Број: I-РП-1-42/13
Датум: 28.01.2014.
Нови Сад

Покрајински омбудсман на основу члана 33 став 1 алинеја 2 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинском омбудсману („Сл. лист АПВ“ бр. 23/02, 5/04, 16/05, 18/09-промена назива акта)
УТВРЂУЈЕ
Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду упорно и континуирано из месеца у месец
поступа супротно закону и чини пропуст у раду јер приликом исплате зараде запосленима, не врши
истовремено и исплату накнада зараде запосленима за време породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, него ову накнаду исплаћује са закашњењем од неколико месеци. Једном рефундирана
новчана средстава пренета из буџета Републике Србије на посебан рачун установе на име накнаде
зараде запосленима за време породиљског и одсуства са рада ради неге детета, не користе се за исплату
накнаде, нити се обрачун и исплата накнаде зараде врши истовремено са обрачуном и исплатом зараде
запосленима. Предшколска установа „Радосно детињство“ доводи на тај начин у питање егзистенцију
породиља и њихове деце, који уживају посебну заштиту, гарантовану Уставом Републике Србије.
Оваквим поступањем Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду поступа супротно
одредби члана 66 Устава Републике Србије који прописује да породица, мајка, самохрани родитељ и
дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом. Мајци се пружа посебна
подршка и заштита пре и после порођаја.
Установа поступа супротно одредби члана 13 Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) који прописује да обрачун и исплату накнаде
зараде врши послодавац истовремено са обрачуном и исплатом зарада запосленима.
Имајући у виду наведено, Покрајински омбудсман упућује Предшколској установи „Радосно детињство“ у
Новом Саду следећу
ПРЕПОРУКУ
Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду ће одмах предузети конкретне мере како
би обезбедила исплату заосталих накнада и убудуће редовну исплату накнада зарада свим
запосленима на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, у складу са одредбом
члана 13 Закона о финансијској подршци породици са децом.

Исплата накнаде зараде запосленима за време породиљског и одсуства са рада ради неге детета убудуће
ће бити истовремена са обрачуном и исплатом зарада запосленима, што представља једини исправан
начин остваривања права и заштите породиља и деце. Средства пренета из буџета на посебан рачун
предшколске установе, на име накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства за
претходни месец коју је предшколска установа исплатила, биће коришћена искључиво за исплату
накнаде зараде породиљама за следећи месец.
Предшколска установа „Радосно детињство“ обавестиће Покрајинског омбудсмана о мерама које су
предузете ради спровођења ове препоруке у року од 15 дана од дана достављања препоруке, у складу
са чланом 33 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману.
Ова препорука ће после уручења Предшколској установи „Радосно детињство“ у Новом Саду бити
објављена на интернет страници Покрајинског омбудсмана.

Образложење
Покрајинском омбудсману у више наврата се обратио већи број породиља које су запослене у
Предшколској установи „Радосно детињство“ у Новом Саду, тврдећи да се са исплатом накнада зарада и
даље касни више месеци. Подноситељке представке тврде да их је директор установе обавестио да су
новчана средстава добијена из буџета на име рефундације накнада за време породиљског одсуства
утрошена за подмирење текућих трошкова у установи.
Покрајински омбудсман је од Предшколске установе „Радосно детињство“ у Новом Саду, затражио
изјашњење о томе да ли су тачни наводи да се са исплатама накнаде и даље касни, односно да је дошло
до застоја у исплати накнада зараде и да су новчана средства која су рефундирана на име исплаћених
накнада за време породиљског одсуства утрошена за измирење других обавеза, те о томе како ће
настали проблем бити превазиђен.
Предшколска установа „Радосно детињство“ у Новом Саду је доставила изјашњење број 6303/01 од
03.12.2014. године у којем наводи да тврдња породиља да су средства добијена из буџета на име
рефундације накнаде за време породиљског одсуства утрошена за подмирење текућих трошкова није
тачна. У изјашњењу стоји да је последња исплата накнада породиљама извршена 28.11.2013. године и
односила се на јул 2013. године. Установа нема довољно финансијских средстава да накнаде исплаћује
истовремено са исплатом зарада, иако исплата накнада за породиље треба да буде истовремена са
исплатом зарада. Како се наводи, исплате породиљама око петог у месецу, омогућила би рефундацију
финансијских средстава установи око 20. у месецу, те би исплате зарада и накнада зараде за породиље
поклопиле око петог у месецу. Рефундација средстава послодавцу око 20. у месецу не подразумева
поновну исплату накнаде зараде за породиље, у случају када је исплата накнада редовна. Предшколска

установа је става да послодавац нема обавезу да истовремено са рефундацијом коју прима за исплату
накнаде зараде за породиље за претходни месец који је исплатио, исплати и накнаду за следећи.
Покрајински омбудсман је утврдио да нису јасни наводи изјашњења и није јасно на које околности се
односе, међутим може се закључити да се погрешно тумачи члан 13 Закона о финансијској подршци
породици са децом, јер се исплата накнада зараде врши истовремено са обрачуном и исплатом зарада
запосленима, а не даном рефундирања средстава. Једном пренета средства из буџета на рачун
предшколске установе на име накнаде зараде запосленима за време породиљског и одсуства са рада
ради неге детета за претходни месец, треба да буду искоришћена за исплату накнаде зараде у следећем
месецу. На тај начин би била успостављена редовност у исплати накнаде зараде породиљама чиме би се
поступало у складу са цитираним одредбама Устава Републике Србије и Закона о финансијској подршци
породици се децом.
Након спроведеног поступка, Покрајински омбудсман је, ценећи утврђене чињенице упутио препоруку о
начину отклањања уочених пропуста, на основу члана 33 став 1 алинеја 2 Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинском омбудсману.
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