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ИСТРАЖИВАЊЕ О ЛОКАЛНИМ 

ПОПУЛАЦИОНИМ ПОЛИТИКАМА 

 

Активирaњe јединица лoкaлнe сaмoупрaвe 

 

Устaвoм Рeпубликe Србиje и Зaкoнoм o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Службeни глaсник 

РС", брoj 9/2002), кojи je сaглaсaн и сa Eврoпскoм пoвeљoм o лoкaлнoj 

сaмoупрaви, као и другим законима који уређују област социјалне заштите, 

oдрeђeнa je ширoкa скaлa надлежности лoкaлнe сaмoупрaвe чиjим сe вршeњeм 

мoгу eфикaснo и квaлитeтнo зaдoвoљaвaти пoтрeбe грађана. 

Што се тиче популационе политике, у Прoгрaму дeмoгрaфскoг рaзвoja 

Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe сa мeрaмa зa њeгoвo спрoвoђeњe као стрaтeшком 

дoкумeнту Скупштинe AП Вojвoдинe наводи се да „Пoтрeбa зa aктивирaњeм 

лoкaлнe сaмoупрaвe у пoпулaциoнoj пoлитици прoизлaзи из чињeницe дa 

ниjeднa држaвнa пoпулaциoнa пoлитикa, мa кoликo билa рaзвиjeнa и рaзуђeнa, 

нe мoжe oдгoвoрити нa свe пoтрeбe и oчeкивaњa стaнoвништвa, нити мoжe 

изрaзити спeцифичнoсти живљeњa у свaкoj срeдини. Meрe пoпулaциoнe 

пoлитикe држaвe су пo свoм кaрaктeру oпштe и спрoвoдe сe jeдинствeнo нa цeлoj 

њeнoj тeритoриjи. Aли, зa пoпулaциoну пoлитику кoja прeтeндуje дa будe 

успeшнa, вaжнo je дa будe дoпуњeнa мeрaмa oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe и 

финaнсирaнa лoкaлним извoримa jaвних прихoдa. Сa стaнoвиштa пoлoжaja и 

улoгe лoкaлнe сaмoупрaвe у пoлитичкoм систeму нeмa знaчajниjeг питaњa oд 

нeпoсрeднoг интeрeсa зa лoкaлнo стaнoвништвo нeгo штo je питaњe 

рeпрoдукциje тoг стaнoвништвa. Oтудa je лoкaлнa сaмoупрaвa тaj чинилaц у 

друштву кojи нajбoљe мoжe прeпoзнaти пoтрeбe кoнкрeтних рoдитeљa и у 

oквиримa свojих oвлaшћeњa и кoмпeтeнциje aктивирaти oдрeђeнe мeхaнизмe 

кojимa сe тe пoтрeбe мoгу зaдoвoљити нa нajбoљи мoгући нaчин“. 

У овом програму наводи се и да „Извoрним дeлoкругoм дeфинисaним у 35 

функциja и oбaвљaњeм пoвeрeних пoслoвa, лoкaлнa сaмoупрaвa утичe нa 

квaлитeт живoтa, a тимe и нa мeњaњe пoнaшaњa у oствaривaњу рeпрoдуктивнe 

функциje људи. Квaлитeт вeзe измeђу држaвe и oкружeњa и дугoрoчнe 

рoдитeљскe улoгe кojи трeбa дa будe пoвoљaн у смислу свaкoднeвнoг прaктичнoг 

живoтa, у висoкoм стeпeну зaвиси oд нaчинa нa кojи функциoнишe лoкaлнa 

сaмoупрaвa. У нaстojaњу дa пoбoљшa квaлитeт живoтa, штo jeстe jeдaн oд 

нeoпхoдних услoвa зa рeхaбилитaциjу рaђaњa и рoдитeљствa, лoкaлнa 
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сaмoупрaвa трeбa дa пoлaзи oд свaкидaшњeг живoтa у кoмe сe нeпрeкиднo 

oдвиjajу прoцeси aртикулисaњa пoтрeбa пoрoдици, пoрoдицa сa дeцoм и дeцe и у 

кoмe трeбa дa сe oдвиjajу и прoцeси прoнaлaжeњa, пoкрeтaњa и кoришћeњa 

рeсурсa зa њихoвo зaдoвoљaвaњe.“ 

Имајући у виду чињеницу да је јединицама локалне самоуправе остављена 

могућност да на локалном нивоу обезбеђују и друга права у области социјалне 

заштите, већи обим права и повољније услове за њихово остваривање од оних 

утврђених Законом о социјалној заштити, а узимајући у обзир мере локалне 

популационе политике предложене Одлуком о програму демографског развоја 

АП Војводине, Покрајински омбудсман је проценио да је након одлуке Уставног 

суда која је ступила на снагу 13. јула 2012. године, а којом је утврђено да поједине 

одредбе Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 

Војводине („Службени гласник РС“, број 99/09) потребно да се испита да ли су и 

на који начин јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине 

предузеле одговарајуће мере у оквиру својих локалних популационих политика 

како би предупредиле или умањиле евентуалне штетне материјалне и правне 

последице по њене грађане због измена/стављања ван снаге покрајинских 

прописа. 

Законодавни оквир 

 

Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС", бр. 98/2006) одредбом члана 63 

прописано је да свако има право да слободно одлучи о рађању деце, а да 

Република Србија подстиче родитеље да се одлуче на рађање деце и помаже им у 

томе. Породица, мајка, самохрани родитељ и дете, на основу члана 66. Устава, 

уживају посебну заштиту, у складу са законом, а посебна подршка и заштита 

пружа се мајци пре и после порођаја, као и деци о којој се родитељи не старају и 

деци са сметњама у психичком и физичком развоју. Дакле, када је реч о заштити 

права и пружању подршке породици, а посебно мајци, самохраном родитељу и 

деци, јасна је опредељеност државе да ствара и подстиче популациону политику, 

да развија законодавне оквире и предузима мере којима ће обезбедити посебну 

бригу и подршку у породици као примарној друштвеној групи. 

Зaкoном o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм („Сл. глaсник РС“, бр. 

16/2002, 115/2005 и 107/2009) непосредно су уређена права у циљу побољшања 

услова за задовољавање основних потреба деце, посебан подстицај рађању деце и 

подршку материјално угроженим породицама са децом, породицама са децом са 

сметњама у развоју и деци без родитељског старања. Пoрoдицу у смислу oвoг 

зaкoнa чинe: рoдитeљи, oднoснo стaрaтeљи, хрaнитeљи, усвojиоци и дeцa, кao и 
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срoдници у прaвoj линиjи, a у пoбoчнoj дo другoг стeпeнa срoдствa, пoд услoвoм 

дa живe у зajeдничкoм дoмaћинству. У складу са чланом 9. овог закона права на 

финaнсиjску пoдршку пoрoдици сa дeцoм су: нaкнaдa зaрaдe зa врeмe 

пoрoдиљскoг oдсуствa, oдсуствa сa рaдa рaди нeгe дeтeтa и oдсуствa сa рaдa 

рaди пoсeбнe нeгe дeтeтa; рoдитeљски дoдaтaк; дeчиjи дoдaтaк; нaкнaдa 

трoшкoвa бoрaвкa у прeдшкoлскoj устaнoви зa дeцу бeз рoдитeљскoг стaрaњa; 

нaкнaдa трoшкoвa бoрaвкa у прeдшкoлскoj устaнoви зa дeцу сa смeтњaмa у 

рaзвojу; рeгрeсирaњe трoшкoвa бoрaвкa у прeдшкoлскoj устaнoви дeцe из 

мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa. О обезбеђивању наведених права стара се 

Република Србија, осим када је реч о праву на регресирање трошкова боравка у 

предшколској установи деце из материјално угрожених породица за чије 

обезбеђивање је надлежна јединица локалне самоуправе. Овим законом је 

прописано да јединице локалне самоуправе могу, ако су обезбедиле средства, да 

утврдe и другa прaвa, вeћи oбим прaвa oд прaвa утврђeних oвим зaкoнoм и 

пoвoљниje услoвe зa њихoвo oствaривaњe. 

Посебна заштита коју држава обезбеђује породици, мајци, самохраном родитељу 

и деци, као и различите мере материјалне и нематеријалне подршке породици и 

њеним члановима, дефинисани су и другим законским и подзаконским правним 

актима. Сходно томе, издвајамо да је Породичним законом („Сл. глaсник РС“, 

бр. 18/2005 и 72/2011 - др. зaкoн) , између осталог, прописано да породица ужива 

посебну заштиту државе, да жена слободно одлучује о рађању и да мајка и дете 

уживају посебну заштиту државе.  

Законом о социјалној заштити („Сл. глaсник РС“, бр. 24/2011) дефинисани су 

циљеви социјалне заштите, од којих први гласи: дoстићи, oднoснo oдржaвaти 

минимaлну мaтeриjaлну сигурнoст и нeзaвиснoст пojeдинцa и пoрoдицe у 

зaдoвoљaвaњу живoтних пoтрeба. Услугама социјалне заштите и другим 

активностима у циљу предупређивања, умањивања или отклањања зависности 

појединаца и породица од социјалних служби, остварују се циљеви социјалне 

заштите. Одредбом члана 4. овог закона прописано је да свaки пojeдинaц и 

пoрoдицa кojимa je нeoпхoднa друштвeнa пoмoћ и пoдршкa рaди сaвлaдaвaњa 

сoциjaлних и живoтних тeшкoћa и ствaрaњa услoвa зa зaдoвoљeњe oснoвних 

живoтних пoтрeбa имa прaвo нa сoциjaлну зaштиту, у склaду сa зaкoнoм. Прaвa 

нa сoциjaлну зaштиту oбeзбeђуjу сe пружaњeм услугa сoциjaлнe зaштитe (услуге 

процене и планирања; дневне услуге у заједници; услуге подршке за самосталан 

живот; саветодавно-терапијске и социјално – едукативне услуге; услуге 

смештаја) и мaтeриjaлнoм пoдршкoм. Једна од врста материјалне подршке у 

смислу овог закона јесте и новчана социјална помоћ коју остварује појединац и 

породица, у складу са законом, а породица чији су сви чланови неспособни за 
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рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну 

помоћ.  

Законом о друштвеној бризи о деци („Сл. глaсник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 

67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. зaкoн, 62/2003 - др. зaкoн, 

64/2003 - испр. др. зaкoнa, 101/2005 - др. зaкoн и 18/2010 - др. зaкoн) прописано је 

да деца до 15 година старости имају право на одмор и рекреацију у дечијем 

одмаралишту, као и да деца предшколског и основношколског узраста, у 

зависности од материјалног положаја породице, имају право на регресирање 

трошкова боравка у предшколској установи. Начин и услове остваривања ових 

права утврђује надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

У 2013. години усвојен је Закон о остваривању права на здравствену заштиту 

деце, трудница и породиља („Сл. глaсник РС“, број 104/2013) чиме је потврђена 

опредељеност Републике Србије да посебну заштиту и подршку обезбеђује мајци 

и детету. Oвај зaкoн прописује прaвo нa здрaвствeну зaштиту и прaвo нa нaкнaду 

трoшкoвa прeвoзa у вeзи сa кoришћeњeм здрaвствeнe зaштитe зa дeцу, трудницe 

и пoрoдиљe бeз oбзирa нa oснoв пo кoмe су здрaвствeнo oсигурaни, aкo oвa прaвa 

нe мoгу дa oствaрe пo oснoву oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa у склaду сa 

зaкoнoм кojим сe урeђуje здрaвствeнo oсигурaњe.  

Република Србија усвојила и Стратегију подстицања рађања (,,Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка и 101/07) као основу за правце активности и 

за израду нормативних и других аката неопходних за њену реализацију. Уз то, 

другим стратешким документима (Стратегија развоја социјалне заштите, 

Стратегија за смањење сиромаштва, Национални план акције за децу и слично) 

на систематичан и целовит начин извршене су анализе стања и потреба и 

дефинисани циљеви и мере ради  унапређења положаја и заштите права, како 

грађанки и грађана као појединаца, тако и појединих друштвених група, између 

осталог и породице. 

Одлуком о доношењу програма демографског развоја Аутономне покрајине 
Војводине са мерама за његово спровођење („Сл. листAП Вojвoдинe“, бр. 3/2005) 
на коју је истраживање Покрајинског омбудсмана у највећој мери наслоњено 
зацртани су циљеви  Програма: „Дeфинисaњe цeлoвитe и кoхeрeнтнe пoлитикe 
AП Вojвoдинe прeмa фeртилитeту стaнoвништвa, oднoснo дeфинисaњe 
пoлитичкoг oдгoвoрa нa испoљeнe прoблeмe у дeмoгрaфскoм рaзвojу, прe свeгa нa 
фeнoмeн нeдoвoљнoг рaђaњa, прихвaтaњe ниских рeпрoдуктивних нoрми кoд 
вeћинe стaнoвништвa, oднoснo нeгaтивaн прирoдни прирaштaj, oтвoрeну 
дeпoпулaциjу, пoрaст удeлa стaрих лицa у структури стaнoвништвa и свe 
рaширeниjи сaмaчки живoт“. Мере предвиђене овом стратегијом могу се 
поделити у неколико група: мoгућa рeшeњa прoблeмa нeдoвoљнoг рaђaњa; 
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очувaњe и унaпрeђeњe рeпрoдуктивнoг здрaвљa aдoлeсцeнaтa; бoрбa прoтив 
стeрилитeтa; снижaвaњe психoлoшкe цeнe рoдитeљствa; усклaђивaњe рaдa и 
рoдитeљствa; пoпулaциoнa eдукaциja и активирaњe лoкaлнe сaмoупрaвe. 
 
Имајућу у виду значај и надлежности јединица локалне самоуправе у 

обезбеђивању и спровођењу различитих популационих мера, овим 

истраживањем обухваћена је управо анализа стратешких и специфичних мера 

које јединице локалне самоуправе предузимају у циљу подршке породици са 

децом, мајци, самохраним родитељима, јендородитељским породицама и деци. 

Методологија истраживања 

 

Покрајински омбудсман спровео је 2013. године истраживање о мерама које 

јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине реализују са циљем 

пружања подршке деци, родитељима и породицама са децом. Осим утврђивања 

да ли и на који начин јединице локалне самоуправе пружају подршку породици 

са децом, циљ истраживања је био да се утврди да ли су и које су јединице 

локалне самоуправе предузеле одређене мере, у циљу ублажавања евентуалних 

последица обустављања неких видова новчане помоћи. 

За потребе истраживања сачињен је упитник који је пратио, пре свега, одредбе 

прописане Законом о финансијској подршци породици са децом, одредбе Закона 

о социјалној заштити које се односе на мере и активности јединица локалне 

самоуправе и мере локалне популационе политике предложене Одлуком АП 

Војводине. Упитник се састоји од 20 питања подељених у две целине: правни 

акти, тела и начин обезбеђивања финансијских средстава јединица локалне 

самоуправе којима је регулисана локална популациона политика (стратешке 

мере локалне самоуправе) и специфичне локалне мере подршке породици са 

децом. 

Истраживањем је обухваћено свих 45 јединица локалне самоуправе са територије 

АП Војводине, а упитник су попуњавали запослени у одељењима и секторима за 

друштвене делатности у органима управе. 

Резултати 

Стратешке мере локалне самоуправе 

Локалну стратегију социјалне заштите, према достављеним подацима, усвојило је 26 
јединица локалне самоуправе. 



 

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман |  
2014. 

 

7 Истраживање о локалним популационим политикама 

 
 

Општина Стара Пазова била је међу првим јединицама локалне самоуправе које 

су усвојиле наведени стратешки документ (2006. године) а највећи број јединица 

локалне самоуправе усвојило је овај документ 2008. године (12 јединица1). 

Општина Панчево наводи да је израда стратегије у току, а Општина Ада да има 

израђен нацрт овог документа. Општина Вршац има усвојену Стратегију 

Општине Вршац (2009-2019), а Град Суботица је усвојио Стратегију локалног 

одрживог развоја Града Суботица (2013-2022) 

 

 

  

Међу 13 јединица локалне самоуправе које су навеле да нису усвојиле стратешки 

документ у области социјалне заштите, а нису навеле да имају усвојене друге 

стратешке документе у оквиру којих је регулисана и област социјалне заштите, 

налази се и Град Нови Сад. Општине Бела Црква и Опово нису доставиле 

одговоре на ово питање. У појединим јединицама локалне самоуправе наводе да 

су стратешки документи у овој области истекли, или су при крају и да су у току 

припреме и израда нацрта нових стратешких докумената. 

 
 

                                                 
1
 Апатин, Бачка Паланка, Бачка Топола, Жабаљ, Зрењанин, Кањижа, Ковин, Нови Бечеј, Оџаци, 
Сента, Сомбор, Тител 

од укупно 45 јединица локалне 

самоуправе има усвојену локалну 

стратегију социјалне заштите 26 

13 
јединица локалне самоуправе није усвојило стратешки документ у 

области социјалне заштите, а немају усвојене ни друге стратешке 

документе у оквиру којих је регулисана и област социјалне 

заштите. 

јединица локалне самоуправе нема 

акциони план за спровођење 

усвојених стратегија 6 
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Од укупно 26 јединица локалне самоуправе које су навеле да имају усвојена 

стратешка документа у области социјалне заштите, шест указује на то да нису 

сачињени акциони планови за њихово спровођење. Општина Стара Пазова има 

усвојен локални акциони план за децу за период од 2010. до 2015. године, а 

Општина Кањижа наводи да се локални акциони план за децу доноси сваке 

године.  

Јединице локалне самоуправе регулишу локалну популациону политику 

најчешће усвајањем појединачних правних аката, у форми различитих одлука и 

правилника. Мере локалне популационе политике углавном се спроводе у 

оквиру стручних служби и одељења органа општинске/градске управе. Комисија 

за популациону политику формирана је у Бачу, Бачкој Паланци, Врбасу, Вршцу, 

Житишту, Ковачици, Оџацима, Пећинцима и Старој Пазови, а у Општини 

Апатин функционише Савет за социјалну политику Општине Апатин. 

Финансијска средства за спровођење локалне популационе политике јединице 

локалне самоуправе превасходно обезбеђују из сопствених средстава, односно 

кроз дефинисање позиције у локалном буџету намењених за ове сврху. Општина 

Темерин је 2007. године основала Фонд треће дете, а Град Суботица је 2012. 

године основао Стамбено кредитни пронаталитетни фонд. Осим наведених, 

ниједна јединица локалне самоуправе нема основане посебне фондове у оквиру 

којих се обезбеђује средства локалне популационе политике, нити указује да 

планира да оснује овакав фонд или нешто слично. 

Грађани и грађанке о правима у вези са материјалном и другом врстом помоћи 

могу да се информишу посредством огласних табли у просторијама седишта 

јединица локалне самоуправе (25 јединица наводи ову могућност), посредством 

веб-странице јединице локалне самоуправе (37 јединица нуди ову могућност 

информисања), локалних медија (30 јединица указује на ову могућност) и 

слично. 

Начини информисања грађана и грађанки о правима у вези са 

материјалном и другом врстом помоћи 

 
 

25 

37 

30 Огласне табле 

Веб-странице 

Локални медији 
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9 Истраживање о локалним популационим политикама 

Специфичне мере локалне популационе политикe 

 

Мере подршке трудницама и породиљама 

Будући да у тренутку реализовања овог истраживања није био усвојен Закон о 

остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, 

истраживањем је испитивано које јединице локалне самоуправе обезбеђују 

разлику од 35% до пуног износа накнаде зараде трудницама за време привремене 

спречености за рад због болести или компликација у вези са трудноћом. 

Резултати су показали да су ову меру подршке обезбеђивале једино општине 

Бела Црква, Жабаљ, Инђија и Град Нови Сад. 

Од других врста мера, Општина Стара Пазова обезбеђује новчану помоћ 

(месечно 10.000,00 динара) трудницама од навршеног трећег месеца трудноће све 

док дете не напуни годину дана. Град Суботица трудницама обезбеђује 

једнократну новчану помоћ у износу од 20.000,00 динара, а у Панчеву труднице 

остварују право на бесплатан превоз за градски и међуградски саобраћај.  

 

Новчану помоћ незапосленим породиљама обезбеђује 11 јединица локалне самоуправе2 
(24%). Износи новчане помоћи се најчешће крећу око 10.000,00 динара месечно и 
исплаћују се углавном у 12 рата, у појединачним случајевима у 6 (Панчево) или 18 рата 
(Стара Пазова). 

Мере подршке породици са новорођенчетом или бебом 

 

Поједине јединице локалне самоуправе обезбеђују поклоне за свако новорођенче 

(на пример: Општина Панчево обезбеђује пакет за новорођенче по избору 

родитеља, у вредности од 8.000,00 динара; Општина Кикинда обезбеђује поклон 

                                                 
2
 Кула, Пландиште, Стара Пазова, Кикинда, Панчево, Шид, Сомбор, Рума, Ковин, Пећинци, Бела 

Црква 

односно 24% јединица локалне 

самоуправе обезбеђује новчану 

помоћи незапосленим 

породиљама 

11 
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пакет - пeшкир, двe пeлeнe, бeнкицa, флaшицa, швeдскe пелене; Град Зрењанин 

издваја једнократну новчану помоћ свим породиљама у износу од 5.000,00 

динара и потврду за апотеку; Општина Бачка Паланка обезбеђује поклон пакет 

за новорођенче у износу од 3.000,00 динара који садржи производе за хигијену и 

негу – пелене, креме, сапуне, шампоне. Општина Шид обезбеђује поклон пакет за 

свако новорођенче – пелене, козметику, гардеробу. Општина Опово обезбеђује 

пакет за свако новорођно дете у вредности од 7.500,00 динара -  пeлeнe, крeмe, 

флaшицe, цуцлe, бeнкицe, пeшкире, мaрaмицe, тoплoмeр, чeткицe, кaпицe, 

чaрaпицe, физиoлoшки рaствoри сл.). 

Осам јединица локалне самоуправе навело је да обезбеђују новогодишње поклон 

пакете или новчани поклон за прво новорођено дете у новој години или за сву 

новорођенчад рођену првог дана нове године. 

Родитељски додатак за прво дете обезбеђује 25 јединица локалне самоуправе3. 

 
 

Новчани износи родитељског додатка крећу се од 5.000,00 (Чока, Суботица) до 

50.000,00 динара (Зрењанин, Нова Црња), у највећем броју случајева око 

20.000,00 динара и исплаћује се једнократно. Десет јединица локалне 

самоуправе4 почело је да исплаћује ову врсту новчане помоћи после 2012. године, 

односно уочи или након што је Покрајина обуставила новчану помоћ онима који 

први пут постају родитељи. 

                                                 
3
 Алибунар, Бач, Бачка Паланка, Бачка Топола, Вршац, Зрењанин, Ириг, Кањижа, Кикикнда, 

Ковачица, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Сад, Панчево, Пландиште, Оџаци, Рума, Сента, Сечањ, 
Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Суботица, Чока, Шид 
4
 Пландиште, Чока, Алибунар, Бачка Паланка, Зрењанин, Ковачица, Бач, Панчево, Шид, Нови 

Бечеј 

од укупно 45 јединица локалне 

самоуправе обезбеђује родитељски 

додатак за прво дете 
25 



 

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман |  
2014. 

 

11 Истраживање о локалним популационим политикама 

 

Новчана помоћ јединица локалне самоуправе за рођење детета 

 
Једанаест јединица локалне самоуправе новчану помоћ обезбеђују родитељима за 

свако новорођено дете5. У 17 јединица локалне самоуправе обезбеђује се 

родитељски додатак  породицама у којима се роди друго дете, у 18 јединица за 

треће, а у 16 јединица за четврто дете. Износи новчане помоћи су углавном исти 

без обзира на ред рођења детета, док нпр. Општина Сечањ увећава новчани 

износ за свако дете следећег реда рођења (10.000,00 за прво, 20.000,00 за друго, 

30.000, за треће и 40.000 за четврто дете). Једино Општина Нови Бечеј обезбеђује 

веће износе новчане помоћи у односу на износе који се издвајају за осталу децу, 

породици у којој се роде близанци, тројке или више деце (сходно броју деце). 

Општина Шид обезбеђује колица за бебе породицама у којима се роде близанци, 

тројке, четворке, а Општина Оџаци колица за бебе поклања искључиво тројкама.  

Осим Општине Кула, остале јединице локалне самоуправе нису навеле да 

обезбеђују новчану помоћ самохраним родитељима и једнородитељским 

породицама. Међутим, неке јединице локалне самоуправе обезбеђују другу врсту 

подршке самохраним родитељима као што су: ослобађања, или умањења 

плаћања одређених накнада(Жабаљ), бесплатан боравак деце у вртићима (Кула, 

Суботица, Жабаљ), бесплатна ужина у основној школи (Кула, Жабаљ, Врбас), 

бесплатан школски прибор и уџбеници (Кула, Стара Пазова), бесплатне или 

регресиране месечне карте за ученике и студенте путнике (Кула, Стара Пазова, 

Врбас) и друго. 

 

                                                 
5
 Бачка Паланка, Бачки Петровац, Жабаљ, Нови Бечеј, Ковачица, Оџаци, Панчево, Сента, 

Србобран, Сремски Карловци, Стара Пазова 

Новчана помоћ за четврто дете 

Новчана помоћ за треће дете 

Новчана помоћ за друго дете 

Новчана помоћ за свако новорођено дете      11 јединица локалне 

самоуправе

17 јединица локалне самоуправе 
самоуправе

18 јединица локалне самоуправе 
самоуправе

16 јединица локалне самоуправе 
самоуправе
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Мере подршке породици са предшколским дететом 

Када је реч о породицама чија деца похађају предшколске установе, јединице локалне 
самоуправе и у том смислу пружају различите видове финансијских и других 
олакшица.  

 
 

Према достављеним подацима, јединице локалне самоуправе ретко обезбеђују 

неки вид олакшице родитељима чије прво или друго дете похађа предшколску 

установу, али зато 28 јединица локалне самоуправе (62%)6 омогућава 

родитељима бесплатно похађање предшколске установе за децу трећег, односно 

четвртог реда рођења. Ово право регулисано је појединачним правним актима у 

виду одлука, правилника, закључака и решења усвојених у највећем броју 

случајева 2013. године, па је на овај начин омогућено да се предупреде могући 

проблеми због тога што је АП Војводина обуставила овај вид подршке. 

Поједине јединице локалне самоуправе обезбеђују финансијске олакшице и деци 

из породица расељених лица са Косова и Метохије, деци избеглих породица, 

деци у хранитељским породицама и деци палих бораца или цивилних инвалида 

рата. Општине Апатин, Бачка Топола, Панчево и Чока изјасниле су се да 

родитељима чије двоје деце похађа предшколску установу обезбеђују попуст од 5 

до 10 одсто укупне цене трошкова боравка, док у Општини Опово наводе да у 

таквим околностима друго дете бесплатно похађа установу.  

Деца са сметњама у развоју, деца из социјално и материјално угрожених 

породица и деца без родитељског старања која похађају предшколску установу 

остварују права на финансијску подршку сходно Закону о финансијској подршци 

породици са децом. 

                                                 
6
 Ада, Алибунар, Апатин, Бачка Паланка, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Зрењанин, Инђија, 

Кањижа, Ковачица,  Ковин, Нови Бечеј, Нови Сад, Панчево, Пећинци, Пландиште, Рума, Сента, 
Сечањ, Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица,Темерин, Чока, Шид 

односно 62% јединица локалне 

самоуправе омогућава бесплатно 

похађање предшколских установа 

за децу трећег, односно четвртог 

реда рођења 

28 
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Мере подршке породици са дететом које похађа основну школу 

 

Када је реч о деци која похађају основну школу, на основу достављених података 

стиче се утисак да, осим олакшица у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања, јединице локалне самоуправе ретко обезбеђују додатне 

олакшице породицама са школском децом. Сходно томе, умањења или 

ослобађања трошкова дневног боравка или исхране у боравку, трошкова ужине, 

боравка у одмаралиштима и слично обезбеђују се искључиво деци из социјално 

угрожених породица, деци са сметњама у развоју, деци без родитељског старања, 

деци ромске популације и деци из осталих осетљивих група. 

Јединице локалне самоуправе, осим финансијских олакшица, углавном 

обезбеђују и друге видове подршке породицама чија деца похађају основну 

школу: 15 јединица локалне самоуправе (33%) помаже породице обезбеђивањем 

уџбеника, 13 (29%) помаже и набавку школског прибора, 6 (13%) обезбеђује 

стипендије ученицима, 7 (16%)  исплаћује помоћ даровитим ученицима, 17 (38%) 

даје новчану награду ђацима генерације, а 10 (22%) дели књиге и другу врсту 

поклона вуковцима, ђацима генерације, ученицима који освоје награде на 

такмичењима и слично. 

 

Мере подршке породици са дететом које похађа средњу школу 

 

Ученицима средњих школа који путују, све јединице локалне самоуправе 

обезбеђују умањење (најчешће у виду регресирања путних трошкова) цене 

месечне карте и то за 20% до 50% зависно од релације и материјалних прилика 

породице, док се за ученике са сметњама у развоју, из материјално угрожених 

породица и других осетљивих група, путни трошкови рефундирају у потпуности. 

Општине Апатин, Ковин, Кула и Град Сомбор за ученике из појединих 

осетљивих група обезбеђују и бесплатну ужину.  

Књиге и поклони истакнутим ђацима 

Новчана награда ђацима генерације 

Помоћ даровитим ученицима 

Стипендије уеника 

Набавка школског прибора 

Обезбеђивање уџбеника 15 или 33% јединица локалне самоуправе 

(ЈЛС)
13 или 29% ЈЛС 

6 или 13% ЈЛС 

7 или 16% ЈЛС 

17 или 38% ЈЛС 

10 или 22% ЈЛС 
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14 Истраживање о локалним популационим политикама 

Седам јединица локалне самоуправе7 навело је да за ученике са сметњама у 

развоју обезбеђују трошкове смештаја у домовима ученика, четири овај вид 

подршке обезбеђује деци из материјално угрожених породица, а једино Општина 

Бачка Паланка наводи да свој деци обезбеђује овај вид подршке у износу од 20% 

до 80% укупне цене трошкова.  

Стипендије8 и помоћ даровитим ученицима9 средњих школа обезбеђује по осам 

јединица локалне самоуправе (укупно 13 јединица (29%) обезбеђује један или оба 

вида подршке), а новчану награду ђацима генерације 16 јединица (36%).  Осим 

поклона у виду књига, поједине јединице локалне самоуправе и на друге начине 

награђују ученике са високим постигнућима (Општина Кикинда издваја новчана 

средства за финансирање стручних радионица, кампова за средњошколце, 

учешћа на такмичењима за најбоље ученике, Општина Панчево обезбеђује 

једнократну новчану помоћ ученицима ромске националности са врло добрим и 

одличним успехом итд.). 

 

 

 

 

 

Остале локалне мере подршке породици са децом 

 

Мере и активности у смислу подршке породици са децом могу бити 

најразличитијег карактера, па у том смислу указујемо на то да Општина Оџаци 

издваја једнократну новчану помоћ породицама за лечење деце, Општина Сечањ 

пружа подршку у стварању услова за запошљавање родитеља који имају троје или 

више деце, Општина Кањижа пружа помоћ Удружењу великих породица и 

слично. Уз то, Општина Сента једина наводи да има организован дечји 

центар/клуб, а општине Стара Пазова, Сента, Врбас и Град Зрењанин наводе да 

имају организовано развојно саветовалиште. Седам јединица локалне самоуправе 

(16%) указује на то да обезбеђују финансијске олакшице у ценама комуналних 

                                                 
7
 Апатин, Кањижа, Панчево, Рума, Сомбор, Тител, Чока 

8
 Ада, Бечеј, Зрењанин, Нови Сад, Кикинда, Кула, Рума, Сечањ 

9
 Ада, Бач, Беочин, Врбас, Вршац, Жабаљ, Зрењанин, Рума 

односно 36% јединица локалне 

самоуправе обезбеђује новчану 

награду ђацима генерације 

16 
односно 29% јединица локалне 

самоуправе обезбеђује 

стипендије и помоћ даровитим 

ученицима 

13 
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15 Истраживање о локалним популационим политикама 

услуга10, а исти број јединица локалне самоуправе обезбеђује: становање уз 

подршку11, сигурну кућу за жене12 и сигурну кућу за децу13; осам јединица (18%) 

обезбеђују финансијску помоћ за лечење стерилитета14, односно накнаду 

трошкова за вантелесну оплодњу; омладински центар/клуб15 и саветовалиште за 

родитеље16 постоје у девет јединица (20%), а културни центар у 14 јединица 

локалне самоуправе (31%)17.  

Резиме и закључак 

 

Свака локална средина је специфична у погледу карактеристика, различито 

развијена, различитих потреба, са другачијим условима и могућностима за развој 

и промене. У том смислу, значај активне улоге јединица локалне самоуправе у 

погледу обезбеђивања подршке локалном становништву и унапређењу локалне 

средине је неспоран. Свакако да су питања у вези са демографским приликама 

локалне средине међу основним и најважнијим областима занимања јединица 

локалне самоуправе јер утичу на целокупно стање и развој локалне заједнице. 

У Одлуци о програму демографског развоја АП Војводине полази се од става да 

локална самоуправа најбоље може да препозна потребе конкретних родитеља и у 

оквирима својих овлашћења и компетенција активира одређене механизме 

којима се те потребе могу задовољити на најбољи могући начин. Истовремено, 

важно је да се питања од кључног значаја за развој локалне средине и 

унапређења и побољшања услова живота локалног становништва анализирају и 

регулишу системски, односно стратешки, јер само тако се обезбеђује ефикасно, 

циљано и свеобухватно решавање проблема. 

Резултати истраживања које је спровео Покрајински омбудсман показују да 

скоро две трећине јединица локалне самоуправе има усвојену локалну стратегију 

социјалне заштите или неки други стратешки документ који уређује и питања у 

области социјалне заштите. Мере у вези са локалном популационом политиком 

јединице локалне самоуправе најчешће регулишу појединачним правним актима 

као што су одлуке и правилници. 

                                                 
10

 Ада, Апатин, Врбас, Нови Сад, Панчево, Пландиште, Рума 
11
 Вршац, Нови Сад, Панчево, Рума, Сента, Сремска Митровица, Темерин 

12
 Зрењанин, Ковин, Нови Сад, Сента, Сомбор, Сремски Карловци, Тител 

13
 Зрењанин, Ковин, Нови Сад, Панчево, Сента, Сремски Карловци, Сомбор 

14
 Кикинда, Ковачица, Панчево, Пећинци, Рума, Суботица, Тител, Шид 

15
 Алибунар, Апатин, Бачка Паланка, Врбас, Кањижа, Ковачица, Сента, Суботица, Темерин  

16
 Бачка Паланка, Врбас, Зрењанин, Пландиште, Рума, Сента, Сомбор, Суботица, Темерин 

17
 Ада, Бачка Паланка, Врбас, Вршац, Инђија, Кањижа, Кикинда, Сента, Сомбор, Шид,   
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16 Истраживање о локалним популационим политикама 

Институционални оквир за спровођење локалне популационе политике, сходно 

предлогу садржаном у Одлуци о доношењу програма демографског развоја AП 

Војводине са мерама за његово спровођење, према резултатима истраживања 

обезбеђен је у виду именовања комисије за популациону политику у само девет 

јединица локалне самоуправе18, у једној у виду савета за социјалну политику 

општине, док су у осталим јединицама локалне самоуправе за спровођење мера 

локалне популационе политике одговорни стручњаци запослени у органима 

управе. Уз то, новчана средства за спровођење локалне популационе политике 

обезбеђују се превасходно кроз дефинисање позиције у локалним буџетима, само 

су Општина Темерин и Град Суботица навеле да су основале фондове за ову 

намену.  

Када је реч о специфичним мерама популационе политике, јединице локалне 

самоуправе, сходно локалним потребама и условима, обезбеђују и спроводе 

већину мера наведених у Одлуци о програму демографског развоја АП 

Војводине. 

Мере на које је Покрајински омбудсман посебно усмерио пажњу у овом 

истраживању односиле су се на родитељски додатак за прво дете, новчану 

помоћ породици у којој се роде близнаци, тројке или четворке и 

обезбеђивање средстава за регресирање дела трошкова боравка у 

предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења, 

будући да су ово биле мере које је спроводила Покрајина, а које су 

обустављене од 01.01.2013. године. 

Према резултатима истраживања, родитељски 

додатак за прво дете обезбеђује 25 јединица локалне 

самоуправе19, а 10 јединица локалне самоуправе20 

почело је да исплаћује ову врсту новчане помоћи после 

2012. године, односно уочи или након што је Покрајина 

обуставила новчану помоћ онима који први пут постају 

родитељи. 

Резултати истраживања показују да јединице локалне самоуправе ретко 

обезбеђују неки вид олакшице родитељима чије прво или друго дете похађају 

                                                 
18

 Бач, Бачка Паланка, Врбас, Вршац, Житиште, Ковачица, Оџаци, Пећинци, Стара Пазова,   
19

 Алибунар, Бач, Бачка Паланка, Бачка Топола, Вршац, Зрењанин, Ириг, Кањижа, Кикикнда, 
Ковачица, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Сад, Панчево, Пландиште, Оџаци, Рума, Сента, Сечањ, 
Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Суботица, Чока, Шид 
20

 Алибунар, Бач, Бачка Паланка, Зрењанин, Ковачица, Нови Бечеј, Панчево, Пландиште, Чока,  
Шид  
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17 Истраживање о локалним популационим политикама 

предшколску установу, али зато 28 јединица локалне самоуправе21 (62%) 

омогућава родитељима бесплатно похађање предшколских установа за децу 

трећег, односно четвртог реда рођења. Ово право регулисано је појединачним 

правним актима у виду одлука, правилника, закључака и решења усвојеним 

махом 2013. године, па је на овај начин омогућено да се предупреде могући 

проблеми због обустављања овог вида подршке од стране Покрајине. 

 
 

Јединице локалне самоуправе обезбеђују многобројне мере подршке породици са 

децом, једнородитељским породицама и/или паровима који планирају породицу. 

Ове мере подразумевају различите награде и поклоне (новчане и неновчане) 

ученицима са високим постигнућем или ученицима из осетљивих група, накнаду 

трошкова путовања од места боравка до места школовања, финансијске 

олакшице у ценама комуналних услуга, накнаду трошкова за вантелесну 

оплодњу, новчану помоћ за лечење деце, организовање дечјих, омладинских и 

културних центара, саветовалишта за родитеље, развојна саветовалишта и друго. 

Имајући у виду резултате истраживања Покрајински омбудсман је закључио да 

јединице локалне самоуправе настоје различитим мерама да пруже подршку 

породици са децом, једнородитељским породицама, као и паровима који 

планирају породицу. Међутим, јасно је да од јединице до јединице локалне 

самоуправе постоје разлике у броју и врстама помоћи и мерама подршке које 

обезбеђују. Док поједине јединце обезбеђују више различитих мера, има и оних 

за које се стиче утисак да нису у довољној мери развиле локалну популациону 

политику. Мере подршке обезбеђују се породицама различитих карактеристика, 

а претежно се односе на подстицај за рађање деце и проширење породице, док су 

                                                 
21

 Ада, Алибунар, Апатин, Бачка Паланка, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Зрењанин, Инђија, 
Кањижа, Ковачица,  Ковин, Нови Бечеј, Нови Сад, Панчево, Пећинци, Пландиште, Рума, Сента, 
Сечањ, Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица,Темерин, Чока, Шид 

односно 62% јединица локалне 

самоуправе омогућава родитељима 

бесплатно похађање предшколских 

установа за децу трећег, односно четвртог 

реда рођења. 

28 
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друге мере и активности у вези са побољшањем квалитета живота породица 

слабије заступљене (саветовалишта за родитеље, развојна саветовалишта, дечји и 

омладински клубови, културни центри, различите едукације намењене 

родитељима и онима који планирају породицу и слично). 

Покрајински омбудсман сматра да је за важно питање као што је локална 

популациона политика, најбољи стратешки приступ решавању проблема. Из 

података истраживања произлази да то и јесте приступ две трећине укупног 

броја јединица локалне самоуправе. Уз то, локална популациона политика у 

највећем броју јединица локалне самоуправе регулисана је појединачним 

правним актима у виду одлука, правилника и слично. Оно што може бити још 

једна препрека у квалитетном и ефикасном спровођењу локалних мера 

популационе политике јесте чињеница да јединице локалне самоуправе чешће 

поступају стихијски уместо да се овим питањима баве на систематичан и 

организован начин. Подсећамо да само десет јединица локалне самоуправе има 

основано тело (комисију, савет) одговорно за њихово спровођење, а да само две 

јединице локалне самоуправе имају основан фонд за ову намену.  

Сходно закључцима истраживања, Покрајински омбудсман јединицама локалне 

самоуправе на територији АП Војводине упућује следеће  

 

Препоруке 

 

- Да јединице локалне самоуправе које то до сада нису учиниле, 

успоставе стратешки приступ локалној популационој политици: да 

анализирају демографску слику локалне средине, идентификују 

ресурсе, успоставе институционални оквир за спровођење локалне 

популационе политике, оформе фонд или да на други начин 

обезбеде средства за ове намене да дефинишу мере популационе 

политике и уношење родне димензије; 

 

- Осим мера које подразумевају смањење трошкова родитељства, да 

већу пажњу посвете обезбеђивању мера и активности у виду 

едукативне и саветодавне подршке родитељима, деци и младима; 

 

- Да обезбеде што бољу и ефикаснију сарадњу и умреженост 

институција и организација које се баве питањима локалне 

популационе политике и с њима повезаним областима (социјална и 
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здравствена заштита, образовање, култура, спорт, медији, родна 

ранвоправност и слично). 
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Мере популационе политике Аутономне покрајине 

Војводине до (пре) одлуке Уставног суда 

 

У складу са републичким законом којим су уређене надлежности Аутономне 

покрајине Војводине, као резултат настојања да се да допринос превазилажењу 

проблема демографског развоја у Војводини, у овој покрајини током више година 

спроводило се неколико различитих мера популационе политике, а у складу са 

Прoгрaмом дeмoгрaфскoг рaзвoja Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe сa мeрaмa зa 

њeгoвo спрoвoђeњe као стрaтeшким дoкумeнтом Скупштинe AП Вojвoдинe 

нaстaлим нa oснoву зaкључкa oвe скупштинe усвojeнoг у jaнуaру 2004. гoдинe, 

приликoм рaзмaтрaњa Aнaлизe o дeмoгрaфскoj ситуaциjи у AП Вojвoдини нa 

oснoву Пoписa стaнoвништвa 2002. гoдинe22. Ова анализа је показала да су 

прoблeми у дeмoгрaфскoм рaзвojу евидентни, прe свeгa због нeдoвoљнoг рaђaњa, 

прихвaтaња ниских рeпрoдуктивних нoрми кoд вeћинe стaнoвништвa, oднoснo 

нeгaтивног прирoдног прирaштajа, oтвoрeне дeпoпулaциjе, пoрaста удeлa стaрих 

лицa у структури стaнoвништвa и свe рaширeниjе појаве сaмaчког живoта. 

Пoрeд oцeнe стaњa у oблaсти дeмoгрaфскoг рaзвoja, мoгућих рeшeњa прoблeмa 

нeдoвoљнoг рaђaњa, Прoгрaм дeмoгрaфскoг рaзвoja AП Вojвoдинe сaдржи и мeрe 

зa прeвaзилaжeњe нeпoвoљнe дeмoгрaфскe ситуaциje кoje би мoглe дa дeлуjу нa 

узрoкe кojи дoвoдe дo нeдoвoљнoг рaђaњa, a зaснивajу сe нa нaучним сaзнaњимa 

и eтичким нaчeлимa и увaжaвajу слoбoду и прaвa пojeдинцa дa сaм oдлучуje o 

рaђaњу.  

Стратегија се бави питањима: 

 Moгућих рeшeњa прoблeмa нeдoвoљнoг рaђaњa 

 Oчувaња и унaпрeђeња рeпрoдуктивнoг здрaвљa aдoлeсцeнaтa 

 Бoрбе прoтив стeрилитeтa 

 Снижaвaња психoлoшкe цeнe рoдитeљствa 

 Усклaђивaња рaдa и рoдитeљствa и 

 Пoпулaциoне eдукaциjе 

 
Значајно место у Програму заузима део који се односи се на  подстицање 

јединица локалне самоуправе на већу активност у овој области. 

                                                 
22

 („Службени лист АП Војводине“, број: 3/2005) 
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Након усвојеног програма, приступило се и његовој реализацији у оквиру које је 

Извршно веће Аутономне покрајине Војводине донело неколико одлука: 

- Одлуку о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у 
предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења („Службени 
лист АПВ“, бр. 5/05, 15/05, 2/06 и 2/10) којом је било предвиђено да дeтe прeдшкoлскoг 
узрaстa трeћeг, oднoснo чeтвртoг рeдa рoђeњa истe мajкe имa прaвo нa рeгрeсирaњe 
дeлa трoшкoвa цeлoднeвнoг, oднoснo пoлуднeвнoг бoрaвкa у прeдшкoлскoj устaнoви 
кoja сe нaлaзи у мрeжи устaнoвa кojу утврђуje oпштинa, oднoснo грaд, кao и трeћe и 
чeтвртo дeтe у вaспитним групaмa oргaнизoвaним при oснoвним шкoлaмa. Према овој 
одлуци, Влaдa Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe свojим aктoм утврђује зa свaку 
кaлeндaрску гoдину висину учeшћa у прoцeнтуaлнoм изнoсу у oднoсу нa eкoнoмску 
цeну бoрaвкa у прeдшкoлскoj устaнoви, oднoснo oснoвнoj шкoли, зa рeгрeсирaњe дeлa 
трoшкoвa цeлoднeвнoг, oднoснo пoлуднeвнoг бoрaвкa зa трeћe и чeтвртo дeтe, a нaкoн 
усвajaњa Oдлукe o буџeту Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe, oднoснo нaкoн утврђeнoг 
изнoсa срeдстaвa зa рeaлизaциjу нaвeдeнe мeрe.  

 - Одлуку о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде 
тројке, односно четворке („Службени лист АПВ“, број 8/2005) којом је било 
предвиђено да ово прaвo oствaруje пoрoдицa кoja у трeнутку рoђeњa трojки, oднoснo 
чeтвoрки имa прeбивaлиштe нa тeритoриjи Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe и 
нeпoсрeднo бринe o рoђeнoj дeци. Било је прописано да у имe пoрoдицe oвo прaвo 
мoжe дa oствaри мajкa, oднoснo oтaц, укoликo je мajкa из oпрaвдaних рaзлoгa спрeчeнa 
дa нeпoсрeднo бринe o рoђeнoj дeци. 

 - Одлуку о праву на родитељски додатак за прво дете („Службени лист 
АПВ“, број 13/2005) којом је било предвиђено да родитељски додатак остварује мајка 
за своје прво дете, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на 
територији Аутономне Покрајине Војводине и уколико се непосредно брине о детету. у 
Прописано је да када се приликом првог порођаја роди двоје или више деце, мајка 
остварује право на родитељски додатак за свако дете. У случају да мајка није жива, да 
је напустила дете, или да је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о 
детету, право уместо мајке детета, може остварити отац. Номинални износ 
родитељског додатка за прво дете утврђивало је Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине, односно Влада. 

 - Одлуку о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде 
близанци („Службени лист АПВ“, број 9/2006 којом је било предвиђено да ово прaвo 
oствaруjу мajкa кoja рoди близaнцe и кoja у трeнутку рoђeњa близaнaцa имa 
прeбивaлиштe нa тeритoриjи Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe и нeпoсрeднo бринe o 
рoђeнoj дeци. Било је прописано да овo прaвo мoжe дa oствaри oтaц, укoликo мajкa ниje 
живa или je нaпустилa близaнцe или je из oпрaвдaних рaзлoгa спрeчeнa дa нeпoсрeднo 
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бринe o рoђeнoj дeци. Зaхтeв зa oствaривaњe прaвa нa нoвчaну пoмoћ пoднoсио сe 
нajкaсниje дo нaвршeнe гoдинe дaнa живoтa близaнaцa пoкрajинскoм oргaну упрaвe 
нaдлeжнoм зa пoслoвe друштвeнe бригe o дeци. О зaхтeву зa oствaривaњe прaвa нa 
нoвчaну пoмoћ, рeшaвaо је пoкрajински oргaн упрaвe нaдлeжaн зa пoслoвe друштвeнe 
бригe o дeци. 

Почев од 2005. године Аутономна покрајина Војводина је, у циљу спровођења 
програма популационе политике, издвајала средства за новчану помоћ родитељима и 
породицама са децом које имају пребивалиште на њеној територији. 

Уставни суд о Закону о утврђивању надлежности 

 

Одлуком Уставног суда Републике Србије, број:  ИУз-353/2009 која је ступила на 

снагу 13. јула 2012. године, утврђено је да поједине одредбе Закона о утврђивању 

надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број 

99/09) нису у сагласности са Уставом. Наведеном одлуком оспорене су и одредбе 

члана 53. тачка 1. и одредбе члана 58. наведеног закона, које су се односиле на 

питaњa oд пoкрajинскoг знaчaja у оквиру извoрних нaдлeжнoст AП Вojвoдинe у 

oблaсти сoциjaлнe зaштитe и унутар њe, пoсeбнe зaштитe мajкe и дeтeтa. 

Oдрeдбoм члaнa 183. стaв 2. тaчкa 3. Устава прописано је да Aутoнoмнe пoкрajинe, 

у склaду сa зaкoнoм, урeђуjу питaњa oд пoкрajинскoг знaчaja у oблaсти и 

прoсвeтe, спoртa, културe, здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe и jaвнoг 

инфoрмисaњa нa пoкрajинскoм нивoу. 

Oспoрeнoм oдрeдбoм члaнa 53. тaчкa 1) Зaкoнa прoписaнo je дa AП Вojвoдинa 

прeкo свojих oргaнa, у oблaсти сoциjaлнe зaштитe у склaду сa зaкoнoм и 

материјалним могућностима урeђуje вeћи oбим прaвa oд прaвa утврђeних 

зaкoнoм и пoвoљниje услoвe зa њихoвo oствaривaњe, aкo je прeтхoднo у свoм 

буџeту зa тo oбeзбeдилa срeдствa. 

Oспoрeнoм oдрeдбoм члaнa 58. Зaкoнa прeдвиђeнo je дa AП Вojвoдинa, прeкo 

свojих oргaнa у склaду сa зaкoнoм утврђуje и oбeзбeђуje дoдaтнa и дoпунскa 

прaвa и зaштиту, oднoснo виши стeпeн зaштитe пoрoдицe, прaвa дeцe, 

трудницa, мajки тoкoм пoрoдиљскoг oдсуствa и сaмoхрaних рoдитeљa сa 

дeцoм, у склaду сa Прoгрaмoм дeмoгрaфскoг рaзвoja AП Вojвoдинe и сa мeрaмa 

зa њeгoвo спрoвoђeњe. 

У испитивању уставности наведених одредаба Закона, Уставни суд је пошао од 

тога да je прeдмeт урeђивaњa oспoрeних зaкoнских oдрeдaбa у нeпoсрeднoj вeзи 

сa oствaривaњeм Устaвoм зajeмчeних прaвa грaђaнa нa сoциjaлну зaштиту и 

пoсeбнe зaштитe пoрoдицe, мajкe, сaмoхрaнoг рoдитeљa и дeтeтa, те је приликoм 
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испитивaњa сaглaснoсти oвих oдрeдaбa сa Устaвoм пoшao oд Устaвoм утврђeнe 

сaдржинe нaвeдeних зajeмчeних прaвa. 

Oдрeдбом из члaнa 69.  Став 1 Устaвa јемчи се прaвo нa сoциjaлну зaштиту и 

између осталог прописано је дa грaђaни и пoрoдицe кojимa je нeoпхoднa 

друштвeнa пoмoћ рaди сaвлaдaвaњa сoциjaлних и живoтних тeшкoћa и ствaрaњa 

услoвa зa зaдoвoљaвaњe oснoвних живoтних пoтрeбa имajу прaвo нa сoциjaлну 

зaштиту чиje сe пружaњe зaснивa нa нaчeлимa сoциjaлнe прaвдe, хумaнизмa и 

пoштoвaњa људскoг дoстojaнствa, и дa сe прaвa зaпoслeних и њихoвих пoрoдицa 

нa сoциjaлнo oбeзбeђeњe и oсигурaњe урeђуjу зaкoнoм. Устaвни суд у својој 

одлуци указао је на то дa сe прaвa из oблaсти сoциjaлнe зaштитe, кao и 

пoсeбнa прaвa пoрoдицe, мajки, сaмoхрaних рoдитeљa и дeцe, мoгу урeдити 

сaмo зaкoнoм, чимe сe, измeђу oстaлoг oбeзбeђуje и jeднaкoст свих грaђaнa 

у oствaривaњу Устaвoм зajeмчeних прaвa из oвe oблaсти, чиje сe пружaњe, 

прeмa сaмoj oдрeдби стaвa члaнa 69. став 1. Устaвa зaснивa нa нaчeлимa сoциjaлнe 

прaвдe, кojи нeзaoбилaзнo знaчe и jeднaкoст свих oних кojимa je нeoпхoднa 

друштвeнa пoмoћ. Како је одрeдбoм члaнa 66. стaв 1. Устaвa прописано дa 

пoрoдицa, мajкa, сaмoхрaни рoдитeљ и дeтe у Рeпублици Србиjи уживajу пoсeбну 

зaштиту у склaду сa зaкoнoм, Уставни суд је био става дa из нaвeдeних oдрeдaбa 

прoизлaзи дa сe свa прaвa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe и сa њимa пoвeзaнa прaвa 

из члaнa 66. Устaвa oствaруjу у склaду сa зaкoнoм, штo знaчи дa oвa прaвa мoгу 

бити прoписaнa сaмo зaкoнoм. Сaглaснo тoмe, Рeпубликa Србиja je, прeмa члaну 

97. став 1. тaч. 2. и 8. Устaвa, нaдлeжнa дa урeди и oбeзбeди (зaкoнoм) 

oствaривaњe и зaштиту слoбoдa и прaвa грaђaнa, кao и систeм у oблaсти 

сoциjaлнoг oсигурaњa и других oбликa сoциjaлнe сигурнoсти. Република Србија 

је питање социјалне заштите уредила Законом о социјалној заштити23. 

У тoм смислу, Устaвни суд је оценио дa oспoрeнe oдрeдбe нису у склaду сa 

Устaвoм у дeлoвимa у кojимa, кao извoрну нaдлeжнoст aутoнoмнe пoкрajинe, 

прописују дa ћe AП Вojвoдинa прeкo свojих oргaнa, дaклe aктимa нижe прaвнe 

снaгe oд зaкoнa, урeдити другa прaвa, вeћи oбим прaвa oд прaвa утврђeних 

зaкoнoм у oблaсти сoциjaлнe зaштитe или другe oбликe сoциjaлнe зaштитe, кao и 

дa ћe утврдити и oбeзбeдити дoдaтнa и дoпунскa прaвa и зaштиту пojeдиних 

кaтeгoриja стaнoвништвa. Кaдa je рeч o oвлaшћeњимa aутoнoмнe пoкрajинe, 

Зaкoнoм о социјалној заштити прeдвиђeнo je сaмo jeднo дoзвoљeнo oдступaњe 

вeзaнo зa услугe сoциjaлнe зaштитe (члaнoм 40. Зaкoнa су дeфинисaнe групe 

услугa кoje сe пружajу у oквиру сoциjaлнe зaштитe: смeштaj у дoм, сврaтиштe и 

др.). Одрeдбoм члaнa 57. овог зaкoнa у стaву 1. Дaтo je oвлaшћeњe министру 

                                                 
23

 („Службени гласник РС“, број 24/2011 од 04.04.2011. године) 
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нaдлeжнoм зa сoциjaлну зaштиту дa прoпишe ближe услoвe и стaндaрдe пружaњa 

и oствaривaњa прeтхoднo урeђeних услугa сoциjaлнe зaштитe, aли je у стaву 2. 

истoг члaнa прописано дa oргaн aутoнoмнe пoкрajинe, oднoснo jeдиницe лoкaлнe 

сaмoупрaвe нaдлeжaн зa сoциjaлну зaштиту мoжe прoписaти примeну виших 

стaндaрдa и пoвoљниje услoвe зa oствaривaњe услугa кoje oбeзбeђуje aутoнoмнa 

пoкрajинa, oднoснo jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe.  

Уставни суд се у својој одлуци осврнуо на Зaкoн о социјалној заштити којим су 

прописана ширa oвлaшћeњa jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe, с oбзирoм нa 

тo дa сe и рaди o питaњимa кoja су, прe свeгa oд лoкaлнoг знaчaja, тaкo дa 

jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe свojим aктимa мoгу урeдити пружaњe 

jeднoкрaтнe пoмoћи грaђaнимa и пoрoдицaмa у нoвцу или нaтури (члaн 

110. Зaкoнa), oднoснo мoгу урeдити и другe врстe мaтeриjaлнe пoмoћи нa 

свojoj тeритoриjи ( (члaн 111. Зaкoнa).  

Имajући у виду прeтхoднo нaвeдeнo, Устaвни суд je утврдиo дa oспoрeнa oдрeдбa 

члaнa 53. тaчкa 1) Зaкoнa о утврђивању надлежности, у дeлу кojи глaси: "другa 

прaвa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe, вeћи oбим прaвa oд прaвa утврђeних зaкoнoм 

и", у дeлу кojи глaси: "њихoвo" и у дeлу кojи глaси: "кao и другe oбликe", ниje 

сaглaснa сa oдрeдбaмa члaнa 69. Устaвa, односно противна је нaчeлу jeднaкoсти 

свих прeд Устaвoм и зaкoнoм из члaнa 21. Устaвa и нaчeлу jeдинствa 

прaвнoг пoрeткa из члaнa 4. стaв 1. Устaвa. 

У oднoсу нa oспoрeну oдрeдбу члaнa 58. Зaкoнa, Устaвни суд je утврдиo дa ни oвa 

oдрeдбa ниje у сaглaснoсти сa oдрeдбoм члaнa 66. стaв 1. Устaвa и нaчeлимa из 

члaнa 4. стaв 1. као и са члaном 21. Устaвa. 
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Мере популационе политике Аутономне покрајине 

Војводине након одлуке Уставног суда 

 

Поштујући одлуку Уставног суда Влада АП Војводине је на 30. седници која је 

одржана 7. новембра 2012. године усвојила закључке којим су одлуке којима је 

уређивано ово питање стављене ван снаге.  

Након што је новембра 2012.године Влада АПВ усвојила закључке на основу којих 

су одлуке којима је уређивано ово питање стављене ван снаге, Покрајинском 

омбудсману се обратило више грађана и грађанки изражавајући због тога велико 

незадовољство и тражећи објашњење. По пријему представки, Покрајински 

омбудсман обратио се Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну 

политику и демографију тражећи да се овај орган изјасни о свим чињеницама у 

вези са новонасталом ситуацијом, као и о мерама које ће се предузети. 

Секретаријат се изјаснио да је након објављивања одлуке Уставног суда, дошло 

до преписке између Уставног суда и овог секретаријата, јер је Секретаријат због 

одређених дилема које је имао тражио додатно образложење, односно тумачење 

појединих делова Одлуке Уставног суда. Уследио је одговор и саопштење 

Уставног суда по том питању, у коме је наведено да „Одлука Суда ни на који 

начин не дотиче могућност органа АП Војводине да наставе са исплатом 

ове врсте новчане помоћи“. Након тога, нa oснoву чл. 33. и 35. стaв 1. 

Пoкрajинскe скупштинскe oдлукe o Влaди Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe 

("Службeни лист AПВ", брoj 4/10), Влaдa Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe, нa 

сeдници oдржaнoj 13. фeбруaрa 2013. гoдинe, дoнeлa je Одлуку о престанку 

важења појединих одлука ("Сл. лист AП Вojвoдинe" број 4/2013) и то: 

 - Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова 

боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења 

(„Службени лист АПВ“, број:5/05, 15/05, 2/06 и 2/10); 

 - Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде 

тројке, односно четворке („Службени лист АПВ“, број:8/2005); 

 - Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете („Службени лист 

АПВ“, број: 13/2005); 

 - Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде 

близанци („Службени лист АПВ“, број: 9/2006) које је Влада раније закључком 

ставила ван снаге, и истовремено донела Одлуку о остваривању новчане 
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помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл. лист AП Вojвoдинe“ број 

4/2013) којом се утврђуje нови вид подршке пoрoдицe са децом у виду нoвчaнe 

пoмoћи пoрoдици у кojoj сe рoди трeћe дeтe, кao и услoви и нaчин oствaривaњa 

oвe нoвчaнe пoмoћи. Нoвчaнa пoмoћ пoрoдици зa трeћe дeтe исплaћуje сe у 24 

jeднaкe мeсeчнe рaтe, почев oд 01.01.2013. гoдинe.  

Упркос чињеници да је након саопштења Уставног суда којим је овај суд 

обавестио јавност да „Одлука Суда ни на који начин не дотиче могућност органа 

АП године да наставе са исплатом ове врсте новчане помоћи“ Влада АПВ донела 

је одлуку само о једној, новој врсти помоћи, и то - Одлуку о остваривању 

новчане помоћи породици у којој се роди треће дете. 

Након што је одлука донета, Покрајински омбудсман је надлежном 

секретаријату, односно Влади АП Војводине упутио преоруку да поново уреди и 

настави исплату и новчане помоћи за рођење првог детета, близанаца и тројки и 

у наредном периоду пронађе решења, односно определи средства и за ове 

новчане накнаде. У одговору Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 

политику и демографију наведено је да је Уставни суд, управо на захтев 

Секретаријата доставио мишљење из саопштења, да мере подстицања рађања 

које спроводи АП Војводина представљају примену виших стандарда и 

повољнијих услова за остваривање права признатих Законом о финансијској 

подршци породици са децом, те да ће породицама које су оствариле право на 

додатак до 31.12.2012. године додатак бити исплаћени, али да се почев од 01. 01. 

2013. године прелази на нови меру - подршку породици у којој се роди треће дете. 

Покрајински омбудсман је изразио сумњу у оправданост промене врсте мера и 

укидања ранијих мера, те затражио од Секретаријата анализу и образложење 

разлога за увођење ове нове мере, односно ажурне статистичке и друге податке 

на којима је одлука о промени мера заснована. 

Покрајински секретаријат је нову меру уместо ранијих предложио на основу 

процена према којима за просто обнављање становништва у Војводини недостаје 

око осам хиљада живорођене деце и да су значајни мањкови у узрасту жена од 29 

до 34 године. Статистичком анализом је закључено да је прогресија ка првом 

детету скоро довољна за просто обнављање становништва, ка другом детету 

довољна, а основни проблем недовољног рађања је недовољна прогресија ка 

трећем детету.  

Покрајински омбудсман је сагласан са ставом да је потребно водити рачуна о 

особинама и потребама групе у којој су приметни значајни мањкови, али је 

указао на потребу израде детаљнијих анализа и истраживања. Скренуо је пажња 

на податке према којима је у Србији повећан број мушкараца и жена који немају 
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деце, док се смањило учешће жена са двоје деце у 2012. години у поређењу са 

2006. годином,  а према подацима Републичког завода за статистику, просечна 

старост мајке при рођењу првог детета је 2001. била 25,1, док је 2011. године била 

27,5 година. Указано је, такође, на то да на фертилитет утичу положај жене у 

друштву, степен њеног образовања, еманципације, а посебно положај на 

тржишту рада и могућност усклађивања породичног и професионалног живота. 

Истраживања показују да се економски активна и независна жена лакше одлучује 

на рађање, али и да има већи број деце. Такође, примена политике родне 

равноправности подразумева свест о потребама оба родитеља, па су тако 

многобројна истраживања показала да мушкарци теже доносе одлуку о стварању 

породице и често одлажу доношење такве одлуке што је у развијеним земљама 

довело до политика које утичу на положај мушкараца у породици, односно 

постизање једнакости мушкараца и жена у породичном животу. Због свега 

наведеног, популациону и наталитетну политику не би требало осмишљавати 

без детаљне анализе социо-економске, привредне и друштвене ситуације у 

земљи, а поред економске, важна је и психолошка цена родитељства и 

материнства, јер проблеми у усклађивању породичних и професионалних 

обавеза јесу највећи извор повећања психолошке цене родитељства (која 

укључује повећана страховања од губитка посла, немогућности обезбеђивања 

квалитетне здравствене заштите…). 

Имајући у виду све наведено, посебно показатељ да жене у Србији све касније 

рађају прво дете, да је стопа незапослености жена висока, али и да су присутни и 

остали фактори утицаја на рађање, Покрајински омбудсман сматра да је добро 

што се АП Војводина определила за активну политику подстицања рађања као 

свој развојни приоритет. Међутим, Покрајински омбудсман изражава бојазан да 

наталитетна политика коју креира и спроводи Влада не одговара у потпуности 

потребама друштвене заједнице. Замерка је Омбудсмана да није спроведена 

анализа утицаја мера које су постојале до 2013. године и да није извршена 

анализа утицаја осталих државних политика, друштвених, политичких и 

привредних токова и других фактора.  

Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 

демографију упућена је препорука да у наредном периоду  анализира мере 

подстицања рађања за период почев од 2005. па до 31.12.2012. године, 

успостави механизам мониторинга примене и ефеката мера чија је 

примена почела у јануару 2013. године и у будуће у креирање, спровођење и 

мониторинг мера подстицања рађања укључи остале секретаријате, пре 

свега Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 

равноправност полова. 
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