
 

Број: I-ЗД-1-34/15 

Дана: 02.06.2015. године 

Нови Сад 

 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман у складу са чланом 42 став 2 

Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана (''Службени лист АП 

Војводине'', бр. 37/2014, 40/2014 – испр. и 54/2014) Покрајинском секретаријату за здравство, 

социјалну политику и демографију упућује следећу 

 

 

П Р Е П О Р У К У 

 

  

 1. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, 

односно покрајинска секретарка као чланица Покрајинске владе, предузеће потребне 

радње како би Скупштина АП Војводине, као овлашћени предлагач покренула 

поступак допуне Закона о социјалној заштити уређивањем поступка остваривања 

права на додатак за помоћ и негу другог лица, односно увећани додатак за помоћ и негу 

другог лица деце са сметњама у развоју у делу одредаба које уређују питање 

утврђивања медицинских чињеница од значаја за остваривање овог права. 

Иницираним допунама потребно је уредити питање оснивања и рада посебног 

органа вештачења/лекарске комисије која би давала налаз, мишљење и оцену, у вези са 

остваривањем ових права деце са сметњама у развоју, а њен рад би био уређен 

одговарајућим подзаконским актом. 

2. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 

обавестиће Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана о мерама које су предузете 

ради спровођења ове препоруке у року од 15 дана од дана достављања препоруке, у 

складу са чланом 42 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику 

грађана - омбудсману. 

3. Ова препорука ће после уручења Покрајинском секретаријату за здравство, 

социјалну политику и демографију бити објављена на Интернет страници 

покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. 

        

Образложење 

 

Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману се обратио већи број 

грађана/родитеља притужбама у којима су изнели незадовољство поступањем надлежних 

органа у поступцима остваривања права деце са сметњама у развоју на додатак за помоћ и 

негу другог лица, односно права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица.  

На основу навода притужби и приложене документације констатовано је да 

медицинске чињенице од значаја за остваривање овог права утврђује орган вештачења 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.  

Законом о социјалној заштити уређено је питање остваривања права на додатак за 

помоћ и негу другог лица, права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица и поступак за 



 

остваривање наведеног права. Међтуим, Законом о социјалној заштити није уређен поступак 

процене степена телесног оштећења и здравственог стања деце са сметњама у развоју у 

поступку остваривања права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећан 

додатак за помоћ и негу другог лица, односно није предвиђено постојање посебног 

органа/комисије која би у оквиру социјалне заштите вршила то вештачење. 

Према акту Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање број 30-02/2007 

од 27.03.2007. године органи вештачења тог фонда (првостепени и другостепени), за потребе 

спровођења Закона о социјалној заштити вештаче потребу за помоћи и негом другог лица и 

постојање телесног оштећења према критеријумима из члана 37 Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању. 

Члан 37 Закона о пензијском и инвалидском осигурању односи се на процену телесног 

оштећења проузрокованог повредом на раду, односно професионалном болешћу.  

Није логично да се у поступку процене здравственог стања и телесног оштећења деце, 

посебно деце са сметњама у развоју примењују правила о процени радне способности и 

професионалног обољења. Оваквим поступањем, орган вештачења степен оштећења код 

деце са сметњама у развоју цени на основу неодговарајућих критеријума, што може да има за 

последицу да деца са сметњама у развоју остану ускраћена за право на додатак за помоћ и 

негу другог лица, односно увећани додатак. 

Сходно наведеном, Покрајински заштитник грађана је мишљења да је потребно да се 

у што краћем року размотри потреба да се ово питање посебно уреди Законом о социјалној 

заштити, нарочито ако се има у виду да се тренутно ради на изменама Закона о социјалној 

заштити, а све у најбољем интересу ове друштвено осетљиве групе деце. 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине има право предлагања закона, других 

прописа и општих аката на основу члана 107 Устава Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 

98/2006), на основу члана 150 Пословника Народне скупштине Републике Србије 

("Сл.гласник РС", бр. 52/10) и на основу члана 31 алинеја 17 Статута АП Војводине ("Сл. 

лист АП Војводине", бр. 20/14). 

Предлог да Скупштина АП Војводине буде предлагач републичког закона, других 

прописа и општих аката са текстом за предлог закона, другог прописа и општег акта може да 

поднесе Покрајинска влада, посланик, надлежни одбор и посланичка група (члан 172 

Пословника о раду Скупштине АП Војводине). 

Имајући у виду напред наведено, потребно је да Покрајински секретаријат за 

здравство, социјалну политику и демографију, односно покрајинска секретарка као чланица 

Покрајинске владе, у име секретаријата иницира да Покрајинска влада размотри уређивање 

овог питања допуном Закона о социјалној заштити и да са предлогом допуне закона 

Скупштини АП Војводине поднесе предлог да буде његов предлагач пред Народном 

Скупштином Србије.  

                      

               ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

 

                             Анико Мушкиња Хајнрих 

 

 


