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ПРАВА ДЕТЕТА

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И КВАЛИТЕТ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА
Квалитет заштите детета на хранитељству зависи од низа чинилаца. Више је актера окупљених око детета на
хранитељству чија сарадња, подељене улоге и одговорност треба да дају најбоље за дете. Као најзначајнији и
најзапосленији на овом задатку су: хранитељи, водитељи случаја, саветници за хранитељство, правници. Њихов
рад је мерљив кроз развојне резултате детета. Један од начина да се то провери је остваривање права детета.
У досадашњем раду Центар за породични смештај и усвојење Београд уочио је неке недостатке у
остваривању права детета и разумевању садржаја права, као и начина њиховог остваривања и одговорности
за то. У овом броју даћемо информације о врсти права на новчане накнаде и начину њиховог остваривања.
Посебно ћемо се бавити садржајем права на накнаду за издржавање детета и увођењем ефикасног начина
контроле остваривања овог права.
У следећем броју потрудићемо се да одговарамо на питања и пронађемо пут до реализације свих права деце
и хранитеља.

Позивамо читаоце овог часописа да достављају питања и своје
прилоге - погледе у вези са правима на: адресу ЦПСУ - 11000
Београд, Радослава Грујић 17, сајт Центра - www.hraniteljstvocps.
gov.rs, или на мејл - office@hraniteljstvocps.gov.rs .

1.

МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ДЕТЕТА
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Начин остваривања права: ЦСР надлежан за дете по службеној дужности утврђује износ накнаде
и доставља решење о смештају Министарству које врши уплату на рачун хранитеља.
Обезбеђује: Република
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство увидом у трошкове који се евидентирају
у Радној свесци хранитеља
Месечна накнада за издржавање детета износи 52% од просечне зараде и усклађује се сваког месеца
са индексом трошкова живота. За јуни месец 2014. године износи 23.593 динара.
Ова накнада се увећава:
за 50% од износа туђе неге за дете лако ометено у развоју, што износи 27.393;
за 100% износа туђе неге за дете умерено и теже ометено у развоју, што износи 31.193 динара;
за 50% од износа накнаде за издржавање за дете са посебно тешким и вишеструким развојним
проблемима, што износи 35.389,5 динара.
Питање је како се остварује у пракси право, колико служи потребама детета и користи ли у потпуности
његовом развоју. Сврха права је да се обезбеде сви услови за дете у хранитељској породици - да има
адекватан простор, топлу просторију за себе, адекватно опремљену собу, постељину, ормане за одећу
и књиге, радни сто, одећу, обућу, ствари за личну хигијену, за школовање и развој талената, одмор и
рекреацију, исхрану и хигијену простора и ствари за дете. Утврђивање износа ове накнаде вршено је
у складу са прописаним стандардима у Правилнику о хранитељству. Истим правилником предвиђено
је да се врши контрола трошења средстава намењених за дете.
Досадашњи начин контроле сводио се на процену саветника из разговора са хранитељима. У ретким
ситуацијама када је саветник имао сумњу да се ненаменски троше средства, тражио је и доказе, рачуне
за утрошена средства. Основни проблем је што се тешко процењивало колико је реално потрошња
била наменска за дете, имајући у виду да су неки трошкови заједнички за цело домаћинство, као и да
хранитељи нису чували рачуне за купљену робу за дете.

2. ДЕЧЈИ ДОДАТАК
Правни основ: Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002,
115/2005 и 107/2009).
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Хранитељ подноси захтев Секретаријату за социјалну заштиту Града Београда
са потребном документацијом.
Право на дечји додатак остварује само један мањи број хранитеља, пре свега сродника, јер су услови
за остваривање овог права везани за материјални статус породице. Како се у процени кандидата за
хранитеље води рачуна и о њиховом материјалном статусу, највећи број хранитеља не испуњава
услове за остваривање овог права.
Износ дечјег додатка је 2.593,75 динара, односно 3.371,84 динара увећани износ.
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3. СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА - ЏЕПАРАЦ
Правни основ: Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/01, 99/04, 100/04 и 10/06).
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Центар за социјални рад надлежан за дете утврђује право за сву децу школског
узраста по службеној дужности и доставља решење Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања које врши исплату хранитељима.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Џепарац остварују деца на хранитељству у износу од 5,5% од зараде по запосленом у Републици Србији
у претходном месецу, што износи 3.346 динара. Саветник за хранитељство помаже хранитељима да
усмеравају децу на адекватно коришћење џепарца и контролише како се џепарац користи.

4. ПРЕВОЗ ДО ШКОЛЕ
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011).
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Центар за социјални рад надлежан за дете утврђује право по службеној
дужности за децу школског узраста и доставља решење Министарству за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања које врши исплату хранитељима.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Ово право остварују деца која са школују у месту ван места пребивалишта и то у износу 7,5% од
просечне зараде у Републици Србији ако је место школовања удаљено до 20 км, односно 11%, ако
је удаљено преко 20 км. За јуни месец накнада за превоз износи 3.330,00 динара у међумесном
саобраћају до 20 км, односно 4.883,00 преко 20 км.
Саветник за хранитељство контролише коришћење права.

5. НАКНАДА ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР И УЏБЕНИКЕ
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Центар за социјални рад надлежан за дете утврђује право за децу школског
узраста по службеној дужности и доставља решење Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања које врши исплату хранитељима. Хранитељи су у обавези да центру за социјални
рад доставе доказе о школи коју дете похађа.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Сва деца школског узраста остварују право на накнаду трошкова за уџбенике у одговарајућем
проценту од просечне зараде у Републици и то:
20% за основно образовање;
25% за средње образовање
30% за високо образовање.

6. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРОСЛАВЕ МАТУРЕ И СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Хранитељ подноси захтев центру за социјални рад надлежном за дете које
доноси решење које доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које
врши исплату хранитељима.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Ово право остварују матуранти основне и средње школе и студенти по завршетку факултета. Износи
30% од просечне зараде у Републици остварене у априлу текуће године.

7. НАКНАДА ТРОШКОВА ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
И ЕКСКУРЗИЈЕ
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Хранитељ доставља захтев центру за социјални рад надлежном за дете које
утврђује право за дете и доставља решење Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања које врши исплату хранитељима.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Сва деца школског узраста имају право на накнаду трошкова екскурзије и наставе у природи које
организује школа и предшколска установа. Право накнаде трошкова одмора и рекреације деце имају
она деца која у току године нису искористила право накнаде трошкова за екскурзију и наставе у
природи. Битно је да се право на одмор и рекреацију деце остварује само када је у организацији
установе социјалне заштите (центар за породични смештај и усвојење и центар за социјални рад)
или локална самоуправа и црвени крст. То значи да одмор и рекреација деце у приватном аранжману
хранитељске породице није обухваћена овим правом, те су у структури трошкова за дете дати и
трошкови за летовање деце заједно са хранитељском породицом. Веома је важно да деца на
хранитељству летују/зимују заједно са хранитељском породицом. Свако искључивање детета из
заједничких летовања породице и других заједничких активности хранитељске породице доводи у
питање компетенције хранитељске породице и одржавање лиценце за хранитељство.
С обзиром на то да је право на одмор и рекреацију деце и право на екскурзију и наставу у природи
повезано, односно може се током године користити само једно од ових права, хранитељима је ова
информација битна и због планирања буџета за задовољавање потреба детета. Може бити исплативије
да хранитељска породица самостално финансира екскурзију, а тражи средства за одмор и рекреацију
детета како би дете било укључено у обе активности, посебно ако хранитељска породица није у
могућности да иде на одмор заједно.
Анализа садржаја овог права упућује на закључак и захтев према хранитељима да су у обавези
да планирају и обезбеде и одмор и рекреацију деце на хранитељству јер за то имају обезбеђена
средства. У досадашњој пракси значајан проценат деце на хранитељству није био у могућности да
се одмара ван места становања. Тако велики број деце на хранитељству није имао прилику да летује
на мору, планини и сл. Било је примера да деца не иду ни на екскурзију са својим вршњацима, што
је ускраћивање права деци.

Посебне напомене: право која су деца на хранитељству имала за школски прибор и уџбенике по
основу Одлуке Скупштине града укинуто је у 2013. години.

Због тога што се садржаја овог права није доживљавао као обавеза једном броју деце на хранитељству
право је било ускраћено. С обзиром на то да се средства обезбеђују у висини трошкова на основу
фактуре организатора, нема разлога да се не користи. С друге стране, летовање хранитељске
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породице са децом за шта су планирана средства у структури накнаде за издржавање детета значајна
је обавеза хранитеља те је планирање одмора и рекреације деце и породице повезано и са планом за
остваривање ових права.
Саветник за хранитељство ће појачати свој допринос планирању и контроли остваривања права на
одмор и рекреацију детета на хранитељству и помагати хранитељима да, уз партиципацију детета,
почетком сваке године имају јасан план за ту годину.
Посебне напомене: право која су деца на хранитељству имала за рекреативну наставу и екскурзију
по основу Одлуке Скупштине града укинуто је у 2013. години.

8. ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ ДЕЦЕ
ИЗ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ
Правни основ: Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на
територији Београда („Сл. лист града Београда, бр. 45/2013 ) - чл. 6. ст. 1. алинеја 5. и Правилник о
условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на
територији Града Београда („Сл. лист града Београда, бр. 57/2013) - члан 34.
Право обезбеђује: Град Београд
Начин остваривања: Право се остварује у предшколској установи у којој дете борави.
Град Београд обезбеђује регресирање трошкова одмора и рекреације деце и то за 50% од стварних
трошкова. Хранитељ подноси захтев предшколској установи и прилаже као доказ решење о
оствареном праву на накнаду укупних трошкова боравка детета у предшколској установи. Ово право
имају само деца у предшколским установама Београда и може се остварити само једном у току
године. Треба имати у виду да деца предшколског узраста остварују право на потпуно бесплатан
одмор за шта обезбеђује средства Република, према приложеној фактури. Тако да треба користити
повољније право, односно ако би дете у току календарске године два пута имало одмор, могло би
користити и једну и другу могућност - једном из Републике, други пут из Града.

9. НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Правни основ: Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002,
115/2005 и 107/2009) - чл. 23. став 1и 3.
Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији Београда
(„Сл. лист града Београда, бр. 45/2013 ) - чл. 2. и 3. ст. 1. алинеја 5. и члан 5. и Правилник о условима
и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на територији
Града Београда („Сл. лист града Београда, бр. 57/2013) - члан 1. став 1. тачка 1. и члан 7. став 1.
алинеја 5. и чл. 11.
Право обезбеђује: Република и Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Хранитељ подноси захтев Секретаријату за образовање и дечју заштиту.
Сва деца на хранитељству која су остварила право на дечји додатак имају право на бесплатан боравак
у вртићу. Деца која користе услуге предшколске установе која је у мрежи предшколских установа на,
територији Града Београда имају бесплатан боравак у вртићу, на основу права локалне самоуправе,
односно Скупштине Града Београда, за које Град обезбеђује средства.
Право се остварује тако што хранитељ подноси захтев Секретаријату за образовање и дечју заштиту
на прописаном обрасцу.
Уколико је дете остварило право на дечји додатак захтев је на посебном обрасцу уз који доставља
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потврду предшколске установе да дете борави у установи, решење о смештају у хранитељску
породицу и решење о остваривању права на дечји додатак.
Ако дете није корисник права на дечји додатак, хранитељ подноси захтев на другом обрасцу посебном
обрасцу.
С обзиром на то да су деца у Београду остваривала право на бесплатан боравак у вртићу, које је
у једном периоду било укинуто, право је уведено поново крајем 2013. године, односно важи од 1.
јануара 2014. године, неопходно је да сви хранитељи који на смештају имају децу предшколског
узраста из Београда, а која су у предшколским установама, поднесу захтев за остваривање овог права
Секеретаријату за образовање и дечју заштиту. Телефон Секретаријата на који се могу информисати
о овом праву је 011 330-9383.
Коришћење услуга предшколске установе спада у значајну подршку хранитељској породици, те је
садржај и коришћење овог права, такође од изузетног значаја за развој детета. Време укључивања
детета у предшколску установу се процењује заједно са саветником јер је неопходно узети у обзир
узраст детета, његово здравствено стање, време узајамног прилагођавања детета и хранитељске
породице и др.

10. ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА ОПРЕМУ ЗА СМЕШТАЈ ДЕТЕТА
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр. 57/13)
- чл. 58. став 1. и чл. 60. - 63.
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Поступак за остваривање права на једнократну помоћ и исплату спроводи
центар за социјални рад
Ово је право на једнократну помоћ за одећу и обућу за дете приликом смештаја у хранитељску
породицу и за једно исто дете може се остварити једном у току календарске године. Износи 50% од
просечне зараде по запосленом у Граду Београду у претходном месецу.
Хранитељ је у обавези да средства добијена по основу овог права за дете на смештају искористи да
задовољи минимум неопходних потреба у моменту смештаја детета и то: један пар ципела, један пар
папуча, три пара чарапа, два пара доњег веша, две кошуље, две пиџаме и једног комплета горњих и
доњих делова одеће у зависности од узраста и пола детета.
Поред тога, надлежни центар обезбеђује стварне трошкове превоза детета до породице уколико
постоји потреба за тим.
Хранитељ је дужан да средства користи наменски, за потребе детета у складу са овом одлуком и да о
томе чува фискалне рачуне, што ће у првој посети саветник евидентирати.
С обзиром на то да је право на једнократну помоћ за смештај детета имају и деца у другим општинама,
хранитељи треба да се обрате надлежним центрима за социјални рад у својој општини. Износи
накнаде у општинама са подручја нашег региона:
1. Београд - 22.805 динара,
2. Шабац, Богатић и Владимирци - 5.000 динара;
3.	Ваљево - у висини стварних трошкова, а највише до износа просечне зараде у Граду Ваљеву у
претходном месецу.

11. ПОВРЕМЕНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр.
57/13) - чл. 64.
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Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад доноси решење на основу захтева хранитеља
Ово право остварују ученици основних и средњих школа из Београда за трошкове превоза од места
становања до образовне установе у висини најниже цене јавног линијског превоза у Београду.
Трошкове превоза за сву децу основношколског узраста обезбеђује и Град Шабац.
Једнократне новчане помоћи преко Центра за социјални рад обезбеђује Град Шабац, Владимирци
и Богатић за децу и хранитеље, повремено за лечење, путне трошкове за одлазак у други град на
контроле, суђење, контакте са сродницима. Поред тога деца у Шапцу добијају у оквиру програма
обележавања „Дечје недеље“ и поклон честитку - прошле године у износу од 3.000 динара.

15. ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр.
57/13) - чл. 7.
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад
Деца и млади на хранитељству који имају сметње у развоју имају право да користе услуге дневног
боравка све до навршених 26. година живота. Дневни боравак се обезбеђује у трајању до 12 сати
дневно радним данима, осим викенда. Такође, обезбеђује се и превоз од места становања до установе
за дневни боравак.
Поред Града Београда ово право остварује се у Шапцу, Лозници и Ваљеву.

12. СТАЛНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр. 57/13)
- чл. 68. ст. 1. тач. 3)
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад доноси решење које доставља Градском секретаријату
за социјалну заштиту Града Београда
Право на сталну новчану помоћ имају млади на хранитељству од дана престанка хранитељства до
заснивања радног односа, а најдуже у трајању од годину дана. (ово право је пре ове одлуке трајало
две године). Да би деца остварила ово право потребно је да су најмање две године пре завршетка
школовања имали пребивалиште на територији Града Београда.

16. ДРУГА ПРАВА ДЕЦЕ
1.	Право на бесплатан оброк ученика са сметњама у развоју у специјалним одељењима основне
школе - Лозница
2.	Право ученика са сметњама у развоју на накнаду трошкова превоза кад се школују ван Града Лозница, Ваљево
3. Услуге ургентног хранитељства - Ваљево и Лозница

Износ сталне новчане помоћи је у месечном износу 50% од просечне зараде у граду Београду.

13. СТИПЕНДИЈА
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр.
57/13) - чл. 72.
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад доноси решење на основу захтева хранитеља и
доставља доказ о школском успеху детета. Захтев се подноси најкасније до 30. септембра за ученике,
односно 30. новембра за студенте.
Право на стипендију остварују ученици средњих школа који су претходни разред завршили са врло
добрим или одличним успехом и студенти који су у року положили испите. Износ стипендије је 50%
од минималне зараде у Београду за студенте, односно 25% за средњошколце.
Право на ученичку стипендију има и Шабац. Лозница има стипендије за студенте са просеком изнад
9,00 и ученике основних и средњих школа који су освојили прво, друго и треће место на Републичком
такмичењу.

14. УСЛУГЕ ПРИВРЕМЕНОГ СТАНОВАЊА
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр.
57/13) - чл. 26.
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад доноси решења на основу захтева корисника.
Ову услугу остварују млади по престанку хранитељства а који немају могућност повратка у сопствену
породицу или на други начин не могу решити проблем збрињавања. Ову услугу могу користити у
трајању од две године по завршетку смештаја.
Право деце на становање уз подршку имају и деца у Шапцу.
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ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ
ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДЕТЕ

СТРУКТУРА ТРОШКОВА НАКНАДЕ ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ДЕТЕТА
- учешће у заједничким трошковима домаћинства и личне потребе детета -

Центар за породични смештај и усвојење Београд урадио је структуру трошкова за издржавање детета у
хранитељској породици, која је основ за контролу и доприноси квалитету заштите детета.

Ред.
бр.

Овај предлог структуре трошкова Центар за породични смештај и усвојење Београд ће
пилотирати у наредних годину дана како би дошли до реалне структуре цене, као и потпуног
увида у наменско трошење средстава намењених за дете.

Структура трошкова рађена је на бази Потрошачке корпе која је у време рада ове структуре
износила 66.023,0011 динара за домаћинство што је приказано у следећем графикону.

ВРСТА ТРОШКОВА

Месечни
износ

Годишњи
износ

%
од износa
накнаде

1.

Храна и безалкохолна пића

9.204

110.448

39

2.

Становање, вода, струја, гас и др.
горива

3.183

38.196

13,5

3.

Намештај, опремање домаћинства
и одржавање

740

8.880

3,2

4.

Транспорт

500

6.000

2,1

5.

Остала добра и услуге
домаћинства

529

6.348

2,2

6.

Oстали трошкови за дете 2

9.437

113.244

40

Укупно: накнада за
издржавање детета 3

23.593

283.116

100

Према овој структури, хранитељи ће за август месец 2014. године моћи да 14.256 динара од накнаде за
издржавање детета троше за заједничке потребе домаћинства, док ће 9.437 динара потрошити за потребе
детета. У следећем графикону види се и однос појединих трошкова. Како би хранитељи, у сарадњи са
својим саветницима, могли да усаглашавају месечне износе накнаде која се мења, потребно је да се
руководе процентуалним учешћем појединих трошкова у накнади за издржавање детета, што је приказано
у следећем графикону.
Структура трошкова - исказана у процентима

Потрошачка корпа послужила нам је да сагледамо просечно учешће појединих трошкова у укупним
трошковима просечног домаћинства. Имајући у виду да породица са децом има другачије трошкове, као и
да се за децу на хранитељству неки трошкови посебно финансирају, предложили смо структуру трошкова
за дете на хранитељству, такође као просечну, с тим што ће саветник у сарадњи са дететом и породицом
ценити узраст и развојне потребе детета и ову структуру усаглашавати за свако дете. Просечно се процењује
да се из накнаде за дете 60% издваја за заједничке трошкове домаћинства, а 40% за појединачне потребе
детета на хранитељству, што се у даљем тексту разрађује у складу са прописаним стандардима.

1

за јули 2014. године - Министарство трговине, туризма и телекомуникација
и скључиво за дете на хранитељству (одећа, обућа, хигијена, образовне, културне, спортске потребе, неговање талената и
интересовања и летовање деце)
3 јун 2014. године
2
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НАЧИН ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ДЕТЕТА
(40% ОД НАКНАДЕ)
Да би потребе детета биле задовољене неопходно је средства планирати на нивоу године, јер су трошкови
различити у зависности од годишњег периода, узраста детета, школског статуса детета и сл. Такође,
треба имати у виду да су Правилником о хранитељству (чланови 11-13) прописани стандарди за дете на
хранитељству, којима ћемо се руководити у предлогу планирања ових трошкова. Већ смо нагласили да
60% од накнаде иде у заједнички буџет домаћинства, док 40%, иде за потребе детета и то за одећу и обућу,
личну хигијену, играчке, школске потребе, спортске, културне и образовне активности, интересовања
деце, летовање и сл. Поред 40% које хранитељи добијају у редовној месечној накнади за дете, постоје и
друге накнаде за потребе детета које се једнократно или наменски месечно исплаћују: џепарац, накнаде за
уџбенике, екскурзије, превоз, матуру и др.
На годишњем нивоу хранитељска породица располаже са приближно 113.244 динара за личне потребе
детета само из редовних месечних примања за дете уредног развоја, што се добије када се из структуре
трошкова издвоје трошкови за потребе детета од 9.437 динара месечно. С овим средствима хранитељи
обезбеђују одећу и обућу за децу, средства за личну употребу и хигијену и остале потребе детета.
Прорачун потребних средстава на годишњем нивоу
Прорачун потребних средстава рађен је на основу прописаних стандарда које хранитељи обезбеђују за
дете у складу са члановима 11 - 13. Правилника о хранитељству. Прорачун је рађен према просечним
ценама артикала увидом у понуду ових артикала на тржишту. Цене могу бити и повољније, односно више
за поједине артикле што зависи од узраста детета, као и понуде на тржишту.

1. Одећа и обућа - чл. 11. Правилника о хранитељству
ВРСТА АРТИКЛА

УКУПАН ГОДИШЊИ ИЗНОС

Пиџаме
Доње рубље
Чарапе
Панталоне
Хаљине
Мајице - блузе
Сукње - шорцеви
Јакна
Џемпер
Капа, шал, рукавице
Пешкири
Тренерка
Папуче
Патике
Ципеле
Сандале
Чизме

2.000
1.050
700
7.500
4.000
6.000
2.000
12.000
2.000
1.500
1.200
3.000
1.000
6.000
4.000
4.000
4.000

Укупно:

61.950
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2. Предмети за личну употребу и хигијену - чл. 12. Правилника о хранитељству
УКУПАН ГОДИШЊИ
ИЗНОС

ВРСТА АРТИКЛА
Паста за зубе

800

Четкица за зубе
Дезодоранс

400
900

Сапун

600

Шампони за косу и тело
Крема за лице

1.800
1.600

Хигијенски улошци

1.800

Крема за ципеле
Прибор за бријање

400
1.000

Прибор за нокте

2.000

Чешаљ - четка

1.000

Укупно:

12.300

3. Васпитне и образовне потребе детета - чл. 13. Правилника о хранитељству
УКУПАН ИЗНОС
У ДИНАРИМА
НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

ВРСТА АРТИКЛА
Играчке

3.000

Школски прибор - потребе

3.000

Школска торба

3.000

Спортска опрема
и опрема за развој талената

6.000

Улазнице за културне активности

4.000

Летовање деце

20.000

Укупно

39.000
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Потребно је да хранитељи који брину о малој деци - бебама, или младим особама - студентима, адекватно
задовољавају њихове потребе и у складу са узрастом прилагоде трошкове из претходних табела, односно
укупна средства распореде како би све потребе деце/младих биле задовољене. Важно је да се задовољавање
потреба планира, што подразумева и уштеде и пренос средстава из месеца у месец како би благовремено
задовољавали потребе деце.

ПРАВА ХРАНИТЕЉА

Када је накнада за дете увећана због потребе интензивне и додатне подршке, процена је да од увећане
накнаде око 60% треба да иде за заједничке трошкове домаћинства, а 40% за потребе детета.
Правилник о хранитељству у чл. 44. дефинише обавезу хранитеља да води „Радну свеску хранитеља“ у
којој он бележи најзначајније активности. Поред осталог, хранитељ бележи и податке о утрошку редовних
средстава добијених за издржавање детета и о томе чува фактуре. Ако није добио рачун хранитељ бележи
податак о томе и придружује рачунима.
Kонтролa трошења средстава
Центар за породични смештај и усвојење Београд суочен је са потребом да, у циљу потпуног остваривања
законске обавезе у делу трошења средстава, помогне хранитељима у вођењу евиденције о утрошеним
средствима, као и да врши контролу утрошених средстава. До сада је било тешкоћа са појединим
хранитељима јер нису водили евиденцију, а у Радне свеске хранитеља често се заборавља унос важних
података. С друге стране, неуједначен је и приступ хранитеља у погледу вођења Радне свеске. Због тога
је Центар одштампао радне свеске за свако дете са обележеним местима за евидентирање података, као и
ковертом за чување рачуна.
Саветник за хранитељство је у обавези да у кућној посети прегледа рачуне и евидентира укупан износ
средстава која су утрошена за потребе детета, уштеде и начин чувања уштеђевине за дете, као и да на крају
године поднесе извештај о трошењу средстава и задовољавању потреба детета. Фискални рачуни чувају
се само за ствари које су купљене за дете као што је обућа, одећа, ствари за личну хигијену, или плаћање
улазница за културне и друге манифестације, чланарине за разне активности, летовања и сл.
Фискални рачуни се чувају у џепу на последњој страни Радне свеске хранитеља и то до прегледа саветника
за хранитељство који у Свесци бележи податке о извршеном прегледу. Податке које уноси у Радну свеску
хранитеља, саветник уноси и у свој Дневник рада.
Свако евентуално одступање у односу на дату структуру, а које је узроковано потребом детета и хранитеља,
хранитељи договарају и усаглашавају са саветником за хранитељство.
Како се износ накнаде за издржавање детета усаглашава на месечном нивоу, хранитељ и саветник ће
структуру трошкова усаглашавати руководећи се процентуалним учешћем појединих трошкова у укупној
накнади за издржавање детета, односно основ за усаглашавање је однос 60:40, што значи 60% накнаде иде
у заједнички буџет домаћинства, а 40% на потребе детета.

1. МЕСЕЧНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА РАД ХРАНИТЕЉА
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Начин остваривања права: ЦСР по службеној дужности утврђује висину накнаде за рад хранитеља
и врши исплату накнаде
Обезбеђује: Република
Накнада за хранитеље утврђује се у односу на просечну зараду остварену по запосленом у Републици
Србији у одговарајућем проценту и то: 32,5% ако је на смештају једно дете, односно 20% по детету
ако је на смештају више од једног детета. За месец јуни 2014. године накнада за рад хранитеља износи
14.360 динара за једно дете, односно 8.837 динара по детету ако је на смештају више од једног детета.

2. ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ
Правни основ: Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 34/2003, Закон
о изменама и допунама овог закона („Службени гласник РС“, бр. 75/2014 - члан 12. став 1. тачка 3)
Начин остваривања права: ЦСР по службеној дужности врши уплату доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање
Обезбеђује: Република
Хранитељи, осим сродника који су по Породичном закону обвезници издржавања детета, имају
право на допринос за пензијско и инвалидско осигурање. Допринос уплаћује по службеној дужности
центар за социјални рад. Износ доприноса за јуни 2014. године за хранитеља који има једно дете је
4.534,74 динара, односно 2.790 динара по детету ако хранитељ има више деце на смештају.
Што се тиче обуставе породичне пензије у случају кад породични пензионер оствари уговорену
накнаду већу од 50% најниже основице у осигурању запослених, најновијим Изменама Закона о
пензијском и инвалидском осигурању и то чланом 117, ставом 4. овај лимит је брисан, тако да се сада
хранитељима породичним пензионерима неће обустављати породична пензија ако је њихов приход
испод најниже основице у осигурању запослених. Најнижа основица за плаћање доприноса за уплате
доприноса у августу, септембру и октобру износи 21.716 динара (извор: сајт www.penzijainfo.rs).
Код уплате овог доприноса често има недоумица хранитеља, да ли је уплаћен и који период покрива.
Добили смо информацију да сваки хранитељ може да у Фонду ПИО, на шалтеру 24 - 27, поднесе
захтев за увид у уплате овог доприноса.
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Хранитељи породични пензионери који нису примали накнаду за хранитељство да не би изгубили
породичну пензију, односно они који су замрзли породичну пензију треба да поново прерачунају
приходе од хранитељства у односу на најнижу основицу у осигурању запослених и обрате се Центру
за социјални рад са захтевом да им се уплаћује накнада за рад хранитеља, као и допринос за пензијско
осигурање, на шта ће имати права од 01.01.2015. године када ступа на снагу нови закон о пензијском
и инвалидском осигурању.

3. ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Правни основ: Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) - чл. 17. став 1.
тачка 8 и 16
Начин остваривања права: ЦСР по службеној дужности врши уплату доприноса за здравствено
осигурање
Обезбеђује: Република
Хранитељи, који нису осигурани по другом основу, на основу уговора о породичном смештају,
остварују право на обавезно здравствено осигурање у складу са Законом о здравственом осигурању.
Центар за социјални рад уплаћује доприносе и врши оверу здравствених књижица за хранитеље.

4. ПРАВО НА ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА - ПЛАЋЕНО
ОДСУСТВО И НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ, ОДСУСТВОВАЊЕ СА РАДА
Правни основ: Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005) и Закон о изменама и допунама Закона
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 75/2014) - чл 97., 98., 99.,100.
Начин остваривања права: Хранитељ подноси захтев послодавцу са одговарајућом документацијом
Обезбеђује: Република
Запослени хранитељ и усвојитељ који прихвати на смештај дете млађе од пет година има право на
одсуство са рада ради неге детета и то ако је смештај наступио пре навршена три месеца живота
детета, у трајању од 11 месеци, ако је дете старије од три, а млађе од пет година, у трајању од осам
месеци. За то време хранитељ има право на накнаду зараде у складу са законом.
Непуно радно време: Хранитељ или усвојитељ који брине о особи оштећеној церебралном
парализом, дечјом парализом, неком врстом плегије или оболелој од мишићне дистрофије и осталих
тешких обољења, на основу мишљења надлежног здравственог осигурања, може на свој захтев да
ради са непуним радним временом, али не краћим од половине радног времена. Остварује и право на
одговарајућу зараду сразмерно времену проведеном на раду.

НАДЛЕЖНОСТ И ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК
ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ
О правима из овог закона у првом степену решава општинска, односно градска управа у којој је пребивалиште
подносиоца захтева, осим о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета о коме одлучује општинска, односно градска управа у којој
је седиште послодавца запосленог ( чл. 29. Закона).
По жалбама на првостепена решења у другом степену одлучује министар надлежан за социјална питања( чл.
30. Закона).
ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
О правима и услугама које обезбеђује Република у складу са Законом о социјалној заштити, у првом степену
решава центар за социјални рад надлежан за дете, по поступку остваривања права и услуга утврђених Законом
о социјалној заштити.
По жалбама на првостепено решење у другом степену за права грађана са територије града Београда решава
градска управа града Београда.
О правима које обезбеђује Република у складу са Законом о раду решава послодавац, а исплаћује организациона
јединица локалне самоуправе за финансијску подршку породици са децом.
О правима и услугама које обезбеђује Република у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и
Законом о здравственом осигурању решава центар за социјални рад надлежан за дете на хранитељству.
О правима и услугама које обезбеђује Град Београд или друга локална самоуправа на основу Одлуке о правима
детета у области финансијске подршке породици са децом решава одговарајућа организациона јединица за
послове финансијске подршке породици са децом.
О правима и услугама које обезбеђује Град Београд или друга локална самоуправа на основу Одлуке о правима
и услугама у социјалној заштити, решава центар за социјални рад и одговарајућа организациона јединица
локалне самоуправе.
О жалби на решење центра за социјални рад решава организациона јединица Градске управе надлежна за
послове социјалне заштите

Одсуство са рада до навршене три године живота детета: Хранитељ или усвојитељ има право да
одсуствује са рада док дете не наврши три године живота. За време одсуствовања са рада права и
обавезе по основу рада мирују.
Посебне напомене:
Право на субвенцију по основу трошкова на комуналне услуге које је обезбеђивао Град Београд, укинуто
је од 1. јануара 2014. године.
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