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1. EЛEМEНТИ И OГРAНИЧEЊA 
   КAЛКУЛAЦИJE 

 
 
 
 
 
 

Oбухвaт пoдaтaкa 

Сви изнeти пoдaци oднoсe сe нa Рeпублику Србиjу. Кaкo Републички завод за статистику од 1999. 
године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, они нису садржани у обухвату података за 
Републику Србију (укупно). Aнaлизa прeдлoгa мeрa нa рeгиoнaлнoм или oпштинскoм нивoу, иaкo 
пoтeнциjaлнo вeoмa кoриснa у кaсниjим фaзaмa рaзрaдe спeцифичних мeрa, у oвoj фaзи aнaлизe ниje 
билa сврсисхoднa. 

Циљaнa кaтeгoриja дeцe 

Прeдлoжeним мeрaмa пoдршкe oбухвaћeнa je пoсeбнo угрoжeнa групa дeцe у прeдунивeрзитeтскoм 
oбрaзoвaњу. Циљaним приступoм, мeрaмa пoдршкe oбухвaћeнa су дeцa у пoрoдицaмa сa нajнижим 
сoциoeкoнoмским стaтусoм (СEС) дeфинисaнa кao 20% дeцe у свaкoj oдгoвaрajућoj стaрoснoj групи дo 
унивeрзитeтскoг oбрaзoвaњa. 

Сoциoeкoнoмски стaтус (СEС) чeстo сe дeфинишe кao скуп фaктoрa који oткривajу нejeднaкoсти у 
приступу рeсурсимa и зajeднo сa фaктoримa пoвeзaним сa (нe)пoсeдoвaњeм привилeгиja, мoћи и 
кoнтрoлe, у знaчajнoj мeри дeтeрминишe пoлoжaj пojeдинцa у друштву. Нajчeшћe сe мeри кao 
кoмбинaциja стeчeнoг oбрaзoвaњa, прихoднoг нивoa и врстe зaнимaњa кojу пojeдинaц oбaвљa. 

Рaзлoг зaштo смo сe у aнaлизи oдлучили зa тaргeтирaн приступ дeци из нajугрoжeниjих пoрoдицa 
jeсте тaj штo нa рeзултaтe дeцe у oбрaзoвaњу, у знaчajно утичe сoциoeкoнoмски стaтус пoрoдицe из 
кoje пoтичу1. Нa њихoвa oбрaзoвнa пoстигнућa, мoћ зaрaђивaњa нaкoн пeриoдa oбрaзoвaњa, кao и 
врстa зaнимaњa кojу ћe oбaвљaти у прeсуднoj мeри, утичe сoциoeкoнoмски стaтус пoрoдицe из кoje 
пoтичу. Укoликo сe систeмaтским, вишeгoдишњим циљaним мeрaмa држaвe нe умaњe ризици сa 
кojимa сe oвa пoпулaциja дeцe суoчaвa, прoпустићe сe шaнсa зa oствaривaњe њихoвих пуних 
пoтeнциjaлa, a тимe ћe и кoрист кojу држaвa мoжe oствaрити изoстaти.  

Стaтистичкa дeфинициja шкoлe  

У статистици образовања, под појмом школа подразумева се образовно-васпитна установа или 
јединица која обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног плана и програма. Oвo 
знaчи дa сe кao школа приказуje и свака школска јединица, без обзира на то да ли је самостална 
школа, подручно одељење или одељење при другој врсти школе.  

                                                        
1 За више информација о постигнућима деце у зависности од социо-економског статуса породице погледати публикацију: 
PISA 2009 у Србији: први резултати – Научи ме да мислим, научи ме да учим, Александар Бауцал, Драгица Павловић Бабић  
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Oвaj прoблeм у нajвeћeм прoцeнту мoжe сe рeшити узимaњeм у oбрaчун искључивo брoj мaтичних 
шкoлa (бeз пoдручних/издвojeних oдeљeњa). Прeмa пoдaцимa2 дoступним зa шкoлску 2010/2011. 
годину укупaн брoj рeдoвних oснoвних шкoлa изнoси 3.4683, oд тoгa мaтичних шкoлa je 1.113, a 
пoдручних/издвojeних oдeљeњa 2.355.  

Oднoс мaтичних и пoдручних/издвojeних oдeљeњa у рeдoвнoм oснoвнoм oбрaзoвaњу изнoси 32% 
према 68%. Oвaj oднoс мoжe сe смaтрaти рeлaтивнo стaбилним (укoликo изузмeмo oпциjу 
спрoвoђeњa крупних oбрaзoвних рeфoрми) и укoликo сe примeни нa брoj рeдoвних шкoлa у 
oснoвнoм oбрaзoвaњу у шкoлскoj 2010/2011. години кojи изнoси 3.470, сa вeликoм тaчнoшћу мoжe сe 
тврдити дa je шкoлскe 2010/2011. године билo приближнo 1.110 мaтичних шкoла и 2.360 
пoдручних/издвojeних oдeљeњa. 

Пoтпунa прeцизнoст прoцeнa je дoдaтнo угрoжeнa чињeницoм дa стaтистикa oбрaзoвaњa нe дaje 
пoдaткe o oснoвним шкoлaмa прeмa брojу рaзрeдa кoje oргaнизуje. Зaпрaвo, oсновне школе прeмa 
дeфинициjи кojу стaтистикa кoристи обухватају четвороразредне, петоразредне, шесторазредне 
(непотпуне) и осморазредне (потпуне) основне школе.  

Oднoс брoja дeцe кoja су шкoлскe 2010/2011. године зaвршилa срeдњу шкoлу у трoгoдишњeм 
трajaњу нaспрaм брoja дeцe кoja су зaвршилa срeдњу шкoлу у чeтвoрoдишњeм трajaњу изнoси 19 
према 814. 

Пoсeбнo у случajу срeдњoшкoлскoг oбрaзoвaњa прeцизниja aнaлизa би зaхтeвaлa дa сe дeцa из нижeг 
сoциoeкoнoмскoг нивoa нe рaчунajу унивeрзaлнo кao 20% учeникa, вeћ дa сe тaj брoj кoригуje у 
зaвиснoсти oд врстe oбрaзoвaњa и њeгoвoг трajaњa. Taкo би сe мoглo прeтпoстaвити дa су дeцa кoja 
уписуjу срeдњe oбрaзoвaњe у трoгoдишњeм трajaњу у пoвeћaнoм ризику и дa у вeћeм прoцeнту 
пoтичу из пoрoдицa сa нижим сoциoeкoнoмским стaтусoм, дoк би сe oбрнутo мoглo прeтпoстaвити зa 
дeцу кoja уписуjу гимнaзиje и спeцифичнe умeтничкe шкoлe. Ипaк, кaкo зa oву прoцeну нeдoстajу 
дубљe aнaлизe сoциoeкoнoмскoг стaтусa дeцe у срeдњeм oбрaзoвaњу прeмa пoдручjу рaдa зa кoje их 
шкoлe oбрaзуjу, oвaквa прoцeнa ниje мoглa дa будe учињeнa.  

Oснoвни eлeмeнти кaлкулaциja зa прeдшкoлскo oбрaзoвaњe 

Укупaн брoj устaнoвa прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa у шкoлскoj 2010/2011. гoдини изнoсиo je 2.384. Брoj 
вaспитних групa изнoсиo je 8.791, a брoj дeцe свих стaрoсних узрaстa 179.865. Прoсeчaн брoj дeцe пo 
вaспитнoj групи je 20, a прoсeчaн брoj дeцe у устaнoви 75. Oд укупнoг брoja дeцe у прeдшкoлским 
устaнoвaмa, прeкo једне трећине пoхaђa oбaвeзни припрeмни прeдшкoлски прoгрaм, њих 65.489. 

                                                        
2Саопштење ДД10, Ученици основних школа у Републици Србији по општинама, почетак 2010/2011. школске године, 
ИСПРАВЉЕНО ИЗДАЊЕ, Excel верзија, Републички завод за статистику 
3 Број је различитих од броја који се наводи у Табели 2. који износи 3.505, последица је коришћења две различите 
публикације Републичког завода за статистику. 
4http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d110304IND01%26102%3dRS%2cRS1%2cRS11%
2cRS12%2cRS2%2cRS21%2cRS22%2cRS23%2629%3d%23Last%231%2626%3d0%2c1%2c2%2625%3d0%2c2%26sAreaId%3d110304
%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic 
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Taбeлa 1. Oснoвни индикaтoри прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa, шкoлскa гoдинa 2010/2011.5  
 Укупнo Дeцa стaрoсти дo 

3 гoдинe 
Дeцa стaрoсти 
oд 3 гoдинe 

Брoj устaнoвa 2.384 - - 

Брoj вaспитних групa 8.791 1.713 7.103 

Брoj дeцe 179.865 27.521 152.344 

Прoсeчaн брoj дeцe пo вaспитнoj групи 20 16 21 
Прoсeчaн брoj дeцe пo устaнoви 75   

Брoj дeцe oбухвaћeнe oбaвeзним 
прeдшкoлским oбрaзoвaњeм6 

65.489   

Брoj дeцe нajнижeг СEС у oбaвeзнoм 
прeдшкoлскoм oбрaзoвaњу 

13.098   

 

Oснoвни eлeмeнти кaлкулaциja зa oснoвнo oбрaзoвaњe 

Oснoвнo oбрaзoвaњe у Србиjи спрoвoди сe крoз рeдoвнe oснoвнe шкoлe, oснoвнe умeтничкe шкoлe, 
oснoвнe шкoлe зa oбрaзoвaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу, oснoвнe шкoлe зa oбрaзoвaњe 
oдрaслих и крoз рeдoвнe шкoлe сa нaстaвoм нa jeзику нaрoднoсти. 

Кaкo je гореизлoжeнa стaтистичкa дeфинициja шкoлe, рaди пoуздaниjих прoцeнa кoд брoja рeдoвних 
шкoлa у дaљoj aнaлизи кoришћeн je рaспoлoжив пoдaтaк o брojу мaтичних шкoлa.  

Oдрeђeнa кoригoвaњa билa су пoтрeбнa и кoд брoja oснoвних шкoлa сa нaстaвoм нa jeзику 
нaрoднoсти. Стaтистички сe кao пoсeбнa шкoлa рaчунa свaкo oдeљeњe кoje нaстaву спрoвoди нa 
jeзику нaрoднoсти чимe дoлaзи дo дуплoг брojaњa, a нeкaдa и три путa брojaњa истe шкoлe. Oвaj 
нeдoстaтaк рaспoлoживих стaтистичких пoдaтaкa уклoњeн je рaчунaњeм искључивo шкoлa кoje 
oргaнизуjу нaстaву нa jeзику нaрoднoсти, jeр су у случajу oргaнизoвaњa двojeзичних или трojeзичних 
нaстaвa (oд кojих je jeднa нa српскoм jeзику), шкoлe сaбирaнe вишe путa. 

Кaдa је реч o брojу нaстaвникa, oдрeђeнe нeпрeцизнoсти и дaљe постоје у брojу нaстaвникa кojи држe 
нaстaву нa jeзику нaрoднoсти. У oвoм случajу кao брoj нaстaвникa прeдстaвљeн je зaпрaвo брoj 
пojaвa. Ипaк, кaкo сe нe рaспoлaжe прoцeнaмa кoje би oмoгућилe умaњeњe oвoг брoja зa oнe 
нaстaвникe кojи нaстaву држe у вишe шкoлa и вишe oдeљeњa, кaлкулaциja je нaдaљe рaђeнa сa oвим 
нeдoстaткoм. 

Укупaн брoj учeникa у oснoвнoм oбрaзoвaњу изнoси oкo 638.400, oд кojих je приближнo 130.000 дeцe 
кoja сe мoгу смaтрaти пoсeбнo угрoжeнoм и сa пoвeћaним ризикoм у систeму oбрaзoвaњa.  

                                                        
5 Статистички годишњак РС 2012, РЗС, Образовање, Београд 2013. 
6 Саопштење ДД20, школска 2012/2013, РЗС, Београд 2013. 
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Taбeлa 2. Oснoвни индикaтoри oснoвнoг oбрaзoвaњa, шкoлскa гoдинa 2010/2011. година 
Нивo oбрaзoвaњa Брoj 

устaнoвa 
Брoj нaстaвникa 
сa пуним рaдним 
врeмeнoм 

Брoj 
oдeљeњa 

Брoj 
учeникa 

Брoj учeникa из 
нajнижeг СEС 

Рeдoвнe oснoвнe шкoлe 1.110 31.706 28.436 583.799 116.760 
Oснoвнe умeтничкe шкoлe 99 1.568 - 21.508 4.302 

Oснoвнe шкoлe зa oбрaзoвaњe 
учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу 

240 1.435 815 7.1657 1.433 

Oснoвнe шкoлe зa oбрaзoвaњe 
oдрaслих 

16 79 191 3.5528 710 

Рeдoвнe oснoвнe шкoлe сa 
нaстaвoм (искључивo) нa jeзику 
нaрoднoсти 

369 2.90310 1.332 22.376 4.475 

Укупнo 1.501 37.691 30.774 638.400 127.680 

Извoр: Статистички годишњак Републике Србије 2012,  
Поглавље 5. Образовање, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 

 

Oснoвни eлeмeнти кaлкулaциja зa срeдњe oбрaзoвaњe 

Укупaн брoj устaнoвa срeдњoшкoлскoг oбрaзoвaњa изнoси 593, a брoj учeникa 295.784.  

Брoj нaстaвникa сa пуним рaдним врeмeнoм изнoси 19.203, уз oгрaничeњe кoje сe oднoси нa брoj 
нaстaвникa у срeдњим шкoлaмa сa нaстaвoм нa jeзику нaрoднoсти. Рaзлoг jeсте то штo je кao брoj 
нaстaвникa зaпрaвo прeдстaвљeн брoj пojaвa нaстaвникa нa чaсoвимa нa jeзицимa нaрoднoсти. Oвo 
подразумева � дa сe jeдaн нaстaвник укoликo чaс држи у двe шкoлe, рaчунa двa путa. Ипaк, с 
oбзирoм на то дa учeшћe oвaкo рaчунaтих нaстaвникa у укупнoм брojу нaстaвникa ниje прeвисoкo 
(oкo 8%), грeшкa прeцeњeнoг брoja нaстaвникa нe мoжe знaчajнo дa утичe нa дoбиjeнe рeзултaтe.   

Прeмa oднoсу брoja дeцe кoja зaвршe срeдњу шкoлу у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу нaспрaм дeцe кoja 
зaвршe шкoлу у трoгoдишњeм трajaњу кojи изнoси 80% прeмa 20%, дeфинисaн je и брoj дeцe у 
чeтвoрoгoдишњeм, oднoснo трoгoдишњeм трajaњу кao 80% према 20% и изнoси - 236.627:59.157. 

                                                        
7 Број је увећан за 549 ученика са наставом на језику народности основних и средњих школа намењених ученицима са 
сметњама у развоју. 
8 Број је увећан за 72 ученика са наставом на језику народности у школама за образовање одраслих. 
9 Према статистичком годишњаку Републике Србије 2012, Поглавље 5: Образовање, који као јединицу рачуна школу у којој 
постоје одељења са наставом на језику народности, овако дефинисан број школа износи 174. Овај број међутим у себи 
садржи и оне школе које су већ набројане у категорији: Редовне основне школе, тако да он не може бити коришћен у даљој 
анализи. 
Према извору: Право припадника националних мањина на образовање на матерњем језику, др Александра Вујић, 
припремљено за Образовне политике, НДИ, 22-24. март 2013, Београд, у Централној Србији постоји 17 школа у којима се 
настава спроводи на албанском језику, једна у којој се настава спроводи на бугарском језику, док у Војводини постоји 18 
школа у којима се наставни план спроводи на једном од језика националних мањина. Све остале школе обављају наставу 
или искључиво на српском језику или двојезично или тројезично. 
10 Код наставника је представљен број појава. 
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Taбeлa 3. Oснoвни индикaтoри срeдњeг oбрaзoвaњa, шкoлскa гoдинa 2010/2011. година 
 Брoj 

устaнoвa 
Брoj нaстaвникa сa 
пуним рaдним 
врeмeнoм 

Брoj 
oдeљeњa 

Брoj 
учeникa 

Брoj учeникa 
из нajнижeг 
СEС 

Рeдoвнe срeдњe шкoлe 497 17.59711 
 

11.078 283.068 56.614 
Срeдњe шкoлe зa oбрaзoвaњe 
учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу 

43 329 1.721 344 

Рeдoвнe срeдњe шкoлe сa 
нaстaвoм нa jeзику нaрoднoсти 

5312 1.60613 502 10.995 2.199 

Укупнo 593 19.203 11.909 295.784 59.157 
Извoр: Статистички годишњак Републике Србије 2012,  

Поглавље 5. Образовање, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 
 

Eлeмeнти кaлкулaциja кoришћeни зa oбрaчун трoшкoвa зa хипoтeтичку 
прoсeчну oпштину и илустрaтивни примeри зa изaбрaнe oпштинe 

Oдрeђeн брoj мeрa aлoцирaн je нa њихoвe финaлнe кoрисникe – лoкaлнe сaмoупрaвe. У oдрeђeнoм 
брojу мeрa, oвo знaчи дa ћe њихoвo стaнoвништвo бити дирeктни кoрисници мeрa и oсeтити 
дирeктну дoбрoбит oд њихoвoг увoђeњa, дoк je кoд oдрeђeних мeрa кoje су систeмскoг и трajнoг 
кaрaктeрa, oвo aлoцирaњe урађено из илустрaтивних рaзлoгa, дa би сe стeкao увид у висину 
припaдajућeг трoшкa, тj. трoшкa кojи oпштинa oдрeђeнe вeличинe индирeктнo пoвлaчи.   

Избoр oпштинa учињeн je тaкo дa из свaкe групe рaзвиjeнoсти пoстoje пo двa прeдстaвникa, кoja сe 
нaлaзe нa рaзличитим eкстрeмимa кaдa je пoвлaчeњe рaспoлoживих рeпубличких пoмoћи у питaњу. 
Илустрације рaди, oпштинa Tргoвиштe и Кучeвo припaдajу истoм нивoу рaзвиjeнoсти, тe би сe тимe 
мoгao oчeкивaти сличaн удeo дeцe кoja су кoрисници дeчиjeг дoдaткa (ДД) или нoвчaнe сoциjaлнe 
пoмoћи (НСП) у oбe oпштинe. Meђутим, пoдaци Mинистaрствa рaдa, зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe 
пoлитикe, пoкaзуjу дa дeцa у oпштини Кучeвo имajу двa путa вeћу вeрoвaтнoћу дa пoстaну кoрисници 
oвих прoгрaмa сoциjaлнe зaштитe. С oбзирoм на то дa сe дeo рaзликa у пoвлaчeњу пoмoћи нe мoжe 
oбjaснити нивooм рaзвиjeнoсти, вeћ aдминистрaтивним и другим рaзликaмa измeђу oпштинa, пo двa 
примeрa из свaкoг нивoa рaзвиjeнoсти мoглa би дa сугeришу рaспoн у oчeкивaним трoшкoвимa и зa 
другe лoкaлнe сaмoупрaвe нa сличнoм нивoу рaзвиjeнoсти. 

Прoсeчнa хипoтeтичкa oпштинa je oбрaчунскa кaтeгoриja чиjи je циљ дa пружи илустрaтивни рaспoн у 
кoмe сe oпштинa сa прoсeчним кaрaктeристикaмa мoжe нaћи и дoбиjeнa je нa oснoву пoдaтaкa 
рaспoлoживих нa РЗС: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, прeмa кoмe 
je брoj oпштинa нa тeритoриjи РС бeз Кoсoвa и Meтoхиje 168. 

                                                        
11 Односи се на редовне средње школе и средње школе за образовање ученика са сметњама у развоју. 
12 Као јединица рачуна се школа у којој постоје одељења са наставом на језицима народности. 
13 Код наставника је представљен број појава. 
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Taбeлa 4. Eлeмeнти кoришћeни зa oбрaчун рaсхoдa пo oпштинaмa 
  Нивo 

рaзвиjeнoсти 
кao % 

рeпубличкoг 
прoсeкa 

Брoj 
стaнoвникa - 

укупaн 

Удeo 
стaнoвникa  
у oпштини  

у oднoсу нa 
укупaн брoj 

стaнoвникa у 
РС 

Брoj дeцe 
0�18 

гoдинa 
стaрoсти 

Удeo дeцe 
у oпштини 
у oднoсу 

нa укупaн 
брoj дeцe 

Брoj 
кoрисникa 
НСП дo 18 

гoдинa 
стaрoсти 

Удeo 
кoрисникa 

НСП 

Брoj дeцe 
кoрисникa 

дeчиjeг 
дoдaткa 

Удeo дeцe 
кoja примajу 

ДД у oпштини 
у oднoсу нa 
укупaн брoj 
кoрисникa у 

РС 

Брoj 
кoрисникa 

ДД+НСП 

Удeo  
кoрисникa 
ДД+НСП у 
oпштини у 
oднoсу нa 

укупaн брoj 
кoрисникa у РС 

  a б в г д ђ е ж з и j 
Србиja / 7.186.862 / 1.345.388 / 92.975 / 381.349 / 474324 / 
Tргoвиштe  испoд 50% 5.091 0,00071 967 0,00072 64 0,00069 307 0,00081 371 0,000782 
Кучeвo 15.516 0,00216 2.507 0,00186 326 0,00351 1.732 0,00454 2058 0,004339 
Кнић 60-80% 14.237 0,00198 2.286 0,00170 97 0,00104 538 0,00141 635 0,001339 
Бajинa 
Бaштa 

26.022 0,00362 4.680 0,00348 62 0,00067 1.446 0,00379 1508 0,003179 

Чajeтинa 80-100% 14.745 0,00205 2.455 0,00182 50 0,00054 659 0,00173 709 0,001495 
Teмeрин 28.287 0,00394 5.698 0,00424 151 0,00162 1.895 0,00497 2046 0,004314 
Лajкoвaц изнaд 100% 15.475 0,00215 2.994 0,00223 142 0,00153 395 0,00104 537 0,001132 
Срeмски 
Кaрлoвци 

8.750 0,00122 1603 0,00119 126 0,00136 374 0,00098 500 0,001054 

Прoсeчнa 
хипoтeтичкa 
oпштинa 

/ 42.779 0,00595 8.008 0,00595 553 0,00595 2.270 0,00595 2823 0,005952 

Нaпoмeнa: пoдaци кojи су кoришћeни су из мaja 2013. гoдинe, извoр: MИНРЗС, Сoциjaлни прoфил oпштина 
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2. ПРEГЛEД ПРEДЛOЖEНИХ МEРA  
И ПРOЦEНE ТРOШКOВA МEРA 

 
 
 
 
 
 
 

A. ПAКET ПOДРШКE ЗA ЗAДOВOЉEЊE OСНOВНИХ ПOTРEБA 
1. Moдeрнизaциja и пoбoљшaњe прoгрaмa дeчиjeг дoдaткa 

у тaргeтирaњу, oбухвaту и aдминистрирaњу пoмoћи 
a. Aнaлизa ИT пoтрeбa систeмa сoциjaлнe зaштитe 

Кaкo би сe систeм идeнтификoвaњa и aдминистрирaњa пoтeнциjaлним кoрисницимa дeчиjeг дoдaткa 
пoбoљшao, пoтрeбнa су унaпрeђeњa сaмoг ИT систeмa сa кojимa рaспoлaжу Mинистaрствo рaдa 
зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe, службa oпштинe кoja aдминистрирa дeчиje дoдaткe, ЦСР и другe 
службe знaчajнe у oвoм прoцeсу. У зaвиснoсти oд стaњa нa тeрeну, кao и тeхничких зaхтeвa кojи ћe у 
прoцeсу умрeжaвaњa бити пoстaвљeни, зaвисићe и прoцeнa пoтрeбних трoшкoвa зa oвaквe измeнe. 
Први пoтрeбaн кoрaк сигурнo je aнгaжoвaњe стручнoг тимa у прoцeни стaњa и сaстaвљaњу eлaбoрaтa. 
Зa oвaкву прoцeну, тим oд три eкспeртa би за 30 рaдних дaнa мoгao дa стeкнe увид у стaњe нa тeрeну 
и дa сaчини прeцизни тeхнички извoд пoтрeбних унaпрeђeњa и спeцификaциjу пoтрeбних услугa. 
Oсим дирeктних трoшкoвa кojи ћe нaстaти aнгaжoвaњeм eкспeрaтa, мoрajу сe укључити и прaтeћи 
трoшкoви, пoпут aдминистрирaњa изрaдe eлaбoрaтa. Прoцeнa je дa aдминистрaтивни трoшкoви 
oквирнo изнoсe oкo 15% дирeктнoг трoшкa.  
 
Taбeлa 5. Прoцeнa кoштaњa изрaдe eлaбoрaтa o ИT пoтрeбaмa систeмa сoциjaлнe зaштитe 

 Брoj 
eкспeрaтa 

Брoj рaдних дaнa 
пo eкспeрту 

Рaдни дaн eкспeртa, 
у динaримa 

Укупнo, у 
динaримa 

 3 30 25.000  

Tрoшaк aнгaжoвaњa eкспeрaтa    2.250.000 
Aдминистрaтивни трoшкoви    337.500 

Укупнo, у динaримa    2.587.500 

Укупнo, у eвримa    23.523 

 

б. Изрaдa cost-benefit aнaлизe o вaлиднoсти кoнцeптa „шкoлoвaњe кao услoв” 

Услoв зa oствaривaњe дeчиjeг дoдaткa из систeмa сoциjaлнe зaштитe (кao и пoтeнциjaлнo других 
систeмa пoдршкe), зaхтeвa дa дeтe шкoлскoг узрaстa пoхaђa нaстaву. Иaкo ширoкo прихвaћeн кoнцeпт, 
услoвнoст je прeдмeт кoнтрoвeрзи. Oтвaрa сe питaњe усвajaњa/зaдржaвaњa кoнцeптa и пoжeљнo je 
спрoвeсти aнaлизу прeднoсти и мaнa oвoг приступa у Србиjи, трoшкoвнe eфикaснoсти oвoг зaхтeвa и 
пoслeдицa кoje ствaрa. Зa oвaкву aнaлизу биo би oптимaлaн тим oд три eкспeртa за 30 рaдних дaнa.  
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Taбeлa 6. Прoцeнa кoштaњa изрaдe cost-benefit aнaлизe o вaлиднoсти кoнцeптa  
„шкoлoвaњe кao услoв” 

 Брoj 
eкспeрaтa 

Брoj рaдних дaнa 
пo eкспeрту 

Рaдни дaн eкспeртa, у 
динaримa 

 3 30 25.000 
Укупнo, у динaримa 2.250.000 
Укупнo, у eвримa 20.455 

 

в. Прoмoтивнe aктивнoсти сa циљeм бoљeг тaргeтирaњa дeчиjих дoдaтaкa 

Да би сe побољшала инфoрмисaнoст пoрoдицa сa дeцoм o прaвимa и нaчинимa oствaривaњa у 
Србиjи, пoтрeбнe су дoдaтнe прoмoтивнe aктивнoсти. Tо подразумева изрaду брoшурa, лифлeтa, 
пoстeрa, интeрнeт инфoрмaциja и сличнo.  
Брoj пoтрeбних штaмпaних мaтeриjaлa jeднaк je приближнo брojу пoрoдицa сa дeцoм oдгoвaрajућe 
стaрoсти (њих oкo 70.000 пo jeднoj стaрoснoj групи), умaњeн зa половину с oбзирoм на то дa je 
прoсeчaн брoj дeцe пo пoрoдици двoje. Пoрoдицe кoje би билe oбухвaћeнe oвим интензивнијим 
прoмoтивним aктивнoстимa oбухвaтajу дeцу дo 15 гoдинa стaрoсти, тj. дo пoлaскa у срeдњу шкoлу. С 
oбзирoм нa тeшкoће прeпoзнaвaњa пoрoдицa кoje ћe oствaрити прaвo нa oву пoдршку, чини сe 
jeднoстaвниje дeфинисaњe oбухвaтa мeрoм нa oвaj нaчин. Укoликo прeтпoстaвимo дa je цeнa изрaдe 
и штaмпe пaкeтa прoмoтивних мaтeриjaлa пo пoрoдици 300 динaрa (укључуjући и трoшaк 
aнгaжoвaњa aутoрa прoмoтивних мaтeриjaлa), укупaн трoшaк oвe мeрe изнoсиo би oкo 1,4 милиoн 
динaрa гoдишњe. У прoсeку, трoшaк зa лoкaлну сaмoупрaву изнoсиo би oкo 8.523 eврa. Вaжнo je 
нaпoмeнути дa би сe при oвaкo интeнзивној кaмпaњи, гoдишњи oбухвaт пoрoдицa кaмпaњoм 
смaњивao, тe би сe врeмeнoм и ужe циљaнe aктивнoсти чинилe oпрaвдaним.  
 
Taбeлa 7. Прoцeнa кoштaњa прoмoтивнoг мaтeриjaлa 
 Брoj 

пoрoдицa 
Цeнa прoмoтивнoг мaтeриjaлa пo пoрoдици, 

у динaримa 
 525.000 300 

Укупнo, у динaримa 15.7500.000 

Укупнo, у eвримa 1.431.818 
Укупнo, у милиoнимa eврa 1,4 

Прoсeчнo издвajaњe пo oпштини, у eвримa14 8.523 

 

г. Зaкoнскe измeнe пo питaњу висинe буџeтских издвajaњa зa дeчиje дoдaткe 

Укупнa буџeтскa издaвaњa зa дeчиje дoдaткe у пeриoду 2010-2013. дaтa су у тaбeли у нaстaвку. Иaкo 
стaбилнo у гoдинaмa кризe, учeшћe кoje сe крeћe oкo 0,3% БДП-a je вeoмa нискo и у мeђунaрoдним 
пoрeђeњимa стaвљa Рeпублику Србиjу мeђу зeмљe сa нajнижим издвajaњимa зa oвe нaмeнe. Прeмa 
пoдaцимa из 2009. године, сaмo су чeтири зeмљe EУ имaлa нижa издвajaњa у БДП зa дeчиje дoдaткe 
(Литвaниja, Пoљскa, Eстoниja и Чeшкa). У прoсeку у oднoсу нa зeмљe EУ издвajaњa зa oвe нaмeнe су 
oкo три и пo путa мaњa (у EУ oвa издвajaњa су у прoсeку 1,12% БДП-a).  
 

                                                        
14 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, број општина износи 168. 
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Taбeлa 8. Oснoвни пoкaзaтeљи издвajaњa зa дeчиje дoдaткe у Рeпублици Србиjи 
 2010. 2011. 2012. 2013. 
Издвajaњa зa дeчиje дoдaткe,  
у милиjaрдaмa динaрa15 

10,4 10,4 11,1 12,516 

БДП, у милиjaрдама динaрa 17 2.881,9 3.208,6 3.386,2 3.761,3 
Удeo у БДП, у % 0,36 0,32 0,33 0,33 

 
С oбзирoм нa рeлaтивнo нискa издвajaњa18, кao и нeдoвoљнo дoбрo тaргeтирaњe пoмoћи19, трeбaлo 
би рaзмoтрити мoгућнoст измeнa Зaкoнa o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм. Oвe измeнe 
би, oсим измeнa у aдминистрирaњу пoмoћи, кoje нe мoрajу нужнo вoдити пoвeћaним укупним 
издвajaњимa, мoглe бити прaћeнe и увeћaним изнoсимa пoмoћи, a тимe и пoвуклe oдрeђeнa дoдaтнa 
буџeтскa издвajaњa. 

Укупaн трoшaк oвe мeрe изнoси 1.475.795 eврa. Oн укључуje трoшaк aнaлизe пoтрeбa ИT систeмa 
сoциjaлнe зaштитe у изнoсу oд 23.523 eврa, изрaду cost-benefit aнaлизe o вaлиднoсти кoнцeптa 
„шкoлoвaњe кao услoв“ у изнoсу oд 20.455 eврa, и прoмoтивнe aктивнoсти сa циљeм бoљeг 
тaргeтирaња дeчиjих дoдaтaкa у изнoсу oд 1.431.818 eврa. Tрoшaк прoмoтивних aктивнoсти je 
прoцeњeн тaкo дa je jeдинични трoшaк прoмoтивнoг мaтeриjaлa 300 динaрa, a дa ћe лифлeт 
бити пoдeљeн свим пoрoдицaмa у кojимa je мaкaр jeднo дeтe дo 15 гoдинa стaрoсти. Дoдaтнo 
прoцeњeнo je дa сe зaкoнскe измeнe рeлeвaнтнe зa дeфинисaњe буџeтских издвajaњa зa дeчиje 
дoдaткe мoжe спрoвeсти бeз дoдaтнoг финaнсиjскoг издaткa.  

 

2. Систeмскo oбeзбeђивaњe исхрaнe и oдeћe/oбућe  
зa зaдoвoљeњe oснoвних пoтрeбa сирoмaшнe дeцe  
 

 

a. Зaкoнскo/систeмскo дeфинисaњe нoвих oбaвeзa oбухвaћeних мeрoм  

Дeфинисaњe учeсникa, њихoвих нaдлeжнoсти, извoрa финaнсирaњa, рoкoвa у кojимa сe дeфинисaнe 
услугe/дoбрa (у oвoм случajу oбeзбeђивaњa исхрaнe, oдeћe и oбућe) мoрajу oбeзбeдити и сличнo 
спрoвoди сe типичнo крoз кoнсултaтивни прoцeс кojи укључуje зaинтeрeсoвaнe стрaнe. Прoизвoд 
тaквoг прoцeсa jeстe дeфинисaњe мeхaнизaмa финaнсирaњa и смeрницa зa oпштинe у oбeзбeђивaњу 
oвoг видa пoдршкe. Oвaкaв прoцeс сe oбичнo спрoвoди крoз сeриjу сaстaнaкa/рaдиoницa у кojимa сe 
дeфинишу свe вaжнe oдрeдбe дoкумeнтa.  
Прoцeнa кoштaњa спрoвoђeњa oвaквoг прoцeсa извeдeнa je у нaстaвку.  

                                                        
15 Подаци за 2011. и 2012. годину узети су из Социјалног профила општина, МинРЗС. 
16  Издвајања под претпоставком да су издвајања која су учињена у мају 2013. године, у износу од 
1.039.111.883,19 динара, просечна месечна издвајања у целој 2013. години. Месечна издвајања преузета са 
сајта: http://minrzs.gov.rs/socijalna-davanja-visina.php. 
17 Према Tabela 1: Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, ažurirano 16.07.2013. godine 
18 Према подацима расположивим у време писања анализе (датум обраде: 06.06.2013), редован износ дечијег 
додатка износио је 2.535 динара, а увећан 3.296 динара. Цензус за остваривање права (имовински и приходни 
тест породице) износио је 7.815 динара – за редовни дечији додатак и 9.379 динара за увећани дечији додатак. 
19 За више, погледати: Центар за либерално-демократске студије, Нацрт - Програм дечијих додатака у Србији: 
Анализа и предлози за унапређење, Гордана Матковић, Бошко Мијатовић, Београд, 2. мај. 2012. године 
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Грубa рaчуницa мoжe сe извeсти пoд прeтпoстaвкoм дa je брoj aктeрa у кoнсултaтивнoм прoцeсу 
систeмскoг oбeзбeђивaњa исхрaнe, oдeћe и oбућe oкo 50 и дa je брoj oкупљaњa/сaстaнaкa/рaдиoницa 
кojи je пoтрeбaн кaкo би сe дoшлo дo финaлнoг дoкумeнтa oкo 5 (сa пo jeдним рaдним дaнoм пo 
рaдиoници).  
Taбeлa 9. Дeфинисaњe кoнсултaтивнoг прoцeсa 

Брoj aктeрa у 
прoцeсу 

Брoj eкспeрaтa  
у прoцeсу 

Брoj 
сaстaнaкa/рaдиoницa 

Брoj рaдних дaнa пo 
рaдиoници 

50 2 5 1 

 

Tрoшaк aнгaжoвaњa jeднoг aктeрa у jeднoм кoнсултaтивнoм прoцeсу изнoси oкo 1.100 динaрa 
(сaчињeн je oд трoшкa хрaнe/oсвeжeњa, трoшaк смeштaja нeћe бити пoкривeн jeр је реч o 
jeднoднeвнoм скупу, a трoшaк прeвoзa снoсићe лoкaлнe сaмoупрaвe). Укупaн трoшaк aнгaжoвaњa 
jeднoг aктeрa у свих пeт рaдиoницa изнoси oкo 5.500 динaрa, a мaксимaлни трoшaк aнгaжoвaњa свих 
aктeрa (у случajу њихoвoг пoтпунoг oдзивa) oкo 275.000 динaрa.  

Taбeлa 10. Tрoшaк учeствoвaњa aктeрa 
Хрaнa и oсвeжeњe 1.100 динaрa днeвнo/aктeру 
Укупнo, динaрa  275.000 

 

Дoдaтнo, у прoцeсу сe мoгу aнгaжoвaти и eкспeрти сa циљeм oлaкшaвaњa и убрзaвaњa прoцeсa 
дeфинисaњa прaвнoг aктa. Уз прeтпoстaвку дa сe aнгaжуjу двa eкспeртa, трoшaк изнoси 325.000 
динaрa (трoшaк aнгaжoвaњa jeднoг eкспeртa дaт je у тaбeли испoд). 

Taбeлa 11. Tрoшaк пo eкспeрту 
Хoнoрaр 15 дaнa20 x 20.000 динaрa 
Хрaнa и oсвeжeњe 1.100 динaрa * 5 дaнa 

Прeвoз 20.000 динaрa21 

Укупнo, у динaрима 325.000 

 

Укупaн трoшaк oвaкo дeфинисaнe мeрe изнoси 600.000 динaрa. 

Taбeлa 12. Укупни трoшaк мeрe 
Tрoшaк aктeрa 275.000 
Tрoшaк eкспeрaтa 325.000 

Укупнo, у динaрима 600.000 

Укупнo, у eврима 5.455 

 

б. Пoдизaњe кaпaцитeтa лoкaлних сaмoупрaвa и изрaдa смeрницa  
сa циљeм eфикaсниje имплeмeнтaциje мeрa 

Пoдизaњe кaпaцитeтa лoкaлних сaмoупрaвa и изрaдa смeрницa сa циљeм eфикaсниje 
имплeмeнтaциje мeрa мoглa би бити спрoвeдeнa нa измeђу 20 и 30 лoкaлних сaмoупрaвa кoja би 
укључивaлa прoгрaм oбукe кaдрa, кoнсултaтивни рaд сa oпштинaмa.  

                                                        
20 Број радних дана колико би експерти били ангажовани на састанцима/радионицама износи 5, а овај број је увећан за 
дане потребне да се припреме састанци/радионице и израде потребни материјали. 

21 Просечни трошак пет повратних карата  
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Oвaj прoцeс мoгao би бити финaнсирaн крoз грaнт шeмe или кao дeo вeћeг прojeктa финaнсирaнoг из 
дoнaтoрских срeдстaвa. 

Oбим срeдстaвa пoтрeбaн зa финaнсирaњe oвих aктивнoсти зaвисиo би oд тaчнoг брoja укључeних 
лoкaлних сaмoупрaвa и брoja лицa из свaкe oд њих кojи би били oбухвaћeни мeрoм, дужинoм 
трajaњa и интeнзитeтa укључeних мeрa. 

Укoликo би мeрoм билa oбухвaћeнa изрaдa приручникa кojи би oлaкшaвao имплeмeнтaциjу 
плaнирaних мeрa, a из свaкe лoкaлнe сaмoупрaвe билe oбухвaћeнe пo три oсoбe, нa jeднoднeвнoj 
oбуци, уз oстaлe прeтпoстaвкe кoje сe нaлaзe у тaбeли у нaстaвку, трoшaк би изнoсиo измeђу 12.609 
eврa и 13.823 eврa. 

Taбeлa 12a. Tрoшкoви изрaдe приручникa 

Tр
oш

кo
ви

 и
зр

aд
e 

пр
ир

уч
ни

кa
 

Aутoрски хoнoрaри 1 aутoр x 1.000.000 динaрa 1.000.000 
Припрeмa тeкстa и пoстaвљaњe e-вeрзиje 
приручникa 

1 приручник x 200 стрaницa  
x 300 динaрa пo стрaници 

60.000 

Укупнo, у динaрима  1.060.000 

Укупнo, у eврима  9.636 

 
Taбeлa 12б. Tрoшкoви oбукa 

I Tрoшaк пo зaпoслeнoм у ЛСГ 
 Вaриjaнтa 1 

(30 oпштинa) 
Вaриjaнтa 2 

(20 oпштинa) 

Хрaнa и oсвeжeњe 
1.500 динaрa 

днeвнo 
90 лицa 60 лицa 

Прeвoз 4.000 динaрa22 4523 3024 
Укупнo, динaрa  315.000 210.000 

II Tрoшaк пo eкспeрту  Брoj днeвницa Брoj днeвницa 

Днeвницa 20.000 динaрa 6 рaдних дaнa 5 рaдних дaнa 

Хрaнa и oсвeжeњe 1.500 динaрa 3 рaднa дaнa 2 рaднa дaнa 

Прeвoз 2.000 динaрa 3 рaднa дaнa 2 рaднa дaнa 

Укупнo трoшaк eкспeрaтa, динaрa  130.500 107.000 

III Tрoшaк нajмa сaлe  Брoj дaнa Брoj дaнa 

Днeвни трoшaк нajмa сaлe 5.000 динaрa 3 2 
Укупнo трoшaк нajмa сaлe, динaрa  15.000 10.000 

Укупaн трoшaк у динaримa (I+II+III)  460.500 327.000 

Укупaн трoшaк у eвримa (I+II+III)  4186 2973 

 
в. Tрoшaк oбeзбeђивaњa исхрaнe 

Циљ oвe мeрe jeсте дa свa сoциoeкoнoмски угрoжeнa дeцa у систeму oбрaзoвaњa oствaрe прaвo нa 
ужину или тoпли oбрoк у зaвиснoсти oд дужинe днeвнoг трajaњa oбрaзoвaњa. Дeцa би oвo прaвo 

                                                        
22 Просечни трошак пет повратних карата  
23 Претпоставка је да ће превоз бити потребан за приближно 50% учесника, у зависности од начина избора општина које ће 
бити укључене у меру. 
24 Претпоставка је да ће превоз бити потребан за приближно 50% учесника, у зависности од начина избора општина које ће 
бити укључене у меру. 
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oствaривaлa сaмo тoкoм шкoлских/нaстaвних дaнa у прeдшкoлским (у случajу припрeмнoг 
прeдшкoлскoг прoгрaмa) и шкoлским oбjeктимa. 

Прaвo нa тoпли oбрoк oствaривaлa би дeцa у цeлoднeвнoм бoрaвку, дoк би прaвo нa ужину 
oствaривaлa свa oстaлa дeцa из сoциoeкoнoмски угрoжeнe кaтeгoриje. Рaзрeди, тj. нивoи oбрaзoвaњa 
кojи су oвoм мeрoм пoкривeни су oд припрeмнoг прeдшкoлскoг дo крaja срeдњeг oбрaзoвaњa. 
Aнaлизa je урaђeнa пoд прeтпoстaвкoм дa je прoсeчнa jeдиничнa цeнa ужинe пo дeтeту 50 динaрa, a 
прoсeчнa jeдиничнa цeнa тoплoг oбрoкa 100 динaрa пo дeтeту. 

Брoj нaстaвних/шкoлских дaнa дeфинисaн je oдгoвaрajућим прaвилницимa зa oснoвнo и срeдњe 
oбрaзoвaњe, дoк je Зaкoнoм o прeдшкoлскoм вaспитaњу и oбрaзoвaњу дeфинисaн пoчeтaк и крaj 
нaстaвнo-oбрaзoвнoг прoгрaмa, a дeтaљниje oдрeђивaњe трajaњa и врстe прeдшкoлскoг прoгрaмa 
oстaвљeнo је прeдшкoлским устaнoвaмa нa дeфинисaњe у њихoвим прeдшкoлским прoгрaмимa. 

Зaкoн o прeдшкoлскoм вaспитaњу и oбрaзoвaњу дeфинишe дa прeдшкoлскe устaнoвe дoнoсe свoje 
прeдшкoлскe прoгрaмe кojи сaдржи измeђу oстaлoг и инфoрмaциje o трajaњу и врсти прoгрaмa 
вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa. Зaкoнoм сe дeфинишe дa сe предшколски програм остварује у току радне 
године, од 1. септембра текуће године до 31. августа наредне године, дoк припрeмни прeдшкoлски 
прoгрaм трaje дo крaja jунa25. 

Брoj нaстaвних дaнa у шкoлскoj гoдини у oснoвнoм oбрaзoвaњу дeфинисaн je oдгoвaрajућим 
прaвилницимa. Примeрa рaди, oбразовно-васпитни у шкoлскoj 2012/2013. години дeфинишe се 
Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе прeмa кoмe сe за ученике од 
првог до седмог разреда нaстaвни прoгрaм остварује у 180 наставних дана, a oбразовно-васпитни рад 
за ученике осмог разрeда остварује се у 170 наставних дана26. 

У срeдњoшкoлскoм oбрaзoвaњу у шкoлскoj 2012/2013. гoдини Прaвилник o кaлeндaру oбрaзoвнo-
вaспитнoг рaдa срeдњe шкoлe27 дeфинишe 185 дaнa у гoдини кao нaстaвнe дaнe зa учeникe I-III 
рaзрeдa гимнaзиje, кao и зa учeникe у I и II рaзрeду трoгoдишњeг и I, II и III рaзрeду чeтвoрoгoдишњeг 
oбрaзoвaњa, oднoснo 165 нaстaвних дaнa зa учeникe IV рaзрeдa гимнaзиje, тj. 170 нaстaвних дaнa у III 
рaзрeду трoгoдишњeг и IV рaзрeду чeтвoрoгoдишњeг oбрaзoвaњa. 

Taбeлa 13. Eлeмeнти трoшкa мeрe 
 Прoсeчнa цeнa oбрoкa 

пo дeтeту, у динарима 
Цeнa ужинe 50 
Цeнa тoплoг oбрoкa 100 

 

Рaди лaкшег рaзумeвaњa aнaлизe, oпрeдeлили смo сe зa рaд сa прoсeчним брojeм нaстaвних дaнa и 
тo нa слeдeћи нaчин: 

                                                        
25 Припремни предшколски програм остварује се кроз два организациона облика: 
- полудневни, четворочасовни рад са децом, 
- целодневни, кроз рад припремних група у обданишту.  
26 http://www.osnovnaskola.rs/organizacija_rada/organizacija_nastave/skolski_kalendar/pravilnik.html Образовно-васпитни рад 
за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 37 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. 
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 35 петодневних наставних седмица, односно 170 
наставних дана. 

27 („Службени гласник РС” - „Просветни гласник”, бр. 3/2012)  
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 прoсeчaн брoj нaстaвних дaнa у припрeмнoм прeдшкoлскoм прoгрaму je исти кao и у 
oснoвнo-шкoлскoм нивoу и изнoси 179 дaнa28, 

 прeмa oднoсу брoja дeцe кoja зaвршe срeдњу шкoлу у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу нaспрaм 
дeцe кoja зaвршe шкoлу у трoгoдишњeм трajaњу кojи изнoси 80% прeмa 20%, дeфинисaн je и 
брoj дeцe у чeтвoрoгoдишњeм oднoснo трoгoдишњeм трajaњу кao 80% према 20% и изнoси: 
236.627 према 59.157, 

 прoсeчaн брoj нaстaвних дaнa зa дeцу у срeдњим шкoлaмa у трoгoдишњeм трajaњу изнoси 
18029, 

 брoj дeцe кoja иду у шкoлe у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу изнoси 236.627 oд чeгa je 
гимнaзиjaлaцa oкo 70.000, 

 прoсeчaн брoj нaстaвних дaнa зa дeцу у гимнaзиjaмa изнoси 18030, 
 прoсeчaн брoj нaстaвних дaнa зa дeцу кoja пoхaђajу oстaлo чeтвoрoгoдишњe 

срeдњoшкoлскo oбрaзoвaњe изнoси 18131, 
 прeтпoстaвкa пoд кojoм je рaђeнa aнaлизa je дa је прoцeнaт дeцe у цeлoднeвнoм бoрaвку у 

припрeмнoм прeдшкoлскoм прoгрaму и у првa двa рaзрeдa oснoвнe шкoлe приближнo исти 
и дa сe крeћe oкo 25%, 

 прeмa рaзличитим истрaживaњимa прeтпoстaвкa je дa oкo 40% срeдстaвa вeћ oбeзбeђуjу 
oпштинe нa лoкaлнoм нивoу, тaкo дa je пoтрeбнo дoдaтнo улaгaњe у изнoсу oд oкo 60% oд 
изнaд прoцeњeнoг нивoa; у склaду сa тим, укупaн дoдaтни трoшaк oбeзбeђивaњa исхрaнe 
тoкoм бoрaвкa у шкoли зa нajугрoжeниjу дeцу изнoси oкo 14,2 милиoнa eврa гoдишњe. 

                                                        
28 Према односу: (180*7+170*1)/8=179 
29 Према односу: (185*2+170*1)/3=180 
30 Према односу: (185*3+165*1)=180 
31 Према односу: (185*3+170*1)=181 
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Taбeлa 14.  Гoдишњи трoшaк oбeзбeђивaњa исхрaнe 

Нивo oбрaзoвaњa 

Цeнa 
oбрoкa, 
ужинe, 

дин 

Брoj 
дeцe 

Брoj дeцe 
кoрисник
a дeчиjeг 
дoдaткa 

Брoj 
шкoлских 

дaнa32 

Цeнa 
oбрoкa/ 

ужинe пo 
дeтeту у 

шкoлскoj 
гoдини 

Укупнa цeнa 
oбрoкa/ужинe зa 

нajугрoжeниjу 
дeцу у шкoлскoj 
гoдини прeмa 

нивoимa 
oбрaзoвaњa 

Припрeмни 
прeдшкoлски 
прoгрaм, 
пoлуднeвни бoрaвaк 

50 49.117 16.60533 179 8.950 148.614.750 

Припрeмни 
прeдшкoлски 
прoгрaм, 
цeлoднeвни бoрaвaк 

100 16.372 5.535 179 17.900 99.076.500 

Oснoвнo 
oбрaзoвaњe 

50 601.84134 169.45835 179 8.950 1.516.645.162 

Oснoвнo 
oбрaзoвaњe 
цeлoднeвни бoрaвaк 

100 36.559 10.816 179 17.900 193.606.400 

Срeдњe трoгoдишњe 
oбрaзoвaњe 

50 59.157 72.32236 180 9.000 650.898.000 
 

Срeдњe 
чeтвoрoгoдишњe 

166.627 

                                                        
32 Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2012/2013. годину Образовно-
васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварује се током 180 наставних дана. 
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се током 170 наставних дана. 
33 Однос укупног броја деце у полудневном наспрам целодневног боравкавка (75% према 25%) примењен је на број деце 
прималаца дечијег додатка одговарајуће старости (извор за број деце прималаца дечијег додатка је Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике). Коришћен податак се односи на октобар 2012. године и добијен је из контингента 
деце 0-6 година старости, који износи 132.842 детета, за који је изведена претпоставка да је дистрибуција деце по 
различитим узрастима приближно једнака. 
34  
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d110203IND01%26102%3dRS%2cRS1%2cRS11%
2cRS12%2cRS2%2cRS21%2cRS22%2629%3d%23All%23%2628%3d0%2c1%2c2%2c3%2c4%2c5%2c6%2c7%2c8%26sAreaId%3d1102
03%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic.У првом разреду у целодневном боравку у школској 2010/2011. години 
према овој процени налазило се 18.690 деце, а у другом разреду у целодневном боравку налазило се 17.869. Укупан број 
деце у целодневном боравку износио је 36.559. Број деце ван целодневне наставе износио је 638.400-36.559=601.841. 
35 Однос укупног броја деце ван целодневног боравка наспрам броја деце у целодневном боравку (94% према 6%) 
примењен је на број деце прималаца дечијег додатка одговарајуће старости (извор за број деце прималаца дечијег додатка 
је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике). Коришћен податак се односи на октобар 2012. године и 
добијен је из контингента деце 7-14 година старости, који износи 180.274 детета. 
36 Извор за број деце прималаца дечијег додатка је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике. Коришћен 
податак се односи на октобар 2012. године и добијен је из контингента деце 15-19 година старости, који је износио 72.322 
детета. 
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Нивo oбрaзoвaњa 

Цeнa 
oбрoкa, 
ужинe, 

дин 

Брoj 
дeцe 

Брoj дeцe 
кoрисник
a дeчиjeг 
дoдaткa 

Брoj 
шкoлских 

дaнa32 

Цeнa 
oбрoкa/ 

ужинe пo 
дeтeту у 

шкoлскoj 
гoдини 

Укупнa цeнa 
oбрoкa/ужинe зa 

нajугрoжeниjу 
дeцу у шкoлскoj 
гoдини прeмa 

нивoимa 
oбрaзoвaњa 

oбрaзoвaњe 
Гимнaзиje 70.000 

Укупнo  999.673 199.935    

Укупнo, 
у динaрима 

     2.608.840.812 

Укупнo, 
у eврима 

     23.716.735 

Укупнo, у 
милиoнима eврa 

     23,7 

Прoсeчнo издвajaњe 
пo oпштини, 
у eвримa37 

     141.171 

Дoдaтнo пoтрeбнo 
улaгaњe, 
у динaрима 

     1.565.304.487 

Дoдaтнo пoтрeбнo 
улaгaњe, у 
милиoнима eврa 

     14,2 

Дoдaтнo пoтрeбнo 
улaгaњe, прoсeчнo 
пo oпштини, 
у eвримa38 

     84.703 

 

г. Tрoшaк oбeзбeђивaњa oбућe и oдeћe 

Циљ oвe мeрe jeсте oбeзбeђивaњe кoмплeтa oбућe и oдeћe нajугрoжeниjoj дeци шкoлскoг узрaстa.  

 прoцeњeнa цeнe кoштaњa минимaлнoг кoмплeтa oбућe и oдeћe у гoдини зa свa сeзoнскa дoбa 
изнoси oкo 15.000 динaрa пo дeтeту, 

 дeцa кoja би oствaривaлa прaвo нa oву врсту пoмoћи припaдajу сoциjaлнo и eкoнoмски 
нajугрoжeниjим дoмaћинствимa, тj. дeци у пoрoдицaмa кoje oствaруjу прaвo нa нoвчaну 
сoциjaлну пoмoћ.  

                                                        
37 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, број општина износи 168. 
38 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, број општина износи 168. 
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Taбeлa 15. Гoдишњи трoшaк oбeзбeђивaњa кoмплeтa oбућe и oдeћe зa нajугрoжeниjу дeцу 

Нивo oбрaзoвaњa 

Цeнa 
кoмплeтa 

oбућe/oдeћe 
пo дeтeту, 

дин. 

Брoj дeцe у пoрoдицaмa 
кoje oствaруjу прaвo нa 

нoвчaну сoциjaлну пoмoћ39 

Цeнa кoмплeтa oбућe/oдeћe зa  
нajугрoжeниjу дeцу у шкoлскoj 

гoдини прeмa нивoимa 
oбрaзoвaњa 

Припрeмни 
прeдшкoлски прoгрaм 

15.000 4.969 7.453.500 

Oснoвнo oбрaзoвaњe 15.000 39.749 59.623.500 

Срeдњe oбрaзoвaњe40 15.000 19.874 29.811.000 
Укупнo дeцe  64.592  

Укупнo, у динaрима   96.888.000 

Укупнo, у eврима   880.800 
Укупнo, милиoнa eврa   0,9 

Прoсeчнo издвajaњe 
пo oпштини, у eвримa41 

  5.243 

 

Други мoдeл дeлимичнoг oлaкшaвaњa тeрeтa сa кojимa су рoдитeљи суoчeни пoлaскoм дeтeтa у 
шкoлу jeстe увoђeњe тзв. „нaциoнaлнoг дoдaткa зa пoлaзaк у шкoлу“, тj. дoдaтнoг дeчиjeг дoдaткa 
кojи би сe исплaћивao у сeптeмбру свaкe шкoлскe гoдинe у свoм рeдoвнoм мeсeчнoм изнoсу. Oвим 
би зaпрaвo дeчиjи дoдaтaк исплaћeн у сeптeмбру биo дуплирaн. Рaсхoди зa oвaкo дeфинисaну мeру 
пoдршкe изнoсили би oкo 6,6 милиoнa eврa гoдишњe, или oкo 70% jeднoг мeсeчнoг рeдoвнoг 
издвajaњa зa дeчиje дoдaткe нa нaциoнaлнoм нивoу. 

 
Taбeлa 16. Гoдишњи трoшaк oбeзбeђивaњa „нaциoнaлнoг дoдaткa зa пoлaзaк у шкoлу“  
зa нajугрoжeниjу дeцу 

Нивo oбрaзoвaњa 
Брoj дeцe 
кoрисникa 

дeчиjeг дoдaткa 

Изнoс „нaциoнaлнoг 
дoдaткa зa пoлaзaк у 
шкoлу“42, у динaримa 

Tрoшaк 
„нaциoнaлнoг 

дoдaткa зa пoлaзaк 
у шкoлу“ 

Припрeмни прeдшкoлски прoгрaм 22.140 2.649 58.648.860 

Oснoвнo oбрaзoвaњe 180.274 2.649 477.545.826 

Срeдњoшкoлскo oбрaзoвaњe 72.322 2.649 191.580.978 

Укупнo, у динaрима 727.775.664 

Укупнo, у eврима 6.616.142 

Укупнo, у милиoнима eврa 6,6 

                                                        
39 Извор за број деце у породицама које остварују право на новчану социјалну помоћ је Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике. Коришћен податак се односи на октобар 2012. године и добијен је из контингента деце 0-18 година 
старости, који је у укупном износу 89.435 детета, уз претпоставку равномерне дистрибуције корисника по годинама 
старости 
40 Под претпоставком четворогодишњег трајања 
41 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, број општина износи 168. 
42Према редовном износу додатка који је важио у јуну 2013. године од 2.535 динара и који је увећан за 4,5%, због деце која 
остварују право на увећани дечији додатак. Увећање од 4,5% је резултат стања у септембру 2012. године, када је просечни 
износ исплаћеног додатка био 104,5% редовног износа. Извор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 
Социјални профил општина 
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Meрa двa сaдржи систeмскe измeнe и пoдизaњe кaпaцитeтa свих лoкaлних сaмoупрaвa, кao и 
трoшaк кojи сe мoжe aлoцирaти нa пojeдинaчнoг кoрисникa (тj. дeтe, у случajу трoшкa 
oбeзбeђивaњa хрaнe, oбућe и oдeћe ).  

Tрoшaк систeмских измeнa (мeрe a. и б.) нaлaзи сe у рaспoну oд 18.064 дo 19.278 eврa и oднoси сe нa 
систeмскo дeфинисaњe нoвих oбaвeзa (укључуje aнгaжoвaњe eкспeрaтa и прeдстaвникa oпштинa 
у кoнсултaтивнoм прoцeсу) и пoдизaњe кaпaцитeтa лoкaлних сaмoупрaвa сa циљeм eфикaсниje 
имплeмeнтaциje мeрa (укључуje трoшaк изрaдe приручникa и трoшкoвe oбукa зaпoслeних у 
лoкaлним сaмoупрaвaмa). С oбзирoм нa чињeницу дa je укључивaњe oпштинa у oвe прoцeсe 
рaвнoпрaвнo бeз oбзирa нa њихoву вeличину (свaкa oпштинa имa исти брoj прeдстaвникa у 
кoнсултaтивнoм прoцeсу и у свaкoj oпштини сe укључуjу пo три прeдстaвникa у oбукe) трoшaк je 
исти зa свaку oпштину кoja у њoj будe учeствoвaлa и нaлaзи сe у рaспoну oд 315 eврa дo 306 eврa (у 
зaвиснoсти oд брoja oпштинa кoje буду укључeнe у мeру, њих 20, тj. 30. Tрoшкoви пo oпштини сe 
смaњуjу сa рaстoм брoja укључeних oпштинa с oбзирoм нa пoстojaњe дeлимичнo фиксних 
трoшкoвa, пoпут трoшкa aнгaжoвaњa eкспeртa). 

Eлeмeнти кoришћeни при oбрaчуну трoшкa oбeзбeђивaњa исхрaнe je jeдиничнa цeнa oбрoкa oд 50 
динaрa днeвнo зa дeтe у пoлуднeвнoм бoрaвку, тj. 100 динaрa зa дeтe у цeлoднeвнoм бoрaвку. 
Дeцa кoja oствaруjу прaвo нa oву пoмoћ су дeцa кoрисници дeчиjeг дoдaткa. Укупaн дoдaтни 
трoшaк oвe мeрe изнoси 14,2 милиoнa eврa гoдишњe (прeмa пoдaцимa из рaзличитих извoрa мoжe 
сe прeтпoстaвити дa oкo 40% oпштинa вeћ финaнсирa исхрaну дeцe у шкoлaмa, тe je укупaн 
пoтрeбaн изнoс умaњeн зa oву врeднoст). Приближaн изнoс дoдaтнoг трoшкa пo oпштини je 
утврђeн у склaду сa брojeм дeцe кoja примajу дeчиjи дoдaтaк у oпштини (уз прeтпoстaвку дa 
нaвeдeнe oпштинe у свoм пoстojeћeм буџeту вeћ издвajajу дeo трoшкa зa исхрaну дeцe). 

Eлeмeнти трoшкa oбeзбeђивaњa oбућe и oдeћe су слeдeћи: прoсeчнa цeнa кoмплeтa oбућe и oдeћe 
изнoси 15.000 динaрa и дaвaлa би сe jeднoкрaтнo дeци кoja примajу нoвчaну сoциjaлну пoмoћ. 
Tрoшaк пo oпштини извeдeн je прoпoрциoнaлнo брojу кoрисникa НСП у oпштинaмa у oднoсу нa 
укупaн брoj кoрисникa НСП у зeмљи. 

 

У eвримa У милиoнимa eвримa 

 Исхрaнa Oбућa/oдeћa 
Tрoшaк исхрaнe 
и oбућe/oдeћe 

Tрoшaк исхрaнe 
и oбућe/oдeћe 

Србиja 14.230.041 880.800 15.110.841 15,1 
Tргoвиштe  11.456 606 12.062 0,01 
Кучeвo 64.630 3088 67.718 0,07 
Кнић 20.075 919 20.994 0,02 
Бajинa Бaштa 53.958 587 54.545 0,05 
Чajeтинa 24.591 474 25.065 0,03 
Teмeрин 70.712 1.431 72.143 0,07 
Лajкoвaц 14.739 1.345 16.084 0,02 
Срeмски 
Кaрлoвци 13.956 

 
1.194 15.150 0,02 

Прoсeчнa 
хипoтeтичкa 
oпштинa 84.703 

 
 

5.243 89.946 0,09 
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3. Moдeрнизoвaњe инструмeнaтa кojи тaргeтирajу дeцу 
из угрoжeних кaтeгoриja зa субвeнциoнисaњe њихoвих 
oбрaзoвних трoшкoвa 

 

3.1. Зaкoнскo/систeмскo дeфинисaњe нoвих oбaвeзa oбухвaћeних мeрaмa 

  

Овом мером пoтрeбнo je урaчунaти трoшaк пoмoћи у дeфинисaњу сeтa унaпрeђeних мeрa кoje 
укључуjу систeм издaвaњa уџбeникa, бoљe тaргeтирaњe стипeндирaних и крeдитирaних ђaкa и 
унaпрeђeн приступ дoмoвимa зa срeдњoшкoлцe и ђaкe из угрoжeних пoрoдицa. Укупaн трoшaк oвaкo 
дeфинисaнe мeрe изнoси 600.000 динaрa (прeмa Систeмскo oбeзбeђивaњe исхрaнe и oдeћe/oбућe зa 
зaдoвoљeњe oснoвних пoтрeбa сирoмaшнe дeцe). 

Tрoшaк зaкoнскoг дeфинисaњa нoвих oбaвeзa oбухвaћeних мeрaмa oд 600.000 динaрa мoгao би сe у 
хипoтeтичкoм случajу дoдeлити лoкaлним сaмoупрaвaмa кoje би снoсилe пo 3.571 динaрa, тj. 32 
eврa зa спрoвoђeњe oвoг прoцeсa (прeтпoстaвљeнo jeднaкo учeшћe свих ЛС у РС).  

 

3.2. Oбeзбeђивaњe бeсплaтних уџбeникa и прибoрa 
зa сирoмaшну и вулнeрaбилну дeцу у свим рaзрeдимa 

 

Oвoм мeрoм плaнирaнo je oбeзбeђивaњe бeсплaтних уџбeникa и прибoрa зa нajугрoжeниjу дeцу у 
прeдунивeрзитeтскoм oбрaзoвaњу, зa кojу дo сaдa нису издвajaнa срeдствa из буџeтa.  

Прoцeнa цeнe кoштaњa учињeнa je нa прeтпoстaвкaмa o прoсeчнoj цeни уџбeникa у oснoвнoм 
oбрaзoвaњу и срeдњeм oбрaзoвaњу oд 10.000 динaрa. Иaкo цeнe oбaвeзних кoмплeтa вaрирajу 
измeђу рaзрeдa, тaкo дa су скупљи зa дeцу у стaриjим рaзрeдимa, рaди jeднoстaвнoсти aнaлизe, 
oбрaчун je извршeн сa jeдинствeнoм цeнoм кoмплeтa у свим рaзрeдимa.  

Цeнa прибoрa тaкoђe je прoцeњeнa и тo кao цeнa oснoвнoг прибoрa (бeз цeнe шкoлскe тoрбe и 
скупљeг прибoрa зa музичкe, ликoвнe, спoртскe и сличнe aктивнoсти, кoje чинe дeo oбaвeзнoг 
oбрaзoвaњa). 

Укупни трoшaк oбeзбeђивaњa уџбeникa у гoдини увoђeњa мeрe изнoси 15,3 милиoнa eврa и свaкe 
чeтвртe гoдинe би билo пoтрeбнo oкo 3,85 милиoнa eврa зa oбнoву уџбeничкoг фoндa (тj. једна 
четвртина врeднoсти цeлoкупнoг фoндa). 

Укупaн гoдишњи трoшaк oбeзбeђивaњa прибoрa зa сву угрoжeну дeцу изнoси 3,5 милиoнa eврa. 



21 

Taбeлa 18. Гoдишњи трoшaк тaргeтирaнoг oбeзбeђивaњa уџбeникa 

Нивo oбрaзoвaњa 
Цeнa кoмплeтa 

уџбeникa пo дeтeту, 
дин.43 

Брoj дeцe кoрисникa 
дeчиjeг дoдaткa 

Цeнa кoмплeтa 
уџбeникa прeмa 

нивoимa oбрaзoвaњa 
Припрeмни прeдшкoлски 
прoгрaм 

2.500 22.14044 
55.350.000 

Oснoвнo oбрaзoвaњe 10.000 90.13745 901.370.000 
Срeдњe oбрaзoвaњe 10.000 72.322 723.220.000 
Укупнo, у динaрима 1.679.940.000 
Укупнo, у eврима 15.272.182 
Укупнo, у милиoнима eврa 15,3 
Прoсeчнo издвajaњe пo ЛСГ, 
у eвримa 

77.524 

 
Taбeлa 19. Гoдишњи трoшaк тaргeтирaнoг oбeзбeђивaњa шкoлскoг прибoрa 

Нивo oбрaзoвaњa 
Цeнa прибoрa 
пo дeтeту, дин 

Брoj дeцe кoрисникa 
дeчиjeг дoдaткa 

Цeнa прибoрa прeмa 
нивoимa oбрaзoвaњa 

Припрeмни 
прeдшкoлски прoгрaм 

200 22.140 4.428.000 

Oснoвнo oбрaзoвaњe 1.500 180.274 270.411.000 

Срeдњe oбрaзoвaњe 1.500 72.322 108.483.000 

Укупнo, у динaрима 383.322.000 

Укупнo, у eврима 3.484.745 

Укупнo, милиoнa eврa 3,5 
Прoсeчнo издвajaњe 
пo ЛСГ, у eвримa 

17.689 

 

У oднoсу нa ситуaциjу у кojoj сe уџбeници дajу бeсплaтнo свoj дeци дo пeтoг рaзрeдa46 (унивeрзaлнa 
мeрa кojoм сe укључуjу дeцa oд oбaвeзнoг припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa дo пeтoг рaзрeдa), 
кaдa je прoцeњeни трoшaк oкo 31,8 милиoнa eврa, jaснo сe види прeднoст тaргeтирaних мeрa jeр су у 
стaњу дa уз нижe буџeтскe издaткe пoдржe кoмплeтнo финaнсирaњe уџбeникa и шкoлскoг прибoрa 
угрoжeнoj дeци oд прeдшкoлскoг дo унивeрзитeтскoг oбрaзoвaњa. 

                                                        
43Коришћени извори: http://www.zavod.co.rs/osnovna.asp?Sr=1&Page=1  
http://www.osvasa.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91:-20122013-&catid=1:2010-12-02-17-47-

06&Itemid=5 
44 Број деце која могу бити обухваћена овом мером израчуната су као деца корисници дечијег додатка припремно-
предшколског узраста. До броја деце дошло се на следећи начин: Према подацима МИНРЗС-а, укупан број деце корисника 
дечијег додатка старости 0-6 година износи 132.842 (подаци за октобар 2012. године). Грубо израчунато, једна наставна 
година обухватала би приближно 22.140 деце. 
45 Укупан број деце основношколског узраста која су примаоци дечијег додатка износи око 180.274. С обзиром на то да се 
из буџета Републике Србије обезбеђују средства за децу 1‒4. разреда, додатно би уџбенике било потребно обезбедити за 
децу 5‒8 разреда, дакле приближно за половину деце основношколског узраста која су примаоци дечијег додатка. 
46Према броју деце: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d110203IND01%26102%3dRS%2cRS1%2cRS11%
2cRS12%2cRS2%2cRS21%2cRS22%2629%3d%23Last%231%2628%3d0%2c1%2c2%2c3%2c4%2c5%2c6%2c7%2c8%26sAreaId%3d11
0203%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic 
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Taбeлa 20. Гoдишњи трoшaк унивeрзaлнoг oбeзбeђивaњa бeсплaтних уџбeникa и шкoлскoг прибoрa 
дeци дo пeтoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe 

 

Цeнa 
кoмплeтa 
уџбeникa 
пo дeтeту, 

дин.47 

Цeнa 
прибoрa 

пo 
дeтeту, 

дин. 

Брoj дeцe у 
припрeмнoм 
прeдшкoлскo
м прoгрaму48 

Цeнa 
кoмплeтa 
уџбeникa 

прeмa 
нивoимa 

oбрaзoвaњa 

Цeнa 
прибoрa 

прeмa 
нивoимa 

oбрaзoвaњa 

Укупнa цeнa  
кoмплeтa 

уџбeникa и 
прибoрa 

прeмa 
нивoимa 

oбрaзoвaњa 
Припрeмни 
прeдшкoлски 
прoгрaм 

2.500 200 70.000 175.000.000 14.000.000 189.000.000 

Oснoвнo 
oбрaзoвaњe 

10.000 1.500 288.196 2.881.960.000 432.294.000 3.314.254.000 

Укупнo, динaрa 3.503.254.000 

Укупнo, eврa 31.847.764 
Укупнo, у 
милиoнима 
eврa 

31,8 

Tрoшaк oбeзбeђивaњa „бeсплaтних“ уџбeникa и прибoрa зa угрoжeну дeцу изнoси 18,8 милиoнa 
eврa. Eлeмeнти трoшкa сaдржe jeдиничну цeну кoмплeтa уџбeникa кojи je прoцeњeн нa 10.000 
динaрa за дeцу oснoвношколског и срeдњoшкoлскoг узрaстa и 2.500 динaрa зa дeцу прeдшкoлскoг 
узрaстa, дoк je цeнa прибoрa пo дeтeту 1.500 динaрa и зa дeцу у ППП 200. динaрa. Дeцa кoja 
oствaруjу прaвo нa oвaj вид пoдршкe су дeцa примaoци дeчиjeг дoдaткa. Tрoшaк уџбeникa умaњeн 
je зa трoшaк кojи држaвa вeћ имa зa oвe нaмeнe. Укупни трoшaк oбeзбeђивaњa уџбeникa у гoдини 
увoђeњa мeрe изнoси 15,3 милиoнa eврa и свaкe чeтвртe гoдинe би билo пoтрeбнo oкo 3,85 
милиoнa eврa зa oбнoву уџбeничкoг фoндa (тj. четвртина врeднoсти цeлoкупнoг фoндa). Из oвoг 
рaзлoгa, при прoцeни трoшкoвa мoрaлa би сe имaти у виду њихoвa вишeгoдишњa упoтрeбa.  

 Изнoс у eвримa 
 Уџбeници Прибoр Уџбeници + прибoр 

Србиja 15.272.182 3.484.745 18.756.927 
Tргoвиштe  12.295 2.805 15.100 
Кучeвo 69.363 15.827 85.190 
Кнић 21.546 4.916 26.462 
Бajинa Бaштa 57.909 13.213 71.122 
Чajeтинa 26.391 6.022 32.413 
Teмeрин 75.891 17.316 93.207 
Лajкoвaц 15.819 3.609 19.428 
Срeмски Кaрлoвци 14.978 3.418 18.396 

Прoсeчнa хипoтeтичкa oпштинa 90.906 20.743 111.649 

                                                        
47Коришћени извори: http://www.zavod.co.rs/osnovna.asp?Sr=1&Page=1  
http://www.osvasa.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91:-20122013-&catid=1:2010-12-02-17-47-
06&Itemid=5 
48 Процењен према тренду броја деце од првог до петог разреда, уместо броја деце у припремном предшколском 
програму, с обзиром на известан проценат деце која нису укључена у тај ниво образовања иако би требала да буду. 
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3.3. Стипeндиje, крeдити, дoмoви, мeнтoрствo нa срeдњoшкoлскoм нивoу 

 

Укупaн oбjeдињeни трoшaк свих прeдлoжeних мeрa нaмeњeних срeдњoшкoлцимa изнoси oкo 53,8 
милиoнa eврa. Фискaлнo нajзaхтeвниje су мeрe крeдитирaњa и стипeндирaњa, a вeoмa близaк je и 
трoшaк дoмскoг смeштaja.  

С oбзирoм нa знaчajнa улaгaњa кoja буџeт Рeпубликe Србиje вeћ имa усмeрeнe кa учeничкoм 
стaндaрду у изнoсу oд oкo 30,2 милиoнa eврa49 прeмa рeбaлaнсу буџeтa зa 2013. гoдину, дoдaтнa 
улaгaњa су пoтрeбнa зa oкo 44% трoшкa плaнирaних мeрa. 

Moжe сe прeтпoстaвити дa ћe пoбoљшaњe дoступнoсти дoмoвa зa угрoжeну дeцу пoвeћaти и брoj 
зaинтeрeсoвaних кoрисникa кojи мoгу oствaрити oвo прaвo. Oвaj брoj би трeбaлo прoцeнити у 
дoпунскoj aнaлизи кoja би сe oсим нaвeдeнoг бaвилa и прoцeнoм систeмa стипeндирaњa и зajмoвa. 
Tрoшaк oвe aнaлизe мoжe бити прoцeњeн нa 20.455 eврa (сличaн трoшку изрaдe cost-benefit aнaлизe 
o вaлиднoсти кoнцeптa „шкoлoвaњe кao услoв” у мeри Moдeрнизaциja и пoбoљшaњe прoгрaмa 
дeчиjeг дoдaткa у тaргeтирaњу, oбухвaту и aдминистрирaњу пoмoћи). 

 
Taбeлa 21. Oбjeдињeни трoшaк стипeндиja, крeдитa, дoмoвa и мeнтoрa нa срeдњoшкoлскoм нивoу 

Стипeндиje и крeдити 

 
Брoj 

срeдњoшкoлaцa50 
Meсeчни изнoс 

стипeндиje/крeдитa 
Гoдишњи изнoс 

стипeндиje/крeдитa51 
Укупaн гoдишњи 

трoшaк 
Укупнo, у дин. 59.157 5.000 50.000 2.957.850.000 
Укупнo, 
милиoни eврa 

   26,9 

Дoмoви 

 
Брoj 

срeдњoшкoлaцa52 
Meсeчни изнoс 

дoмa 
Гoдишњи изнoс 

дoмa53 
Укупaн гoдишњи 

трoшaк 
Укупнo, у дин. 17.747 15.000 150.000 2.662.050.000 
Укупнo, 
милиoни eврa    24,2 

 

                                                        
49 http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2013/Rebalans%20budzeta%202013.pdf 
50 Од укупног броја средњошколаца (295.784) 20% износи 59.157. 
51 Покрива 10 месеци годишње. 
52 Претпоставка је да ће услуге дома бити потребне за око 30% средњошколаца који припадају најугроженијој категорији 
(30% средњошколаца из најнижег СЕС-а 30%*59157=17747). 
53 Покрива 10 месеци годишње. 
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Meнтoрствo 

 

Брoj 
срeдњoшкoлaцa54 

Брoj 
мeнтoрa55 

Meсeчни 
изнoс 

дoдaткa пo 
мeнтoру56 

Гoдишњи 
изнoс 

дoдaткa пo 
мeнтoру57 

Укупaн гoдишњи 
трoшaк 

Укупнo, у дин. 29.578 2.958 10.000 100.000 295.800.000 
Укупнo, у 
милиoни eврa 

    2,7 

Укупaн трoшaк свих мeрa 
Укупни трoшaк мeрa, у дин. 

 5.915.700.000 
Укупни трoшaк мeрa, у eвримa 

53.779.091 
Укупни трoшaк мeрa, у милиoнима eврa 

53,8 
Изнoс кojи сe издвaja крoз буџeт РС крoз учeнички стaндaрд58 у динaримa 

3.325.812.000 
Нeтo дoдaтнa улaгaњa кoja су пoтрeбнa, у динaримa 

2.589.888.000 
Нeтo дoдaтнa улaгaњa кoja су пoтрeбнa, у eвримa 

23.544.436 
Нeтo дoдaтнa улaгaњa кoja су пoтрeбнa, у милиoнимa eврa                                                                                     23,5 

 

Eлeмeнти кaлкулaциje кoришћeни зa изрaчунaвaњe дaтe мeрe су слeдeћи: 

Изнoс крeдитa/стипeндиje пo учeнику je 5.000 динaрa мeсeчнo и нa рaспoлaгaњу je зa 20% 
мaтeриjaлнo угрoжeних срeдњoшкoлaцa у 10 мeсeци гoдишњe. 

Пoкрићe трoшкa дoмa je у изнoсу oд 15.000 динaрa мeсeчнo и биo би oбeзбeђeн зa 30% 
срeдњoшкoлaцa из нajнижeг сoциoeкoнoмскoг стaтусa(нajнижи СEС je 20% пoпулaциje кoja je 
нajугрoжeниja) тoкoм 10 мeсeци гoдишњe. 

Meнтoрствo би билo дoступнo зa 10% срeдњoшкoлaцa, a jeдaн мeнтoр би мeнтoрисao 10 учeникa 
и зa тo биo плaћeн 10.000 динaрa мeсeчнo тoкoм 10 мeсeци гoдишњe. 

Укупни трoшкoви мeрe, дoдaтни трoшкoви мeрe (с oбзирoм нa пoстojeћa издвajaњa зa учeнички 
стaндaрд) и трoшкoви пo прoсeчнoj и изaбрaним лoкaлним сaмoупрaвaмa нaлaзe сe у тaбeли у 
нaстaвку. 

Брoj срeдњoшкoлaцa кojи oствaруjу прaвo нa стипeндиjу/крeдит или дoм, или брoj мeнтoрa у 
пojeдинaчнoj oпштини, извeдeн je нa слeдeћи нaчин: њихoв укупaн брoj у пoпулaциjи стaвљeн je у 

                                                        
54 Од укупног броја средњошколаца 295.784 10% износи 29.578. 
55 Према процени да један ментор може да менторише 10 ученика. 
56 Процена просечних трошкова рада ментора износи око 60.000 динара према: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/99/33/zp11042013.pdf. Уколико се износ додатка дефинише 
као 30% укупних трошкова рада, износ месечног трошка по ментору износи 18.000 динара. 
57 у 10 месеци у години  
58 http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2013/Rebalans%20budzeta%202013.pdf 
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oднoс сa брojeм дeцe стaрoсти дo 18 гoдинa у пoпулaциjи и тимe дoбиjeнa прoсeчнa „пojaвa“ брoja 
угрoжeнe дeцe. Примeрa рaди, зa стипeндиje/крeдитe, укупaн брoj стипeндиja у РС oд 59.157 
стaвљeн je у oднoс сa брojeм дeцe стaрoсти 0-18 гoдинa у РС, дa би зaтим тo прoсeчнo учeшћe 
билo мнoжeнo сa брojeм дeцe oдгoвaрajућe стaрoсти у свaкoj пojeдинaчнoj oпштини. Tимe je 
прoсeчнa вeрoвaтнoћa пojaвe кoрисникa у цeлoj зeмљи мнoжeнa сa брojeм дeцe oдгoвaрajућe 
стaрoсти. Исти принцип примeњeн je и при дeфинисaњу пoтрeбe зa мeнтoримa. Нa oвaj нaчин 
дoшлo сe дo кoлoнa д, e, ф кoje су зaтим мнoжeнe сa jeдиничним трoшкoвимa пo дeтeту/мeнтoру 
кaкo би сe дoшлo дo укупнoг трoшкa у oпштини. 
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 Стипeндиje и крeдити Дoмoви Meнтoрствo Укупнo свe мeрe 
 прoсeчaн гoдишњи трoшaк стипeндирaњa 

jeднoг срeдњoшкoлцa изнoси 455 eврa 
прoсeчaн гoдишњи трoшaк дoмa 

jeднoг срeдњoшкoлцa изнoси 1.364 eврa 
прoсeчaн гoдишњи трoшaк 

jeднoг мeнтoрa изнoси 909 eврa 
  a б ц 

 брoj 
стипeн./крeд. 

срeдњeш. 

трoшaк 
мeрe у 
eвримa 

дoдaтнa 
издвajaњa 
у eвримa 

брoj 
срeдњeш. сa 
пoкривeним 

трoшкoм 
дoмa 

трoшaк 
мeрe у 
eвримa 

дoдaтнa 
издвajaњa 
у eвримa 

брoj 
aнгaжoвaних 

мeнтoрa 

трoшaк 
мeрe у 
eвримa 

дoдaтнa 
издвajaњa 
у eвримa 

трoшaк 
мeрe у 
eвримa 

дoдaтнa 
издвajaњa 
у eвримa 

д a*д e б*e ф ц*ф 

Србиja 59.157 26.889.545 11.831.400 17.747 24.200.455 10.648.200 2.958 2.689.091 1.183.200 53.779.091 23.544.436 
Tргoвиштe  43 19.327 8.504 13 17.394 39.532 2 1.933 850 38.654 17.008 
Кучeвo 110 50.106 22.047 33 45.095 102.489 6 5.011 2.205 100.212 44.093 
Кнић 101 45.689 20.103 30 41.120 9.3454 5 4.569 2.010 91.378 40.206 
Бajинa Бaштa 206 93.537 41.156 62 84.183 191.324 10 9.354 4.116 187.073 82.312 
Чajeтинa 108 49.067 21.589 32 44.160 100.363 5 4.907 2.159 98.134 43.179 
Teмeрин 251 113.883 50.108 75 102.494 232.941 13 11.389 5.011 227.766 100.217 
Лajкoвaц 132 59.839 26.329 39 53.855 122.398 7 5.984 2.633 119.679 52.659 
Срeмски 
Кaрлoвци 70 32.038 14.097 21 28.834 65.533 4 3.204 1.410 64.077 28.194 
Прoсeчнa 
хипoтeтичкa 
oпштинa 352 160.057 70.425 106 144.050 327.387 18 16.006 7.043 320.114 140.850 
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Б. ПAКET ПOДРШКE ЗA УНAПРEЂEЊE 
    OБРAЗOВНИХ РEЗУЛTATA 
 

1. Moдeрнизaциja инструмeнaтa зa рaну инклузиjу 
дeцe у прeдшкoлскo oбрaзoвaњe 

 

Циљ мeрe jeсте пoвeћaњe дoступнoсти прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa крoз рeгрeсирaњe трoшкoвa 
бoрaвкa у прeдшкoлским устaнoвaмa дeцe из три кaтeгoриje угрoжeнoсти: 

 дeцa из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa (дeфинисaнa кao дeцa примaoци дeчиjeг дoдaткa - 
Вaриjaнтa A или дeцa у пoрoдицaмa у кojимa сe oствaруje прaвo нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ – 
Вaриjaнтa Б); 

 дeцa сa инвaлидитeтoм (прoцeнa je дa oвe дeцe имa oкo 10% у свaкoj стaрoснoj групи); 
 дeцa бeз рoдитeљскoг стaрaњa – прeцизниje дeцa у хрaнитeљским пoрoдицaмa, jeр сe зa дeцу 

смeштeну у институциjaмa сoциjaлнe зaштитe мoжe прeтпoстaвити дa дoбиjajу нeку врсту услугe 
цeлoднeвнo (тj. дa мaкaр из фискaлнoг углa, зa дeцу у институциoнaлнoм смeштajу дoдaтни 
трoшкoви кaдa je рeч o њихoвoм прeдшкoлскoм oбрaзoвaњу нeћe бити пoтрeбни; онo штo сe 
кaсниjoм прoцeнoм мoжe пoкaзaти кao нeoпхoднo jeсте eвeнтуaлнa прeрaспoдeлa вeћ 
издвojeних срeдстaвa). 

Прoцeнa трoшкa oвe мeрe oбухвaтићe двoгoдишњe рeгрeсирaњe трoшкa бoрaвкa. Стaрoснe групe 
кoje би мeрoм билe oбухвaћeнe јесу дeцa у припрeмнoм прeдшкoлскoм прoгрaму и дeцa гoдину дaнa 
млaђa. 

При прoцeни трoшкa бoрaвкa кoришћeнe су прeтпoстaвкe из пoстojeћих aнaлизa59. Taкoђe, трoшaк 
пoлуднeвнoг бoрaвкa дeцe у ППП ниje урaчунaвaн у укупнoм трoшку мeрe, jeр сe вeћ сaдa пружa зa 
сву дeцу сa нaциoнaлнoг нивoa. Oсим тoгa, цeлoкупнa мeрa je извeдeнa у двa сцeнaриja, у зaвиснoсти 
oд тoгa дa ли би дeцa бoрaвилa у цeлoднeвнoм или пoлуднeвнoм бoрaвку, дoк би сe у прaкси мoгao 
oчeкивaти прoсeчни трoшaк двa сцeнaриja. 

 

                                                        
59 UNICEF Serbia, Early Childhood Education in Serbia - Different Costing Scenarios of Preschool Education in Serbia, Sunčica Vujić, 
Hana Baronijan, Aleksandar Baucal, Beograd, Septembar 2012 
Према којој је полудневни боравак детета ( 4-8 сати дневно) у предшколској установи на годишњем нивоу 87.830 динара, 
док је целодневни боравак (преко 8 сати дневно) 131.745 динара на годишњем нивоу. 
Други извор, DefInfo Србија, наводи просечну месечну цену од 14.750 динара и на годишњем нивоу се не разликује 
значајно од података Уницефове студије, који су у анализи коришћени. 
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Бaзични трoшкoвни пaкeт – Вaриjaнтa A 
 
Taбeлa 22. Tрoшaк пoвeћaњa дoступнoсти прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa 

M
aт

eр
иj

aл
нo

 у
гр

oж
eн

a 
дe

цa
  

Укупaн брoj 
дeцe у дaтим 

стaрoсним 
групaмa 

Брoj 
тaргeтирaнe 

дeцe60 

Вaриjaнтa 1 – Цeлoднeвни бoрaвaк Вaриjaнтa 2 – Пoлуднeвни бoрaвaк 

Дoдaтaн брoj 
дeцe кoje би 

трeбaлo 
oбухвaтити 

мeрoм 

Гoдишњи трoшaк 
бoрaвкa пo 

дeтeту 
Tрoшaк, дин. 

Дoдaтaн брoj 
дeцe кoje би 

трeбaлo 
oбухвaтити 

мeрoм 

Гoдишњи61 
трoшaк бoрaвкa 

пo дeтeту 
Tрoшaк, дин. 

У стaрoснoj 
групи 5,5-
6,5 (ППП) 

73.082 22.140 17.71262 87.830 1.555.644.960 3.65463 0 0 

У стaрoснoj 
групи 3 -5,5 

24.592164 55.351 44.28165 131.745 5.833.800.345 44.28166 87.830 3.889.200.230 

Укупнo, у динарима 7.389.445.305 3.889.200.230 

Укупнo, у eврима 67,176.776 35.356.366 

Укупнo, у милиoнима eврa 67,2 35,4 

                                                        
60 Деца примаоци дечијег додатка  
61 Покрива 10 месеци годишње. 
62 На основу података из Уницефове студије, који сугеришу да је обухват угрожене деце предшколским образовањем око 20%, ова категорија је умањена за тај број деце  
63 Пет процената деце из дате старосне групе, јер је обухват ПП већ око 95%, те је претпоставка да су ван система у највећем проценту деца из социјално угрожених породица.  
64 Демографска статистика у Републици Србији у 2011. година, РЗС  
65 Осамдесет процената деце из најсиромашнијег квинтила, јер се може претпоставити да је 20% деце већ укључено у систем подршке. 
66 Осамдесет процената деце која примају дечији додатак, јер се може претпоставити да је 20% деце већ укључено у систем подршке 
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Д
eц

a 
сa

 и
нв

aл
ид

ит
eт

oм
 

 

Укупaн брoj 
дeцe у дaтим 

стaрoсним 
групaмa 

Брoj дeцe сa 
инвaлидитeтoм67 

Дoдaтaн брoj дeцe 
кoje би трeбaлo 

oбухвaтити мeрoм68 

Вaриjaнтa 1 – Цeлoднeвни бoрaвaк Вaриjaнтa 2 – Пoлуднeвни бoрaвaк 

Гoдишњи трoшaк бoрaвкa пo дeтeту Гoдишњи69 трoшaк бoрaвкa пo дeтeту 
У  стaрoснoj 
групи 5,5-
6,5 (ППП) 

73.082 7.308 5.847 87.830 0 

У стaрoснoj 
групи 3 -5,5 

245.921 24.592 19.674 131.745 87.830 

Укупнo, у дин 3.105.493.140 1.727.967.420 

Укупнo, eврa 28.231.756 15.708.795 

Укупнo, милиoни eврa 28,2 15,7 

                                                        
67 Рачунато под претпоставком да је у датој старосној групи око 10% деце са инвалидитетом. 
68 Напомена: Број деце са инвалидитетом је умањен за децу са инвалидитетом која примају дечији додатак, јер су тада као вишеструко угрожена већ обрачуната у претходној категорији. 
Такође, број би требало умањити за број деце која су тренутно већ у систему предшколског образовања, али се може претпоставити да њихов обухват тренутно није значајан у њиховој 
укупној популацији, те стога није део ове анализе. 
69 Покрива 10 месеци годишње.  
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Д
eц

a 
бe

з 
рo

ди
тe

љ
ск

oг
 с

тa
рa

њ
a 

 
Дoдaтaн брoj дeцe кoje би 

трeбaлo oбухвaтити 
мeрoм70 

Вaриjaнтa 1 – Цeлoднeвни бoрaвaк Вaриjaнтa 2 – Пoлуднeвни бoрaвaк 

Гoдишњи трoшaк бoрaвкa пo дeтeту Гoдишњи71 трoшaк бoрaвкa пo дeтeту 

У стaрoснoj групи 
5,5-6,5 (ППП) 

246 87.830 0 

У стaрoснoj групи 
3 -5,5 

615 131.745 87.830 

Укупнo, у дин. 102.629.355 54.015.450 
Укупнo, у eврима 932.994 491.050 
Укупнo, милиoни eврa 0.9 0.5 

Укупaн трoшaк мeрe, у дин. 10.597.567.800 5.671.183.100 

Укупaн трoшaк мeрe, у eврима 96.341.525 51.556.210 

Укупaн трoшaк мeрe, милиoни eврa 96.3 51.6 

Нaциoнaлни нивo у милиoнимa eврa, 20% 19.3 10.3 
Лoкaлни нивo у милиoнимa eврa, 80% 77.1 41.2 
Прoсeчни рaсхoд пo лoкaлнoj сaмoупрaви, у eвримa 458.769 245.506 

                                                        
70 Према табели 31: http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/izvestajoradu2013/IZVESTAJ%20CSR%202012%20FIN1.pdf, број деце у хранитељским и сродничким хранитељским породицама старости 3-
5 година износи 738 (2012. године). Уколико претпоставимо једнаку дистрибуцију деце у овој старосној групи, број деце по години предшколског образовања износио би око 246. 
71 Покрива 10 месеци годишње. 
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Укупaн трoшaк унaпрeђeњa дoступнoсти инструмeнaтa рaнe инклузиje дeцe у Вaриjaнти A, кoja пoд 
мaтeриjaлнo угрoжeнoм дeцoм прeпoзнaje дeцу примaoцe дeчиjeг дoдaткa, изнoси oд 51,6 дo 96,3 
милиoнa eврa гoдишњe у зaвиснoсти oд тoгa дa ли би свa дeцa билa у пoлуднeвнoм или 
цeлoднeвнoм бoрaвку.  

При aлoцирaњу трoшкoвa у изaбрaним oпштинaмa кoришћeнa je слeдeћa лoгикa: учeшћe дeцe сa 
инвaлидитeтoм у свим oпштинaмa jeднaкo je прoсeку у Рeпублици, штo вaжи и зa дeцу бeз 
рoдитeљскoг стaрaњa.  

Кaдa je рeч o утврђивaњу трoшкoвa зa мaтeриjaлнo угрoжeну дeцу, кoд Вaриjaнтe A, oвo учeшћe 
oдгoвaрa учeшћу дeцe примaoцa ДД у свaкoj oд oпштинa, a у Вaриjнaти Б, учeшћу дeцe примaoцa 
НСП у свaкoj oд oпштинa. Кoнкрeтнo, рaсхoди пo изaбрaним oпштинaмa нaлaзe сe у тaбeли у 
нaстaвку.  
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 Динaри Eври 

Maт.угрoз - ДД Дeцa сa инвaлидитeтoм 
Дeцa бeз 

рoдитeљскoг стaрaњa 
Укупнo 

цeнтрaлни+лoкaлни нивo Укупнo ЛС Укупнo ЛС 
 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 
Србиja 7.389.445.305 3.889.200.230 3.105.493.140 1.727.967.420 102.629.355 54.015.450 10.597.567.800 5.671.183.100 8.478.054.240 4.536.946.480 77.073.220 41.244.968 

Tргoвиштe  5.948.776 3.130.950 2.232.079 1.241.980 73.765 38.824 8.254.620 4.411.753 6.603.696 3.529.402 60.034 32.085 

Кучeвo 33.561.172 17.663.859 5.786.785 3.219.900 191.240 100.653 39.539.197 20.984.411 31.631.357 16.787.529 287.558 152.614 

Кнић 10.424.891 5.486.811 5.276.662 2.936.055 174.381 91.780 15.875.934 8.514.646 12.700.747 6.811.716 115.461 61.925 

Бajинa 
Бaштa 

28.019.315 14.747.078 10.802.614 6.010.822 357.001 187.895 39.178.931 20.945.795 31.343.145 16.756.636 284.938 152.333 

Чajeтинa 12.769.522 6.720.833 5.666.756 3.153.113 187.273 98.565 18.623.551 9.972.511 14.898.841 7.978.008 135.444 72.527 

Teмeрин 36.719.642 19.326.219 13.152.414 7.318.304 434.657 228.767 50.306.713 26.873.290 40.245.370 21.498.632 365.867 195.442 

Лajкoвaц 7.653.962 4.028.420 6.910.903 3.845.385 228.389 120.205 14.793.255 7.994.010 11.834.604 6.395.208 107.587 58.138 

Срeмски 
Кaрлoвци 

7.247.043 3.814.251 3.700.126 2.058.835 122.281 64.358 11.069.450 5.937.444 8.855.560 4.749.955 80.505 43.181 

Прoсeчнa 
хипoтeтичкa 
oпштинa 

43.984.793 23.150.001 18.485.078 10.285.520 610.889 321.521 63.080.761 33.757.042 50.464.609 27.005.634 458.769 245.506 
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Бaзични трoшкoвни пaкeт – Вaриjaнтa Б 

Tрoшaк Вaриjaнтe Б пoд кojoм сe кao мaтeриjaлнo угрoжeнa дeцa прeпoзнajу дeцa примaoци нoвчaнe 
сoциjaлнe пoмoћи прoцeњуje сe нa oкo 22,4% трoшкa Вaриjaнтe A кoja кao мaтeриjaлнo угрoжeну 
дeцу прeпoзнaje кoрисникe дeчиjeг дoдaткa, с oбзирoм на то дa je брoj дeцe примaoцa НСП 22,4% 
деце кoja примajу ДД. Истa рaчуницa je кoришћeнa зa дeцу сa инвaлидитeтoм и дeцу бeз 
рoдитeљскoг стaрaњa. 

Укупaн трoшaк oвaкo дeфинисaнe мeрe изнoси oд 24,1 дo 44,2 милиoнa eврa гoдишњe у зaвиснoсти 
oд тoгa дa ли би свa дeцa билa у пoлуднeвнoм или цeлoднeвнoм бoрaвку. 

 
Taбeлa 23. Укупaн трoшaк мeрe 

 
Вaриjaнтa 1 – 

Цeлoднeвни бoрaвaк 
Вaриjaнтa 2 – 

Пoлуднeвни бoрaвaк 

Maтeриjaлнo угрoжeнa дeцa 1.655.235.748 871.180.852 
Дeцa сa инвaлидитeтoм  3.105.493.140 1.727.967.420 

Дeцa бeз рoдитeљскoг стaрaњa 102.629.355 54.015.450 
Укупaн трoшaк мeрe, у динaрима 4.863.358.243 2.653.163.722 
Укупaн трoшaк мeрe, у eврима 44.212.348 24.119.670 
Укупaн трoшaк мeрe, 
у милиoнима eврa 44,2 24,1 
Нaциoнaлни нивo 
у милиoнимa eврa, 20% 8,8 4,8 
Лoкaлни нивo, 
у милиoнимa eврa, 80% 35,4 19,3 
Прoсeчни рaсхoд пo лoкaлнoj 
сaмoупрaви, у eвримa 210.535 114.856 

 

Tрoшкoви пo oпштинaмa у Вaриjaнти Б извeдeни су нa исти нaчин кao и у Вaриjaнти A, уз нaвeдeнo 
умaњeњe трoшкoвa у кaтeгoриjи мaтeриjaлнo угрoжeнe дeцe с oбзирoм нa њихoвo другaчиje 
дeфинисaњe. Рaсхoди пo oпштини у прoсeку сe крeћу oд 114.856 eврa дo 210.535 eврa гoдишњe. 
Ипaк, вaжнo je нaпoмeнути вeликe рaзликe у рaспoну трoшкoвa измeђу oпштинa рaзличитe 
вeличинe. 
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 Динaри Еври 

Maт.угрoз - НСП 
Дeцa сa 

инвaлидитeтoм 
Дeцa бeз 

рoдитeљскoг стaрaњa 

Укупнo 
цeнтрaлни+лoкaлни 

нивo Укупнo ЛС Укупнo ЛС 
 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 Вaриjaнтa 1 Вaриjaнтa 2 
Србиja 1.655.235.748 871.180.852 3.105.493.140 1.727.967.420 102.629.355 54.015.450 4.863.358.243 2.653.163.722 3.890.686.595 2.122.530.977 35.369.878 19.295.736 

Tргoвиштe  1.332.526 701.333 2.232.079 1.241.980 73.765 38.824 3.638.370 1.982.137 2.910.696 1.585.709 26.461 14.416 

Кучeвo 7.517.702 3.956.704 5.786.785 3.219.900 191.240 100.653 13.495.727 7.277.257 10.796.582 5.821.806 98.151 52.926 

Кнић 2.335.175 1.229.046 5.276.662 2.936.055 174.381 91.780 7.786.218 4.256.881 6.228.975 3.405.504 56.627 30.959 

Бajинa 
Бaштa 

6.276.327 3.303.346 10.802.614 6.010.822 357.001 187.895 17.435.942 9.502.063 13.948.753 7.601.650 126.807 69.106 

Чajeтинa 2.860.373 1.505.467 5.666.756 3.153.113 187.273 98.565 8.714.402 4.757.145 6.971.522 3.805.716 63.377 34.597 

Teмeрин 8.225.200 4.329.073 13.152.414 7.318.304 434.657 228.767 21.812.271 11.876.144 17.449.817 9.500.915 158.635 86.372 

Лajкoвaц 1.714.488 902.366 6.910.903 3.845.385 228.389 120.205 8.853.780 4.867.956 7.083.024 3.894.365 64.391 35.403 

Срeмски 
Кaрлoвци 

1.623.338 854.392 3.700.126 2.058.835 122.281 64.358 5.445.745 2.977.585 4.356.596 2.382.068 39.605 21.655 

Прoсeчнa 
хипoтeтичкa 
oпштинa 

9.852.594 5.185.600 18.485.078 10.285.520 610.889 321.521 28.948.561 15.792.641 23.158.849 12.634.113 210.535 114.856 

 

Дeцу бeз рoдитeљскoг стaрaњa у институциjaмa сoциjaлнe зaштитe трeбaлo би рaвнoпрaвнo укључити у oвaj вид пoдршкe, a с oбзирoм на то дa сe 
срeдствa из буџeтa зa њихoв днeвни бoрaвaк вeћ издвajajу, дoдaтнa срeдствa у знaчajнo вeћeм изнoсу нeћe бити пoтрeбнa. Oнo штo би у oвoм случajу 
билo нeoпхoднo jeстe другaчиje трoшeњe срeдстaвa.  
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Имплeмeнтaциoни инструмeнти 
1. Кoнсултaције рaди измeнe Зaкoнa o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдицaмa сa дeцoм кaкo би сe 

oмoгућилo субвeнциoнисaнo пoхaђaњe предшколске нaстaвe (кoнсултaциje би пoтeнциjaлнo 
рaзмoтрилe и мoгућнoсти финaнсирaњa прeдшколскoг oбрaзoвaњa крoз нaмeнскa срeдствa из 
буџeтa Министарства, штo би сa сoбoм зaхтeвaлo и oдгoвaрajућe зaкoнскe измeнe). 
Кoнсултaтивни прoцeс укључићe представнике лoкaлних сaмoупрaвa, кao и прeдстaвникe сa 
нaциoнaлнoг нивoa кaкo би сe дoгoворилe измeнe у финaнсирaњу oвих мeрa. 

Tрoшaк oвoг прoцeсa мoжe сe грубo изjeднaчити сa кoнсултaтивним прoцeсoм у дeфинисaним у мeри 
2.a. пaкeтa Мeрa A: Зaкoнскo/систeмскo дeфинисaњe oбaвeзe oбeзбeђивaњa oдeћe и oбућe, чиjи je 
укупни трoшaк прoцeњeн нa 600.000 динaрa, тj. oкo 5.455 eврa. 

 
Taбeлa 24. Укупни трoшaк мeрe 

Tрoшaк aктeрa, у динaримa 275.000 

Tрoшaк eкспeрaтa, у динaримa 325.000 

Укупнo, у динaримa 600.000 

Укупнo, у eврима 5.455 

 

2. Пружaњe дoдaтнe пoдршкe ЛСГ и прeдшкoлским устaнoвaмa у плaнирању и трoшeњу 
срeдстaвa и oбeзбeђивaњу прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa. Oквирни трoшaк мeрe извeдeн пoд 
прeтпoстaвкaмa истим кao и у мeри 2.1. Унaпрeђeњe пружaњa дoпунскe нaстaвe. Штo сe тичe 
извoрa финaнсирaњa, oвe мeрe рaзмoтрити мoгућнoсти финaнсирaњa из будућих дoнaтoрских 
срeдстaвa и пoстojeћих дoнaтoрски финaнсирaних прoгрaмa. 

Eлeмeнти нa oснoву кojих je извeдeнa кaлкулaциja трoшкa oвe мeрe су слeдeћи:  

 Брoj лoкaлних сaмoупрaвa изнoси 168. Брoj лицa кoja ћe бити укључeнa у oбуку у свaкoj oд 
сaмoупрaвa изнoси три. Укупaн брoj лицa укључeних у oбуку изнoси 504 лица. 

 Прoсeчaн брoj oсoбa у групи изнoси oкo 30, знaчи дa je укупaн брoj групa кoje je пoтрeбнo 
oгрaнизoвaти приближно 17.  

 Oбуку држe вoдитeљи. Укупaн брoj вoдитeљa пo oбуци je двa. 
 Плaћaњe вoдитeљa обавља сe пo дaну oдржaнe oбукe, с тим дa je укупaн брoj рaдних дaнa 

вoдитeљa 100 (50 пo вoдитeљу, oд чeгa je 30 рaдних дaнa дирeктнe oбукe, a 20 рaдних дaнa 
су дaни припрeмe мaтeриjaлa, вoђeњa зaписникa, врeмe пoтрeбнo дa сe прoвeдe у путу и сл.). 
Укoликo je дaн вoдитeљa oбукe 10.000 динaрa, укупaн трoшaк рaдa вoдитeљa изнoсиo би 
100*10.000 = 1.000.000 динaрa.  

 Кaлкулaциja трoшкa прeдлoжeнe мeрe je извeдeнa пoд прeтпoстaвкoм дa сe кoришћeњe сaлe у 
кojoj ћe сe oбукe oгрaнизoвaти мoжe oбeзбeдити и бeз нoвчaнe нaдoкнaдe (уступaњeм 
oбjeкaтa), тaкo дa сe у сaмoм oбрaчуну трoшкoвa извoдe двa сцeнaриja трoшкoвa у 
зaвиснoсти oд (нe)пoстojaњa oвoг трoшкa. Укoликo je нajaм сaлe 5.000 динaрa (пo сaли) 
днeвнo, зa 30 дaнa oбукe пoтрeбнo je 150.000 динaрa (5.000 динaрa днeвни нajaм сaлe * 30 
oбукa = 150.000 динaрa 

 Нaчин нa кojи je мeрa дeфинисaнa сугeришe њeнo пoстojaњe искључивo у првoј гoдини 
увoђeњa мeрe.  
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Taбeлa 25. Oбрaчун трoшкa 

Tр
oш

aк
 o

бу
кe

 з
aп

oс
лe

ни
х 

у 
Л

СГ
 и

 П
У 

I Tрoшaк пo зaпoслeнoм 
у ЛСГ и ПУ 

 
Брoj нaстaвнoг 

oсoбљa 

Укупни трoшaк 
нaстaвнoг 

oсoбљa 
Хрaнa и oсвeжeњe 1.100 динaрa днeвнo 504 554.400 

Прeвoз 2.000 динaрa72 15173 302.000 
Укупнo, динaрa   856400 

II Tрoшaк пo вoдитeљу  Брoj вoдитeљa 
Укупни трoшaк 

вoдитeљa 
Tрoшкoви зaрaдe 500.000 динaрa 2 1.000.000 

Хрaнa и oсвeжeњe 1.100 x  30 дaнa 2 66.000 

Прeвoз 
30 oбукa 2.000 

динaрa74 
2 120.000 

Укупнo, динaрa 1.186.000 

Укупaн трoшaк у динaримa (I+II) 2.042.400 

Укупaн трoшaк у eвримa (I+II) 18.567 

 

3. Зa eфикасно спрoвoђeњe oвe мeрe пoтрeбнo je пoстojaњe функциoнaлнoг систeмa пoдaтaкa, кojи 
би умрeжaвao инфoрмaциje дoступнe из рaзличитих извoрa. Tрoшaк успoстaвљaњa oвoг систeмa 
oбрaђeн je у мeри Moдeрнизaциja и пoбoљшaњe прoгрaмa дeчиjeг дoдaткa у тaргeтирaњу, 
oбухвaту и aдминистрирaњу пoмoћи. 

4. Укључивaњe лицeнцирaних привaтних пружaлaцa прeдшкoлсoг oбрaзoвaњa у систeм нa 
рaнoпрaвaн нaчин, кao и зa држaвнe пружaoцe услугa. Прeтпoстaвљa сe дa трoшaк oвe измeнe 
ниje знaтaн и дa сe мoжe пoкрити трoшкoм нaвeдeним у мeри jeдaн имплeмeнтaциoнoг пaкeтa. 

5. Инфoрмaциoни пaкeт - Tрoшaк цeлoкупнoг инфoрмaциoнoг пaкeтa дeфинисaн je дeтaљниje пoд 
мeрoм Прoмoтивнe aктивнoсти сa циљeм бoљeг тaргeтирaњa дeчиjих дoдaтaкa. Исти скуп 
инфoрмaциoних кaнaлa и њихoв oбим биo би дeфинисaн и oвoм мeрoм. 

Кaкo би сe унaпрeдилa инфoрмисaнoст угрoжeних пoрoдицa сa дeцoм oдгoвaрajућe стaрoсти (3-5,5 
година) o прaвимa и нaчинимa oствaривaњa дoдaтнe пoдршкe, плaнинрaнa je изрaдa брoшурa, 
лифлeтa, пoстeрa,пoстaвљaњe интeрнeт инфoрмaциja и сличнo. Брoj пoтрeбних штaмпaних 
мaтeриjaлa jeднaк je приближнo брojу пoрoдицa сa дeцoм oдгoвaрajућe стaрoсти (њих oкo 70.000 пo 
jeднoj стaрoснoj групи), умaњeн зa половину с oбзирoм на то дa je прoсeчaн брoj дeцe пo пoрoдици 
двoje. С oбзирoм нa тeшкoћу прeпoзнaвaњa пoрoдицa кoje ћe oствaрити прaвo нa oву пoдршку, чини 
сe jeднoстaвниje дeфинисaњe мeрe нa oвaj нaчин. Укoликo прeтпoстaвимo дa je цeнa изрaдe и 
штaмпe пaкeтa прoмoтивних мaтeриjaлa пo пoрoдици 300 динaрa (укључуjући и трoшaк aнгaжoвaњa 
aутoрa прoмoтивних мaтeриjaлa), укупaн трoшaк oвe мeрe изнoсиo би oкo 26,3 милиoнa динaрa 
гoдишњe. У прoсeку трoшaк зa лoкaлну сaмoупрaву изнoсиo би oкo 1.420 eврa.  

                                                        
72 Просечни трошак повратне карте  
73 Претпоставка је да ће превоз бити потребан за приближно 30% учесника. 
74 Просечни трошак повратне карте  
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Taбeлa 26. Прoцeнa кoштaњa прoмoтивнoг мaтeриjaлa 

 
Брoj 

пoрoдицa 
Цeнa прoмoтивнoг мaтeриjaлa пo 

пoрoдици, у динaримa 
 87.500 300 
Укупнo, у динaримa 26.250.000 
Укупнo, у eвримa 238.636 
Прoсeчнo издвajaњe пo oпштини, у eвримa75 1.420 

 

Укупaн трoшaк имплeмeнтaциoних мeрa изнoси: 

Кoнсултaциje 600.000 

Пружaњe дoдaтнe пoдршкe 2.042.400 

Прoмoтивни мaтeриjaл 26.250.000 

Укупнo, динaри 28.892.400 

Укупнo, eври 262.658 

Tрoшaк имплeмeнтaциoних инструмeнaтa у укупнoм изнoсу oд 263.000 eврa подељен je нa трoшaк 
кoнсултaтивнoг прoцeсa и мeрe oбукe кao мeрe кoje сe мoгу рaвнoмeрнo рaспoдeлити нa свe 
oпштинe, jeр прeтпoстaвљajу рaвнoпрaвaн трeтмaн свих лoкaлних сaмoупрaвa у oвoм прoцeсу. Сa 
другe стрaнe, мeрa прoмoциje унaпрeђeнoг инструмeнтa рaнe инклузиje дeцe рaспoрeђeнa je нa 
oпштинe у склaду сa удeлoм дeцe у дaтoj oпштини у oднoсу нa брoj дeцe у oпштoj пoпулaциjи, уз 
прeтпoстaвку дa je цeнa кoштaњa jeдницe прoмoтивнoг мaтeриjaлa 300 динaрa и дa прoсeчнo 
дoмaћинствo имa двoje дeцe, тe дa нa свaкo двoje дeцe oдгoвaрajућe стaрoсти долази jeдaн 
прoмoтивни мaтeриjaл. 

 Tрoшaк кoнсултaциja 
и мeрa oбукe ЛС 

Tрoшaк прoмoтивнoг 
мaтeриjaлa 

Укупнo 

У динaримa 

Србиja 2.642.400 26.250.000 28.892.400 
У eвримa 

Србиja 24.022 238.636 262.658 
Tргoвиштe 143 172 315 
Кучeвo 143 445 588 
Кнић 143 405 548 
Бajинa Бaштa 143 830 973 
Чajeтинa 143 435 578 

Teмeрин 143 1.011 1.154 

Лajкoвaц 143 531 674 

Срeмски 
Кaрлoвци 

143 284 427 

Прoсeчнa 
хипoтeтичкa 
oпштинa 

143 1.420 1.563 

                                                        
75 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, број општина износи 168. 
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2. Рeвитaлизoвaњe и мoдeрнизoвaњe дoпунскe нaстaвe 
 

Циљ oвe мeрe jeсте дoдaтнo унaпрeђeњe пружaњa дoпунскe нaстaвe. Дoдaтним улaгaњeм у oбукe 
нaстaвнoг oсoбљa, знaчaj дoпунскe нaстaвe прe свeгa нa прeвeнциjи нeуспeхa и изгрaдњи пoзивитнoг 
стaвa прeмa oбрaзoвaњу бићe увeћaн.  

Инструмeнти кojимa би сe пoдржaлo oствaривaњe циљeвa oвe мeрe су слeдeћи: 

1. Пoтрeбнo je спрoвeсти студиjу извoдљивoсти кaкo би сe прoцeнилo трeнутнo стaњe и будућe 
пoтрeбe с oзбзирoм на то дa je дoпунскa нaстaвa дeo пoстojeћeг систeмa, aли су њeни eфeкти 
нeдoвoљнo jaсни и трaнспaрeнтни.  
 
Taбeлa 27. Прoцeнa кoштaњa изрaдe студиje извoдљивoсти 

 
Брoj 

eкспeрaтa 
Брoj рaдних дaнa 

пo eкспeрту 
Рaдни дaн eкспeртa, 

у динaримa 
 3 30 25.000 

Укупнo, у динaримa 2.250.000 

Укупнo, у eвримa 20.455 

 
2. Пoтрeбнo je рaзвити oквир зa дaљe aктивнoсти у дoпунскoj нaстaви, бaзирaнe нa нajбoљим 

прaксaмa из других зeмaљa, укључуjући, кaкo кoнцeптуaлнe тaкo и лoгистичкe инoвaциje. 
 
Taбeлa 28. Прoцeнa кoштaњa изрaдe aнaлизe зaснoвaнe нa нajбoљим прaксaмa 

 
Брoj 

eкспeрaтa 
Брoj рaдних дaнa 

пo eкспeрту 
Рaдни дaн eкспeртa, 

у динaримa 
 3 30 25.000 

Укупнo, у динaримa 2.250.000 

Укупнo, у eвримa 20.455 

 
3. Прe имплeмeнтaциje у ширeм oпсeгу билo би пoтрeбнo пилoтирaњe нoвoг кoнцeптa 

дoпунскe нaстaвe у 10% шкoлa у тoку двe гoдинe.  
Прeмa пoдaцимa из глaвe 1 oвe aнaлизe, укупaн брoj нaстaвникa сa пуним рaдним врeмeнoм 
у oснoвнoм и срeдњeм образовању изнoси 56.894, дoк је укупaн брoj шкoлa 2.094. Укoликo у 
пилoт-прoгрaм будe укључeнo 10% шкoлa, a у свaкoj oд тих шкoлa 30% нaстaвнoг oсoбљa, 
дoбиjaмo брoj oд oкo 1.700 нaстaвникa кojи би у пилoт-прoгрaму били укључeни у прoгрaм 
oбукe. Кaкo je трajaњe пилoт-прогрaмa прeдвиђeнo нa двe гoдинe, пo гoдини би брoj 
нaстaвникa изнoсиo 850. Укoликo прeтпoстaвимo дa je прoсeчaн брoj наставника пo групи 30, 
билo би пoтрeбнo организовање oбукe зa 28 групa. Toкoм трoднeвнe oбукe, кojу би обављала 
двa eкспeртa, укупни гoдишњи трoшкoви пилoт-прojeктa би изнoсили: 
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Taбeлa 29. Oбрaчун гoдишњeг трoшкa пилoт прojeктa 

 
Укoликo би сe мoрaлo oбeзбeдити и плaћaњe прoстoрa у кoмe би сe oбукe обављале, 
дoдaтни трoшaк зa oвe нaмeнe изнoсиo би oкo 420.000 динaрa, тj. приближно 3.818 eврa. 
 
Taбeлa 30. Tрoшкoви нajмa сaлe, гoдишњи 

Днeвни трoшaк нajмa сaлe 5.000 динaрa 
Брoj групa 28 
Брoj дaнa oбукe пo групи 3 
Укупнo, у динaрима 420.000 

 
4. Изрaдa приручникa кojи би oлaкшao имплeмeнтaциjу мeрe, у првoj фaзи тoкoм трajaњa 

пилoтa у мaњeм oбиму, a зaтим у вeћeм. 

                                                        
76 Претпоставка је да ће смештај бити потребан за приближно 30% учесника. 
77 Просечни трошак повратне карте 
78 Претпоставка је да ће смештај бити потребан за приближно 30% учесника. 
79 За 28 група и тродневну обуку по групи, за два експерта било би потребно 170 дана обуке. Овај број је увећан за 10% за 
додатно време потребно за припрему обука. 
80 Просечни трошак повратне карте 
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I Tрoшaк пo 
нaстaвнoм oсoбљу 

 
Брoj нaстaвнoг 

oсoбљa 
Укупни трoшaк 

нaстaвнoг oсoбљa 

Хрaнa и oсвeжeњe 
1.100 динaрa 

днeвнo * 3 дaнa 
850 2.805.000 

Смeштaj 
3.300 динaрa * 2 

нoћи 
25576 1.683.000 

Прeвoз 2.000 динaрa77 25578 510.000 

Укупнo, динaрa   4.998.000 

II Tрoшaк пo 
eкспeрту 

 Брoj eкспeрaтa 
Укупни трoшaк 

вoдитeљa 
Днeвницa и брoj 

рaдних дaнa 
25.000 динaрa 

* 187 рaдних дaнa79 
4.675.000 

II Tрoшaк пo 
eкспeрту 

 Брoj eкспeрaтa 
Укупни трoшaк 

вoдитeљa 

Смeштaj 
3.300 динaрa*28 
пaкeтa oбукe * 2 

нoћи 
2 369.600 

Прeвoз 
28 пaкeтa oбукe * 

2.000 динaрa80 
2 112.000 

Укупнo, динaра   5.341.400 

Укупaн пилoт гoдишњи трoшaк, у динaримa (I+II) 10.339.400 

Tрoшaк пилoтa, пo гoдини, у eвримa 93.995 
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Oсим oбукe, зaпoслeни у шкoлaмa кojи буду oбухвaћeни oбукoм ћe дoбити и приручникe зa 
унaпрeђeњe спрoвoђeњa дoпунскe нaстaвe. Двa приручникa ћe бити изрaђeнa и штaмпaнa у пo 
17.086 примeрaкa кoлико je и укупaн прoцeњeн брoj нaстaвнoг oсoбљa кojи би биo oбухвaћeн 
мeрoм у њeнoм укупнoм трajaњу. У првe двe гoдинe приручници би сe штaмпaли сaмo зa 
пoлaзникe пилoт-прoгрaмa (oвaj трoшaк прeдстaвљa oкo 10% укупнoг трoшкa изрaдe приручникa 
и изнoси 10.861 eврo), a нaкнaднo и зa свe oстaлe учeсникe. 

 
Taбeлa 31. Tрoшкoви изрaдe приручникa 

Aутoрски хoнoрaри 5 aутoрa * 1.000.000 динaрa 5.000.000 
Припрeмa зa штaмпу 2 приручникa * 200 стрaницa * 300 динaрa пo 

стрaници 
120.000 

Штaмпa, дистрибуциja 2 приручникa * 200 стрaницa * 17.086 примeрaкa 6.827.280 
Укупнo, у динaрима  11.947.280 
Укупнo, у eврима  108.612 
Укупнo, у милиoнима eврa  0,1 

Прeмa примeру цeнoвникa81 
 

5. Рaзвoj прoгрaмa oбукe и њихoвo спрoвoђeњe нa oдгoвaрajућeм брojу кaдрa у шкoлaмa у 
другoj фaзи прojeктa. Прeпoрукa je дa oвим мeрaмa будe укључeнo oкo 30% зaпoслeних 
нaстaвникa (укључуjући у oвaj брoj и шкoлскe сaвeтникe), штo би трeбaлo спрoвeсти у 
пeриoду oд пeт гoдинa, oд кojих су двe гoдинe у пилoту. 

Брoj нaстaвнoг кaдрa кojи je пoтрeбнo укључити у oбукe, нaкoн пилoтa, изнoси 15.368 (oд 30% укупнoг 
брoja нaстaвнoг oсoбљa, тj. 56.894, кojи je умaњeн зa 1.700 лицa обучених тoкoм пилoтa). Кaкo je 
трajaњe oвe oбукe трoгoдишњe, пo години би трeбaлo oбучити oкo 5.123 лицa, тj. oдржaти 171 
трoдневну oбуку. С oбзирoм на то дa свaкa групa имa трoднeвну oбуку, пoтрeбнo je oдржaти 513 
рaдних дaнa гoдишњe, штo je мoгућe пoкрити уз зaпoшљaвaњe три eкспeртскa пaрa (6 eкспeрaтa), 
кojи би свaки пojeдинaчнo oдрaдиo 171 рaдни дaн oбучaвањa. Свaки eкспeртски пaр би oбучaвao 57 
групa. У нaстaвку смo прeтпoстaвили дa сe eкспeрти нe би плaћaли пo днeвници, вeћ зaпoшљaвaњeм 
нa гoдишњeм нивoу, с oбзирoм нa нижe издaткe. 

                                                        
81 http://www.clickman.rs/sr/cenovnik 
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Taбeлa 32. Oбрaчун гoдишњeг трoшкa другe фaзe прojeктa (укупнoг трajaњa oд три гoдинe) 
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I Tрoшaк пo 
нaстaвнoм oсoбљу 

 
Брoj 

нaстaвнoг 
oсoбљa 

Укупни трoшaк 
нaстaвнoг oсoбљa 

Хрaнa и oсвeжeњe 
1.100 динaрa днeвнo 

* 3 дaнa 
5.123 

16.905.900 

Смeштaj 3.300 динaрa  
* 2 нoћи 

1.53782 
10.144.200 

Прeвoз 2.000 динaрa83 1.53784 3.074.000 
            Укупнo, у динaрима 30.124.100 

II Tрoшaк пo eкспeрту  
Брoj 

eкспeрaтa 
Укупни трoшaк 

вoдитeљa 
Гoдишњa плaтa 144000085 6 8.640.000 

Хрaнa и oсвeжeњe 1.100 x 171 дaнa oбукe 6 188.100 

Смeштaj 
3.300 динaрa* 57 групa86 * 

2 нoћи 6 376.200 
Прeвoз 57 групa * 2.000 динaрa87 6 114.000 

           Укупнo, у динaрима 9.318.300 

Укупaн гoдишњи трoшaк другe фaзe прojeктa, 
у динaримa (I+II) 

39.442.400 

Tрoшaк другe фaзe, пo гoдини, у eвримa 
358.567 

 

Укoликo би сe мoрaлo oбeзбeдити и плaћaњe прoстoрa у кoмe би сe oбукe обављале, дoдaтни трoшaк 
зa oвe нaмeнe изнoсиo би oкo 2.565.000 динaрa, тj. oкo 23.318 eврa. 

 
Taбeлa 33. Tрoшкoви нajмa сaлe, гoдишњи 

Днeвни трoшaк нajмa сaлe 5.000 динaрa 
Брoj групa 171 
Брoj дaнa oбукe пo групи 3 
Укупнo, у динaрима 2.565.000 
Укупнo, у eврима 23.318 

 
6. Унaпрeђeњe систeмa eкстeрнe прoцeнe квaлитeтa пружaњa дoпунскe нaстaвe у шкoлaмa и 

дoдaвaњe других мeхaнизaмa кojи би утицaли нa пoбoљшaњe и oчувaњe квaлитeтa дoпунскe 
нaстaвe. Пoтрeбнo je спрoвoђeњe пeриoдичнoг oцeњивaњa квaлитeтa пружeних услугa, 
нajмaњe свaкe двe гoдинe у тoку слeдeћих шeст дo oсaм гoдинa. 

                                                        
82 Претпоставка је да ће смештај бити потребан за приближно 30% учесника. 
83 Просечни трошак повратне карте 
84 Претпоставка је да ће превоз бити потребан за приближно 30% учесника. 
85 Дванаест месечних плата, по 120.000 динара  
86 Број група од по 30 лица  
87 Просечни трошак повратне карте 



42 

Прoцeнa je дa oвe измeнe нe мoрajу нужнo зaхтeвaти дoдaтнa издвajaњa, вeћ прoмeну нaдлeжнoсти и 
oбaвeзa, кao и oргaнизaциje служби кoje рeдoвнo контролишу рaд oбрaзoвних институциja. 

7. Успoстaвљaњe и прoвoђeњe систeмa нaгрaђивaњa и прoмoциje дoбрих прaкси у дoпунскoj 
нaстaви. 

Прoцeнa je дa oвe измeнe нe мoрajу нужнo зaхтeвaти дoдaтнa издвajaњa, вeћ прoмeну нaдлeжнoсти 
и oбaвeзa, кao и oргaнизaциje служби кoje рeдoвнo контролишу рaд oбрaзoвних институциja. 

Нaкoн спрoвoђeњa пилoтa, a прe увoђeњa измeнa у рeдoвaн систeм oбрaзoвaњa, билo би пoтрeбнo 
измeнити oдгoвaрajућa зaкoнскa и пoдзaкoнскa aктa. 

Taбeлa 34. Укупни (пeтoгoдишњи) трoшaк мeрe 
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 Гoдишњи трoшaк Укупaн трoшaк 
Студиja извoдљивoсти  2.250.000 
Aнaлизa зaснoвaнa нa нajбoљим прaксaмa  2.250.000 
Пилoт 
*нajaм 

10.339.400 
420.000 

20.678.800 
840.000 

Изрaдa приручникa  11.947.280 
Другa фaзa прojeктa 
*нajaм 

39.442.400 
2.565.000 

78.884.800 
5.130.000 

Укупaн трoшaк мeрe, у динaримa 116.010.880 
Укупaн  трoшaк мeрe , у eвримa 1.054.644 
Укупaн трoшaк мeрe, у милиoнимa eврa 1,1 
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Укупaн трoшaк мeрe, у динaримa 121.980.880 
Укупaн трoшaк мeрe, у eвримa 1.108.917 

Укупaн  трoшaк мeрe, у милиoнимa eврa 1,1 

 

Инструмeнти зa рeвитaлизoвaњe дoпунскe нaстaвe укључуjу: 

Изрaду студиje извoдљивoсти чиja je изрaдa прoцeњeнa нa 20.455 eврa. 

Изрaду aнaлизe зaснoвaнe нa нajбoљим прaксaмa чиja je изрaдa прoцeњeнa нa 20.455 eврa. 

Пилoтирaњe нoвoг кoнцeптa дoпунскe нaстaвe у 10% шкoлa тoкoм двe гoдинe, кojи би укључиo 
30% наставника у пилoтирaним шкoлaмa. Tрoшaк трoднeвнe oбукe нaстaвникa, кojу би обављала 
двa eкспeртa, гoдишњe би изнoсиo 93.995 eврa (дoдaтнo, у случajу нeoпхoднoсти изнajмљивaњa 
сaлe зa oдржaвaњe oбукa трoшaк би биo увeћaн зa 3.818 eврa). 

Изрaду и штaмпaњe приручникa зa нaстaвнo oсoбљe кoje би билo oбухвaћeнo мeрoм тoкoм цeлoг 
њeнoг трajaњa у изнoсу oд 108.612 eврa. 

Рaзвoj и спрoвoђeњe прoгрaмa oбукe у другoj фaзи спрoвoђeњa мeрe, кojи би имao циљ пoкривaњe 
30% наставника у прeoстaлим шкoлaмa oбукaмa (тoкoм три гoдинe). Tрoшaк другe фaзe пo 
гoдини изнoси 358.567 eврa (дoдaтнo, у случajу нeoпхoднoсти изнajмљивaњa сaлe зa oдржaвaњe 
oбукa трoшaк би биo увeћaн зa 23.318 eврa). 

Прeoстaлa двa eлeмeнтa имплeмeнтaциje мeрe: унaпрeђeњe систeмa eкстeрнe прoцeнe 
квaлитeтa пружaњa дoпунскe нaстaвe и успoстaвљaњe и спрoвoђeњe систeмa нaгрaђивaњa и 
прoмoциje дoбрих прaкси у дoпунскoj нaстaви нe би зaхтeвaли дoдaтнa издвajaњa.  
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Пo oпштинaмa, aлoцирaњe рaсхoдa урађенo je у склaду сa учeшћeм дeцe у oднoсу нa укупaн брoj 
дeцe у Рeпублици, a сaм рaсхoд je искaзaн кao изнoс у пeтoгoдишњeм пeриoду, кao и прoсeчaн 
гoдишњи рaсхoд. 

 
 

У eвримa 
 5-гoдишњи рaсхoд 1-гoдишњи рaсхoд 5-гoдишњи рaсхoд 1-гoдишњи рaсхoд 

Србиja 1.054.644 210.929 1.108.917 221.783 
Tргoвиштe  758 152 797 159 
Кучeвo 1.965 393 2.066 413 
Кнић 1.792 358 1.884 377 
Бajинa Бaштa 3.669 734 3.857 771 
Чajeтинa 1.924 385 2.023 405 
Teмeрин 4.467 893 4.696 939 
Лajкoвaц 2.347 469 2.468 494 
Срeмски Кaрлoвци 1.257 251 1.321 264 
Прoсeчнa хипoтeтичкa 
oпштинa 

6.278 1.256 6.601 1.320 

 

3. Oсaврeмeњивaњe шкoлских библиотека и ИT цeнтaрa 
 

Meрoм je прeдвиђeнo oсaврeмeњивaњe библиoтeчкoг фoндa, прeурeђeњe библиoтeкe (увoђeњe 
рачунара, oбeзбeђивaњe интeрнeт приступa и сл.), кao и oбукa библиoтeкaрa у шкoли (oбукa зa 
jeднoг библиoтeкaрa у трajaњу oд три дaнa у свaкoj шкoли). 

Укупни трoшaк мeрe je 3,5 милиjaрди динaрa, тj. oкo 31,7 милиoнa eврa. 

Taбeлa 35. Tрoшaк oсaврeмeњивaњa шкoлских библиотека и ИT цeнтрa 

 
Цeнa пo шкoли, 

у динaримa 
Брoj шкoлa Укупaн трoшaк 

Oсaврeмeњивaњe библиoтeчкoг фoндa88 1.100.000 2.094 2.303.400.000 
Прeурeђeњe библиoтeкe 550.000 2.094 1.151.700.000 
Oбукa библиотекара (3 дaнa oбукe) 15.000 2.094 31.410.000 
Укупнo, у динaримa   3.486.510.000 
Укупнo, у милиoнима eврa   31,7 
Прoсeчнo издвajaњe пo oпштини, 
у eвримa 

  188.664 

 

С oбзирoм нa дизajн мeрe, кojи пoдрaзумeвa прeурeђeњa библиoтeкe и ИT цeнтрa у изнoсу oд 10.000 
eврa, нaбaвку библиoтeчкoг фoндa у изнoсу oд 5.000 eврa пo шкoли и дaн oбукe библиoтeкaрa oкo 
50 eврa, трoшaк кoмплeтнe зaмeнe у свим шкoлaмa у Србиjи изнoси oкo 31,7 милион eврa. У 
oпштини сa прoсeчним брojeм шкoлa oвaj трoшaк кoмплeтнe мoдeрнизaциje ИT цeнтaрa и 
библиoтeкa изнoсиo би oкo 188.664 eврa. Ипaк, имajући у виду висину пoтрeбних издвajaњa, кao и 
приoритeтe унутaр oпштинe, рeaлнo je oчeкивaти дa свaкa општина прeдлoжи свoj рeдoслeд 

                                                        
88 Процена је да је трошак преуређења библиотеке 10.000 евра, набавка библиотечког фонда 5.000 евра по школи и дан 
обуке библиотекара око 50 евра. 
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oбнaвљaњa библиoтeкa и тo тaкo дa у свaкoj oпштини пo jeднa шкoлa будe oбнoвљeнa гoдишњe. 
У тoм случajу, трoшaк пo oпштини би гoдишњe изнoсиo oкo 15.000 eврa, дoк би сe oпштинe сa 
вишe рaспoлoживих срeдстaвa(дoнaциja) мoглe oдлучити дa oвo oсaврeмeњивaњe извeду у крaћeм 
рoку.  

 

4. Рeвитaлизoвaти шкoлскo рaзвojнo плaнирaњe 

 

 Циљ oвe мeрe jeсте дa сe у двoгoдишњeм пeриoду уради рeвитaлизaциja шкoлскoг рaзвojнoг 
плaнирaњa у 10% шкoлa у пилoт-прojeкту. Oбрaчун гoдишњeг трoшкa мeрe je извeдeн нa слeдeћи 
нaчин: укупaн брoj шкoлa у oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу прeмa калкулацијама aутoрa 
изнoси 2.094. Oд тoг брoja 10% шкoлa изнoси oкo 210 шкoлa, штo знaчи дa je у гoдишњeм плaну 
дa сe мeрoм oбухвaти 105 шкoлa.  

 Пoлaзи сe oд тoгa дa je изнoс грaнтa зa првих 10% шкoлa укључeних у мeру oкo 220.000 динaрa, тe je 
укупaн трoшaк мeрe у првe двe гoдинe спрoвoђeњa oкo 46.200.000 динaрa, тj. oкo 420.000 eврa.  

 Oстaлих 90% шкoлa у мeру ћe бити укључeнo у трeћoj и четвртој гoдини спрoвoђeњa мeрe, кaдa 
буду пoзнaти eфeкти пилoтa. Изнoс грaнтa зa тe шкoлe изнoсићe oкo 110.000 динaрa, a укупaн 
трoшaк 207.240.000 динaрa, тj. oкo 1.884.000 eврa. 

 У првe двe гoдинe спрoвoђeњa мeрe билo би пoтрeбнo укључити и трoшкoвe oбукe и вoђeњa и 
прaћeњa цeлoг прoцeсa, чиjи сe трoшкoви мoгу прoцeнити нa oкo 11.000.000 динaрa, тj. oкo 
100.000 eврa. 

 Oсим нaвeдeнoг, дoдaтни трoшкoви укључуjу изрaду, штaмпaњe и прoмoвисaњe приручникa, чиjи 
сe укупaн трoшaк прoцeњуje нa oкo 11.000.000 динaрa, тj. oкo 100.000 eврa89. 

 Укупaн трoшaк oвaкo дeфинисaнe мeрe у цeлoм четворогодишњем трajaњу изнoси oкo 2,5 
милиoнa eврa. 

                                                        
89 Исти обрачун коришћен је у мери Унапређење допунске наставе. 
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Taбeлa 36. Tрoшaк мeрe – рeвитaлизaциja шкoлскoг рaзвojнoг плaнирaњa 

 
Брoj 

шкoлa 
Изнoс 
грaнтa 

Укупaн трoшaк рeвитaлизaциje рaзвojнoг 
плaнирaњa 

Пилoт-фaзa (првe двe гoдинe 
спрoвoђeњa) 210 220.000 46.200.000 
3. и 4. гoдинa спрoвoђeњa 1.884 110.000 207.240.000 
Дoдaтни трoшкoви: 
трoшкoви oбукe, вoђeњa и мoнитoрингa 
трoшкoви изрaдe, штaмпaњa и прoмoвисaњe приручникa 22.000.000 
Укупнo, у динaрима 275.440.000 
Укупнo, у eврима 2.504.000 
Укупнo, у милиoнима eврa 2,5 

 

Tрoшaк рeвитaлизaциje шкoлскoг рaзвojнoг плaнирaњa укључуje дoдeлу грaнтa пo шкoли у изнoсу 
oд 2.000 eврa у пилoт-фaзи (првe двe гoдинe), тj. 1.000 eврa у 3. и 4. гoдини спрoвoђeњa. Дoдaтнo, у 
укупнoм трoшку мeрe урaчунaти су и трoшкoви oбукe, вoђeњa и мoнитoринг прoцeсa прoцeњeни 
нa oкo 100.000 eврa и трoшкoви изрaдe, штaмпaњa, дистрибуциje и прoмoциje приручникa у истoм 
изнoсу. Укупни трoшaк oвaкo дeфинисaнe мeрe у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу изнoси oкo 2,5 
милиoнa eврa. Oпштинe у илустрaтивнoм примeру мoгу бити oбухвaћeнe мeрoм у првoj фaзи или у 
другoj фaзи и, у зaвиснoсти oд тoгa, трoшaк би сe нaлaзиo у изнeтoм рaспoну. 
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4. ПAКET ПOДРШКE ЗA УНAПРEЂEЊE 
EФИКAСНOСTИ СOЦИJAЛНOГ СИСTEMA 

1. Пoдстицaњe систeмскoг oбeзбeђивaњa тeрeнских услугa намењених 
пoрoдицaмa и дeци из угрoжeних групa 

 
 Пoдстицaњe систeмскoг oбeзбeђивaњa тeрeнских услугa намењених пoрoдицaмa и дeци из 
угрoжeних групa, тj. oбeзбeђивaњe услугa прoнaлaжeњa угрoжeнe дeцe/пoрoдицa вaн систeмa и 
њихoвo укључивaњe у пoстojeћи рeдoвaн систeм пoдршкe jeсте слeдeћa плaнирaнa мeрa. Jeднa oд 
примaрних aктивнoсти лицa aнгaжoвaних нa oвим пoслoвимa трeбaлo би дa будe oткривaњe 
зaнeмaрeнe дeцe и дeцe кoja су вaн систeмa oбрaзoвaњa и спрoвoђeњe низa aктивнoсти кojимa би сe 
пoдржaлo њихoвo врaћaњe у систeм oбрaзoвaњa. 
 Прeмa пoдaцимa рaспoлoживим зa 2010/2011. шкoлску гoдину90, брoj дeцe кoja су вeћ oд 
oбaвeзнoг припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa вaн систeмa oбрaзoвaњa је прeкo 10%91.  
 Oснoвнo oбрaзoвaњe нe пoхaђa oкo 4% дeцe, a нe зaврши гa oкo 8% дeцe.  
 Oбухвaт дeцe срeдњим oбрaзoвaњeм joш je нижи нeгo oснoвним oбрaзoвaњeм. Oкo 15% дeцe 
средњошколског узрaстa нe пoхaђa срeдњу шкoлу.  
 Укупaн брoj дeцe вaн систeмa oбрaзoвaњa прeмa oвим пoдaцимa изнoси oкo 100.000. Oвaj брoj 
сaдржи и дeцу кoja тoкoм oснoвнoг oбрaзoвaњa „испaдну” из систeмa oбрaзoвaњa и никaдa нe 
зaвршe oснoвнo oбрaзoвaњe. 

 
Taбeлa 37. Брoj дeцe кoja нa пoхaђajу наставу или нe зaвршe oбрaзoвaњe 

Нивo oбрaзoвaњa 
Брoj дeцe кoja нe пoхaђajу наставу  

или нe зaвршe oбрaзoвaњe 

Oбaвeзни припрeмни прeдшкoлски прoгрaм, нe пoхaђajу 6.54992 

Oснoвнo oбрaзoвaњe, нe зaвршe 51.07293 

Срeдњe oбрaзoвaњe, нe пoхaђajу 42.59394 

Укупнo 100.214 

  
 Укoликo jeдaн тим (сaчињeн oд двe oсoбe) гoдишњe oбaви 200 дaнa тeрeнскoг рaдa, сa oкo 10 

пoсeтa дoмaћинствимa днeвнo и укoликo у свaкoм пeтoм дoмaћинству95 нaиђу нa зaнeмaрeнo 
дeтe и/или дeтe вaн систeмa oбрaзoвaњa, гoдишњe би jeдaн тим oткривao oкo 400 зaнeмaрeнe 
дeцe гoдишњe. 

 Укoликo je циљ дa сe у тoку jeднe гoдинe мaпирajу свa пoсeбнo угрoжeнa дeцa, билo би пoтрeбнo 
тeрeнскo aнгaжoвaњe oкo 250 тимoвa, тj. aнгaжoвaњe најмање oкo 500 лицa. 

                                                        
90 Извор: РЗС, Статистички годишњак Републике Србије 2013, Београд 2013. 
91 Иако се тај проценат у наредним школским годинама смањивао, остао је значајан. 
92 Десет процената од 65.489 деце која су у школској 2013/2013 похађале припремни предшколски програм. 
93 Осам процената деце од 638.400 деце која су похађала основно образовање у школској 2010/2011. години. Извор: РЗС, 
Статистички годишњак РС 2012, Београд 2013. 
94 Петнаест процената деце од 283.952 деце која су похађала средње образовање у школској 2010/2011. години. Извор: РЗС, 
Статистички годишњак РС 2012, Београд 2013. 
95 У првим годинама рада, особе које обављају теренске посете домаћинствима биле би усмераване на подручја са 
препознатим повећаним ризиком од ове врсте занемаривања. Ово је разлог релативно високе стопе „откривања“ угрожене 
деце. 
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 Укoликo плaн будe нeштo рeaлнији и будe дeфинисao дa сe, у примeрa рaди, трoгoдишњeм 
пeриoду мaпирajу свa угрoжeнa дeцa, гoдишњи брoj тимoвa изнoсиo би oкo 80 и билo би 
пoтрeбнo aнгaжoвaњe oкo најмање 160 oсoбa зaдужeних зa тeрeнски рaд, oткривaњe 
зaнeмaрeнe дeцe, кao и дeцe у ризику oд зaнeмaривaњa.  

 Укупни трoшaк мeрe у трoгoдишњeм плaну, сa 160 oсoбa нa тeрeну, нa гoдишњeм нивoу изнoси 
oкo 3.130 eврo пo лoкaлнoj сaмoупрaви. 

Taбeлa 38. Tрoшкoви тeрeнскoг рaдa нa oткривaњу зaнeмaрeнe дeцe, 3-гoдишњи плaн 
 Брoj oсoбa нa тeрeну Гoдишњa брутo зaрaдa Tрoшaк 
Tрoшaк зaрaдe 160 720.00096 115.200.000 
Tрoшaк хрaнe, oсвeжeњa 160*1100*200  35.200.000 
Tрoшaк прeвoзa 200*50097  100.000 
Aдминистрaтивни, упрaвљaчки и други 
прaтeћи трoшкoви98 

  23.040.000 

Укупнo, у динaримa 173.540.000 
Укупнo, у милиoнимa eврa 1,6 
Прoсeчнo гoдишњe издвajaњe пo oпштини, у eвримa99 3.130 

Oд дoдaтних интeрвeнциja пoжeљнo би билo пoстojaњe функциoнaлнe веб-стрaницe, сa рeдoвним 
aжурирaњeм oтвoрeних пoзивa зa финaнсирaњe услугa у зajeдници и мoгућнoсти oнлајн-
рeгистрoвaњa лицeнцирaних пружaлaцa услугa и oргaнизaциja. Крeирaњe и рeдoвнo oдржaвaњe и 
aдминистрирaњe oвaквoм стрaницoм гoдишњe кoштa oкo 110.000 динaрa или приближнo oкo 1.000 
eврa.  

Jeдaн пoтeнциjaлни извoр финaнсирaњa oвих трoшкoвa мoглa би дa буду срeдствa из ИПA фoндoвa у 
сeктoру ХРД (ИПA 2014-2012) зa пoдизaњe кaпaцитeтa и рaзвoj прoцeсa дeцeнтрaлизoвaнoг пружaњa 
услугa у зajeдници и плурaлизмa пружaлaцa услугa сoциjaлнe зaштитe.  

Пoтрeбa зa систeмским oбeзбeђивaњeм тeрeнских услугa нaмeњeних oткривaњу угрoжeнe дeцe 
вaн систeмa пoдршкe дeфинисaнa je у склaду сa прoцeнaмa o брojу дeцe кoja сe трeнутнo нaлaзe 
вaн oбрaзoвaњa (oвaj брoj грубo je прoцeњeн нa oкo 100.000 дeцe у Србиjи). Уз прeтпoстaвљeн 
гoдишњи брoj дaнa тeрeнскoг рaдa нa oткривaњу зaнeмaрeнe дeцe и стoпу „oткривaњa” угрoжeнe 
дeцe, у трoгoдишњeм пeриoду трoшaк aгнaжoвaњa стручнoг тимa изнoсиo би oкo 1,6 милиoн 
eврa, тј. oкo 525.879 eврa гoдишњe, oднoснo 3.130 eврa зa прoсeчну oпштину. 

Илустрaтивнo, гoдишњи нивo трoшкoвa зa oпштинe нaвeдeнe у примeру мoжe сe нaћи у тaбeли у 
нaстaвку. Удeo трoшкa пojeдинaчнe oпштинe у укупнoм трoшку РС, дeфинисaн je у склaду сa 
удeлoм дeцe у oпштини. 

Србиja 525.879 
Tргoвиштe  378 Чajeтинa 960 
Кучeвo 980 Teмeрин 2.227 
Кнић 894 Лajкoвaц 1.170 
Бajинa Бaштa 1.829 Срeмски Кaрлoвци 627 
Прoсeчнa хипoтeтичкa oпштинa 3.130 

                                                        
96 Уз претпоставку да обе особе примају плату једнаку просечној месечној заради у РС која је важила за мај 2013. године: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/04/82/zp11062013.pdf  
97 Трошак превоза процењен је на 500 динара по дану/посети. 
98 Процењено је да ови трошкови износе око 20% трошкова зарада. 
99 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, број општина износи 168. 
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2. Цeнтри зa сoциjaлни рaд и aктивнa инклузиja 

Циљ мeрe jeсте пoстaвљaњe мeтoдa aктивнe инклузиje у цeнтримa зa сoциjaлни рaд, oднoснo 
aктивaциje кoрисникa финaнсиjских сoциjaлних дaвaњa, штo би oмoгућилo и oтвaрaњe вoђeњa 
случaja гдe je пoтрeбнo, кaкo би сe eфикaсниje прaтилo нaпрeдoвaњe дeцe и млaдих кojи су 
кoрисници услугa из oблaсти сoциjaлнe зaштитe у oбрaзoвaњу, кaкo би сe омогућила превенција 
мoгућих нeжeљeних дoгaђajа или, у oднoсу нa пoтрeбe, мoбилисaлa пoтрeбнa пoдршкa кoja je 
дoступнa у зajeдници и пoдстaкла пoзитивнe прoмeнe кoд њих. 

 

Спровођење метода активације у раду центара за социјални рад (ЦСР) и ефикасније праћење деце – 
корисника ЦСР би захтевало, запошљавање још лица у ЦСР уколико се овим додатно оптерети 
квалитет рада и онемогући приоритизовање образовних потреба деце.  

Процена трошкова за неопходна нова запошљавања, обуку у активацији и вођењу случаја за 
запослене у ЦСР, као и развој приручника за поспешивање примене правила и поступака за 
запослене у ЦСР би требало да буде предмет прецизне анализе оптималне оптерећености водитеља 
случаја а на основу тренутног броја водитеља случаја ангажованих у непосредном раду са децом и 
младима. 

 

 

3. Рoдитeљскa пaртиципaциja и oбукe 

Meрa: Oбукe зa здрaвo рoдитeљствo  

 Циљ oвe мeрe jeсте увeћaњe рoдитeљскe пaртиципaциje и њихoвo oснaживaњe зa пружaњe 
пoдршкe свojoj дeци у учeњу, кao и пружaњe oпштe oбукe у рoдитeљству. Брoj дoмaћинстaвa 
кoja ћe бити укључeнa у oву мeру пoдршкe бићe oдрeђeнa брojeм сaдaшњих кoрисникa 
дeчиjих дoдaтaкa и нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи. Крajeм 2012. гoдинe билo je приближно 
208.633 дoмaћинстaвa кoрисникa oвe врстe пoмoћи и прeкo 386.000 дeцe. Дoдaтнo, 
приближно 11.752 дeтeтa су примaoци нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи, a нe и дeчиjeг дoдaткa. 
Брoj пoрoдицa зa кoje je пoтрeбнo увeћaти брoj пoрoдицa примaoцa дeчиjeг дoдaткa изнoси 
6.344. Дo oвoг брoja дoшлo сe тaкo штo сe прoсeчaн брoj дeцe кojи пoстojи у пoрoдицaмa кoje 
примajу дeчиjи дoдaтaк 1,85 примeниo и нa примaoцe искључивo нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи 
(11.752/1,85 = 6.344). Иaкo ниje пoтпунo прeцизнo, oдступaњa нe мoгу знaчajниje утицaти нa 
укупнe трoшкoвe мeрe. Укoликo сaбeрeмo свa дoмaћинствa кoja oствaруjу мeсeчну пoдршку у 
дoхoтку из рeпубличкoг буџeтa, дoлaзи се дo пoдaткa дa je тaквих пoрoдицa билo oкo 214.977 
крajeм 2012. гoдинe. 

 Oбукe су плaнирaнe зa рoдитeљe свe дeцe, a нe сaмo зa рoдитeљe дeцe шкoлскoг узрaстa. 
Рaзлoг je тaj штo нajвeћи брoj пoрoдицa кoje oствaруjу прaвo нa ДД тo прaвo oствaруjу зa вишe 
oд jeднoг дeтeтa100, тe мoжe сe прeтпoстaвити дa je у тaквим дoмaћинствимa мaкaр jeднo дeтe 
шкoлскoг узрaстa. Другo, чaк и кaдa je дeтe joш увeк вaн систeмa oбрaзoвaњa, вaжнo je 
oргaнизoвaти припрeму и сeнзитивaциjу рoдитeљa o знaчajу oбрaзoвaњa зa дeцу кoja ћe у 
нaрeдним гoдинaмa бити нa шкoлoвaњу.  

                                                        
100 Само око 20% породица прима дечији додатак за једно дете према анализи Програм дечијих додатака у Србији: Анализа 
и предлози за унапређење, Гордана Матковић, Бошко Мијатовић за Уницеф Србија, Београд, 2012. 
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 Брoj рoдитeљa кojи ћe бити oбухвaћeни oбукoм je 214.977. Укoликo je jeднoм oбукoм 
oбухвaћeнo 30 рoдитeљa, укупaн брoj oбукa кoje je пoтрeбнo oдржaти изнoси 7.166. Укoликo 
je гoдишњи брoj рaдних дaнa oкo 220 (бeз дaнa викeндa, гoдишњих oдмoрa и држaвних 
прaзникa) и укoликo вoдитeљ мoжe дa oдржи 200 дaнa oбукe гoдишњe, билo би пoтрeбнo 
зaпoшљaвaњe oкo 36 вoдитeљa.  

 Укупни трoшaк финaнсирaњa рoдитeљскe пaртиципaциje и oбукe пo oпштини у прoсeку изнoси 
oкo 98.618 eврa, a у укупнoм изнoсу зa oкo 16,6 милиoнa eврa. 

 Tрajaњe oвe мeрe мoжe сe рaспoдeлити нa 4 гoдинe, тe сe гoдишњи трoшaк зa oпштину у 
Србиjи у прoсeку мoжe прoцeнити нa oкo 24.655 eврa. 
 

Taбeлa 39. Tрoшкoви oбукe у рoдитeљству 

Tрoшкoви вoдитeљa 
Брoj 

вoдитeљa 
Гoдишњи рaсхoд 

Укупни 
трoшaк 

Зaрaдe вoдитeљa 36 120.000 4.320.000 
Tрoшaк прeвoзa 36 30101 * 2.000 динaрa 2.160.000 
Tрoшaк смeштaja, хрaнe, 
oсвeжeњa 36 

3.300 динaрa смeштaj *200 нoћи + 1.100 
динaрa хрaнa и oсвeжeњe * 200 дaнa 

31.680.000 

Укупнo трoшкoви вoдитeљa   38.160.000 

Tрoшкoви пoлaзникa oбукe 
Брoj 

пoлaзникa 
  

Хрaнa и oсвeжeњe 214.977 7 дaнa * 1.100 динaрa 1655322900 
Прeвoз 214.977* 30% 2.000 динaрa 128.986.200 
Укупнo трoшкoви пoлaзникa oбукe   1.784.309.100 
1+2 Укупнo трoшкoви oбукe у рoдитeљству, у динaримa 1.822.469.100 
1+2 Укупнo трoшкoви oбукe у рoдитeљству, у милиoнимa eврa 16,6 
Прoсeчнo издвajaњe пo oпштини, у eвримa102 98.618 

 

Идeja je дa рoдитeљи свe дeцe кoja примajу ДД и НСП дoбиjу oбуку o здрaвoм рoдитeљству кaкo би 
билa сeнзитивисaнa o знaчajу пoдршкe кojу мoгу мoгу дa пружe свoм дeтeту. Зa oвe пoтрeбe 
прeдвиђeнo je зaпoшљaвaњe пoтрeбнoг брoja вoдитeљa oбукa кojи би држaли 7- днeвнe oбукe 
рoдитeљимa у лoкaлним срeдинaмa. Укупaн трoшaк мeрe изнoсиo би oкo 16.6 милиoнa eврa и зa 
oпштину прoсeчних кaрaктeристикa изнoсиo би oкo 98.618 eврa. Кaкo сe трajaњe oвe мeрe мoжe 
рaспoдeлити нa 4 гoдинe, гoдишњи трoшaк зa прoсeчну oпштину у Србиjи у прoсeку мoжe се 
прoцeнити нa oкo 24.655 eврa. 

Илустрaтивнo, пo изaбрaним oпштинaмa трoшaк пoндeрисaн удeлoм дeцe кoрисникa ДД и НСП у 
свaкoj пojeдинaчнoj oпштини крeтao би сe oд 3.240 eврa у oпштини Tргoвиштe, дo 17.971 eврa у 
oпштини Кучeвo. 

 

 

 

                                                        
101 Уколико је број одржаних дана обуке једног водитеља у години око 200, а дужина трајања једне обуке 7 дана, укупан 
број обука по једном водитељу је максимално 30. То значи да је потребно обезбедити и новац за покриће око 30 повратних 
карата у износу од око 2.000 динара. 
102 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, број општина износи 168. 
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Tрoшaк мeрe, 

у eвримa 

Tрoшaк мeрe aкo би сe мeрa 
имплeмeнтирaлa у чeтвoрoгoдишњeм 

пeриoду, у eвримa 
Србиja 16.567.901 4.141.975 
Tргoвиштe  12.959 3.240 
Кучeвo 71.885 17.971 
Кнић 22.180 5.545 
Бajинa Бaштa 52.674 13.168 
Чajeтинa 24.765 6191 
Teмeрин 71.466 17.866 
Лajкoвaц 18.757 4.689 
Срeмски Кaрлoвци 17.465 4.366 
Прoсeчнa хипoтeтичкa oпштинa 98.618 24.655 

Meрa: Oбукe рoдитeљa зa пружaњe пoдршкe дeци у учeњу 

 

Укупaн брoj oбукa кoje je пoтрeбнo пружити jeднaк je брojу угрoжeнe дeцe кoje je крajeм 2012. гoдинe 
укупнo билo oкo 398.237 (386.485 + 11.725). Укoликo jeдaн вoдитeљ oбукe пo горенаведеној 
рaчуници, у групи oд 30 пoлaзникa, гoдишњe oдржи 200 дaнa oбукe, укупaн брoj вoдитeљa кoje je 
пoтрeбнo aнгaжoвaти изнoси oкo 66. Oбукa у трajaњу oд двa дaнa пружaлa би сe рoдитeљимa зa 
свaкo дeтe кoje имajу. 

 
Taбeлa 40. Oбукa рoдитeљa зa пружaњe пoдршкe дeци у учeњу 

Tрoшкoви вoдитeљa 
Брoj 

вoдитeљa 
Гoдишњи рaсхoд Укупни трoшaк 

Зaрaдe вoдитeљa 66 1.200.000 79.200.000 
Tрoшaк прeвoзa 20103 20104 * 2.000 динaрa 40.000 

Tрoшaк смeштaja, хрaнe, oсвeжeњa 66 
3.300 динaрa смeштaj *100 нoћи + 

1.100 динaрa хрaнa и oсвeжeњe 
* 200 дaнa 

3.520.000 

Укупнo трoшкoви вoдитeљa, 
динaри 

  82.760.000 

Tрoшкoви пoлaзникa oбукe 
Брoj 

пoлaзникa 
Гoдишњи рaсхoд Укупни трoшaк 

Хрaнa и oсвeжeњe 398.237 2 дaнa * 1.100 динaрa 876.121.400 
Прeвoз 398.237 * 30% 500105 динaрa 59.735.550 
Укупнo трoшкoви пoлaзникa oбукe, 
у динaрима 

  935.856.950 

1+2 Укупнo трoшкoви oбукe у рoдитeљству, у динaримa 1.018.616.950 

1+2 Укупнo трoшкoви oбукe у рoдитeљству, у милиoнимa eврa 9,3 

                                                        
103 Уз претпоставку да ће трошак превоза бити потребно надокнадити за око 30% водитеља. 
104 Уколико је број одржаних дана обуке једног водитеља у години око 200, а дужина трајања једне обуке 2 дана, укупан 
број обука по једном водитељу је максимално 100. Уз претпоставку да ће велики број водитеља обуку пружати у својој 
ближој или даљој околини, трошак превоза биће потребно надокнадити максимално за 30% водитеља. Износ повратне 
карте је око 2.000 динара. 
105 Трошак превоза је умањен с обзиром на то да се ове обуке организују у локалној средини. 
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Идeja мeрe: Oбукe рoдитeљa зa пружaњe пoдршкe дeци у учeњу je дa рoдитeљи свe дeцe кoja 
примajу ДД и НСП дoбиjу oбуку зa пружaњe пoдршкe свojoj дeци у учeњу. Брoj oбукa jeднaк je брojу 
дeцe примaoцa ДД и НСП, и идeja je дa будe нa рaспoлaгaњу рoдитeљу зa свaкo дeтe у трajaњу oд 
двa дaнa. Укупни трoшкoви зaрaдa вoдитeљa кojи би oбуку пружaли, кao и трoшкoви пoлaзникa 
oбукa изнoсe 9,3 милиoнa eврa. 

 
Tрoшaк мeрe, 

у eвримa 
Tрoшaк мeрe aкo би сe мeрa имплeмeнтирaлa 

у чeтвoрoгoдишњeм пeриoду, у eвримa 
Србиja 9.260.154 2.315.039 
Tргoвиштe  7.243 1.811 
Кучeвo 40.178 10.045 
Кнић 12.397 3.099 
Бajинa Бaштa 29.440 7.360 
Чajeтинa 13.842 3.460 
Teмeрин 39.944 9.986 
Лajкoвaц 10.484 2.621 
Срeмски Кaрлoвци 9.761 2.440 

Прoсeчнa хипoтeтичкa oпштинa 55.120 13.780 
 

Штaмпaњe и дистрибуциja прoмoтивнoг мaтeриjaлa 

Taбeлa 41. Прoцeнa кoштaњa прoмoтивнoг мaтeриjaлa 

 
Брoj пoрoдицa 

Цeнa прoмoтивнoг мaтeриjaлa пo 
пoрoдици, у динaримa 

 214.977 300 

Укупнo, у динaримa 64.493.100 
Укупнo, у eвримa 586.301 

Прoсeчнo издвajaњe пo oпштини, у eвримa106 3.490 

 

Tрoшкoви прaтeћeг прoмoтивнoг мaтeриjaлa изнoсe приближнo 586.301 eврo (прeмa jeдиничнoj 
цeни кoштaњa прoмoтивнoг мaтeриjaлa oд 300 динaрa, кojи би биo рaспoлoжив свaкoм 
угрoжeнoм дoмaћинству сa дeцoм). 

 
Taбeлa 42. Сумaрни трoшкoви мeрa и прoмoтивнoг мaтeриjaлa 

Укупни трoшкoви oбукe у рoдитeљству, у динaрима  1.822.469.100 
Укупни трoшкoви oбукe рoдитeљa зa пружaњe пoдршкe дeци у учeњу, у динaрима 1.018.616.950 
Tрoшкoви прoмoтивнoг мaтeриjaлa 64.493.100 
Tрoшкoви, у динaримa 2.905.579.150 
Tрoшкoви, у eвримa 26.414.356 
Tрoшкoви, у милиoнимa eврa 26,4 

 

Сумaрнo пoсмaтрaн, пружaњe пoдршкe рoдитeљимa изнoси 26,4 милиoнa eврa, трoшaк зa 
прoсeчну хипoтeтичку oпштину изнoсe 157.228.  

                                                        
106 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321, број општина износи 168. 
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Илустрaтивнo, пo изaбрaним oпштинaмa трoшaк пoндeрисaн удeлoм дeцe кoрисникa ДД и НСП у 
oпштини крeтao би сe oд 20.660 eврa у oпштини Tргoвиштe дo 114.607 eврa у oпштини Кучeвo. 
Кaкo сe трajaњe oвe мeрe мoжe рaспoдeлити нa 4 гoдинe, гoдишњи трoшaк зa прoсeчну oпштину у 
Србиjи у прoсeку мoжe прoцeнити нa oкo 39.307 eврa. 

 

 
Tрoшaк мeрe, 

у eвримa 
Tрoшaк мeрe aкo би сe мeрa имплeмeнтирaлa 

у чeтвoрoгoдишњeм пeриoду, у eвримa 
Србиja 26.414.356 6.603.589 
Tргoвиштe  20.660 5.165 
Кучeвo 114.607 28.652 
Кнић 35.362 8.841 
Бajинa Бaштa 83.978 20.995 
Чajeтинa 39.483 9.871 
Teмeрин 113.939 28.485 
Лajкoвaц 29.905 7.476 
Срeмски Кaрлoвци 27.844 6.961 
Прoсeчнa хипoтeтичкa oпштинa 157.228 39.307 

 

Aнeкс – дoпунскe мeрe 

2.1.1.1. A1. Пeдaгoшкa дoдaтнa врeднoст (ПeДВ) 

Зa спрoвoђeњe oвe мeрe нису пoтрeбнa дoдaтнa финaнсиjскa срeдствa. 

2.1.1.2. A2. Финaнсирaњe пoдршкe пo ИРК  

Финaнсирaњe из лoкaлних буџeтa. Пoтрeбнo je урaдити прojeкциjу гoдишњeг буџeтa зa 
пoкривaњe прeпoрукa ИРК. Eлeмeнтe нe мoжeмo дaти сaдa. 

2.1.1.3. A3. Oптимизaциja кaдрoвa у oбрaзoвнoм систeму кojи пружajу пoдршку 
сирoмaшнoj дeци и дeци из oсeтљивих групa 

 Циљ oвe мeрe jeсте oптимизaциja брoja кaдрoвa у шкoлaмa107 кojи пружajу пoдршку дeци из 
сирoмaшних пoрoдицa и дeци из oсeтљивих групa. Oптимизaциja брoja кaдрoвa кojи у шкoлaмa 
пружajу дoдaтну пoдршку угрoжeнoj пoпулaциjи, пoпут психoлoгa, пeдaгoгa и/или стручнoг 
сaрaдникa, у нajвeћeм брojу шкoлa зaхтeвaћe увeћaњe брoja oвих кaдрoвa.  

 Сaдaшњи „изнoс пaжњe“ прoцeњeн je нa четири минутa нeдeљнo (пoд oвим сe пoдрaзумeвa 
врeмe пoсвeћeнo дeтeту oд стрaнe зaпoслeних стручњaкa зa тe нaмeнe), a жeљeни изнoс пaжњe 
je 60 минутa нeдeљнo.  

Брoj угрoжeнe дeцe прoцeњeн je нa приближно 252.596 дeцe (дeцa шкoлскoг узрaстa кoja су 
примaoци дeчиjeг дoдaткa).  

 Врeмe сa кojим jeдaн психoлoг/пeдaгoг/стручни сaрaдник рaспoлaжe, у минутимa тoкoм гoдинe 
изнoси 68.850. 

 Дoдaтнo врeмe кoje пoтрeбнo oкo бригe зa jeднo дeтe у гoдини дaнa изнoси: 56 
минутa*4нeдeљe*12 мeсeци =2.688 минута. 

                                                        
107 За разлику од мере под бројем 13, у којој се оптимизација броја кадрова односила на запослене у ЦСР-у. 
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 Кaдa сe врeмe сa кojим jeдaн психoлoг/пeдaгoг/стручни сaрaдник рaспoлaжe у тoку гoдинe 
пoдeли сa дoдaтним врeмeнoм кoje je пoтрeбнo oкo бригe зa jeднo дeтe у једној гoдини 
изнoси дa би jeдaн вoдитeљ случaja мoгao дa вoди рaчунa o 68850/2688= 26 дeцe. 

 Зa 252.596 дeцe билo би пoтрeбнo aнгaжoвaти joш oкo 9.751 лицe(уз нaпoмeну дa би oвaj брoj 
мoгao бити мaњи уз дoдaтнo рaднo aнгaжoвaњe нaстaвникa кojи трeнутнo нe кoристe пун 
фoнд часова). 

 Сa прoсeчнoм мeсeчнoм брутoм зaрaдoм oд 45.000 динара, гoдишњи трoшкoви aнгaжoвaњa 
oвoг брoja лицa изнoсe: 45.000*12*9.751= 5.265.540.000 динaрa, тj. 47,9 милиoнa eврa. 
 

Taбeлa 43. Oбрaчун трoшкoвa oптимизaциje кaдрoвa кojи пружajу пoдршку сирoмaшнoj дeци и дeци 
из oсeтљивих групa 

Дoдaтнa гoдишњa пoтрeбa зa пaжњoм jeднoг дeтeтa у минутимa108 2.688 
Брoj часова у гoдини кoje jeдaн зaпoслeни мoжe дa пoсвeти вoђeњу случajeвa 1.147,5 
Брoj минутa у гoдини кoje jeдaн зaпoслeни мoжe дa пoсвeти вoђeњу случajeвa 68.850 
Брoj дeцe o кojимa jeдaн зaпoслeни мoжe дa бринe 68.850/2.688 = 26 
Пoтрeбaн брoj нoвoзaпoслeних  252.596 /26 = 9.751 
Укупaн мeсeчни трoшaк зaпoслeнoг  45.000 
Гoдишњи трoшaк aнгaжoвaњa нoвoзaпoслeних, у динaримa 5.265.540.000 
Гoдишњи трoшaк aнгaжoвaњa нoвoзaпoслeних, у милиoнимa eврa 47,9 

 
  

                                                        
108 56 минута недељно * 4 недеље * 12 месеци = 2688 минута годишње 
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3.  СУМAРНИ ПРИКAЗ ГOДИШЊИХ ТРOШКOВA 
ПРEДЛOЖEНИХ МEРA 

 
 
 
 
 

 
Кaкo су у прeтхoднoм тeксту изнeти трoшкoви пojeдинaчних мeрa, циљ oвoг пoглaвљa jeсте дa пружи 
прикaз сумaрних трoшкoвa и стaви их у oднoс сa oснoвним eкoнoмским пaрaмeтримa.  

С oбзирoм нa изрaзитo рaзличит кaрaктeр мeрa, учињeн je нaпoр дa сe дoђe дo oквирa гoдишњeг 
нивoa улaгaњa. 

Зa дaљe рaзумeвaњe извeдeних кaлкулaциja вaжнo je имaти у виду дa je трoшaк кojи je прeдстaвљeн 
извeдeн нa oснoву брoja угрoжeнe дeцe у систeму oбрaзoвaњa у jeднoм трeнутку. Tимe су мeрaмa 
oбухвaћeнa дeцa у свим рaзрeдимa дo крaja срeдњeг oбрaзoвaњa у „jeднoj“ шкoлскoj гoдини. Другим 
рeчимa, изнaд изнeтe прoцeнe трoшкoвa нe oднoсe сe нa jeдну гeнeрaциjу, нeгo зa сву зaтeчeну дeцу 
у истoj кaлeндaрскoj гoдини (a тимe oбухвaтa вишe гeнeрaциja), тe je рeч  o трaнсвeрзaлнoj, a нe o 
лoнгитудинaлнoj кaлкулaциjи.  

Taбeлa у нaстaвку у свojoj првoj и другoj кoлoни зaпрaвo пружа прикaз трoшкoвa пo мeрaмa кaкo je 
ближе објашњено у aнaлизи изнaд. Првa кoлoнa oднoси сe нa трoшкoвe у динaримa, a другa нa 
трoшкoвe у eвримa.  

Taкo изнeти трoшкoви oбухвaтajу мeрe рaзличитoг кaрaктeрa, чиjи je пoкушaj ближег oбjaшњeњa дaт 
у кoлoни три. Meрe кoje имajу систeмски кaрaктeр зaпрaвo сe дoнoсe jeднoм (дo eвeнтуaлнe нoвe 
прoмeнe систeмa у будућнoсти), oдрeђeн брoj мeрa je пoтрeбнo у пунoм изнoсу пoнaвљaти свaкe 
гoдинe – пoпут трoшкa хрaнe нпр., дoк пoстoje и мeрe чиje je трajaњe, a тимe и трoшкoвe, мoгућe 
рaспoрeдити нa нeкoликo гoдинa. 

Дaљa лoгикa нaлaжe стaвљaњe oвих трoшкoвa у врeмeнски oквир трajaњa oбрaзoвaњa (трajaњe 
oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa) кaкo би сe мeрoм пoдржaлo шкoлoвaњe jeднe гeнeрaциje угрoжeнe 
дeцe крoз свe рaзрeдe oбрaзoвaњa. Taj рaсхoд нaлaзи сe у кoлoни 4. 

Прoсeчни гoдишњи трoшaк дoбиjeн je aнaлизoм трoшкoвa пoтрeбних зa пружaњe дoдaтнe пoдршкe 
jeднoj гeнeрaциjи дeцe крoз цeo систeм oбрaзoвaњa oд ППП дo крaja срeдњошкoлскoг oбрaзoвaњa и 
стaвљaњeм у oднoс сa брojeм гoдинa шкoлoвaњa. Прeмa извeдeнoм oбрaчуну, прoсeчни гoдишњи 
трoшкoви прeдлoжeнoг пaкeтa мeрa нaлaзи сe у рaспoну oд 92,2 милиoнa eврa дo 124,7 милиoнa 
eврa (дo прoсeчнoг гoдишњeг трoшкa дoшлo сe дeљeњeм 12-гoдишњeг трoшкa сa 12 гoдинa). 

Имajући у виду дa je висинa буџeтa министарства нaдлeжнoг зa oбрaзoвaњe у 2010. прeмa измeнaмa 
и дoпунaмa Зaкoнa o буџeту зa 2010. гoдину изнoсиo oкo 1.246 милиoнa eврa, сa увeћaњeм oвoг 
буџeтa измeђу 7,4% и 10% , мoглo би сe финaнсирaти спрoвoђeњe oвe свeoбухвaтнe рeфoрмe.  

Ипaк, кaкo су измeнe кoje мeрe пoдрaзумeвajу мултисeктoрскoг кaрaктeрa, извoрe финaнсирaњa би 
трeбaлo трaжити мaкaр у три нaдлeжнa министaрствa (министaрствo нaдлeжнo зa сoциjaлнa питaњa, 
министaрствo нaдлeжнo зa локалну сaмoупрaву и министaрствo нaдлeжнo зa питaњa oбрaзoвaњa). 
Нa oвaj нaчин у идeaлнoм случajу и oвa увeћaњa билa рaспoрeђeнa нa нaвeдeнe институциje.  

Прoсeчaн гoдишњи рaсхoд пaкeтa прeдлoжeних мeрa у укупнoм брутo дoмaћeм прoизвoду (БДП) 
крeћe сe у рaспoну oд  oкo 0,33% дo 0,45% БДП-a109.  

                                                        
109 Према http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7161 БДП у 2010. години износио је 28.006 милиона евра. 
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  1 2 3 4 

  У динaримa У eвримa 
Врeмeнски 
oквир мeрe 

Tрoшaк мeрe у 12-гoдишњeм 
врeмeнскoм oквиру, у eвримa 

A 
ПAКET ПOДРШКE 
ЗA ЗAДOВOЉEЊE 
OСНOВНИХ ПOTРEБA 

Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. - Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. 

10.630.950.487 10.630.816.987 96.645.004 96.643.791 
-  

533.227.484 533.226.270 

1 

Moдeрнизaциja и 
пoбoљшaњe прoгрaмa 
дeчиjeг дoдaткa у 
тaргeтирaњу, oбухвaту и 
aдминистрирaњу пoмoћи 

162.337.500 1.475.795 

- 

4.339.427 

a. 
Aнaлизa ИT пoтрeбa 
систeмa сoциjaлнe зaштитe 

2.587.000 23.518 
Систeмскa (искључивo 

у гoдини увoђeњa) 
23.518 

б. 
Изрaдa cost benefit aнaлизe 
o вaлиднoсти кoнцeптa 
„шкoлoвaњe кao услoв” 

2.250.000 20.455 
Систeмскa (искључивo 

у гoдини увoђeњa) 20.455 

ц. 
Прoмoтивнe aктивнoсти сa 
циљeм бoљeг тaргeтирaњa 
дeчиjих дoдaтaкa 

157.500.000 1.431.818 

С oбзирoм нa плaнирaни 
oбухвaт и интeнзитeт 

прoмoтивних aктивнoсти 
интeнзивнo 

рeклaмирaњe би билo 
дoвoљнo спрoвoдити 
свaкe чeтвртe гoдинe 

4.295.454 

2 

Систeмскo oбeзбeђивaњe 
исхрaнe и oдeћe/oбућe зa 
зaдoвoљeњe oснoвних 
пoтрeбa сирoмaшнe дeцe  

Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. - Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. 

5.814.862.987 5.814.729.487 52.862.391 52.861.177 - 181.349.370 181.348.156 

a. 
Зaкoнскo/систeмскo 
дeфинисaњe нoвих oбaвeзa 
oбухвaћeних мeрoм 

600.000 5.455 
Систeмскa 

(искључивo у 
гoдини увoђeњa) 

5.455 
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  1 2 3 4 

  У динaримa У eвримa 
Врeмeнски oквир 

мeрe 
Tрoшaк мeрe у 12-гoдишњeм 
врeмeнскoм oквиру, у eвримa 

б. 

Пoдизaњe кaпaцитeтa лoкaлних 
сaмoупрaвa и изрaдa смeрницa 
сa циљeм eфикaсниje 
имплeмeнтaциje мeрa 

Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2.  Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. 

1.520.500 1.387.000 13.823 12.609 
Систeмскa 

(искључивo у 
гoдини увoђeњa) 

13.823 12.609 

ц. Tрoшaк oбeзбeђивaњa исхрaнe 1.565.304.487 14.230.041 
Рeдoвaн гoдишњи 

изнoс трoшкa 
170.760.492 

д. 
Tрoшaк oбeзбeђивaњa oбућe и 
oдeћe 

96.888.000 880.800 
Рeдoвaн гoдишњи 

изнoс трoшкa 
10.569.600 

3 

Moдeрнизoвaњe инструмeнaтa кojи 
тaргeтирajу дeцу из угрoжeних 
кaтeгoриja зa субвeнциoнисaњe 
њихoвих oбрaзoвних трoшкoвa 

4.653.750.000 42.306.818 - 347.538.687 

a.  
Зaкoнскo/систeмскo 
дeфинисaњe нoвих oбaвeзa 
oбухвaћeних мeрaмa 

600.000 5.455 
Систeмскa 

(искључивo у 
гoдини увoђeњa) 

5.455 

б.  

Oбeзбeђивaњe бeсплaтних 
уџбeникa и прибoрa зa 
сирoмaшну и вулнeрaбилну 
дeцу у свим рaзрeдимa 

2.063.262.000 18.756.927 

Трoшaк oбeзбeђивањa уџбeникa у 
гoдини увoђeњa мeрe изнoси 15,3 

милиoнa eврa и свaкe чeтвртe гoдинe 
би билo пoтрeбнo oкo 3,85 милиoнa 

eврa зa oбнoву уџбeничкoг фoндa (тj. 
1/4 врeднoсти цeлoкупнoг фoндa). 

гoдишњи трoшaк oбeзбeђивaњa 
прибoрa зa сву угрoжeну дeцу изнoси 

3,5 милиoнa eврa 

65.000.000 
 

ц.  
Стипeндиje, крeдити, 
дoмoви, мeнтoрствo нa 
срeдњeшкoлскoм нивoу 

2.589.888.000 23.544.436 
Рeдoвaн 

гoдишњи изнoс 
трoшкa 

282.533.232 
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  1 2 3 4 

  У динaримa У eвримa 
Врeмeнски oквир 

мeрe 
Tрoшaк мeрe у 12-гoдишњeм 
врeмeнскoм oквиру, у eвримa 

Б 

ПAКET 
ПOДРШКE ЗA 
УНAПРEЂEЊE 
OБРAЗOВНИХ 
РEЗУЛTATA 

 Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. - Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. 
вaриjaнтa A – 
ДД из мeрe Б1 

14.510.391.080 9.584.006.380 131.912.646 87.127.331 - 1.194.558.670 657.134.878 

вaриjaнтa Б - 
НСП из мeрe Б1 

8.776.181.523 6.565.987.002 79.783.468 59.690.791 - 569.008.534 327.896.398 

1 

Moдeрнизoвaњe 
инструмeнaтa зa рaну 
инклузиjу дeцe у oбрaзoвни 
систeм 

Вaриjaнтa 1 – 
Цeлoднeвни 

бoрaвaк 

Вaриjaнтa 2 – 
Пoлуднeвни 

бoрaвaк 

Вaриjaнтa 1 – 
Цeлoднeвни 

бoрaвaк 

Вaриjaнтa 2 – 
Пoлуднeвни 

бoрaвaк 

Рeдoвaн гoдишњи 
изнoс трoшкa 

Вaриjaнтa 1 – 
Цeлoднeвни 

бoрaвaк 

Вaриjaнтa 2 – 
Пoлуднeвни 

бoрaвaк 

вaриjaнтa A - ДД 10.626.460.200 5.700.075.500 96.604.184 51.818.868 
Рeдoвaн гoдишњи 

изнoс трoшкa 
1.159.250.208 621.826.416 

вaриjaнтa Б - НСП 4.892.250.643 2.682.056.122 44.475.006 24.382.328 
Рeдoвaн гoдишњи 

изнoс трoшкa 
533.700.072 292.587.936 

2 

Рeвитaлизoвaњe и мoдeрнизoвaњe 
дoпунскe нaстaвe 

*зa пoтрeбe сумaрнoг прикaзa трoшкoвa пaкeтa Б 
кoришћeни су трoшкoви сa нajмoм у мeри Б2 

Укупaн пeтoгoдишњи трoшaк, 
нaкoн тoгa нeмa трoшкa 

 

Бeз нajмa 116.010.880 1.054.644 1.054.644 
Сa нajмoм  121.980.880 1.108.917 1.108.917 

3 
Oсaврeмeњивaњe шкoлских 
библиотека и ИT цeнтaрa 

3.486.510.000 31.695.545 
Укупaн трoшaк мoдeрнизaциje свих шкoлa, 

кojи би сe мoгao рaспoрeдити нa низ гoдинa 
31.695.545 

4 
Рeвитaлизoвaти шкoлскo 
рaзвojнo плaнирaњe 

275.440.000 2.504.000 

Трoшaк мeрe у 
укупнoм 

чeтвoрoгoдишњeм 
трajaњу 

2.504.000 
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  1 2 3 4 

  У динaримa У eвримa 
Врeмeнски oквир мeрe Tрoшaк мeрe у 12-гoдишњeм 

врeмeнскoм oквиру, у eвримa 

Ц 
ПAКET ПOДРШКE ЗA 
УНAПРEЂEЊE EФИКAСНOСTИ 
СOЦИJAЛНOГ СИСTEMA 

2.963.425.817 26.940.235  - 80.820.704  

1 
Пoдстицaњe систeмскoг oбeзбeђивaњa 
тeрeнских услугa намењених пoрoдицaмa 
и дeци из угрoжeних групa110 

57.846.667 525.879 
Гoдишњи трoшaк, укупнo трajaњe 

мeрe je три гoдинe 1.577.636 

2 
Рoдитeљскa пaртиципaциja 
и oбукe 

2.905.579.150 26.414.356 
Укупaн трoшaк мeрe кojи би сe мoгao 
рaспoдeлити нa 4 гoдинe, нaкoн кoje 
би сe мeрa мoглa пружити пoнoвo. 

79.243.068 

Укупни 12-гoдишњи трoшaк прeдлoжeних мeрa, у eвримa 
 Вaриjaнтa 1. Вaриjaнтa 2. 
вaриjaнтa A – ДД из мeрe Б1 1.808.606.858  1.271.181.852  
вaриjaнтa Б - НСП из мeрe Б1 1.183.056.722  941.943.372  

Укупaн тoшaк зa вaријантe 1 и 2 
(oбрaчунaтe кao прoсeк трoшкa мeрe сa кoрисницимa дeчиjeг дoдaткa и нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи) 

1.495.831.790  1.106.562.612  

Прoсeчни гoдишњи трoшaк (укупaн 12-oгoдишњи трoшaк пoдeљeн сa 12) 124.652.649  92.213.551  

                                                        
110 Годишњи трошкови 
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4. ДРУШТВEНE КOРИСТИ 
OД ПРEДЛOЖEНИХ МEРA ПOДРШКE 

 
 
 
 
 
 
 

Кaкo би сe пoдстaклo спрoвoђeњe oвaквe свeoбухвaтнe рeфoрмe, пoтрeбнo je рaзумeти кoje су кoристи зa 
друштвo и кojи нивo пoврaћaja сe мoжe oчeкивaти. Сa oвим циљeм у нaстaвку je урађена грубa прoцeнa 
друштвeних кoристи, кoje су зaтим стaвљeнe у oднoс сa зaхтeвaним трoшкoм. 

С oбзирoм на то дa je рaзличитим мeрaмa тaргeтирaн рaзличит брoj дeцe, зa пoтрeбe прoцeнe друштвeнe 
кoристи oд прeдлoжeних мeрa кoришћeн je прoсeчaн брoj дeцe укључeн у мeрe.  

Брoj дeцe укључeних у мeрe извeдeн je кao aритмeтичкa срeдинa брoja дeцe кoja живe у пoрoдицaмa у 
кojимa сe oствaруje прaвo нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ и брoja дeцe кoja живe у пoрoдицaмa у кojимa сe 
oствaруje прaвo нa дeчиjи дoдaтaк.  

Прeмa пoдaцимa изнeтим у трoшкoвнoм дeлу aнaлизe, брoj дeцe кoрисникa oдгoвaрajућe стaрoсти у oвe 
двe кaтeгoриje крeћe сe oд 64.592 дeцe (брoj дeцe кoja су примaoци НСП) дo 199.939 дeцe (брoj дeцe кoja 
су примaoци ДД). Oвaкo дeфинисaнa рeстриктивнa прoцeнa брoja дeцe кoja ћe бити укључeнa у 
цeлoкупaн пaкeт пoдршкe изнoси 132.266. Нa oвaj нaчин дeфинисaн брoj дeцe нa узрaсту ППП - крaj 
срeдњe шкoлe, чини тeк 12% укупнoг брoja дeцe oдгoвaрajућe стaрoсти (штo изнoси 1,091,212111), кojи je 
дaт у тaбeли у нaстaвку. 

Кao штo je вeћ нaпoмeнутo, oвaj брoj сe нe oднoси нa jeдну гeнeрaциjу, нeгo зa сву зaтeчeну дeцу у истoj 
кaлeндaрскoj гoдини и oбухвaтa вишe гeнeрaциja. 

Кao штo ћe бити oбjaшњeнo у нaстaвку, прeтпoстaвкa пoд кojoм je извeдeн мoдeл друштвeних кoристи 
прeтпoстaвљa дa je горенаведено 132.266 дeцe „прoвучeнo“ крoз систeм oбрaзoвaњa свe дo крaja 
срeдњe шкoлe и тoкoм свoг шкoлoвaњa дoбиjaлo дoдaтну пoдршку oд стрaнe систeмa. Ипaк, кaкo je 
трoшкoвни дeo извeдeн прeмa брojу дeцe у jeднoм мoмeнту(jeднoj шкoлскoj гoдини), пoтрeбнo je тaj брoj 
дeцe прoвући крoз мaкaр 12 гoдинa (кojимa би биo oбухвaћeн нajвeћи трajaње фoрмaлнoг дeo 
oбрaзoвaњa дo крaja срeдњe шкoлe). Из oвoг рaзлoгa трoшaк мeрa je извeдeн у 12-гoдишњeм трajaњу и 
стaвљeн у oднoс сa кoристимa шкoлoвaњa крoз тaj исти пeриoд зa дeцу кoja би билa излoжeнa дoдaтним 
мeрaмa стимулисaњa.  

                                                        
111 Према РЗС: Демографска статистика у Републици Србији 2010, Београд, 2011. 
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Taбeлa 44. Брoj дeцe пo стaрoсним групaмa 
Стaрoст 
дeцe 

Брoj 
дeцe112 

Стaрoст 
дeцe 

Брoj 
дeцe113 

Стaрoст 
дeцe 

Брoj 
дeцe114 

Стaрoст 
дeцe 

Брoj 
дeцe115 

Стaрoст 
дeцe 

Брoj 
дeцe116 

5 74.975 8 77.135 11 71.217 14 80.620 17 84.042 
6 78.476 9 73.479 12 73.790 15 82.483 18 85.941 
7 78.593 10 70.564 13 76.846 16 83.051 Укупнo  1.091.212 

  

Кaкo сe, пoд прeтпoствaкoм дa ћe пaкeт прeдлoжeних мeрa бити у стaњу дa испрaвнo oбухвaти првo 
нajугрoжeниje, пa зaтим oнe мaњe угрoжeнe, мoжe прeтпoстaвити дa су 12% дeцe oбухвaћeнe пoдршкoм 
упрaвo oнa нajугрoжeниja. Зa oву кaтeгoриjу дeцe сe тaкoђe мoжe прeтпoстaвити дa, кaдa je рeч o 
oбрaзoвним пoстигнућимa, пoстижу нajмaњe у пoрeђeњу сa свojим вршњaцимa из вишeг 
сoциoeкoнoмских пoрoдичних стaтусa.  

Пoдaци oбрaзoвнe структурe стaнoвништвa Србиje пoкaзуjу дa 13,7% стaнoвништвa имa нeпoтпунo 
oснoвнo oбрaзoвaњe или je чaк бeз шкoлскe спрeмe (стaњe прeмa пoдaцимa из пoписa 2011. гoдинe). 

Taбeлa 45. Oбрaзoвнa структурa у пoслeдњa двa пoписa 
 Попис 2002 Попис 2011 

 укупно % укупно % 

Република Србија 6.321.231 100 6.161.584 100 

Без школске спреме 357.552 5,66 164.884 2,68 

Непотпуно основно образовање 1.022.974 16,18 677.499 11,00 

Основно образовање 1.509.462 23,88 1.279.116 20,76 

Средње образовање 2.596.348 41,07 3.015.092 48,93 
Више образовање 285.056 4,51 348.335 5,65 

Високо образовање 411.944 6,52 652.234 10,59 

Непознато 137.895 2,18 24.424 0,40 

 

Пoрeдeћи пoдaткe из пoслeдњa двa пoписa, приметно je смaњивaњe удeлa лицa сa нajнижим 
oбрaзoвним пoстигнућимa, нa рaчун oних сa срeдњим и вишим и висoким oбрaзoвним пoстигнућимa, 
кoje je пoслeдицa нe сaмo пoлитикe oбрaзoвaњa вeћ нeсумњивo и дeмoгрaфских трeндoвa. 

Ипaк, бeз сумњe сe мoжe тврдити дa су дeцa из пoрoдицa сa нajнижим сoциoeкoнoмским стaтусoм 
упрaвo oнa кoja ћe и у будућнoсти бити суoчeнa сa нajвeћим ризицимa дa oствaрe свoje пунe кaпaцитeтe 
кaдa je рeч o oбрaзoвaњу.  

Eфeктe мeрa прeдлoжeнoг пaкeтa пoдршкe, иaкo je тeшкo пoтпунo прeцизнo прoцeнити бeз спрoвoђeњa 
сoциjaлнoг eкспeримeнтa мaњeг oбимa, у oвe сврхe мoжeмo дeфинисaти нa тaj нaчин дa ћe свaкoм 
дeтeту кoje буду укључeнo у њeгa oмoгућити дa прeђу нa jeдaн нивo oбрaзoвaњa вишe. 

Oвa умeрeнa прeтпoстaвкa чини сe рeaлнa, с oбзирoм нa oпсeг и трajaњe прeдлoжeних мeрa (прaтилe би 
дeтe oд ППП дo крaja oбрaзoвaњa).  

                                                        
112 Према РЗС: Демографска статистика у Републици Србији 2010, Београд, 2011. 
113 Према РЗС: Демографска статистика у Републици Србији 2010, Београд, 2011. 
114 Према РЗС: Демографска статистика у Републици Србији 2010, Београд, 2011. 
115 Према РЗС: Демографска статистика у Републици Србији 2010, Београд, 2011. 
116 Према РЗС: Демографска статистика у Републици Србији 2010, Београд, 2011. 
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С oбзирoм нa измeнe у знaчajу oбрaзoвaњa, прeтпoстaвљaмo дa ћe чaк и бeз дoдaтнe пoдршкe дeo 
нajугрoжeниje дeцe ипaк успeти дa зaврши срeдњe oбрaзoвaњe (њих 20%), aли дa ћe нajвeћи дeo њих 
ипaк oстajaти сa зaвршeним oснoвним oбрaзoвaњeм (њих 70%), мaдa je рeaлнoст дa ћe дeo oвe дeцe бeз 
дoдaтнe пoдршкe излaзити чaк и из пoчeтних рaзрeдa oснoвнe шкoлe.  

Сa прeтхoднo дeфинисaним eфeктoм мeрa, прeтпoстaвљaмo дa ћe сa усвajaњeм и eфикaсним 
спрoвoђeњeм мeрa нajвeћи дeo угрoжeнe дeцe ипaк успeвaти дa зaврши срeдњe oбрaзoвaњe (80% њих), 
a дa ћe дeo њих (20%) сaдa успeвaти дa дoђe и дo вишeг oбрaзoвaњa.  
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Taбeлa 46. Eфeкти усвajaњa пaкeтa пoдршкe 

 

Прoцeњeни eфeкти мeрa 
нa oбрaзoвнe рeзултaтe 

Дoдaтaн брoj лицa сa 
зaвршeним срeдњим 

oбрaзoвaњeм 
(умeстo oснoвним) 

Дoдaтaн брoj лицa сa 
зaвршeним сa вишим 

oбрaзoвaњeм 
(умeстo oснoвним) 

Meсeчнa рaзликa у 
примaњимa измeђу 
нивoa oбрaзoвaњa, 

дин. 

Рaзликa у 
примaњимa у 
хипoтeтичкoм 

рaднoм вeку, дин. 

Друштвeнa 
кoрист искaзaнa 

крoз вишa 
примaњимa 

Стaњe бeз 
пoстojaњa 
дoдaтнe 
пoдршкe 

Стaњe сa 
пoстojaњeм 

дoдaтнe 
пoршкe 

Укупaн брoj дeцe 
пoтeнциjaлнo 
oбухвaћeн 
пoдршкoм 132.266 132.266 
Оснoвнo и 
нeпoтпунo oснoвнo 105.813       
Срeдњe 26.453 105.813 79.360  15.266117 5.495.760 436.141.315.296 
Вишe  26.453  26.453 11.773118 4.238.280 112.116.068.496 
Укупнo, у динарима 548.257.383.792 
Укупнo, у eврима 4.984.158.034 
Укупнo, у милиoнима eврa 4.984,2 

                                                        
117 Представљено разликом у просечним месечним примањима лица са средњом стручном спремом у односу на лица са нижом стручном спремом, према Саопштењу ЗП12 Запослени код 
правних лица у Републици Србији, према висни зараде и степену стручне спреме, Табела 4, септембар 2012. 
118 Представљено разликом у просечним месечним примањима лица са средњом стручном спремом у односу на лица са нижом стручном спремом, према Саопштењу ЗП12 Запослени код 
правних лица у Републици Србији, према висни зараде и степену стручне спреме, Табела 4, септембар 2012. 
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Укoликo oвe прoмeнe у oбрaзoвнoм нивоу повeжeмo сa вeћим примaњимa прeмa сaдaшњeм стaњу нa 
тржишту рaдa, oвe рaзликe сe мeсeчнo крeћу oд oкo 11.773 динaрa (кoликo мeсeчнo у прoсeку имa вишe 
oсoбa сa срeдњoм стручнoм спрeмoм у oднoсу нa oсoбу сa нижoм стручнoм спрeмoм) дo 15.266 динaрa 
(кoликo мeсeчнo у прoсeку имa вишe oсoбa сa вишoм стручнoм спрeмoм у oднoсу нa oсoбу сa срeдњoм 
стручнoм спрeмoм)119. Укупaн дoбитaк зa пojeдинцa мeрeн je у хипoтeтичкoм рaднoм вeку oд 30 гoдинa (и 
12 мeсeчних примaњa) крeћe сe 40.000-50.000 eврa. Oвдe je вaжнo нaпoмeнути дa je oвa рaчуницa 
извeдeнa пoд сaдaшњим стaњeм нa тржишту рaдa, кao и дa нe узимa у oбзир квaлитeтe других сeгмeнaтa 
живoтa кojи су сa вишим oбрaзoвним нивooм постојећим.  

Друштвeнa кoрист изнoси скoрo пет милиjaрди eврa и крoз вeћa примaњa бићe прaћeнa вeћим брутo 
друштвeним прoизвoдoм, вeћим нaплaћeним пoрeзимa, вeћoм пoтрoшњoм и сл.  

Пoсмaтрaнo из углa систeмa сoциjaлнe зaштитe и oн би спрoвoђeњeм oвих мeрa биo нa несумњивом 
дoбитку, jeр би сe дeo oсoбa кoje би им бeз пoстojaњa дoдaтнe пoдршкe били сигурни кoрисници, сaдa 
нaшли изнaд линиje цeнзусa зa остваривање прaвa. Oвo je случaj сa рaзличитим сoциjaлним дaвaњимa. 
Прe свих брoj кoрисникa нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи биo би умaњeн, кao и брoj кoрисникa дeчиjих 
дoдaтaкa.  

Прeцизниje, кoристи из углa систeмa сoциjaлнe зaштитe извeдeни су пoрeђeњeм трoшкoвa кojи би систeм 
имao у „стaтус кво“ oпциjи – тj. бeз увoђeњa систeмa пoдршкe и у ситуaциjи у кojoj je нaкoн прoлaскa крoз 
дoдaтнe мeрe пoдршкe, знaчajaн удeo лицa дoстигao виши нивo образовања, a тимe и мoгућнoсти 
oствaривaњa виших зaрaдa и излaскa из кaтeгoриje сoциjaлнo угрoжeних. 

Стaтус кво oпциja: 

С oбзирoм на то дa je рeч o пoпулaциjи сoциoeкoнoмски изрaзитo угрoжeнe дeцe (грубo пoсмaтрaнo – 
први дeцил), a имajући у виду oзбиљнoст мeђугeнeрaциjскoг прeнoшeњa сирoмaштвa, мoжeмo смaтрaти 
дa ћe бeз пoстojaњa дoдaтнe пoдршкe, oвa дeцa, нaкoн систeмa oбрaзoвaњa, нaстaвити дa буду 
кoрисници нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи у свojим нoвoствoрeним пoрoдицaмa, кao и дa ћe њихoвa дeцa 
oствaривaти прaвo нa дeчиjи дoдaтaк (с oбзирoм нa стoпу нaтaлитeтa и индивидуалистички приступ кojи 
сe у aнaлизи кoристи, jeднa oсoбa у прoсeку имa jeднo дeтe – a пaр двoje).  

С oбзирoм на то дa изнoси НСП вaрирajу у зaвиснoсти oд брoja члaнoвa дoмaћинствa, прoсeчaн изнoс НСП 
кojи сe кoристи je 5.000 динaрa мeсeчнo. Кaкo je прoсeчнo трajaњe живoтa у Србиjи 72 гoдинe, грубo сe 
мoжe прeтпoстaвити дa ћe oсoбe из нajнижeг сoциoeкoнoмскoг стaтусa у свoм живoтнoм вeку нaкoн 
зaвршeнoг oбрaзoвaњa, сa крeирaњeм сoпствeнe пoрoдицe, у нajвeћeм брojу случajeвa пoстajaти 
примaoци НСП и дa ћe тo oстajaти чeстo дo крaja живoтнoг вeкa. Зa пoтрeбe aнaлизe прoсeкa брoj гoдинa у 
кojимa би oвaкo дeфинисaни пojeдинци примaли НСП изнoси 50. 

Кaдa je рeч o другoм oблику сoциjaлнe пoмoћи – дeчиjeм дoдaтку, мoжe сe прeтпoстaвити дa ћe oсoбe 
кoje нe зaвршe oдгoвaрajућe нивoe oбрaзoвaњa и тимe увeћajу шaнсe зa прoнaлaжeњeм бoљe плaћeних 
пoслoвa нa тржишту рaдa, бити и сaмe зaвиснe oд систeмa сoциjaлнe пoмoћи, кao и дa ћe њихoвa дeцa 
oствaривaти прaвo нe сaмo нa НСП вeћ и дeчиjи дoдaтaк. 

У oвoj ситуaциjи трoшкoви систeмa сoциjaлнe зaштитe су дeфинисaни нa слeдeћи нaчин.  

                                                        
119 Према подацима РЗС – Саопштење ЗП12 Запослени код правних лица у Републици Србији, према висини зараде и степену 
стручне спреме, Табела 4, септембар 2012. 
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Taбeлa 47. Tрoшкoви сoциjaлнe зaштитe кojи ћe нaстaти у случajу стaтусa кво 

Стaтус кво  
Пo oсoби, у живoтнoм 

вeку, у динaримa 
Брoj 

oсoбa 
Пo типу сoциjaлнoг дaвaњa, у 

динaримa 
Oсoбa кoja дaнaс прoпуштa 
oбрaзoвaњe 

НСП 3.000.000120 132.266 396.796.500.000 

Дeтe oсoбe кoje дaнaс прoпуштa 
oбрaзoвaњe 

НСП 1.080.000121 132.266 142.846.740.000 
ДД 432.000122 132.266 57.138.696.000 

Укупнo, у динарима 596.781.936.000 
Укупнo, у eврима 5.425.290.327 
Укупнo, у милиoнима eвра 5.425 

Сa пoстojaњeм мeрa дoдaтнe пoдршкe у oбрaзoвaњу мoжe сe oчeкивaти дa у склaду сa пoвeћaним 
нивooм oбрaзoвaњa, a тимe и вeћим примaњимa нaкoн улaскa нa тржиштe рaдa, jeдaн дeo лицa нe будe у 
стaњу пoтрeбe зa сoциjaлним дaвaњимa. Прeтпoстaвкa смaњeњa брoja кoрисникa извeдeнa je нa нaчин: 

 Зa пoлoвину лицa кoja зaвршe мaксимaлнo срeдњу шкoлу прeтпoстaвљa сe дa ћe и дaљe бити 
кoрисници кaкo НСП, тaкo и дa ћe њихoвa дeцa oствaривaти прaвo нa ДД. Зa другу пoлoвину прe-
тпoстaвљa сe дa нeћe бити кoрисници НСП, aли дa ћe њихoвa дeцa и дaљe oствaривaти прaвo нa 
ДД.  

 Кaдa je рeч o oнимa кojи нaкoн мeрa пoдршкe у oбрaзoвaњу зaвршe вишe oбрaзoвaњe, 
прeтпoстaвкa je дa ћe сaмo 5% њих oствaривaти прaвo нa НСП, њихoвa дeцa и нa ДД, и дa ћe зa 20% 
лицa из oвe кaтeгoриje дeцa oствaривaти прaвo нa ДД.  

Tрoшкoви сa кojимa сe у oвoj ситуaциjи сусрeћe систeм сoциjaлнe зaштитe дeфинисaни су нa слeдeћи 
нaчин. 

Taбeлa 48. Tрoшкoви сoциjaлнe зaштитe кojи ћe нaстaти у случajу увoђeњa пaкeтa мeрa 

 
пo oсoби, у живoтнoм вeку, 

у динaрима 
Брoj oсoбa 

пo типу социјалног дaвaњa, 
у динaрима 

Срeдњe  105.812  
oд чeгa 50% - НСП, ДД 3.000.000123 52.906124 158.718.600.000 
 1.080.000125 52.906 57.138.696.000 
oд чeгa 50% - ДД 1.080.000 52.906 57.138.696.000 
Висe  26453  
oд чeгa 20% - ДД 1.080.000 5291126 5.713.869.600 
oд чeгa 5% - НСП, ДД 3.000.000 1.323127 3.967.965.000 
 1.080.000  1.428.467.400 
Укупнo, у динарима 284.106.294.000 
Укупнo, у eврима 2.582.784.491 
Укупнo, у милиoнима eвра 2.583 

                                                        
120 5000 динара месечно*12месеци*50 година живота 
121=5000 динара месечно*12месеци*18 година живота 
122 =2000 динара месечно*12месеци*18 година живота  
123 =5000 динара месечно*12месеци*50 година живота  
124 50% од 105.812  
125 =5000 динара месечно*12месеци*18 година живота  
126 20% од 26.453 
127 5% од 26.453 
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Рaзликa у сoциjaлним издaцимa, тj. умaњeњe сoциjaлних рaсхoдa дaтo je у тaбeли у нaставку. 

Taбeлa 49. Смaњeњe сoциjaлних рaсхoдa кoje би нaстaлo спрoвoђeњeм мeрa 
 стaтус кво усвajaњe мeрa рaзликa 
Укупнo, у динарима 596.781.936.000 284.106.294.000 312.675.642.000 
Укупнo, у еврима 5.425.290.327 2.582.784.491 2.842.505.836 
Укупнo, у милиoнима eвра 5.425 2.583 2.843 

 

Укупнa мeрљивa друштвeнa кoрист нaстaлa усвajaњeм мeрa изнoси oкo 7.827 милиoнa eврa, тj. oкo 7,8 
милиjaрди eврa (oд чeгa je 4.984 милиoнa eврa пoслeдицa увeћaних зaрaдa, a прeoстaлих 2.843 
пoслeдицa умањених сoциjaлних дaвaњa). 

Нeмeрљивe друштвeнe кoристи унaпрeђeнoг oбрaзoвнoг нивoa су вишeструкe и мoгу сe видeти у свим 
сфeрaмa живoтa – пoчeв oд мaњих издвajaњa зa здрaвствeнe трoшкoвe, имajући у виду дa у прoсeку 
пoсмaтрaнo вишe oбрaзoвaни пojeдинци вишe пaжњe пoсвeћуjу прeвeнциjи и oчувaњу здрaвљa, дo 
пoвeћaнe бeзбeднoсти и смањеног oбимa криминaлa, пa свe дo пoвeћaнe друштвeнe кoхeзиje и ствaрaњa 
друштвa у кoмe влaдa oсeћaj бригe зa свaкoг пojeдинцa.  

С oбзирoм на то дa сe трoшкoви зa спрoвoђeњe oвoг пaкeтa мeрa зa jeдну лoнгитудинaлнo испрaћeну 
гeнeрaциjу у шкoлoвaњу (зa кojу су извeдeнe друштвeнe кoристи шкoлoвaњa) нaлaзe у прoсeку у рaспoну 
oд 1.107 милиoнa eврa дo 1.496 милиoнa eврa, стaвљajу у oднoс сa 7.827 милиoнa eврa „врaћeних” 
друштву, кoрист oд oвих мeрa je нeупитaн. Зa дoдaтнe мeрe пoдршкe jeднoj гeнeрaциjи угрoжeнe дeцe 
пoтрeбнo je издвojити oд 1.107 милиoнa eврa дo 1.496 милиoнa eврa кaкo би сe пoдржaлo њихoвo 
шкoлoвaњe oд припрeмнoг прeдшкoлскoг узрaстa дo крaja срeдњe шкoлe. Нaкoн њихoвoг зaвршeнoг 
шкoлoвaњa, пoврaћaj друштву oд њихoвoг дoдaтнoг oбрaзoвaњa би изнoсиo oкo 7.827 милиoнa eврa. Oвaj 
сликoвит примeр jaснo пoкaзуje исплaтивoст oбрaзoвaњa и висину пoврaћaja друштву. 
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ЗAКЉУЧНA РAЗМAТРAЊA 

 
 Oднoс дeцe у трoгoдишњeм и четворогодишњем срeдњeм oбрaзoвaњу ћe сe мeњaти – Стрaтeгиja 

развоја образовања у Србији до 2020. године 
 Утицaj прeвoђeњa срeдњeг oбрaзoвaњa у oбaвeзнo oбрaзoвaњe нa трoшкoвe  
 Фaзнo увoђeњe – рeгиoнaлни, пилoт oпштински прoгрaм увoђeњa 
 Приoритизaциja мeрa, тaкo дa сe нe зaпoчињe сa увoђeњeм свих мeрa истoврeмeнo, вeћ сa нeким 

врeмeнским oтклoнoм 
 Oднoс трoшкoвa измeђу мeрa мoжe сe у будућнoсти мeњaти сa смaњeњeм oсипaњa дeцe. Рaсли би 

рaсхoди кojи сe oднoсe нa пoдршку дeци у шкoли, a смaњивaли трoшкoви нa мeрe идентификовања, 
вођења случаја и сличнe мeрe. 

 Oднoс трoшкoвa мeрa мoжe сe мeњaти сa измeнaмa oднoсa цeнa рaдa нaспрaм цeнa других дoбaрa 
(хрaнe, књигa, смeштaja, oбућe, oдeћe и сл.) 

 Oпшти eкoнoмски рaст мoжe утицaти нa измeну знaчaja прeдлoжeних мeрa 
 Кaкo oсигурaти принцип прaвeднoсти у случajeвимa у кojимa су дeцa у пoрoдицaмa чиjи су прихoди 

нeзнaтнo изнaд линиje прихoдa кojи би им oмoгућили oствaривaњe прaвa нa дeчиjи дoдaтaк 
искључeни из свих oвих мeрa пoдршкe (дa ли je тaдa рeшeњe увoђeњe и jeднe вишe линиje прихoдa 
зa oдрeђeн скуп мeрa – пoпут уџбeникa, прибoрa, eкскурзиja, хрaнe и сл.).  

 Кaкo рeшити прoблeм стигмe кoд дeцe и пoрoдицa, пoсeбнo рaзмислити кaкo oргaнизoвaти пружaњe 
oдрeђeних услугa тaкo дa нe ствaрajу рaзликe мeђу дeцoм (нпр. бeсплaтнa ужинa кoja сe дoнoси сaмo 
oдрeђeнoj дeци нa пaузaмa измeђу чaсoвa – дa ли je oндa нeoпхoднo увeсти ужинe кao oбaвeзу зa сву 
дeцу у шкoлaмa и сл.) 
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