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Процјена потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју

Поштовани,
На захтјев Омбудсмана за дјецу доставили сте информацију број: 01-530-847/13 од
19.06.2013. године из које произилази да је у ЈУ Центру за социјални рад Источно Ново
Сарајево евидентирано једанаест малољетних лица са сматњама у развоју, да је
Комисију прошло троје дјеце, а да је наредно засједање Комисије заказано за
24.06.2013. године.
Према информацији број: 01-530-1252/13 од 10.10.2013. године на Комисији која је
засједала 24.06.2013. године оцијењено је четворо дјеце, што значи да је за укупно
седам лица завршен поступак оцјене према Правилнику о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Републике
Српске“, број: 117/12).
У информацији се даље наводи да је посљедња комисија одржана је 12.09.2013.
године и том приликом планирана је оцјена четири лица, али да ни једно лице није
прошло оцјену из разлога што:
 једно лице због погоршања здравственог стања није могло да дође на процјену,
а Комисија није ишла у породицу дјечака,
 код другог лица се појавио проблем саме организације од стране Комисије,
 треће лице се налази на територији друге општине те ће се процјена извршити
за вријеме трајања распуста, а
 за четврто лице је покренут поступак поновне оцјене по службеној дужности те
се иста планира извршити на наредном засједању Комисије.
Као разлози због којих до сада није извршена процјена преостала четири лица наводи
се и период годишњих одмора у трајању од мјесец и по дана, те чињеница да је
координатор комисије на боловању што је успорило сазивање Комисије.
У наведеној информацији Центар није навео када је планирано поновно засједање
Комисије.
Према Правилнику, процјену потреба и усмјеравање лица са сметњама у развоју врше
стручне комисије. (члан 14.)
Послове координације стручним комисијама врше координатори стручних комисија.
Координатор стручне комисије је лице запослено у центру за социјални рад или
служби социјалне заштите. (члан 18)

Поступак процјене потреба и усмјеравања лица са сметњама врши се:
а) по захтјеву лица, родитеља, односно старатеља,
б) по службеној дужности центра за социјални рад, односно службе социјалне
заштите, а на основу непосредног сазнања или обавјештења доктора породичне
медицине, образовне, здравствене или установе социјалне заштите, као и других
пружалаца услуга социјалне заштите. (члан 22.)
У случају када због стања лица са сметњама оно није у могућности да приступи
процјени на позив стручне комисије, процјена се врши у просторијама у којима лице са
сметњама борави. (члан 29.)
С обзиром да Правилник предвиђа поступање комисије у вези са процјеном потреба и
када лица са сметњама нису у могућности да приступе процјени, као и када постоји
спријеченост једног од чланова комисије, наведени случајеви не представљају сметњу
за одвијање процјене, односно сазивање комисије.
Координатор није члан комисије нити именовано лице, па његово одсуство по било
којем основу не би требало бити разлог несазивања комисије односно невршења
процјене, јер послове координатора, према Правилнику, може вршити било које лице
запослено у центру.
Чињеница да је Комисија заказана за 12.09. 2013. иако се знало да се једно од лица
школује на подручју друге општине те да је процјена потреба тог лица могућа једино
за вријеме распуста, указује на то да су термини засједања комисије неадекватно
утврђивани, што је такође довело до непотребног одгађања процјене.
За четврто лице, за које је покренут поступак поновне оцјене по службеној дужности,
нису наведени разлози због којих процјена тог лица још увијек није извршена.
Неоправдано одлагање процјене потреба за преостала четири лица са сметњама у
развоју онемогућило је та лица да остваре права из социјалне заштите која им по
закону припадају, што упућује на то да Центар у конкретном случају није поступао у
њиховом најбољем интересу.
Не стоје наводи Центра да „ни једно млдб. лице неће остати без права будући да
утврђено право тече од првог наредног мјесеца од дана покретања поступка
захтјевом“, с обзиром да је чланом 73. Закона утврђено да права на новчану помоћ и
додатак за помоћ и његу другог лица припадају кориснику од првог дана наредног
мјесеца од дана подношења захтјева, односно покретања поступка по службеној
дужности, а сва остала права од дана признавања права. Центар је ступањем на снагу
наведеног Правилника, имао сазнања за сву дјецу која су категорисана, па је био
дужан по службеној дужности, без одлагања покренути поступак процјене потреба
малољетних лица са сметњама у развоју сагласно одредбама члана 67. Закона о
социјалној заштити („Службени глсник Републике Српске“ број 37/12) Правилника о
процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју. Будући да
за сву евидентирану дјецу није покренут поступак процјене потреба ни десет мјесеци
након ступања на снагу Правилника, доведено је у питање остваривање права ове
категорије дјеце, корисника права из социјалне заштите под условима утврђеним
Законом.

2

С обзиром на претходно наведено, евидентирани број дјеце са сметњама у развоју на
подручју Центра за социјални рад Источно Ново Сарајево, као и чињеницу да је
Правилник ступио на снагу у децембру 2012. године, и да разлози за досадашње
невршење процјене потреба лица са сметњама у развоју нису оправдани, Омбудсман
за дјецу даје сљедећу п р е п о р у к у:




да ЈУ Центар за социјални рад Источно Ново Сарајево, у складу са Правилником
о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, без
одлагања закаже засједање првостепене комисије и изврши процјену потреба
малољетних лица са сметњама у развоју за која до сада није извршена
процјена, те
да сагласно члану 9. Закона о Омбудсману за дјецу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 103/08 и 70/12) у року од 15 дана од дана пријема ове
препоруке, писмено обавијести Омбудсмана о предузетим мјерама у вези са
наведеном препоруком.

С поштовањем,
Омбудсман за дјецу Републике Српске
мр Нада Граховац
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