima se štiti standard najugroženijih kategorija stanovništva. 
 
a) prava iz socijalne zaštite  
• materijalno obezbedjenje porodice , 
• pravo na osposobljavanje za rad , 
• smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu,  
• naknada za njegu i pomoć drugog lica,  
• zdravstvena zaštita,  
• pogrebni troškovi,  
• jednokratne novčane pomoći.  
 
b) prava iz dječije zaštite  
• dodatak na djecu,  
• naknada za opremu za novrodjeno dijete,  
• odmor i rekreacija djece,  
• ishrana u djačkim kuhinjama.  
 
 
 
Karakteristike pojedinih osnovnih prava  
 
Materijalno obezbedjenje porodice MOP - je novčana naknada za pojedine ili porodice koji se nadju u 
stanju socijalne potrebe, ukoliko ispunjavaju zakonom utvrdjene uslove.  
Pravo na MOP može ostvariti porodica odnosno članovi porodice ako su:  
• nesposobni za rad i nemaju srodnika koji su po zakonu dužni da ih izdržavaju ili imaju srodnike koji 

nijesu u mogućnosti da ih izdržavaju,  
• sposobni za rad pod uslovom da se radi: o roditeljima koji izdržavaju maloljetnu djecu, odnosno 

punoljetnu djecu nesposobnu za rad i privredjivanje pod uslovom da je sposobnost za rad nastala 
prije 18-te godine života,  

• licima kojima je prestalo pravo na smještaj u ustanovu za smještaj djece bez roditeljskog staranja ili 
pravo na smještaj u drugu porodicu, a najduže dvije godine od dana prestanka smještaja,  

• licima koja su završila školovanje u specijalnim školama ili specijalnim odjeljenjima redovnih 
škola.  

• Osnov za ostvarivanje prava na MOP je prosječna plata u RCG u prethodnom kvartalu u 
odgovarajućem procentu, zavisno od broja članova porodice.  
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Pored novčanih primanja porodice koja utiču na ostvarivanje prava na MOP, pravo se utvrdjuje i na 
osnovu posjedovanja nepokretne i pokretne imovine.  

Parametri posjedovanja nepokretne imovine takodje su utvrdjeni zakonom u odnosu na broj članova 
porodice.  

Pojedincu, odnosno porodici po ostvarenju prava na MOP utvrdjuje se visina prava u odnosu na 
prosjeènu platu u RCG u predhodnom mjesecu.  

Lica odnosno porodice koje ostvare pravo na MOP a imaju prihode ostvaruju pravo na razliku 
novčane naknade do punog iznosa, zavisno od broja èlanova porodice.  

Izmjenama i dopunama zakona (oktobar 2001. godine) uveden je institut diskrecionog prava. 
Diskreciono pravo znači da se pravo može priznati i pored neispunjavanja jednog od uslova za 
ostvarivanje prava. Pravo se priznaje na predlog socijalnog radnika uz verifikaciju komisije CSR, u 
ograničenom trajanju uz mogućnost ponovnog produženja. Novèani iznos se utvrdjuje 50% od iznosa 
koji je predvidjen, zavisno od broja članova porodice. Takodje diskrecionim pravom može se odbiti 
zahtjev ili prekinuti korišćenje prava ukoliko se to ocijeni opravdanim (npr. porodica ostvaruje prihode 
dovoljne za egzistenciju, a nema službene evidencije  - rad na crno).  

U RCG u avgustu 2002. godine pravo na MOP ostvaruje 9.843 poodice sa 27.960 članova.  
Od navedenog broja korisnika djece do 16 godina ima 12.695 lica starijih od 16 godina ima 7.574 

žena i 10.633 muškaraca.  Mjesečni izdaci iznose oko 621.000 E.  
Dodatak na djecu - Shodno zakonskim propisima pravo na dodatak na djecu imaju: 
• djeca porodica - korisnika materijalnog obezbedjenja, za prvo troje rodjene djece, u iznosu od 30% 

od najniže cijene rada u RCG,  
• djeca lako ometena u razvoju, koja pohadjaju specijalne škole ili specijalna odjeljenja u redovnim 

školama, nezavisno od materijalnih uslova i nezavisno od broja djece u porodici, u iznosu od 40% 
od najniže cijene rada u RCG,  

• djeca sa fizičkim i psihičkim smetnjama u razvoju koja se ne mogu osposobiti  za samostalan život i 
rad, nezavisno od materijalnih uslova i broja djece  u porodici u iznosu od 50% najniže cijene rada 
u RCG.  
Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja pravo na dječji dodatak u avgustu 2002. 

godine koristilo je 6.240 porodica odnosno 11.847 djece, što u odnosu na ukupan broj djece iznosi oko 
7%, a zašto se izdvaja: 193.555,21 E.  
 
• Od navedenog broja djece predškolskog uzrasta je 4.073 djece,  
• osnovnoškolskog  7.157 djece  
• srednjoškolskog  643 djece 

 
Naknada za njegu i pomoć drugog lica - Pravo na nadoknadu za njegu i pomoć drugog lica imaju lica 
umjerene, teže i teške ometenosti u mentalnom razvoju, oboljela od autizma, distrofije, višestruko 
ometena u razvoju, slijepa lica i lica sa teškim smetnjama kojima je zbog prirode i težine zdravstvenog 
stanja neophodna njega i pomoć drugog lica, bez obzira na prihode porodice.  

Visina ovog prava iznosi 60% od najniže cijene rada i ovo pravo prema podacima 
Ministarstva rada i socijalnog staranja ostvaruje 5.147 lica. Ukoliko su ova lica i korisnici materijalnog 
obezbedjenja porodice, visina prava se odredjuje u iznosu od 100% cijene rada i ovo pravo ostvaruje 
976 lica. Za isplatu mjesečno se obezbjedjuje 203.807,24 E.  
 
Jednokratne pomoći - Ovim pravom nastoji se riješiti specifična situacija pojedinih porodica bez obzira 
da li su ostvarili neko od prava socijalne i dječje zaštite i visina pomoći vezana je u zavisnosti od 
neposredne situacije i raspoloživih sredstava.  
 
Smještaj u ustanove socijalne zaštite ili u drugu porodicu - Pravo na smještaj u odgovarajuću ustanovu 
socijalne zaštite ili u drugu porodicu imaju : 
• djeca bez roditeljskog staranja i dijeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djeca sa 

psihofizičkim smetnjama u razvoju i djeca sa poremećajima  u društvenom ponašanju,  
• penzioneri i druga stara lica koja nijesu u mogućnosti da samostalno žive, odrasla invalidna lica sa 

težim oblicima hroničnih oboljenja i mentalno zaostala lica koja nijesu u mogućnosti da se sama o 
sebi staraju.  

 
U Republici Crnoj Gori u svim oblicima institucionalnog smještaja ima oko 900 lica, a takodje 

je obezbijedjen porodični smještaj za oko 200 lica.  
Lica u Republici Crnoj Gori stambena pitanja rješavala su u odnosu na svoj radni status. To 

znači da su lica u radnom odnosu rješavala stambena pitanja u organizaciji u kojoj rade, penzioneri 
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preko Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, a lica koja su u stanju socijalne potrebe 
preko lokalnih organa uprave, zavisno od njihovih materijalnih mogućnosti.  

Privatizacijom preduzeća sve veći broj zaposlenih gubi mogućnost rješavanja 
stambenog pitanja u preduzećima stoga je sve veća potreba da se na nivou Republike 
donese nacionalni plan u vezi rješavanja ovog pitanja.  

 
 

Stav 2   
Republika Crna Gora nema nacionalni plan u oblasti ishrane. Naime, ove aktivnosti se 

realiziju ostvarivanjem socijalno zaštitnih prava tj. poboljšanjem standarda najugroženije kategorije 
stanovništva.  

Takodje, životni standard porodica poboljšava se raznim aktivnostima koje se 
vode u oblasti zapošljavanja i poreske politike.  

 
Član 12 

Stav 1  
Ustavom Republike Crne Gore – članom 57 svakom je zagarantovano pravo 

na zaštitu zdravlja, kao i prava djece trudnica i starih lica na zdravstvenu zaštitu iz 
javnih prihoda, ako to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu.  

Nacionalna zdravstvena politika definiše ciljeve za unapređenje zdravstvene 
situacije, mjere i aktivnosti za njihovu realizaciju. Zakon o zdravstvenoj zaštiti 
definiše zdravstvenu zaštitu kao organizovanu sveukupnu djelatnost društva, koja ima 
za cilj očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje 
bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno liječenje i 
rehabilitacija. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i 
drugim podzakonskim aktima donosi se Program zdravstvene zaštite, kao proces 
definisanja zdravstvenih problema u zajednici, identifikacija potreba i traženje izvora 
da se te potrebe zadovolje, uspostavljanje prioritetnih ciljeva koji su realni i mogu se 
dostići, projektovanje administrativnih akcija za dostizanje ciljeva. Politika 
zdravstvene zaštite Crne Gore se temelji na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i 
zdravstvenom osiguranju, Odluci o osnivanju javnih zdravstvenih ustanova i drugim 
podzakonskim aktima  kojima su preciznije utvrdjene vrste i obim zdavstvene zaštite. 
 Usvojena zdravstvena politika u Republici Crnoj Gori do 2020. godine, za 
polaznu osnovu ima dokumenta Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije 
»Svjetska zdravstvena deklaracija« i »Zdravlje za sve u XXI vijeku«.  
          Zdravstvena politika u Republici Crnoj Gori do 2020. godine predstavlja osnov 
za zakonodavne, programske i druge konkretne aktivnosti, sve sa ciljem da 
zdravstvenu zaštitu učini efikasnijom i kvalitetnijom, a zdravstveni sistem Republike 
uključi u evropski i svjetski proces zdravstvenog razvoja. 

Politika zdravstvene zaštite u Crnoj Gori se temelji na Zakonu o zdravstvenoj 
zaštiti i zdravstvenom osiguranju, Odluci o osnivanju javnih zdravstvenih ustanova i 
drugim podzakonskim aktima kojima su preciznije utvrđene vrste i obim zdravstvene 
zaštite. 

Ciljevi zdravstvene politike - Zdravstvena politika u Republici Crnoj Gori do 2020. godine 
definiše kao opšte ciljeve zdravstvene politike sljedeće: 
- produženje trajanja života  
- poboljšanje kvaliteta života u vezi sa zdravljem  
- smanjenje razlika u zdravlju  
- osiguranje od finansijskog rizika  
- razvoj primarne zdravstvene zašite Razvoj informacionog sistema  

Pozitivni indikatori za prikaz zdravstvenog stanja stanovništva su: natalitet, prirodni priraštaj i 
vitalni indeks. S obzirom na višegodišnje smanjenje broja živorodjene djece i povećanje broja umrlih u 
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Crnoj Gori je došlo do pada prirodnog priraštaja (sa 9,10 na 5,3) i vitalnog indeksa (sa 242 na 163,3). 
Svi pozitivni indikatori i u 1999. godini ukazuju na promjenu starosne strukture stanovništva. 
 Povećanjem očekivanog trajanja života živorodjenih na 75,16 godina (71,5 godina za 
muškarce i 78,7 godina za žene). Sa učešćem od 8,3 % stanovnika iznad 65 godina starosti u populaciji 
i 28,6% do 19 godina starosti uočava se postepeno starenje populacije u Crnoj Gori. Medjutim, 
stanovništvo Crne Gore sa prosječnom starošću od nešto preko 30 godina i dalje se ubraja u relativno 
mlado. 
 Negativni indikatori su: stopa mortaliteta odojčadi i ukupna stopa mortaliteta. 
U prikazanom periodu došlo je do povećanja broja umrle odojčadi sa ( 107 u 1991. 
godini na 118 u 1999. godini) i stope mortaliteta odojčadi ( u 1999. godini je iznosila 
13,4%).  
 
 
 
Tabela 1. Osnovni vitalni pokazatelji stanovništva Repbulike Crne Gore u 1991. i 1999. 
godini 
Pokazatelj           1991. godina            2000. godina 
      Broj     Stopa       Broj     Stopa 
Živorodjeni      9606    15,50       8807     13,5 
Ukupno umrli     3970      6,40       5393       8,2 
Umrla odjojčad       107     11,14         118     13,4 
Prirodni priraštaj     5636       9,10       3414       5,3 
Vitalni indeks  9606/3970       242 8807/5393     163,3 
 

Stopa mortaliteta odojčadi, kao veoma senzitivan pokazatelj koji ukazuje na opšti standard 
stanovništva, ekonomsku moć društva i rad zdravstvene službe je manja od iste zacrtane u Programu 
SZO “Zdravlje za sve od 2000. godine” (14%) i veoma blizu stope zacrtane u Programu zdravstvene 
zaštite stanovništva Crne Gore (13%). Opšta stopa mortaliteta stanovništva od 8,2% u 1999. godini je 
veća od iste u 1991. godini (6,4%) i na nivou je istih iz prethodnih godina. Prosječna starost umrlih je 
67,44 (muškaraca 64,43 i žena 70,74) godine. Najviše ih je umrlo u grupaciji  stanovnika preko 65 
godina (81,81%), zatim u grupaciji stanovnika od 44-45 godine (8,21%) i 25-44 godine (5,64%). 
 U odnosu na grupe bolesti prema MKB-10 najviše umrlih u Republici Crnoj Gori u 1999. 
godini registruje se kod: 
 
Tabela 2. Umrli u Republici Crnoj Gori prema grupama bolesti u 1999. godini 
R.b
r. 

                    Grupe bolesti Broj % 

1. IX Bolesti sistema krvotoka (I00-I99) 2438 45,21 
2.  II Tumori (C00-D48) 1097 20,34 
3.  XIV II Simptomi, znaci i patološki klinički i lboratorijski 

nalazi (R00-R99) 
  820 15,20 

4. XIX Povrede, trovanja i posledice djelovanja spoljnjih 
aktora (S00-T98) 

  304   5,64 

5.  X Bolesti sistema za disanje (J00-J99)   183   3,39 
Ukupno umrlo: 5393 100,00 
 

Pomenutih pet grupa obojenja je 89,78%  svih umrlih u Republici Crnoj Gori u 1999. godini, a 
10,22% je umrlo od svih ostalih bolesti. 

Program obaveznih imunizacija za lica odredjenog uzrasta na području Republike Crne Gore 
se izvodi kontinuirano i sa relativno velikim obuhvatom. U većini opština u 1999. godini je postignut 
zadovoljavajući nivo  obuhvata vakcinisanih obveznika (preko 95%). 

Ratna dogadjanja u našoj zemlji, koja su uslovila dolazak velikog broja izbjeglica i raseljenih 
lica u Crnu Goru, nepovoljno su uticala na pojavu i širenje zaraznih bolesti. U toku 1999. godine u 
Crnoj Gori je prijavljeno 10107 oboljelih lica od zaraznih bolesti u 1999. godini iznosi o,31/100000 
stanovnika i na nivou je prosjeka u zadnjih 10 godina.  
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Posmatrano po grupama zaraznih bolesti, najviše ih je u grupi respiratornih zaraznih bolesti 
(41,60%), crijevnih zaraznih boleti (36,17%) i parazitarnih i mikotičkih oboljenja (19,48%). Medju 
prijavljenim zaraznim bolestima u 1999. godini prema dijagnozi najviše oboljelih je bio od varičele 
(28,54%) akutnog enterokolitisa (23,94%), scabiesa (8,6%), parotitisa (8,3%) scabiesa (9,26%) i 
pedicuosisa (8,40%). 

Od 1989. godine, kada je registrovan prvi slučaj bolesti HIV, dio kraja 2000. godine oboljelo 
je 29 osoba (7 novooboljelih i ni jedna HIV pozitivna osoba u 2000. godini). Od ukupno registrovanih 
bolesnika 16 je umrolo (jedna osoba u 2000. godini), a 14 je HIV pozitivno. 

Najznačajnimja od svih zaraznih bolesti u socio-medicinskom smsilu je tuberkuloza. U 1999. 
godini je prijavljeno obolijevanje od aktivne tuberkuloze kod 144 osobe, što predstavlja morbiditet od 
22,0/100000 stanovnika. 

Životna sredina je najsnažniji činilac koji, direktno ili indirektno, sa oko 50% utiče  na 
zdravstveno stanje stanovnika. Svi ostali elementi (zdravstvena služba, ekonomija, kultura i sl.) utiču sa 
po 15-20%.Uticaj faktora životne sredine na zdravstveno stanje populacije  se kontinuirano prati preko 
kontrole higijenske ispravnosti vode za piće, ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe. 

 
Mreža i kapaciteti zdravstvenih ustanova - Mrežu zdravstvenih ustanova na teritoriji 
Crne Gore čini osamnaest domova zdravlja, sedam opštih bolnica, tri specijalističke 

bolnice, Klinički centar Crne Gore u Podgorici, Institutut za zdravlje Crne Gore, 
Javna apotekarksa ustanova Crne Gore, Institut “Dr Simo Milošević” Igalo i privatne 

ljekarske ordinacije. 
 Bolnički posteljni kapaciteti u 2020. godini planirani su na osnovu Normativa posteljnog 
fonda u Republici Crnoj Gori po stopi od 4 kreveta na 1000 stanovnika.  
 Otvaranjem Medicinskog fakulteta, uvodjenjem novih dijagnostičkih metoda uslovljenih 
nabavkom nove savremene medicinske opreme javila se potreba  izmjene strukture specijaističkih 
postelja, ka visokospecijalizovanim, jer pojedine ustanove postankom naučno-nastavne baze 
medicinskog fakulteta dobijaju kvalitetnijij visokostručni kadar. Ovo rezultira smanjenjem broja 
upućenih osiguranika na liječenju u zdravstvene ustanove van područja republike. 

Broj kadrova 
Razvoj zdravstvenog kadra, usmjerava se u pravcu: poboljšanja učešća 

zdravstvenih radnika u oštoj strukturi zaposlenih u zdravstvu, preusmjeravanje 
zdravstvenih radnika uskladjeno programom Medicinskog fakulteta i programima 
edukacije i doedukacije za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 
  
 Tabela 3. Broj i struktura zdravstvenih radnika i saradnika Crne Gore u 2002. 
godini. 
ZDRAVSTVENI KADAR BROJ 
Ljekari ukupno 1033 
Zdravstveni saradnici     88 
Stomatolozi   285 
Farmaceuti   148 
Ostali zdravstveni radnici sa višom i srednjom školskom spremom  3643 
UKUPNO:  5197 
 

Jedan od osnovnih parametara za praćenje rada zdravstvenih službi, kao 
i preduslov za poboljšanje zdravstvenog stanja je obezbijedjenost stanovništva 
zdravstvenim kadrom. 
 Pokazatelji obezbjedjenosti stanovnika zdravstvenim kadrom: 

- 632,6 stanovnika na jednog ljekara; 
- 1162,8 stanovnika na jednog ljekara iz osnovne zdravstvene zaštite, 
- 2269,2 stanovnika na jednog ljekara iz osnovne zdravstvene zaštite, 
- 3571,2 stanovnika na jednog ljekara iz specijalističke i subspecijalističke zdravstvene 

zašite, 
- 2293,1 stanovnika na jednog farmaceuta, 
- 181,2 stanovnika na jednog zdravstvenog radnika sa višom i srednjom školskom 

spremom. 
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Navedeni prikaz kadra uradjen je shodno važećim normativima prema broju stanovnika i broju 
postelja. Iz pregleda je uočljivo da se kadar nije povećavao srazmjerno rastu broja stanovnika i broja 
postelja, jer je utvrdjeno da se posteljni kapaciteti ne koriste u predvidjenom obimu i da broj usluga ne 
prelazi planirane nivoe. 
 Kako se poslednjih godina sve više insistiralo na praćenju i primjeni savremenih tokova u 
medicinskoj nauci i tehnologiji, kroz obezbjedjivanje savremene opreme, razvoj informacionog sistema 
i edukaciju medicinskog kadra, ocijenilo se za neophodnim da se pristupi izradi izmjena i dopuna svih 
normativa vezanih za zdravstvenu djelatnost. Na taj način bi se i normativno legalizovao broj 
zaposlenih radnika u zdravstvu, kojih sada ima 7696 od čega 5570 medicinskih i 2126 nemdicinskih. 
 Institut za zdravlje je tokom 2001. godine otpočeo sa realizacijom ovog zadatka.  
 Poslovi oko izrade normativa usluga i kadra za nivo primarne zdravstveen zaštite okončan je u 
I kvartalu 2002. godine, dok je završetak dijela normativa koji se odnose na II i III nivo zdravstvene 
zaštite, okončan do kraja juna 2002. godine. 
 

Stav 2a  
        O pojavi smrtnosti djece se raspolaže samo sa opštim podacima o vitalnim pokazateljima za 

2001. godinu prema kojima je u Crnoj Gori: 
- opšta stopa nataliteta 13,3 ‰ (13,9 ‰ u 2000. god.); 
- opšta stopa smrtnosti 8,2 ‰ (ista u 2000. godini); 
- stopa prirodnog priraštaja 5,1 ‰ (5,7 ‰ u 2000. god.); 
- stopa smrtnosti odojčadi 12,9 ‰ (10,9 ‰ u 2000. god.); 
- vitalni indeks 162,4 (169,9 u 2000. godini) 

Tabeliranje podataka o uzrocima smrti, za potrebe Republičkog zavoda za 
statistiku, u odnosu na starost, pol, uzroke smrti, pojedinim opštinama, odnosno 
naseljima – grad, selo itd. obavlja Savezni zavod za statistiku. To do sada nije urađeno 
za 2001. godinu, kako za SRJ tako i za Republike Srbiju i Crnu Goru, tako da se ne 
može zadovoljiti traženom zahtjvu. 

 
Na osnovu dobijenih podataka, zaključak je da se: 
 
a. U ukupnom broju svih umrlih lica (od 5412)  broj umrle djece od: 

−  0-14 godina je 130 ili 2,40 % (M-2,78%;  Ž-1,99%) 
− 15-19 godina je 22  ili 0,41 % (M-0,54%;  Ž-0,27 %), odnosno 
−  0-19 godina je 152 ili 2,81 % (M-3,32%; Ž-2,26% 

 
b. U strukturi umrlih, umrle djece od 0-14 godina po grupama oboljenja je od: 

− tumora 6 ili 0,68% (M-1,14%; Ž-0,00%); 
− bolesti sistema krvotoka 14 ili 0,48% (M-0,35%; Ž-0,60%); 
− stanja u porođajnom periodu 71 ili 100% (M-42 ili 100%; Ž-29 ili 100%); 
− urođene nakaznosti i deformacije 12 ili 100% (M-6 ili 100% i Ž-6 ili 100%); 
− simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi 14 ili 2,06% (M-

2,48%; Ž-1,68%); 
− bolesti nervnog sistema 3 ili 11,11% (M-27,27%; Ž-0,00%); 
− bolesti sistema za disanje 2 ili 0,91% (M-0,76%; Ž1,15%); 
− zarazne i parazitarne bolesti 2 ili 16,67% (M-25%; Ž-0,00%); 
− povrede, trovanja i posledice djelovanja spoljnih faktora 4 ili 1,63% (M-1,70%; 

Ž-1,40%); 
− po jedno dijete umrlo zbot bolesti sistema za varenje i bolesti žlijezda sa 

unutrašnjim lučenjem. 
 
c. Umrli od 15-19 godina, kojih je bilo 22 pripadaju grupnom razredu od 15-

24 godine života sa 59 umrlih lica. S obrzirom da 51 umrlo lice zbog bolesti 
sistema krvotoka – njih 11, simptoma, znakova i patoloških i kliničkih i 
laboratorijskih nalaza – njih 11 i povreda, trovanja i posledica djelovanja spoljnih 
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faktora – njih 29, može se pretpostaviti da veći broj umrlih od 15-19 godina – njih 
22 je zbog posledica tri navedena uzorka. 

 
Kako je po demografskim prognozama u 2000. godini, (Program zdravstvene 

zaštite u Crnoj Gori za 2000. godinu), u Crnoj Gori bilo djece uzrasta od 0-18 godina 
oko 188.000 to se mogu približno procjenjivati, odnosno izračunavati odgovarajuće 
stope umiranja po pojedinim oboljenjima ukupno za populaciju navedenog uzrasta. 

Programom zdravstvene zaštite u Crnoj Gori za 2001. godinu, kao jedan od vidova 
zdravstvene zaštite, predviđena je zdravstvena zaštita odojčadi i djece predškolskog uzrasta.  

Prilikom formulisanja ciljeva ovog segmenta pošlo se od strategije 
Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) “21 cilj za 21 vijek”, a u skladu sa 
predvidjenim pokazateljima za praćenje realizacije ovih ciljeva u evaluaciju 
programa. Ovaj program obuhvatio je 64.509 djece od 0 do 7 godina (9,74% ukupnog 
dijela populacije), koliko je u 2001. godini živjelo u Crnoj Gori. 
 
Osnovni ciljevi programa bili su: 
1. Smanjenje smrtnosti odojčadi na vrijednost ispod 13,0. Pokazatelji za 
evaluaciju dostignuća ovog cilja bili su stopa smrtnosti odojčadi (broj umrle odojčadi 
na 1000 živorodjene djece), stopa neonatalne smrtnosti (broja umrle novorodjenčadi 
od rodjenja do navršenog 28 dana života na 1000 živorodjenih), postneonatalne 
smrtnosti (broja umrle novorodjenčadi od rodjenja do navršenog 29 dana života do 
prvog rodjendana u odnosu na 1000 živorodjenih), kao i njihovo procentualno učešće 
u ukupnom mortalitetu odojčadi.  
2. Smanjenje proporcije živorodjene djece sa malom tjelesnom težinom na rodjenju na 
vrijednost ispod 10%. Indikator za praćenje ostvarivanja ovog cilja bio je procenat živorodjene djece sa 
manjom tjelesnom težinom od 2.500 grama. 
3. Stimulisano je dalje sprovodjenje programa za podsticanje podrške  dojenju (baby friendly 
program) u cilju motivacije žena da doje svoju djecu i edukaciju o značaju prirodne ishrane za razvoj 
djece. U tom cilju bolnice koje nisu primjenjivale pomenuti program isti su bile u obavezi da uvedu u 
toku 2001. godine kao obavezujući. 
4. Smanjenje smrtnost djece ispod pet godina života (15% u odnosu na predhodne vrijednosti). 
Smanjenje za 1/3 broj smrtnih slučajeva od akutnih respiratornih infekcija. Smanjenje za 50% broja 
smrtnih slučajeva od dijarejnih oboljenja i za 25% pojavu dijareje kod ove djece. 
5. Vakcinacija djece po Programu obavezne imunizacije od zaraznih bolesti, pri čemu je bilo 
potrebno obuhvatiti 95% odojčadi sa ruralnih djelova i najmanje 90% sa ukupne teritorije Crne Gore. 
Pri tome, postavljen je za cilj iskorijenjivanje dječije paralize do 2001. godine i broja oboljelih od 
malih boginja za 90%, a umiranje od ove bolesti za 95%. 
6. Smanjenje učestalosti oboljenja djece mladje od pet godina od akutnih respiratornih 
oboljenja i dijareje. 
7. Suzbijanje oboljenja nastalih kao posljedica nedostataka gradivnih elemenata (joda, 
vitamina A i D serumskog gvoždja). 
8. U okviru zubozdravstvene zaštite ove populacije bilo je neophodno smanjiti pojavu 
cirkulatornog karijesa i postići da 70% djece u trećoj i 50% u šestoj godini ima sve zdrave zube. 
9. Obezbedjivanje trajnog praćenja rasta i razvoja ove populacije putem grafikona rasta, koji bi 
trebao da postane sastavni dio zdravstvenog kartona, a omogućio bi zdravstvenim radnicima i majkama 
da redovno prate rast i razvoj svoje djece. 
10. Praćenje razvoja djece pod rizikom i hendikepirane djece putem organizovanja i širenja 
mreže savjetovalište, gdje bi se obezbjedjivala zdravstvena zaštita djece u posebno teškim okolnostima 
kao i otklanjanje osnovnih uzroka koji dovode do takvih situacija.  
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Mjere za realizaciju postavljenih ciljeva - Osnovna mjera za realizaciju postavljnih 
ciljeva bio je zdavstveno-vaspitni rad, koji je podrazumijevao organizovanu i 
sistemasku edukaciju roditelja i djece, zaposlenih u prosvetnim institucijama u cilju 
očuvanja i unapredjena zdravlja najmladjih, a ove mjere su se sprovodile u porodici, 
zdravstvenoj ustanovi, predškolskim ustanovama i drugim mjestima. 

Praćenje umiranja odjčadi sa stručnim razmatranjem svakog pojedinačnog 
slučaja sa patonatomskim nalazom po mogućnosti. 

Redovni sistematski pregledi radi praćenja rasta, razvoja, uhranjenosti i 
zdravstvenog stanja, kao i ranog otkrivanja poremećaja zdravlja i to: na rodjenju, 
odojčadi u III, VI, IX i XII mjesecu života, zatim u 2,4 i 6 godini života. Sistematskim 
pregledima obuhvaćeno je 98% djece na rodjenju i odojčadi, a 92% djece u 2 i 4 
godini života i najmanje 98% djece pred polazak u školu.  

Kontrolni pregledi i to po najmanje tri u toku prve godine života i po jednom u 
trećoj i petoj godini u cilju praćenja rasta i razvoja, kao i uvida u stepen sanacije 
patološkog stanja utvrdjenog pri sistematskim i drugim pregledima. 

Vakcinacija prema utvrdjenom Programu obavezne imunizacije, po pravilu u 
okviru sistematskog, odnoso kontrolnog pregleda. 
Skrining sve djece za detekciju urodjenih poremećaja matabolizma (fenilketonurija i 
hipotireodizma) 4 i 5 dana po rodjenju: urodjenog iščašenja kuka klnički pregled 
nakon rodjenja i ultrazvučni pregled izmedju 2 i 3 mjeseca života; anemije u šestom 
mjesecu; poremećaj vida i sluha u toku prve godine života i pred polazak u školu; 
poremećaj govora i glasa-logopedski pregled u toku 4 ili 5 godine. 

Mjere za saniranje otkrivenih poremećaja zdravlja u vidu terapijskih i 
rehabilitacionih postupaka koji se preduzumaju odmah nakon otkrivanja uz obavezno 
praćenje dostignutih efekata. 

Razvrstavanje djece ometene u psihfizičkom razvoju i sprečavanje težih 
komplikacija i posljedica. 

Unapredjenje i zaštita zdravlja usta i zuba organizovanom primjenom 
savremenih profilaktičkih mjera i sredstava. Sistematski stomatološki pregled se 
obavljaju svake treće godine. U stomatološkoj zaštiti sistematskim pregledima 
obuhvatiti 75% odgovrajuće populacije uz sanaciju utvrdjenih stanja od najmanje 
40%. 

Ciljani ljekarski pregled kod upućivanja u predškolske ustanove, na 
organizovan boravak i klimatsko liječenje, uz obavezan bakteriološki pregled i 
izdavanje potvrde o sprovedenoj vakcinaciji. 

Kontrola opšteg zdravstvenog stanja djece u predškolskih ustanovama četiri 
puta godišnje. 

Sprovodjenje sanitarno-higijenskih nadzora i obzbjedjivanje neophodno 
potrebnih uslova u svim predškolskim ustanovama, najmanje jednom mjesečno. 

Patronažne posjete. 
Razvijanje svih oblika alternativa bolničkom liječenju (kućno liječenje, 

polikliničko-specijalistička i konsultativna djelatnost. 
Zdravstvena zaštita ove starosne grupacije stanovništva Crne Gore odvija se i u 
vanbolničkim službama za zaštitu odojčadi i male djece pri domovima zdravlja, zatim 
u dječijem odjeljenjima sedam opštih bolnica i Klničkom centru Crne Gore u 
Podgorici 
 
Stav 2b  
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 Svi veliki industrijski objekti u Crnoj Gori uglavnom su skoncentrisani blizu urbanih područja 
koji u velikoj mjeri ugrožavaju životnu sredinu. Tu se ističe  teška industrija, željezara, metalna 
industrija, proizvodnja piva, stakla, papira, sapuna i detardženata.U poslednje vrijeme sve je veći broj 
malih i srednjih preduzeća. 
   Proces privatizacije počinje od 1989.god. Sredinom 1996. godine I faza 
privatizacije se komlementirala, gdje je 86% preduzeća transformisano i 
privatizovano iz državnog u privatni sektor.  

Relativno nizak nivo industrijske tehnologije kao i nedostatak ekološke svijesti dovodi da 
najveći dio industrije u Crnoj Gori ugrožava životnu sredinu.Ovo podrazumjeva nedostatak adekvatnog 
upravljanja životnom sredinom i odsustvo odgovarajućih tretiranja i upravljanja otpadom. 

  Najveći primjer industrijskog zagadivača je Kombinat Aluminijuma Podgorica, koji broji 
4.000 radnika, 96% proizvodnje se izvozi, a 53% ekonomije Republike zavisi od KAP-a. Sama lokacija 
ove industrije je u neposrednoj blizini Pogorice i prirodnog rezervata Skadarsko jezero i ona ima veliki 
uticaj na degradaciju životne sredine.  

Proizvodnja aluminijuma se odvija bez efikasnih mjera protiv zagadjivanja. 
Proces elektrolize i anodna proizvodnja zagadjuju vazduh fluoridima, fenolima i 
PAH-om. Takodje pri ovoj proizvodnji stvara se »crveni mulj« koji ima negativni 
uticaj na podzemne vode, naročito zbog njegovog sadržaja. Prilikom rada fabrike 
glinice, punim kapacitetom količina crvenog mulja koja se godišnje izdvoji je 350.000 
do 420.000 tona.  Takodje kolektor otpadnih voda direktno ide u Skadarsko jezero. 

Vlada Republike Crne Gore je 1993. godine usvojila Akcioni plan zaštite kvaliteta Zetske 
ravnice. Akcioni plan za KAP uključuje 51 mjeru zaštite. KAP je trebao da realizuje 34 mjere zaštite a 
Vlada RCG i opština Podgorice ostale. 

Zbog nerealizovanja mjera za koje je bio zadužen KAP, stanje u okolnim selima se pogoršalo.  
U 2000. godine desio se incident, zbog neispravnosti prskalica koje sprečavaju širenje prašine crvenog 
mulja, u selu Botun, zaseok Velji brijeg. Vlada RCG donijela je odluku da se sa toga područja iseli oko 
20 domaćinstava, da se napravi Elaborat o eksproprijaciji zemljišta, i da se na tom području napravi 
zaštitni pojas – zasadi šuma. 

Prilikom izlivanja mazuta u rijeku Moraču, republički ekološki inspektor je 
naložio da se postupi po propisanom proizvodnom procesu, u cilju sprečavanja 
ispuštanja mazuta iz ustave u kanal otpadnih voda i dalje u rijeku Moraču. Kako 
poslovodstvo KAP-a nije postupilo po naloženoj mjeri pokrenut je prekršajni 
postupak protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu.  

Još jedna crna tačka u Crnoj Gori je Pljevaljska kotlina zbog TE ''Pljevlja'', rudnika uglja 
‘’Pljevlja’’, KID ‘’Velimir Jakić’’, RHMK ‘’Šuplja stijena’’ i velikiog broja kotlarnica. Od početka 
rada termoelekrane tj.od 1981.god. do sada odloženo je oko 3,5 milion tona pepela i šljake. Površina 
koju zahvata ova deponija je 15 ha. Među zagađenjima evidentirane su otpadne materije u gasovitom 
tečnom ili čvrstom obliku, koje na određeni način utiču na kvalitet pojedinih komponenti životne 
sredine. Slično tome, pod destrukcijom i degradacijom podrazumijevaju se efekti nepovoljnih 
aktivnosti u posmatranoj sredini, koji se manifestuju u oštećenjima, poremećajima ili promjenama 
komponenti životne sredine, što se u prvom redu odnosi na reljef, zemljište, klimu ili buku. 
  Vlada RCG je donijela Operativni program za integralnu zaštitu Pljevaljske kotline. Ovim 
programom indetifikovano je 57 mjera koje treba primjeniti u periodu od 1997 do 2007.god. od strane 
gore navedenih zagađivača, centralne i lokalne vlasti. Mnoge od ovih mjera iziskuju velika finansijska 
sredstva koje je teško obezbijediti.  

  Željezara »Boris Kidrič« u Nikšiću je jedna od većih teških industrija sa značajnim uticajem 
na životnu sredinu. Fabrika ne posjeduje praktično nikakve filtere i povremeno emituje teške metale, 
gasove i druge štetne materije. Kvalitet vazduha u ovom okruženju je ispod svih standarda. 

U blizini grada Mojkovca postojao je rudnik olova i cinka ''Brskovo''. Prilikom eksploatacije 
deponovana je jalovina (u čiji sastav ulaze opasne materije) u neposrednoj blizini rijeke Tare. Prije 
nekoliko godina kao posledica probijanja zemljine brane prijetila je opasnost  od izlivanja vode iz 
jalovišta u rijeku Taru. Nakon toga je napravljena kameno-betonska brana i jedan dio jalovište je zasut 
šljunkom. 
  Zajedničko za sve industrije u Crnoj Gori je i nedostatak odgovarajućeg tretmana otpadnih 
voda i adekvatnih kolektora za sve vrste industrijske proizvodnje. Procjenjeno je da (MAFW 1998) da 
se zapremina od najmanje 27 mil.m3 gradskih otpadnih voda godišnje ispušta u vodotoke i more, dok 
se nepoznata zapremina drenira direktno u zemlju. 
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U Crnoj Gori  postoji oko 20 registrovanih smetlišta za gradski i čvrsti otpad, ali nijedno nije 
uradjeno prema propisima za sanitarne deponije. Količina otpada koji se odlaže na ovim registrovanim 
smetlištima je u opsegu od 35.000m3/mjesešno. Najveća smetlišta su u Podgorici i Nikšiću. U 
Podgorici se odlaže 8.000-9.000 m3/mjesečno otpada iz Podgorice i Danilovgrada (nema svoje 
smetlište), a u Nikšiću oko 7.000 m3/mjesečno. Ostala veća smetlišta su ona koja koriste Herceg Novi, 
Tivat, Budva (2.500m3/mjesečno ili više). 

Takodje ne postoji organizacija  sakupljanje i tretiranja opasnog otpada i veliki dio ovog 
otpada se ostavlja na nezaštićenim deponijama, što direktno ugrožava životnu sredinu. 
    Treba napomenuti da je higijena prostorija u industriji na niskom nivou, kao i kulturni nivo za  
njihovim održavanjem i on se razlikuje u privatnom i društvenom sektoru  gdje su u privatnom sektoru 
higjenski uslovi mnogo bolji. Često ovi nehigijenski uslovi mogu izazvati čitav niz zaraznih oboljenja. 

Posebno treba naglasiti da je u 1999god. dejstvom NATO avijacije ispaljeno oko 400 
uranijumskih projektila. Tom prilikom došlo je do kontaminiranja rta Arza na poluostrvu Luštica u 
Bokokotorskom zalivu na prostoru od oko 60 000 m2. U prošloj godini, ekspertski tim stručnjaka 
očistio je prostor od preko 20 000m2 .Otuda je sakupljeno i u Institut ''Vinča'' – Beograd pohranjeno je 
oko 130 uranijumskih projektila i njihovih većih fragmenata a oko 2 tone kontaminirane zemlje i 
ostalog materijala skinutog odloženo je u bunker na samom rtu Arza. Nastavak dekontaminacije bio je 
planiran za mart mjesec ove godine, međutim, kako na vrijeme nijesu obezbijeđena sredstva sa 
dekontaminacijom je nastavljeno početkom septembra mjeseca. 
   U cilju ostvarivanja uspješnije saradnje i prevazilženja problema krajem 1998god.uradjen je 
Izvještaj o stanju životne sredine od strane Danske Vlade koja je sakupila podatke iz Crne Gore.   

Drugi značajni dokument koji je usvojen u Ženevi 5. novembra 2002 god. je 
Pregled ekoloških performansi u Jugoslaviji. Ovaj izvještaj je nakon dvije misije u 
Crnoj Gori i Srbiji uradio ekspertski tim UN - Ekonomski Komitet za Evropu 
(UNECE) u saradnji sa našim ekspertima.U njemu su u 15 poglavlja date sve 
informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori i Srbiji kao i preporuke kako 
prevazići postojeće probleme.  

Od medjunarodnih organizacija sa kojima se saradjuje na unapredjenju i promociji 
zaštite jesu Svjetska banka sa kojom se radi na projektu Rešavanja komunalnog 
otpada u opštinama Kotor, Tivat i Budva i izgradnja vodovoda Gornje Zete, kojim je 
odobreno 2mil.dolara kao i projekat Integralno upravljanja ekosistemom Skadarskog 
jezera, zatim Regionalni centar za životnu sredinu (REC) koji vodi niz projekta od 
kojih je u toku Jačanje nacionalnih agencija za zaštitu životne sredine i njihovih 
inspektorata u jugoistočnoj Evropi kroz formiranje regionalne »Balkanske mreže za 
usaglašavanje i sprovodjenje regulative iz oblasti životne sredine« (BERCEN), zatim 
Ujedinjene Nacije Program za razvoj (UNDP) koji je implementaciona agencija za 
nekoliko projekata.(Projekat za klimatske promjene i projekta za biodiverzitet). 

Svake godine Vlada Republike Crne Gore donosi Izvještaj o stanju životne 
sredine, gdje se prati stanje osnovnih segmenata životne sredine odnosno vazduha, 
vode, zemljišta i biodiverziteta. U okviru izvještaja realizuju se sledeći programi: 
1.Program kontrole kvaliteta vazduha 
2.Program ispitivanja kvaliteta i kvantiteta podzemnih i površinski voda   
3.Program sistemskog ispitivanja sadržaja radionuklida 
4.Program ispitivanja sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu 
5.Program praćenja stanja biodiverziteta  

Na osnovu zaključaka Izvještaja Vlada predlaže odgovarajuće mjere koje treba 
preduzeti u vezi stanja životne sredine u zavisnosti od njene ugroženosti. 
Izvor finansiranja zaštite životne sredine iz budžeta za 2002. godinu su: 

- za laboratorijsku opremu (Centra za ekotoksikološka ispitivanja) 50.000,00 
DEM,  

- za programe J P Nacionalni parkovi Crne Gore 200.000,00 DEM, 
- za Regionalni vodovod Crnogorsko primorje 390.000,00 DEM,  
- za Monitoring je ugovoreno 340.000,00EURA, od kojih je do kraja novembra 

isplaćeno samo 191.000,00EURA 
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Stav 2c  
  Poštujući  najviše standarde UN, prije svega  načelo da »pravo na zdravlje obuhvata široku 
lepezu socio-ekonomskih faktora koji promovišu uslove u kojima ljudi mogu voditi zdrav život, i 
obuhvata određenost zdravlja, kao što je hrana i zdrava ishrana, stanovanje, pristup sigurnoj vodi za 
piće i adekvatne sanitarije, sigurne i zdrave uslove rada, i zdravu okolinu.« (član 12 Međunarodnog 
Pakta o ekonomskim,društvenim i kulturnim pravima), Crna Gora organizuje sistem zdravstvene zaštite 
u cilju obezbijeđivanja uslova za zdravog pojedinca i zdravo društvo,t.j u cilju obezbeđenja  
fundamentalnog prava čovjeka – zdravlja. 

Nacionalna javna zdravstvena strategija i Program mjera u Crnoj Gori 
zasnivaju  se na medicinski i naučno obrađenim  podacima koji se odnose na čitavu 
populaciju a baziraju se na  epidemiološkmh evidencijama, kao i  ostalim  podacima  
javnog zdravstva, a prate ih i objavljuju nadležne zdravstvene službe i institucije. 

Da bi se sagledalo zdravstveno stanje stanovništva u cjelini prikupljaju se i 
analiziraju  različiti pokazatelji iz zdravstveno-statističkog sistema, i to na način što se 
evidentiraju, prikupljaju i analiziraju podaci od osnovnih službi primarne zdravstvene 
zaštite, do različitih specijalizovanih medicinskih nivoa.  

Pored praćenja demografskih pokazatelja (stanovništvo, natalitet, prirodni 
priraštaj, mortalitet, evidencija o brakovima), na transparentan način daje se prikaz 
medicinskog kadra, zdravstvenih radnika i saradnika, kao i prikaz zdravstvenih 
ustanova: zastupljenost kadrova po službama i njihov rad, bolnička i vanbolnička 
zdravstvena zaštita. 

Kao važan segment koji utiče na zdravstveno stanje stanovništva, prikupljaju 
se i obrađuju i podaci koji se odnose na životnu sredinu, a u okviru istraživanja u 
oblasti zdravstva prate se parametri koji se odnose na zdravstvenu ispravnost hrane, 
higijensku ispravnost vode za piće, odnosno, prate se svi oni parametri koji su 
uključeni u procjenu definisanih odrednica zdravlja. 

Među najznačajnije medicinske pokazatelje svakako spadaju podaci koji se 
odnose na sprovođenje programa imunizacija i evidencije i izvještaji koji obrađuju 
pojavu i kretanje zaraznih bolesti, t.j. ocjena higijensko- epidemiološke situacije  U 
većini opština proteklih godina postignut je zadovoljavajući nivo obuhvata 
vakcinalnih obveznika. Obuhvat vakcinacijom protiv određenih zaraznih bolesti- 
tuberkuloze, difterije, tetanusa, pertusisa, dječije paralize, malih boginja, crvenke i 
zauški, na zadovoljavajućem je nivou, kako kod primovakcinacija, tako i kod 
revakcinacija. 

Na osnovu direktnog uvida u način i postupak  prijavljivanja zaraznih bolesti, 
procjenjuje se da je realan broj zaraznih oboljenja  veći od prijavljenog, te da je 
ažurnost zdravstvenih službi u pogledu prijavljivanja i evidentiranja  ovih oboljenja 
jedna od najslabijih tačaka sistema za praćenje kretanja zaraznih bolesti. 

 
 
 
 

Tabela  1.  Zarazne bolesti, bez influence i aids-a  u Crnoj Gori u periodu 1992 – 2001. 
GODINA       BROJ              

OBOLJELIH 
   Inc/100 000 BROJ  

    UMRLIH 
Mt/100 000 

1992          13 563          2 166,6 1 0,16 
1993           9 559         1 514,9 3 0,48 
1994          13 450         2 118,1 8 1,25 
1995          12 863         2 026,4 11 1,73 
1996           9 035         1 427,8 2 0,31 
1997           9 049         1 430,0 1 0,16 
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1998           8 408         1 328,7 4 0,63 
1999          10 107          1 579,2 2 0,31 
2000 9 583         1 455,4 0 0,0 
2001 7610          1073 2 0,28 

 
  
AKUTNE ZARAZNE BOLESTI U REPUBLICI CRNOJ GORI U 2001. GODINI 
 
 Predmet analiziranja su zarazne bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju po osnovu 
važećih zakonskih propisa u SR Jugoslaviji (Sl. List  SRJ, br. 46/96). 
 Na broj prijavljenih slučajeva zaraznih bolesti bitno utiče više faktora: stvarna epidemiološka 
situacija na terenu; eventualna pojava epidemija sa većim brojem oboljelih; razvijenost zdravstvene 
službe, te navika korišćenja laboratorijske dijagnostike u cilju potvrde dijagnoza; ažurnosti zdravstvene 
službe u pogledu evidencije obolijevanja od zaraznih bolesti; zdravstvena prosvećenost stanovništva tj. 
njegova navika da se u slučaju oboljenja javlja  ljekaru; broja zaraznih bolesti koje su zakonom 
predvidjene da se prijavljuju. 

 
Tabela  2.   Prijavljivanje  zaraznih  bolesti  po mjesecima  i opštinama  u  Crnoj 
Gori bez  influence ( izvodi iz mjesečnih izvještaja u 2001.)     

 
   OPŠTINE                        M        J       E      S    E C I    
 Jan   Feb    Mar    Ap

r 
Ma
j 

Ju
n 

Jul Av
g 

Sep Okt Nov Dec 

Andrijevica 1 4 2 2 0 0 0 0 0 1 6 5
Bar 33 14 19 11 21 16 237 105 214 46 30 9
Berane 19 11      

14 
18 19 16 13 48 22 32 25 26/1

Bijelo polje  53 43 30 34 18 19 22 29 69 66 67 46
Budva  2 4 4 5 20 59 130 127 55 10 70 3
Danilovgrad 23 6 6 3 13 15 17 4 14 83 166 134
Žabljak  - - - - - 3 - 1 - - 1 136
Kolašin 5 - 2 2 - - 2 - 2 2 - -
Kotor 28 12 20 12 9 7 17 29 45 15 21 11
Mojkovac 10 4 7 4 3 4 - - 5 6 1 -
Nikšić 52 21 30 9 20 13 - 4 8 7 23 27
Plav 41 32 27 24 21 11 42 93 30 33 28 25
Plužine 3 7 2 - - 10 4 12 10 5 4 9
Pljevlja 16 3 14 20 43 17 42 25 1 7 27 46
Podgorica 177 130 119 105 108 139 110 106 120 130/

1 
191 287

Rožaje 45 33 29 26 21 21 29 95 83 64 39 40
Tivat 26 4 15 8 4 12 61 191 22 5 6 11
Ulcinj 9 8 3 6 5 7 8 41 30 9 13 9
Herceg Novi 29 8 10 11 10 21 44 276 156 26 53 133
Cetinje 8 4 12 1 13 16 13 35 35 14 30 10
Šavnik - - - - - - - - - - - -
Ukupno u 
CG 

580 348 365 301 348 406 791 1221 921 561 801 967

 
 U takvim okolnostima ne obezbjedjuju se osnovne pretpostavke za blagovremeno 
preduzimanje potrebnih preventivnih mjera , a istovremeno se otežava i predviđanje epidemioloških 
zbivanja (epidemiološka prognoza) na datim područjima. No, i pored toga što podaci o kretanju 
zaraznih bolesti dobijeni putem prijavnih kartica ne predstavljaju stvarni broj oboljelih od bolesti koje 
podliježu obaveznom prijavljivanju, ipak se relativno vjerno može uočiti trend i dinamika pojedinih 
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zaraznih bolesti. Inače, sam način prijavljivanja zaraznih bolesti  regulisan, je Odlukom o načinu 
prijavljivanja zaraznih bolesti (Sl.list SRJ, br.27/97). 

Potrebno je naglasiti da proteklu godinu karakteriše odlazak jednog broja 
raseljenih lica i obezbeđenje boljih uslova smještaja onih raseljenih lica koja su ostala 
na teritoriji Crne Gore, uz započeto poboljšanje njihovog opšteg standarda- viši nivo 
lične i opšte higijene, kvalitetnija ishrana, poboljšanje sanitarno- higijenskih uslova, 
što svakako ima za rezultat sniženje incidence od akutnih zaraznih bolesti. 
 U toku  2001.  godine u Crnoj Gori uočeno je šesnaest javljanja zaraznih bolesti u 
epidemijskoj formi. Izraženi problem koji se prenosi iz godine u godinu je to što se epidemije zvanično 
ne registruju (Institut ne dobija zvanične prijave epidemija od zdravstvenih službi) već nakon prispjeća 
kartica za prijavu zaraznih bolesti (koje kasne i po više mjeseci) naknadno procjenjuje da li je u 
pojedinim opštinama bilo pojave epidemijskog javljanja obolijevanja od pojedinih zaraznih bolesti. 
Svjesni smo da naredni prikaz epidemija ima dosta manjkavosti (jer ne postoje zvanične prijave većine 
od ovih epidemija) i da ga treba uzeti sa dozom rezerve, ali ipak smatramo da je bolje i na ovakav način 
prikazati epidemije nego prikazivati stanje u kojem nema epidemija, što praktično nije  moguće. 

 
Tabela  3.   Tipovi epidemija po učestalosti u Crnoj Gori u 2001. godini 

 
TIP EPIDEMIJE BROJ EPIDEMIJA % BROJ OBOLJELIH 

Respiratorni  5 47,8 740 
Alimentarni 6 11,2 174 
Kontaktni  1  0,3 5 
Mješoviti  4 40,7 627 
UKUPNO 16 100,0 1546 
 
   
Tabela 4. Epidemije u Crnoj Gori u 2000. godini 
 
Redni 
broj 

Oboljenje Vrijeme         
trajanja 

epidemije 

Mjesto i kolektiv Oboljeli 
–broj- 

Uzro
čnik 

Izvor 
zaraze i put 
prenošenja 

1. Angina 
streptococcica 

 
April-maj’01 

 
Pljevlja-školski 

 
50 

Streptococcus 
βhaemol. gr A 

 
Respiratorni 

2.  
Salmonellosis 

 
maj-jun '01 

Budva- adolescenti i   
             adulti 

 
22 

Salmonella 
enteritidis 

 
Alimentarni 

3.  
Salmonellosis 

 
jun '01 

Podgorica- 
porodična 

 
      3 

Salmonella 
enteritidis 

 
Alimentarni 

4. Toxoinfectio 
alimentaris 

 
jun '01 

Podgorica- odrasli 
kolektiv KAP-a 

 
     47 

 
nepoznat 

 
Alimentarni 

5.  
Enterokolitis ac. 

 
jul '01 

Bar- svi dobni 
              uzrasti 

 
175 

 
nepoznat 

Kontaktni i 
alimentarni 

6.  
Enterokolitis ac. 

 
avgust '01 

H.Novi- svi dobni 
              uzrasti 

 
250 

 
nepoznat 

Kontaktni i 
alimentarni 

7.  
Enterokolitis ac. 

 
avgust '01 

Tivat- svi dobni 
              uzrasti 

 
180 

 
nepoznat 

Kontaktni i 
alimentarni  

8. Toxoinfectio 
alimentaris 

 
septembar '01 

Podgorica- 
porodična 

 
     8 

Salmonella 
enteritidis 

 
Alimentarni 

9. Toxoinfectio 
alimentaris 

 
septembar '01 

Podgorica- 
porodična 

 
     13 

Salmonella 
enteritidis 

 
Alimentarni 

10. Toxoinfectio 
alimentaris 

 
septembar '01 

H.Novi- adolescenti 
đačka ekskurzija 

 
     81 

Salmonella 
enteritidis 

 
Alimentarni 

11.  
Hepatitis C 

 
Sept.-oktobar’01 

Nikšić- adolescenti 
        I.V. narkomani 

 
5 

 
HCV 

Kontaktni- 
intravenski 

12.  
Varicella 

 
oktob.-decemb '01 

Danilovgrad- 
školski uzrast 

 
370 

Humani 
herpes virus 3 

 
Respiratorni 

13.  
Enterokolitis ac. 

 
septembar '01 

Podgorica-svi dobni   
                    uzrasti 

 
22 

 
E. Colli 

Kontaktni i 
alimentarni 

14. Angina 
streptococcica 

 
nov.-decemb.’01 

 
Pljevlja-školski 

 
65 

Streptococcus 
βhaemol. gr A 

 
Respiratorni 
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15.  
Varicella 

 
decembar '01 

Žabljak- školski    
             uzrast 

 
136 

Humani 
herpes virus 3 

 
Respiratorni 

16.  
Varicella 

 
decembar '01 

H.Novi- školski  
               uzrast 

 
119 

Humani 
herpes virus 3 

 
Respiratorni 

 
 U ovim epidemijama (2001) oboljelo je ukupno 1546 lica. U odnosu na prethodnu godinu 
nešto je manji broj epidemija, ali prije svega uslijed izostajanja epidemije gripa ukupan broj oboljelih je 
daleko manji. Epidemije čisto hidričnog tipa, u ovoj godini kao i prošloj nijesu registrovane. Prema 
načinu širenja najzastupljeniji je respiratorni put prenosa, a zatim mješoviti i  alimentarni  put.  
  Dok u 2000- toj godini nije bio prijavljen nijedan slučaj smrtnog ishoda od zaraznih bolesti, u 
toku 2001. godine  bilo je dva smrtna ishoda od zaraznih bolesti (izuzimajući AIDS, koji se u ovom 
izvještaju ne obrađuje i grip koji se izdvojeno obrađuje), sa Mortalitetom od 0,28/100.000 i Letalitetom 
od 0,02 % kod akutnih zaraznih bolesti. Jedna osoba je umrla od tuberkuloznog meningitisa, a druga od 
stafilokokne sepse. U 2001. godini registrovano je  16   epidemija akutnih zaraznih bolesti sa 1546 
oboljelih lica. Najveći broj osoba je obolio u epidemijama enterokolitisa (627) i  varičele  (625). 
 Posmatrano po grupama zaraznih bolesti, broj prijavljenih slučajeva obolijevanja u 2001. 
godini  je najviši u grupi respiratornih zaraznih bolesti, koje čine 44,3 % ukupnog broja prijavljenih 
slučajeva zaraznih bolesti, čime je ova grupa zadržala prvo mjesto kao i  prethodne godine kada je 
imala skoro isti procenat.   

Crijevne zarazne bolesti su na drugom mjestu sa 41,30 % ukupno oboljelih, a na 
trećem mjestu su parazitarna oboljenja sa 11,96 %. Ostale grupe zaraznih bolesti 
(antropozoonoze, polne, transmisivne, klicinoštvo i ostale bolesti) su prisutne sa vrlo 
niskim učešćem (sve zajedno čine ispod 3 % ukupnog broja oboljelih). 
 U strukturi 10 najčešćih zaraznih bolesti u 2001. godini enterokolitis zamijenio varičelu koja 
je godinama prednjačila po broju oboljelih, što je vjerovatno posledica pojašane kontrole prijavljivanja 
tokom ljetnjih mjeseci na primorju od strane Odjeljenja za epidemiologiju Zavoda za zdravstvenu 
zaštitu. Ipak, varičela i dalje konstantno bilježi visoku  incidencu jer se u našoj  zemlji još ne 
primjenjuju postojeće  specifične mjere prevencije (vakcinacija) kojima bi mogli uticati na kretanje ove 
bolesti. Na trećem mjestu je šuga, dok je na četvrtom mjestu streptokokna angina, koja  je stalno 
prisutna i uvijek se nalazi među najčešćim oboljenjima. Na četvrtom mjestu se nalazi šuga, a na petom 
mjestu su trovanja hranom, kao odraz povećanog obolijevanja tokom ljetnjih mjeseci i pojedinih 
epidemija sa većim brojem oboljelih. Povećan broj obolijelih od herpes zostera je prije svega odraz 
boljeg prijavljivanja, a manje refleksija većeg obolijevanja. Akutni nediferencirani hepatitisi zajedno sa 
hepatitisom A (deveto mjesto) i dalje su odraz endemskog održavanja ove bolesti u našoj Republici. Na 
desetom mjestu je infektivna mononukleoza koja je uvijek prisutna u prvih deset akutnih zaraznih 
bolesti. 
  Prvih pet najčešće prijavljivanih zaraznih bolesti čine 85,7 % ukupno 
prijavljenih zaraznih bolesti, a prvih deset učestvuje u obolijevanju od akutnih 
zaraznih bolesti sa  92,2 % i na prošlogodišnjem je nivou.  

Tabela  5.  Udio pojedinih grupa zaraznih bolesti u strukturi obolijevanja od 
zaraznih bolesti za period od 1997- 2001. godine 

 
 
GRUPA ZARAZNIH 
BOLESTI 

  1997    1998       1999    2000      2001 

 Broj         
% 
prijav. 

Broj        
% 
prijav. 

Broj        %
prijav. 

Broj        % 
prijav. 

Broj        % 
prijav. 

RESPIRATORNE 
BOLESTI 

5706     
63,05 

4173     
49,63 

4204     
41,60 

4309     44,96   3373     44,31

CRIJEVNE  
BOLESTI 

2124     
23,47 

3018     
35,89 

3655     
36,17 

3482    36,.36 3143     41,30

PARAZITARNE 
BOLESTI 

1079     
11,92 

1028     
12,22 

1968     
19,48 

1560     16,27 907       11,96

ANTROPOZOONOZN
E BOLESTI 

   33      
0,36 

   71      
0,88 

 120      
1,19 

  66        0,68   5             0,06

POLNO PRENOSIVE     8         10        14           14       0,14  11           0,14
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BOLESTI 0,09 0,12 0,13 
TRANSMISIVNE 
BOLESTI 

    4      
0,04 

    3      
0,03 

    8      
0,07 

      5       0,05 15           0,19

OSTALE 
BOLESTI 

    80     
0,88 

   99      
1,17 

 134     
1,33 

  147       1,54 155         2,03

KLICONOSE     14     
0,15 

    6      
0,07 

    4      
0,03 

       0      0,00  1             0,01

UKUPNO   9048   
100,0  

8408    
100,0  

10107   
100,0 

9583   100,00 7610   100,00

 
  Tabela  6.  Broj oboljelih i incidenca kod najčešćih  deset zaraznih bolesti  u 2001.  
 
REDNI 
BROJ 

 O  B  O  L  J  E  N  J  E BROJ  
OBOLJELIH 

   Inc / 100.000 

1. ENTEROCOLITIS ACUTA 2323 327,6 
2. VARICELLA 2311 325,9 
3. SCABIES 765 107,8 
4. ANGINA STREPTOCOCCICA 644 90,8 
5. TOXIINFECTIO ALIMENTARIS 479 67,5 
6. SALMONELLOSIS 166 23,4 
7. PAROTITIS EPIDEMICA 95 13,4 
8. HERPES  ZOSTER 86 12,1 
9. HEPATITIS VIROSA ACUTA N.I. +  

"A" 
78 11,0 

10. MONONUCLEOSIS INFECTIVA  76 10,7 
 
 
INFLUENZA - Pošto broj oboljelih od gripa oscilira iz godine u godinu, a vrlo 
značajno utiče na ukupan broj oboljelih od zaraznih bolesti (čini od 21,9 - 84,9 % 
ukupnog broja registrovanih oboljenja od zaraznih bolesti, koje se obavezno 
prijavljuju u pojedinim godinama), ovo oboljenje smo posmatrali izolovano od ostalih 
oboljenja - tabela 3.  
 
   
 
Tabela  7.   Kretanje gripa  u Crnoj Gori  u periodu 1992 – 2001. 
 

Godina Broj  oboljelih Inc/100 000 Ucesce u ukupnom broju 
prijavljenih zaraznih bolesti 

u  % 
1992 17 021 2 719,0 55,4 
1993 6 415 1 016,8 39,9 
1994 4 825 759,8 26,3 
1995 3 661 576,7 21,9 
1996 21 496 3 397,1 70,4 
1997 39 817 6 292,4 81,5 
1998 15 294 2 415,6 64,5 
1999 10 191 1 602,3 50,2 
2000 53 754 8163,7 84,9 
2001 3411 481,1 31,0 
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Broj oboljelih od gripa je za  petnaest  puta niži  u odnosu na prošlu godinu i 
to prije svega zahvaljujući dobro sprovedenoj imunizaciji i ne velikoj mutaciji u 
samom virusu grupa u odnosu na prošlu godinu.  To što nijesu registrovani smrtni 
ishodi kao posledica ovog oboljenja u ovoj godini vjerovatno je zasluga postojeće 
načina registracije, koji je insuficijentan, i ovogodišnje epidemije sa malim brojem 
oboljelih i blažom kliničkom slikom. 
 
Stav 2d  

Zdravstveno osiguranje je regulisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i 
zdravstvenom osiguranju i funkcioniše na principima: solidarnosti, jednakosti i 
dostupnosti. Njime se obezbjeđuju zdravstvena zaštita i materijalna davanja za slučaj 
bolesti i privremene spriječenosti za rad, usled oboljenja i povrede. 

Zdravstveno osiguranje je obavezno. Mada, i kod nas kao i u svijetu postoji 
tendencija da se, na račun obaveznog zdravstvenog osiguranja, razvija dobrovoljno 
osiguranje, odnosno da se sve više sužavaju prava iz obaveznog, a da se ustanove 
široka prava u dobrovoljnom osiguranju. Javni interes nalaže da se obaveznim 
osiguranjem obezbjeđuju  osnovna prava do određenog obima, a da dobrovoljno 
osiguranje, kao dopunjujuće, pruža dodatne prava i veći standard (na primjer, 
zdravstvenih usluga). 
 Osnovna prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja su: 

1) zdravstvena zaštita;  
2) nakanada ličnog dohotka za vrijeme privremene spriječenoszi za rad; 
3) naknade putnih troškova u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite. 

Osiguranici  - Zakonom o zdravstevnoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju 
određeno je ko su osiguranici, odnosno kojim kategorijama građana se obezbjeđuju 
prava iz osiguranja.   

Centralno mjesto u osiguranju imaju osiguranici. Osiguranim licima se 
obezbjeđuju prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju nastupanja rizika (bolesti, 
privremene spriječenosti za rad, gubitka zarada i sl.). 

Finansiranje - Osnovni zadatak zdravstvenog osiguranja je otklanjanje 
posljedica koje nastaju nastupanjem rizika osiguranja, kao što su: bolest, povreda i 
nemogućnost ostvarivanja zarade zbog privremene nesposobnosti za rad. 

Osnovni izvor prihoda zdravstvenog osiguranja su doprinosi koje plaćaju 
zaposleni, drugi osiguranici i poslodavci. 

Svi obveznici doprinosa dužni su da plaćaju doprinos za zdravstveno 
osiguranje. Niko ne može biti osiguran, ukoliko lično ili neko drugi za njega ne plati 
doprinos. 

Svaka kategorija osiguranika predstavlja kategoriju obveznika plaćanja 
doprinosa, jer se radi o aktivnim osiguranicima koji imaju izvore prihoda i u stanju su 
da plaćaju doprinos (na primjer, osiguranici zaposleni, osiguranici penzioneri, 
osiguranici zemljoradnici i sl.). 

Svi građani plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje. Za zaposlene 50% 
doprinosa finansira poslodavac, a 50% građani; za penzionere, Fond PIO, a za 
nezaposlene, država iz budžeta. 

Shodno Paketu zdravstvene zaštite, koji je opredijelio Fond zdravstva, građani 
zdravstvenu zaštitu ostvaruju besplatno, a Fond naknađuje sredstva zdravstvenim 
ustanovama. 

Fond - Ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja 
obezbjeđuje se prekoFonda, un skladu sa ovim Zakonom i opštim aktima Fonda.  
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Savjet Fonda:  
1) donosi statut Fonda;  
2) donosi program eada Fonda;  
3) u skladu sa zakonom, bliže utvrđuje postupak i način ostvarivanja prava iz 

zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;  
4) donosi godišnji program  zdravstvene zaštite;  
5) utvrđuje normative kadra, nomenklaturu, standarde I normative zdravstvenih 

usluga I druge kriterijume i mjerila za vrednovanje rezultata rada zdravstvenih 
ustanova, odnosno za utvrđivanje cijena zdravstevnih usluga;  

6) donosi odluku o zaključivanju ugovora sa zdravstvenim ustanovama, 
humanitarnim organizacijama, savezima i udruženjima za sprovođenje poslova 
zdravstvene zaštite;  

7) utvrđuje jedinstveni system medicinskog snabdijevanja i opremanja zdravstvenih 
ustanova medicinskom i drugom opremom, ljekovima i drugim medicinskim 
materijalom I stara se za njegovo sprovođenje;  

8) opštim aktom utvrđuje kriterijume i mjerila za obezbjeđenje i raspodjelu 
sredstava zdravstvenim ustanovama;  

9) donosi godišnji finansijski plan i završni račun;  
10) izvještava Skupštinu o svom radu i ostvarivanju funkcije Fonda, i  
11) vrši I druge poslove u skladu sa zakonom I statutom Fonda.  
Sredstva Fonda obezbjeđuju se iz:  

-  doprinosa iz plate radnika;  
-  doprinosa iz plate od samostalnog obavljanja djelatnosti;  
-  doprinosa iz plate od poljoprivredne djelatnosti;  
-  katastarskog prihoda i utvrđenog iznosa po osiguraniku zemljoradnika;  
-  doprinosa iz penzije;  
-  doprinosa iz naknade od autorskih prava, patenata, tehničkih unaprjeđenja I 
intelektualnih usluga;  
-  prihoda budžeta Republike;  
- drugih izvora. 

  Svi oblici zdravstvene zaštite koji se ne mogu pružiti u Republici, obezbjeđuju 
se van Republike ili u inostranstvu. 

Crna Gora primjenjuje Međunarodnu konvenciju o zdravstvenom osiguranju, koju je 
ratifikovala bivša SFRJ.  

  
Član 13, 14, 15  

a) Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje - Ustavom i odgovarajućim zakonom u Crnoj 
Gori je predvidjeno obavezno i besplatno osnovno obrazovanje za djecu od sedam do petnaest 
godina,bez obzira na pol, rasu, vjeru ili drugu različitost. Za neizvršenje takve obaveze roditelji, 
odnosno staratelji podliježu zakonskom sankcionisanju. Ministarstvo je, preduzimanjem sankcija prema 
roditeljima, uticalo na smanjenje broja neškolovane djece, što ilustruju sljedeći podaci:  1997. – 89, 
1998. - 68, 1999. – 111 (povećan broj zbog izmjene propisa zbog čega je jedan broj premeta vraćen na 
ponovni postupak), 2000. – 50, 2001.-11. Napominjemo da roditelji najčešće povlače djecu poslije IV 
razreda, da  se, u oko 90% slučajeva, radi o ženskoj djeci  koje se često rano i udaju, te da su slučajevi 
registrovani pretežno u sjevernom dijelu Republike, u sredinama nastanjenim muslimanskim 
stanovništvom. 

Mreža osnovnih škola (167 osmorazrednih i 340 četvorazrednih) omogućavaju 
svoj djeci na području Republike da pohadjaju školu, tako da je obuhvatnost 
osnovnim obrazovanjem  preko 98%. Tekuća reforma obrazovanja pretpostavlja 
racionalizaciju školske mreže, koja je,  da bi stvorila uslove da osnovno obrazovanje 
bude dostupno svakom djetetu, u nekim dijelovima Crne Gore, naročito seoskim, 
neracionalna zbog smanjenja broja djece. S druge strane, migracije stanovništva ka 
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glavnom gradu i većim gradovima, utiču da u njima imamo prebukirane škole. Čak se 
i u nekim gradskim školama na sjeveru broj djece u osnovnim školama smanjio (npr. 
Pljevlja : OŠ » Boško Buha« ima 200 djece manje u odnosu na 1999/2000 ). Ovu 
situaciju ilustruju podaci da je 18,4% školskih zgrada u gradovima, a 81,6% u selima, 
dok je u gradovima 73,5% učeničke populacije, a u selima 26,5%. 

Djeca izbjeglice i/ili  raseljena lica koriste sva prava na obrazovanje kao i  
domicilna djeca.  

Djeci iz socijalno ugroženih porodica, kao i djacima – pješacima obezbjedjuje 
se pomoć u vidu boravka u djačkim domovima, besplatnih udžbenika, školskog 
pribora, odjeće i obuće.  

U Republici postoji 20 predškolskih ustanova (u svim opštinama osim u 
Žabljaku). Usluge istih mogu koristiti sva djeca bez obzira na pol, rasu, vjeru ili drugu 
različitosti, s tim što  roditelji participiraju u troškovima ishrane. Procenat 
obuhvatnosti predškolske populacije je nizak – 20%. 

U Crnoj Gori postoje tri zavoda  za školovanje djece i omladine sa posebnim 
potrebama (za djecu i omladinu sa poremećajima govora i sluha; za slabovidnu i 
tjelesno invalidnu djecu  i omladinu; i za mentalno retardiranu djecu i omladinu), koje 
u cjelosti finansira država, uz napomenu da je u dva zavoda obezbjedjen i smještaj 
djece u internatu. Pored toga u sastavu petnaest osnovnih škola u razvijenijim 
gradskim sredinama, rade  specijalna odjeljenja za obrazovanje djece sa posebnim 
potrebama. Napominjemo da je u toku realizacija projekta izgradnja fabrike u kojoj će 
raditi invalidna lica, a koji se realizuje od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, 
Ministarstva prosvjete i nauke i NVO »Falkon«. 

U krajevima sa većinskim albanskim stanovništvom, djeci i omladini je 
omogućeno da prate nastavu na svom maternjem jeziku, tako da imamo 5 osnovnih 
škola sa nastavom na albanskom jeziku, 7 škola sa nastavom i na albanskom i na 
srpskom jezilu i 3 srednje škole sa nastavom na na albanskom i na srpskom jeziku. 
Javne isprave koje izdaju ove škole, kao i školska dokumentacija i evidencija, vode se 
na oba jezika. Udžbenička literatura na albanskom jeziku obezbjedjuje se kroz 
sopstvenu produkciju Zavoda za udžbenike Podgorica i putem nabavke od Zavoda za 
udžbenike i nastavna sredstva iz Beograda. 

Za djecu iz romske populacije, ne postoje posebna odjeljenja, osim u jednoj 
školi u Podgorici, niti nastava na romskom jeziku, već su inkorporirani u odjeljenja 
redovnih škola, obzirom da im je, kao i ostaloj djeci, pod istim uslovima dostupna 
svaka škola. Ono što je evidentno jeste da opada broj djece ove grupacije u višim 
razredima, tako da npr. i ako u prvom razredu imamo dva odjeljenja, već u drugom 
imamo jeno, a do VII ili VIII razreda dospije tek po dva ili tri učenika.  

Za predškolski uzrast, uz pomoć UNICEF-a, organizuje se predškolska 
edukacija romske djece, zapravo pripremna nastava radi uključivanja u redovne škole. 

Ministarstvo prosvjete i nauke je pomoglo finansiranje prvog romskog 
bukvara, koji je štampala jedna romska NVO. 

Vlada je osnovala i upravlja svim obrazovnim ustanovama, sa izuzetkom škole za muzičke 
talente, koju su zajednički osnovali i njome upravljaju država i fizičko lice. Prema do sada važećim 
propisima organe upravljanja imenovalo je ministarstvo na predlog ustanova, a prema novim zakonima 
organi upravljanja se konstituišu od predstavnika zaposlenih, učenika, predstavnika Ministarstva, 
lokalne samouprave, socijalnih partnera i roditelja. Novim zakonima predvidjena je mogućnost 
osnivanja i rada obrazovnih institucija u privatnom  vlasništvu na svim nivoima, od strane domaćih i 
stranih pravnih i fizičkih lica, osim za osnovne škole, koju ne može osnovati strano lice. 

U izvještajnom periodu nije bilo bitnijih promjena u državnoj politici, zakonima i 
praksi koje su negativno uticale na obrazovno pravo obuhvaćeno članom 13. 
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Naprotiv, novi set zakona još više promoviše pravo na obrazovanje, te obaveze države 
i drugih subjekata za stvaranje uslova za realizaciju istog. 

Medjunarodna zajednica je, preko medjunarodnih organizacija  pružala i pruža 
veliku pomoć na poboljšanju uslova rada obrazovno – vaspitnih ustanova ( izgradanja, 
adaptacija i opremanje školskih bjekata), a obećana je i pomoć u primjeni novih 
zakona radi reformisanja sistema obrazovanja, na svim nivoima (npr. stručno 
osposobljavanje kadrova, rad na novim nastavnim planovima i programima i sl). 

Vlada RCG i Ministarstvo prosvjete, rade na poboljšanju uslova rada i 
adekvatnijeg nagradjivanja zaposlenih, mada su ograničena budžetska sredstva veliki 
problem. Upravo zbog nedostatka bužetskih sredstava za 2002.godinu, u školskoj 
2001/02. godini imali smo štrajk prosvjetnih radnika, koji se prenio i na početak 
školske 2002/03.godine, tako da je ukupno trajao skoro deset mjeseci ( uključujući i 
ljetnji školski raspust). Osnovni zahtjevi štrajkačkog odbora bili su povećanje 
koeficijenata za obračun plata za 30% i isplata zaostalih naknada za topli obrok i 
prevoz. Naknade su isplaćene, ali koeficijenti nijesu mogli biti povećani u traženom 
procentu, pa je dogovor postignut na nivou povećanja od 18% (8% kroz povećanje 
minimalne cijene rada i 10% kroz koeficijente) i to u sljedećoj budžetskoj godini. U 
cilju poboljšanja materijalnog položaja prosvjetnih radnika, Vlada RCG je prihvatila 
učešće u finansiranju stambenog fonda za rješavanje njihovih stambenih problema, 
zbog činjenice da gotovo trećina zaposlenih u ovoj oblasti nema riješeno ovo pitanje i 
da je sa te budžetske stavke mogla opredijeliti sredstva za pomenutu namjenu. 

Pravo na štrajk prosvjetnim radnicima niko nije osporavao, ali je dugotrajnim 
štrajkom, bilo ugroženo pravo djece na redovno i nesmetano obrazovanje, jer je 
nastava držana sa skraćenim trajanjem časa. Reduciranjem gradiva i produžetkom 
nastavne godine, ista je završena u regularnim granicama. 

U Crnoj Gori postoje  dvije škole za osnovno obrazovanje odraslih, u sastavu 
radničkih univerziteta, u Podgorici i Nikšiću, a sve redovne osnovne škole mogu da 
se, prema potrebama sredine u kojima se  nalaze, bave i osnovnim obrazovanjem 
odraslih, prema posebnim programima za osnovno obrazovanje odraslih. 

Srednje obrazovanje, uključujući i srednje  tehničko obrazovanje, pod jednakim uslovima 
dostupno je svima i besplatno je (školarine), uz obavezu učenika da sebi kupuju knjige i ostali lični 
školski pribor. 

U Crnoj Gori postoje: gimnazije, tehničke škole i mješovite škole. U gimnazijama se učenici 
obrazuju u  obrazovnom profilu IV stepena, a u tehničkim i mješovitim školama i III i IV stepena. 
Učenici koji završe obrazovne profile IV stepena mogu se upisati na odgovarajuće fakultete, a svršeni 
gimnazijalci na sve fakultete. 

Sva djeca, koja ispunjavaju  uslove, neovisno od njihove nacionalne ili vjerske 
pripadnosti, upisuju se u srednje škole, pod jednakim uslovima. Svi uživaju jednako 
pravo na obrazovanje, pa nema diskriminatornih mjera. 

Oko 97% svršenih osnovaca se  upisuje u srednje škole, s tim što je ovaj procenat  
nešto veći u gradskim sredinama. Oko 95% upisanih učenika u srednje škole, 
završava ih sa uspjehom. 

Večernje škole za obrazovanje odraslih u srednjim školama ne postoje, a 
predvidjena je mogućnost vanrednog obrazovanja u srednjim školama. 

Albanska djeca u srednjim školama u Tuzima, Plavu i Ulcinju, imaju nastavu na 
albanskom i srpskom jeziku, a obezbijedjena im je odgovarajuća udžbenička i druga 
literatura. 

Sve srednje škole u Crnoj Gori osnovala je Vlada, a samo jednu Vlada i fizičko 
lice (škola za muzičke talente), a u organima upravljanja participiraju predstavnici 
ustanove - zaposleni, lokalne samouprave, učenika i, po novim propisima socijalnih 
partnera i roditelja.  
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Putem stipendiranja i kreditiranja, država pomaže najboljim učenicima i studentima i onima iz 
socijalno ugroženijih porodica. U Crnoj Gori ima 8 studentskih i učeničkih domova u kojima je 
organizovan smještaj i ishrana za studente i učenike koji ispunjavaju propisane uslove. U troškovima 
smještaja i ishrane, korisnici učestvuju sa 20%, uz napomenu da oni koji dobiju studentski kredit istim 
mogu da pokriju te troškove i troškove prevoza u kojima država participira sa 40%. 

U osnovnim  i srednjim školama implementiraju se mnogi projekti u cilju 
prevencije narkomanije, zaraznih bolesti i nasilja, te nekonfliktnog rješavanja 
problema (Državni program borbe protiv bolesti zavisnosti, informativno-edukativne 
kampanje u vezi AIDS-a, trafikinga itd, Projekat »Obrazovanje za gradjansko 
društvo«...) 
 
Nova legislativa (reformska) 
 

22. novembra 2002. godine, Skupština Republike Crne Gore donijela je set reformskih zakona 
u oblasti obrazovanja, i to:  

- Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju 
- Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 
- Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 
- Zakon o gimnaziji 
- Zakon o stručnoj  obrazovanju 
- Zakon o obrazovanju odraslih 

 
Ovi zakoni uradjeni su uz pomoć medjunaronih eksperata i sadrže evropske 

standarde prilagodjene uslovima u Crnoj Gori, na principima demokratičnosti, 
autonomnosti, decentralizacije, deregulacije, depolitizacije, fleksiblnosti, jednakih 
mogućnosti i transparentnosti kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Saglasno navedenim 
principima, donijeće se pedesetak podzakonskih akata, osnovaće se nove institucije i 
utvrditi racionalnija mreža obrazovnih ustanova u Crnoj Gori.  

U toku je izrada novih obrazovnih programa za sve oblasti, struke i zanimanja, 
koji će, takodje, sadržati evropske standarde u ovoj oblasti, kako bi se stvorili uslovi  
da obrazovni programi budu kompatibilni sa  istim u evropskim zemljama , ta da 
javne isprave o završenom stepenu stručne spreme u Crnoj Gori budu priznate i u 
inostranstvu. 
 
U narednoj godini, donijeće se: 
 

- Zakon o visokom obrazovanju, 
- Zakon o naučno-istraživačkom radu, 
- Zakon o usmjeravanju djece sa smetnjama u razvoju ( djece sa posebnim 

potrebema) i 
- Zakon o sertifikalnom sistemu. 

 
Takodje će se donijeti 56 podzakonskih akata radi implementacije usvojenog seta 

od 6 zakona u oblasti obrazovanja. 
 
b) Univerzitetsko obrazovanje  - Prava i obaveze u visokom obrazovanju 
normirane su Zakonom o Univerzitetu Crne Gore (donesen 1992, izmjene i dopune 
1996), a isti se finansira iz Budžeta Republike Crne Gore (član 8 Zakona). 

U Crnoj Gori ne postoji privatnih visokoškolskih institucija, mada se to  omogućava članom 
13 Zakona. Više obrazovanje stiče se u okviru državnog univerziteta. 

Ne postoji diskriminacija u pristupu visokom obrazovanju, ono je 
dostupno svima bez obzira na pol, nacionalnost, vjeroispovjest i socio-ekonomski 
status porodice. 



 
132 
 
 
 

Prema važećem Zakonu, Odluku o broju studenata za upis na  Univerzitet donosi 
Vlada RCG na prijedlog Univerziteta. Troškovi  studiranja za ove studente 
obezbjedjuju se iz Budžeta Republike. 

Fakulteti mogu upisati i veći broj studenata od broja koji je utvrdila Vlada, a 
ovu odluku donosi Univerzitet, uz saglasnost Vlade. Ovi studenti sami snose troškove 
studiranja. Statutom Univerziteta (člana 51) utvrdjuje se da se studenti koji sami snose 
troškove studiranja oslobadjaju plaćanja školarine, ukoliko  narednu godinu upišu u 
redovnom roku. 

Upis u prvu godinu studija vrši se na osnovu konkursa, koji objavljuje 
Univerzitet. Upis studenata vrši se po rang listi, koja se formira na osnovu uspjeha 
kandidata u srednjoj školi i uspjeha na kvalifikacionom ispitu, što je regulisano 
pravilnikom Univerziteta. 

Svim studentima, gradjanima Crne Gore,  koji su završili studije sa prosječnom ocjenom iznad 
8,5, iz Budžeta RCG finansira se školarina na magistarskim studijama. 

U Crnoj Gori je u toku reforma sistema visokog obrazovanja. Radi se na reformi 
nastavnih planova i programa, upravljanja i finansiranja, uvodjenja sistema kvaliteta u 
visokom obrazovanju i principa Bolonjske deklaracije i drugih dokumenata u cilju 
harmonizacije našeg sistema sa evropskim. 

Saglasno evropskim standardima u pripremi je i novi zakon o visokom 
obrazovanju. Ministarstvu prosvjete i nauke i Univerzitetu Crne Gore ekspertsku 
pomoć u ovom domenu pružaju programi i institucije  medjunarodne zajednice kao 
što su: TEMPUS, EUA, UNESCO-CEPES, Pakt za stabilnost, WUS-Austrija i 
partnerski univerziteti Univerziteta Crne Gore iz zemalja EU i SAD. Univerzitet Crne 
Gore potpisao je ugovore o saradnji sa univerzitetima u Bariju, Skadru, Moskvi 
(Lomonosov i Medjunarodni nezavisni ekološko-politikološki univerzitet), Turu, 
Mostaru, Oslu i Varšavi i dr. 
 
c) Finansiranje -  Oko 30% Budžeta Republike, izdvaja se godišnje za finansiranje  djelatnosti 
obrazovanja. 

I ako u veoma teškim uslovima, Crna Gora je posljednjih 10 godina ulagala velika 
sredstva za finansiranje obrazovanja. Na primjer 1999. godine u bitno povoljnim 
ekonomskim uslovima Crna Gora je izdvajala 5,21 GDP za obrazovanje, a 1998 7,17 
GDP, što je mnogo više od zemalja iz okruženja. Finanisranje obrazovanja se vrši na 
osnovu pozitivne regulative, koja postoji za sve nivoe obrazovanja (odgovarajući 
zakoni i kolektivni ugovori). 

Država finansira 20 predškolskih ustanova, 168 osnovnih škola sa 303 područna 
odjeljenja, smještenih u 483 školska objekta, 44 srednje škole i objekte učeničkog i 
studentskog standarda (osam domova). Školska mreža je veoma razudjena, što je 
uslovljeno demografskim, klimatskim, geografskim i nizom drugih faktora specifičnih 
za područje Crne Gore. 
 Opšta karakteristika školskih objekata je da u većim gradskim sredinama nedostaje školski 
prostor, zbog porasta broja učenika, dok na seoskom području opada broj učenika, pa je školska mreža 
postala i djelimično neracionalna. Medjutim, ukidanje pojedinih škola ili područnih odjeljenja je 
složeno društveno pitanje, gdje se moraju sagledati finansijski, društveni, politički i kulturni aspekti.  

U objektima, davno sagradjenim, koji su u veoma lošem stanju, potrebna su značajnija 
ulaganja, jer ne zadovoljavaju savremene pedagoške zahtjeve i standarde. Srazmjerno mogućnostima, 
svake godine se ulažu odredjena sredstva za tekuće održavanje školskih objekata, ali se ona uglavnom 
opredjeljuju za hitne intervencije na krovnim konstrukcijama ili sistemima za grijanje. 

Izgradnja novih školskih objekata se vrši preko Direkcije javnih radova, ali bez 
obzira na velika ulaganja to još uvijek ne zadovoljava sve izraženije potrebe, naročito 
velikih urbanih sredina. Medjunarodne organizacije, takodje pomažu u saniranju 
školskih objekata, mada to sve nije dovoljno, Evropska agencija za rekonstrukciju 
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gradi jednu osnovnu školu u Podgorici i značajnije sanira jednu školu u Bijelom 
Polju. 

Opremljenost škola nastavnim sredstvima je neujednačena i nedovoljna. Dio 
novijih škola, prije svega u centralnom i južnom dijelu Crne Gore,su modernije 
opremljeni, dok su ostale škole ili nedovoljno opremljene ili su nastavna sredstva 
dotrajala. 

Zarade zaposlenih u obrazovanju se obračunavaju na osnovu važećih kolektivnih ugovora (za 
sve nivoe obrazovanja postoje posebni kolektivni ugovori). Prilikom potpisivanja kolektivnih ugovora, 
koji su usaglašeni i potpisani i od strane Sindikata, vodilo se računa da zarade zaposlenih u prosvjeti 
odgovaraju po visini, zaradama ostalih službenika koji se finansiraju iz Republičkog budžeta. Zbog 
velikog broja zaposlenih, najveći dio sredstava koja se opredjeljuju za obrazovanje ide na zarade 
zaposlenih, pa su samim tim sredstava koja se izdvajaju za investiciono održavanje i opremanje škola 
nedovoljna za tako veliku školsku mrežu. Veliki broj zaposlenih je rezultat dijelom neracionalne mreže, 
a dijelom i neadekvatne podjele časova i unutrašnje organizacije u školama.                
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Прилог 1 

Графикон бр. 1 

Друштвени производ по СНА концепту пер цапита у Југославији 

 
Извор: СГЈ 99 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 132 

 

Графикон бр. 2 

Народни доходак по републикама  1989–1997  у милионима динара (1994 цене) 
Извор: СГЈ 99 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 157 

 
Извор: СГЈ 99 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 157 

 

Графикон бр. 3 

Учешће расхода за здравствену заштиту у националном дохотку Југослаије 

 
Извор: СГЈ 99 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 157 

 
Напомена  За 1993. годину нема података већ само процена учешћа расхода за здравствениу  
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Прилог 2 
Графикон бр. 4 

Учешће јавнодруштвених расхода у друштвеном производу ЦЕГ земаља, 1995Enclosure 2 

 
 
 

Извор: TransMONEE database, Ver 2.0. Florence, UNICEF ICDC, 1996 
 

Табела бр. 1 

Расходи за здравствену заштиту пер цапита у динарима, маркама и доларима 

Year 
РЗЗ per capita у 

текућим 
ценама 

РЗЗ per capita у 
DM по 

званичном 
курсу* 

РЗЗ per capita у 
DM  по црном 

курсу** 

РЗЗ per capita у 
US$ по 

званичном 
курсу* 

РЗЗ per capita у 
US$ aпо црном 

курсу** 

1994 156 din. 156 104 100 67 
1995 316 din. 96 93 67 65 
1996 615 din. 186 158 120 101 
1997 836 din. 253 167 142 93 

*Прорачунато према кретању званичних девизних курсева краем периода из Билтена Народне банке 
Југославије, XXII, бр. 10, 1999. 
**Прорачунато према кретању црног курса Deutschmark крајем периода на основу процене(CES Mecon из 
истог извора. 

Табела бр. 2 

Структура осигураних лица (осигураника и чланова њихових породица у РС 31.12.1998. године 
Осигураници 
осигураника 

Чланови породице 
осигураних лица Укупно Категорија осигураника 

Number % Number % Number % 
Запослени код послодаваца у 
друштвеном сектору 2,620,281 51.6 1,837,557 44.4 4,457,838 48.4 

Запослени код послодаваца у приватом 
сектору 152,944 3.0 107,257 2.6 260,201 2.8 

Земљорадници 750,383 14.8 1,647,185 39.8 2,397,568 26.0 
Обвезници доприноса из самосталне 
делатности 188,392 3.7 132.116 3.2 320.508 3.5 

Пензионери 1,330,998 26.2 388,385 9.4 1,719,383 16.6 
Незапослени 32,379 0.6 22,707 0.5 55,086 0.6 
Инострани пензионери 7,161 0.1 4,797 0.1 11,958 0.1 
Свега 5,082,538 100 4,140,004 100 9,222,542 100 
Инострани осигураници по 
конвенцијама 26,457  49,030  75,487  

Лица која нису осигурана   532,526  532,526  
Свега 26,457  581,556  608,013  
Свега 5,108,995  4,721,560  9,830,555  

Извор Републички завод за здравствено осигурање, Извештај о раду и финансијском пословању 
Републичког завода  за здравствено осигурање за 1998, годину, Београд, Републички завод за здравствено 

осигурање 1999 
 



 
137 
 
 
 

1989/90 
 
1996/97 

Central 
Serbia 

M 

Central 
Serbia 

F 

Vojvodina
M 

Vojvodina
F 

Kosovo and 
Metohija 

M 

Kosovo and 
Metohija 

F 

Прилог 3 
Графикон бр. 1 

Очекивано трајање живота на рођењу у РС по полу 1996/97. године 

 
 

 

 

 

Табела 1 

Promene u očekivanom trajawu života u Republici Srbiji 1989/90–1996/97 

Teritorija Promene 1997/1990 
muškarci 

Promene 1997/1990 
žene 

Razlika između ženai 
muškaraca 

Centralan Srbija – 2.25 – 0.01 + 2.24 
Vojvodina + 0.28 – 1.13 – 1.41 

KiM + 0.46 + 2.95 + 0.49 
 

 

 

Графикон 2 

Очекивано трајање живота на рођењу по полу у Централној Србији од 1989 до 1996. године 

 
Извор: Демографска статистика 1997, Београд, Савезни завод за статистику,  1999: стр. 30. 
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Прилог 1 

Графикон бр. 1 

Друштвени производ по СНА концепту пер цапита у Југославији 
 

 
Извор: СГЈ 99 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 132 

 

Графикон бр. 2 

Народни доходак по републикама  1989–1997  у милионима динара (1994 цене) 
Извор: СГЈ 99 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 157 

 
Извор: СГЈ 99 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 157 
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Графикон бр. 3 

Учешће расхода за здравствену заштиту у националном дохотку Југослаије 

 
Извор: СГЈ 99 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 157 

 
Напомена  За 1993. годину нема података већ само процена учешћа расхода за здравствениу  
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Прилог 2 
Графикон бр. 4 

Учешће јавнодруштвених расхода у друштвеном производу ЦЕГ земаља, 1995Enclosure 2 

 
 
 
 
 

Извор: TransMONEE database, Ver 2.0. Florence, UNICEF ICDC, 1996 
 
 

Табела бр. 1 

Расходи за здравствену заштиту пер цапита у динарима, маркама и доларима 

Year 
РЗЗ per capita у 

текућим 
ценама 

РЗЗ per capita у 
DM по 

званичном 
курсу* 

РЗЗ per capita у 
DM  по црном 

курсу** 

РЗЗ per capita у 
US$ по 

званичном 
курсу* 

РЗЗ per capita у 
US$ aпо црном 

курсу** 

1994 156 din. 156 104 100 67 
1995 316 din. 96 93 67 65 
1996 615 din. 186 158 120 101 
1997 836 din. 253 167 142 93 

*Прорачунато према кретању званичних девизних курсева краем периода из Билтена Народне 
банке Југославије, XXII, бр. 10, 1999. 
**Прорачунато према кретању црног курса Deutschmark крајем периода на основу процене(CES 
Mecon из истог извора. 

Табела бр. 2 

Структура осигураних лица (осигураника и чланова њихових породица у РС 31.12.1998. године 
Осигураници 
осигураника 

Чланови породице 
осигураних лица Укупно Категорија осигураника 

Number % Number % Number % 
Запослени код послодаваца у 
друштвеном сектору 2,620,281 51.6 1,837,557 44.4 4,457,838 48.4 

Запослени код послодаваца у приватом 
сектору 152,944 3.0 107,257 2.6 260,201 2.8 

Земљорадници 750,383 14.8 1,647,185 39.8 2,397,568 26.0 
Обвезници доприноса из самосталне 
делатности 188,392 3.7 132.116 3.2 320.508 3.5 

Пензионери 1,330,998 26.2 388,385 9.4 1,719,383 16.6 
Незапослени 32,379 0.6 22,707 0.5 55,086 0.6 
Инострани пензионери 7,161 0.1 4,797 0.1 11,958 0.1 
Свега 5,082,538 100 4,140,004 100 9,222,542 100 
Инострани осигураници по 
конвенцијама 26,457  49,030  75,487  

Лица која нису осигурана   532,526  532,526  
Свега 26,457  581,556  608,013  
Свега 5,108,995  4,721,560  9,830,555  
Извор Републички завод за здравствено осигурање, Извештај о раду и финансијском пословању 
Републичког завода  за здравствено осигурање за 1998, годину, Београд, Републички завод за 

здравствено осигурање 1999 
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1989/90 
 
1996/97 

Прилог 3 
Графикон бр. 1 

Очекивано трајање живота на рођењу у РС по полу 1996/97. године 

 
 

Табела 1 

Changes in life expectancy at birth in the Republic of Serbia, 1989/90–1996/97 
 
 

Territory Change in 1997/1990 
for males 

Change in 1997/1990 
for females 

Difference between 
female and male 

newborns 
Central Serbia – 2.25 – 0.01 + 2.24 

Vojvodina + 0.28 – 1.13 – 1.41 
Kosovo and Metohija + 0.46 + 2.95 + 0.49 

 

Графикон 2 

Очекивано трајање живота на рођењу по полу у Централној Србији од 1989 до 1996. године 

 
Извор: Демографска статистика 1997, Београд, Савезни завод за статистику,  1999: стр. 30. 
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Прилог  4 
 

Графикон бр. 3 

Стопа морталитета у РС од 1990. до 1998. године 

 
Извор: Демографска статистика 1997, Београд, Савезни завод за статистику, 1999, стр. 58-59 

 

Графикон бр. 4 

Повезаност смртности одојчади и националног дохотка у сталним ценама у централној Србији 

 
Извор: Статистички годишњак Југославије 19979 Београд, Савезни завод за статистику, 1999, 

 

Графикон бр. 5 

Стопе перинатлане смртности у Републици Србији 

 
Извор: Израчунато из података демографске статистике, Београд, Савезни завод за статистику 
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Прилог 5 
 

Графикон бр. 6 

Postneonatal mortality rates in the Republic of Serbia Graph 6 

 
Извор: Израчунато из података демографске статистике, Београд, Савезни завод за статистику 

 
Графикон бр.7 

Стопа смртности деце до пет година старости (на 100 000 живорођених ) у РС 
 

 
Извор: Израчунато из података Савезног завода за статистику 

Графикон бр.8 

Однос матерналног морталитета (на 100 000 живорођених) у РС 

 
Извор: Израчунато из података Демографске статистике за 1997, Београд: Савезни завод за 

статистику, 1999, стр. 55-56 и 101-102 
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Прилог 6 
 

Графикон  9 

Стопе смртности становништва старости од 20 до 44 године (на 100 000 становника) у РС 

 
Извор: Израчунато из података демографске статистике за наведене године 

Графикон 10 

Стопе смртности становништва старости од 45 до 64 године (на 100 000 становника) у РС 

 
Извор: Израчунато из података демографске статистике за наведене године 

Графикон  11 

Стопе смртности старијих од 65 године (на 100 000) становника ) у РС 

 
Извор: Израчунато из података демографске статистике за наведен године 
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Прилог 7 
 

Графикон бр.  12 

Структура узрока смрти у 1997. 
 

 
Извор: Демографска статистика 1997, Београд:Савезни завод за статистику,; 1999: стр. 101-102. 

 

Графикон бр.  13 

Смртност услед несрећних случајева, самоубистава и убистава у РС  

 
 

Извор: Израчујнато из података демографске статистике за 1997. годину 
. 

Графикон бр.  14 

Смртност услед несрећних случајева на 100 000 становника по полу у РС 

 
Извор: Израчунато из података демографске статистике за 1997. годину 
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	Karakteristike pojedinih osnovnih prava 


	Mreža i kapaciteti zdravstvenih ustanova - Mrežu zdravstvenih ustanova na teritoriji Crne Gore čini osamnaest domova zdravlja, sedam opštih bolnica, tri specijalističke bolnice, Klinički centar Crne Gore u Podgorici, Institutut za zdravlje Crne Gore, Javna apotekarksa ustanova Crne Gore, Institut “Dr Simo Milošević” Igalo i privatne ljekarske ordinacije.
	Broj kadrova
	Stav 2a 

	Prilikom formulisanja ciljeva ovog segmenta pošlo se od strategije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) “21 cilj za 21 vijek”, a u skladu sa predvidjenim pokazateljima za praćenje realizacije ovih ciljeva u evaluaciju programa. Ovaj program obuhvatio je 64.509 djece od 0 do 7 godina (9,74% ukupnog dijela populacije), koliko je u 2001. godini živjelo u Crnoj Gori.
	Mjere za realizaciju postavljenih ciljeva - Osnovna mjera za realizaciju postavljnih ciljeva bio je zdavstveno-vaspitni rad, koji je podrazumijevao organizovanu i sistemasku edukaciju roditelja i djece, zaposlenih u prosvetnim institucijama u cilju očuvanja i unapredjena zdravlja najmladjih, a ove mjere su se sprovodile u porodici, zdravstvenoj ustanovi, predškolskim ustanovama i drugim mjestima.
	Uzročnik

	INFLUENZA - Pošto broj oboljelih od gripa oscilira iz godine u godinu, a vrlo značajno utiče na ukupan broj oboljelih od zaraznih bolesti (čini od 21,9 - 84,9 % ukupnog broja registrovanih oboljenja od zaraznih bolesti, koje se obavezno prijavljuju u pojedinim godinama), ovo oboljenje smo posmatrali izolovano od ostalih oboljenja - tabela 3. 
	Član 13, 14, 15 


