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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И  

МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 

ДИЈАЛОГ 

Дана: 10.12.2021. 

Булевар Михајла Пупина 2 

Б е о г р а д 

 

Предлог представника  цивилног сектора, учесника друштвеног дијалога Да 

нико не буде изостављен - ментално здравље, све је то нормално  

Дом Народне скупштине Републике Србије, 10. децембар 2022.  

 

Представници цивилног сектора који су учествовали на друштвеном дијалогу Да 

нико не буде изостављен - ментално здравље, све је то нормално, дали су предлог 

сагласности о поступањима у области менталног здравља. Предлог је следећег 

садржаја:   

- Унапредити нормативни оквир и политике у области заштите менталног здравља и 

то: 1) доношењем нових закона и политика (Акциони план за примену Програма о 

заштити менталног здравља за период 2023-2026, Стандарди за пружање 

саветодавно-терапијских услуга у социјалној заштити, Закон о психотерапији) и 2) 

унапређењем постојећих закона и подзаконских аката (Закон о заштити лица са 

менталним сметњама, Закон о психолошкој делатности). 

- Унапредити механизме праћења, извештавања и евалуације примене Акционог 

плана за примену Програма о заштити менталног здравља (2019-2026).  

- Повећати број центара за ментално здрављe по принципу територијалне заштите 

менталног здраља и у складу са Програмом о заштити менталног здравља. 

- Унапредити заштиту менталног здравља путем развоја и спровођења програма 

усмерених на превенцију и ране интервенције.  

- Успоставити територијално уравнотежене и финансијски одрживе услуге социјалне 

заштите креиране у складу са потребама особа са проблемима са менталним 

здрављем, од стране држaвног и цивилног сектора. 
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- Унапредити мултидисциплинарну и мултисекторску сарадњу на националном и 

локалном нивоу, а пре свега сарадњу система здравства и социјалне заштите, као и 

сарадњу државног и цивилног сектора. 

- Обезбедити финансијску подршку и подршку у развоју капацитета удружењима 

корисника услуга заштите менталног здравља, као и јасне механизме који би 

омогућили њихово активно учешће у доношењу одлука и креирању политика 

заштите менталног здравља. 

- Осигурати да медијско извештавање буде у складу са заштитом личности жртава, 

дестигматизацијом особа са проблемима са менталним здрављем и заштитом 

менталног здравља и да се унапреде механизми за санкционисање медијског 

извештавања које није у складу са датим принципима. 

- Спроводити информативне, емпиријски утемељене кампање усмерене на смањење 

стигме у вези са проблемима менталног здравља и информисање грађана о 

доступности и приступу услугама. 

- Обезбедити средства за спровођење истраживања и процену потреба у области 

менталног здравља становништва, у циљу информисаног планирања потребних 

ресурса и развоја служби.  

- Уважавајући став учесника данашњег дијалога, Министарство за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог наставиће са организовањем дијалога на тему 

менталног здравља, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством просвете. 
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