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Сажетак
Пред мет овог ем пи риј ског ис тра жи ва ња је ана ли за про гра-

ма де чи јих до да та ка у РС на осно ву спро ве де ног упит ни ка ко ји су 
по пу ња ва ли под но си о ци пра ва на де чи ји до да так. Де чи ји до да так 
је вр ло ва жно ма те ри јал но да ва ње, те је из тих раз ло га бит но из на-
ћи нај бо љу за кон ску ре гу ла ти ву ра ди што бо љег и свр сис ход ни јег 
тар ге ти ра ња ко ри сни ка ко ји ма је та фи нан сиј ска по др шка нео п-
ход на.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло по зи тив не и не га тив не ефек те про-
гра ма де чи јих до да та ка на си ро ма штво де це, на та ли тет и фер ти ли-
тет, те је на осно ву из вр ше них ана ли за и ста ти стич ких по да та ка 
омо гу ћи ло да се са гле да тре нут но ста ње си сте ма, а по себ но мо гућ-
но сти про ме на за кон ске ре гу ла ти ве у ци љу што функ ци о нал ни јег, 
ква ли тет ни јег, ефи ка сни јег, ажур ни јег и кон тро ли са ни јег спро во-
ђе ња про гра ма де чи јих до да та ка.
Кључ не ре чи: де чи ји до да так, по др шка по ро ди ци са де цом, ефек ти, за-

кон ска ре гу ла ти ва

1.МЕТОДОЛОШКИОКВИРИСТРАЖИВАЊА

Циљ ис тра жи ва ња са сто ји се у ана ли зи по сто је ћих ме ха ни-
за ма за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так и фор му ли са њу пред-

* Текст је на стао у окви ру из ра де док тор ске ди сер та ци је „Уна пре ђе ње ин фор ма ци о ног 
си сте ма за по др шку про гра ма де чи јих до да та ка у кон тек сту спро во ђе ња со ци јал не и 
по пу ла ци о не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји“.
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ло га за ефи ка сни је и свр сис ход ни је ко ри шће ње овог про гра ма. У 
том сми слу, из два ја ју се две основнехипотезе.

Пр ва је ве за на за фак то ре ко ји ути чу на си стем дру штве не 
бри ге о де ци, као и на чин на ко ји он до при но си оства ри ва њу ци ље-
ва по пу ла ци о не и со ци јал не по ли ти ке. Си стем дру штве не бри ге о 
де ци усло вљен је дру штве ним при ли ка ма, вла да ју ћом иде о ло ги јом 
и по ли ти ком, као и ма те ри јал ним мо гућ но сти ма дру штве не за јед-
ни це. Као део ин сти ту ци о нал ног окру же ња, има ди рек тан ути цај 
на ква ли тет сва ко днев ног жи во та де це и ро ди те ља и мо же до при-
не ти олак ша њу те ре та ро ди тељ ства, а ти ме и ре а ли за ци ји ци ље ва 
по пу ла ци о не по ли ти ке. Про ме ном по сто је ће за кон ске ре гу ла ти ве 
до ћи ће до ефи ка сни јег спро во ђе ња ме ра со ци јал не и по пу ла ци о не 
по ли ти ке.

Дру га хи по те за ве за на је за сте пен раз ви је но сти ин фор ма ци-
о ног си сте ма за по др шку про гра ма де чи јих до да та ка и раз ви је ност 
оста лих ин фор ма ци о них си сте ма у др жав ној упра ви (МУП, ПИО, 
Упра ва при хо да, Ге о дет ски за вод, РФ ЗО и др.). Уна пре ђе њем по-
сто је ћег ин фор ма ци о ног си сте ма при ме ном но вих тех нич ко-тех-
но ло шких ре ше ња и стан дар да, као и по ве зи ва ње свих на ве де них 
си сте ма ра ди кон тро ле и раз ме не по да та ка ство ри ће се усло ви за 
ре а ли за ци ју ме ра со ци јал не и по пу ла ци о не по ли ти ке. 

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње спро ве де но је у пе ри о ду од 01.-
31.05.2012. го ди не пу тем упит ни ка и ан ке те ко ји су до ста вље ни 
свим слу жба ма де чи је за шти те у Ср би ји. 

Упит ник се од но сио на по дат ке о сва кој слу жби де чи је за-
шти те и раз ло зи ма не при зна ва ња пра ва на де чи ји до да так, а ан ке та 
је спро ве де на са по тен ци јал ним ко ри сни ци ма де чи јег до дат ка ко ји 
пр ви пут под но се зах тев. 

Упит ни ци су упу ће ни у 145 слу жби де чи је за шти те у Ср би ји. 
На упит ник је од го во ри ло 133 (92%) слу жби, са укуп но 472 за по-
сле на рад ни ка. Од тог бро ја 144 су са ви со ком струч ном спре мом, 
132 са ви шом, а 196 са сред њом струч ном спре мом. 

У Ср би ји je око 969.000 по ро ди ца ко је има ју де цу ста ро сти 
од 0-18.год. и ко ји су по тен ци јал ни ко ри сни ци пра ва. С об зи ром 
на на ве де ни број из вр ши ла ца у оп штин ским слу жба ма мо же се за-
кљу чи ти да је је дан за по сле ни у Слу жби де чи је за шти те за ду жен 
за око 2.000 по ро ди ца. Има ју ћи у ви ду не до вољ ну (про сеч но три 
за по сле на по слу жби) и не а де кват ну ка дров ску струк ту ру у од но-
су на струч ну спре му и за ни ма ње, не мо же се оче ки ва ти ефи ка сно 
спро во ђе ње ре фор ме си сте ма де чи је за шти те на др жав ном ни воу.
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Уку пан број при мље них зах те ва за де чи ји до да так на ме сеч-
ном ни воу (но ви ко ри сни ци или про ме не код по сто је ћих ко ри сни-
ка) на ни воу Ср би је је 19.785 или 9,7% у од но су на уку пан број 
тре нут них ко ри сни ка пра ва, од ко ји се за 1025 зах те ва до не се не-
га тив но ре ше ње, од но сно од би је се као нео сно ва но (5,1% од при-
мље них зах те ва ме сеч но). Број зах те ва ко ји ма не ки ко ри сник пр ви 
пут под но си зах тев за де чи ји до да так је, на ме сеч ном ни воу 2011 
ли ца или 1% од укуп ног бро ја ак ту ел них ко ри сни ка.

2.РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

2.1.Разлозизаодбијањезахтева

Ана ли за по ка зу је да су нај че шћи раз ло зи за од би ја ње зах те ва 
сле де ћи: 

– ве ћи при хо ди по чла ну по ро ди це од уста но вље ног за-
кон ског цен зу са за оства ри ва ње пра ва (49 %),1); 

– по се до ва ње зе мљи шта чи ја је по вр ши на ве ћа од имо-
вин ског цен зу са (16%);

– де те ста ри је од 19 го ди на (7,9 %);
– де те не по ха ђа ре дов но шко лу (5,4 %)
– ни су до ста вље ни сви тра же ни до ка зи (5,2%). 

Мо же се кон ста то ва ти да је нај че шћи раз лог од би ја ња пре ко-
ра че ње до хо дов ног цен зу са ко ји је иона ко ни зак код по ро ди ца ко је 
кон ку ри шу за пра во на де чи ји до да так.

Цен зус за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так ко ји се од-
но си на при хо де оства ре не од по љо при вре де тре ба ло би као услов 
уки ну ти, јер зе мљи шне књи ге ни су већ де це ни ја ма ажу ри ра не, а 
ста ње у по љо при вре ди оне мо гу ћа ва би ло ка кво зна чај ни је оства-
ри ва ње при хо да по том осно ву.

Оста ли раз ло зи су углав ном ад ми ни стра тив не при ро де и 
ре ша ва ју се бо љом ин фор ми са но шћу гра ђа на пу тем ме диј ских 
сред ста ва, еду ка ци јом, струч ни јим ра дом слу жби де чи је за шти те, 
бо љом ло кал ном ад ми ни стра ци јом, уре ђе но шћу ин фор ма ци о них 
си сте ма др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, знат ни јем ула га-
њем у шко ло ва ње струч ног ка дра и ре ор га ни за ци јом слу жби ко је 
спро во де по ве ре не по сло ве на ло кал ном ни воу. 

1) Тре нут но је до хо дов ни цен зус 7.932,60 ди на ра, од но сно уве ћан 9.519,12 ди на ра по чла-
ну по ро ди це
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2.2.Структурапородице

Ста ро сна струк ту ра ан ке ти ра них ука зу је да су под но си о ца 
зах те ва ли ца ста ро сти из ме ђу 15-41го ди не, да је ско ро 71% њих 
из ме ђу 20 и 35 го ди на ста ро сти, у око 74% слу ча је ве под но си оц 
зах те ва је мај ка, а у око 22% са мо хра ни ро ди тељ. Сред њу школ-
ску спре му има 62% ис пи та ни ка, 26% са или без основ не шко ле 
и 12% са ви шим и ви со ким обра зо ва њем. Нај че шће су при сут на 
су рад нич ка и слу жбе нич ка за ни ма ња (75,8%). Нај за сту пље ни је су 
по ро ди це са три (42,7%), за ти ма са че ти ри (30,4%) и са пет чла но-
ва (11,3%). Број де це ста ро сти од 0-18 го ди на (укуп но 1559 де це) 
по по ро ди ци је 1,66, од че га је 64,1% де це у уз ра сту до 6 го ди на, а 
26,6% уз ра ста од 7-14 го ди на.

2.3.Материјалностање

Ма те ри јал но ста ње огле да се кроз три основ на еле мен та: 
при хо ди по ро ди це, по се до ва ње стам бе ног про сто ра и по се до ва ње 
зе мљи шта.

Пре ма до би је ним ре зул та ти ма ско ро 90% ис пи та ни ка жи ви 
ме сеч но са укуп ним при хо дом до 25.000 ди на ра. 

Узи ма ју ћи у об зир да је при ход по чла ну до ма ћин ства (ина че 
за кон ски основ за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так) про ме њи-
ва ка те го ри ја, ипак се по твр ђу је пра вил ност ње го ве по ве за но сти 
са со ци јал ном при пад но шћу. При ход по чла ну до ма ћин ства ко ји 
је из над ли ни је си ро ма штва ( 2010.го ди не је би ла 9.763 ди на ра) 
оства рио је са мо 4% ис пи та ни ка.

Стан или ку ћу у вла сни штву не по се ду је 17% ис пи та ни ка, 
8,4% жи ви у стам бе ном про сто ру до 20м2, 25,4% жи ви у стам бе-
ном про сто ру од 21-40м2, 27,8% по се ду је стам бе ни про стор из ме ђу 
41-60м2, док 21,6% ан ке ти ра них има стам бе ни про стор пре ко 61м2. 

Ско ро 90% ко ри сни ка не ма у по се ду зе мљу, 6,3% има до 1 
ха, а 4,3% од 2-5 хек та ра. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да не-
по вољ ну и ве о ма не по вољ ну стам бе ну си ту а ци ју има ско ро 60% 
ис пи та ни ка, а тре ћи на со лид ну или за до во ља ва ју ћу. 

Про це нат ан ке ти ра них ли ца чи ји су и ро ди те љи при ма ли 
де чи ји до да так је 42%, што ука зу је на ре про дук ци ју си ро ма штва. 
Исто вре ме но, 13,3% ис пи та ни ка при ма и ро ди тељ ски до да так, 
6,6% нов ча ну со ци јал ну по моћ, а 0,8% оства ру је пра во на ту ђу не-
гу и по моћ. 

Пре ма ми шље њу 37% ан ке три а них са да шњи из нос де чи јег 
до дат ка не знат но по бољ ша ва или за до во ља ва по тре бе де те та, док 
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21% сма тра да из нос де чи јег до да та ка за до во ља ва ма ње од че твр-
ти не по тре бе де те та на ме сеч ном ни воу. 

На осно ву ових по да та ка ви дљи во је да су по ро дич ни при-
хо ди не до вољ ни, да су стам бе ни усло ви углав ном скром ни, те да 
ве ли ки про це нат не по се ду је ни ка кву зе мљу. Услед то га, мо же се 
прет по ста ви ти да ће зна чајн про це нат ис пи та ни ка и оства ри ти 
пра во на де чи ји до да так. 

2.4.Дужинатрајањапородиљскогодсуства

По сто је ћом ду жи ном тра ја ња по ро диљ ског од су ства за до-
вољ но је 53,3% ис пи та ни ка. У од но су на ре до след ро ђе ња де те та, 
же ље на ду жи на тра ја ња по ро диљ ског од су ства за пр во је од го ва ра-
ју ћа по са да шњем за ко ну по ми шље њу 74,2% ис пи та ни ка, 23,4% 
же ли да то бу де две го ди не, а 2,4% сма тра да би тре ба ло да бу де 
ви ше од три го ди не. За дру го ро ђе но де те 57,2% ис пи та ни ка сма тра 
да ду жи на по ро диљ ског од су ства тре ба бу де јед на го ди на, 36,8% 
две го ди не, а 6% три и ви ше. За тре ће ро ђе но де те 27,2% ис пи та ни-
ка же ли да ду жи на по ро диљ ског од су ства бу де јед на го ди на, 55,1% 
две го ди не и 17,7% три и ви ше го ди на. 

У од но су на по сто је ћи За кон ве ћи на ис пи та ни ка се сло жи ла 
са ду жи ном по ро диљ ског од су ства за пр во и дру го де те, док око 
70% ис пи та ни ка сма тра да ду жи ну по ро диљ ског од су ства за тре ће 
де те тре ба по ве ћа ти на две и ви ше го ди на. 

2.5.Висинаноминалнихизносадечијегдодат-
каизначајпримањадечијегдодатка

Ре зул та ти ис тра жи ва ња не сум њи во по ка зу ју да ис пи та ни ци 
ни су за до вољ ни по сто је ћим из но сом де чи јег до дат ка.2) 

У од но су на ре до след ро ђе ња де те та, 30,7% ис пи та ни ка сма-
тра да би из нос де чи јег до дат ка тре бао би ти нај ма ње 5.000 ди на ра, 
док је 22,8% ми шље ња да би тре бао да бу де из ме ђу 10.000 и 15.000 
ди на ра. Про сеч но гле да но, ис пи та ни ци сма тра ју да би из нос де чи-
јег до дат ка тре бао би би ти ми ни мал но 7.120 ди на ра, од но сно по ве-
ћан не што ви ше од три пу та.

Уко ли ко се као па ра ме тар по сма тра уз раст де те та, 28% ис-
пи та ни ка сма тра да би из нос де чи јег до дат ка тра бао би ти нај ма ње 
5.000 ди на ра, а 26% из ме ђу 10.000 и 15.000 ди на ра. Очи глед но је 
да су вр ло слич ни про цен ти но ми нал них из но са де чи јег до да та ка у 
обе ва ри јан те, као и по сто так по ве ћа ња по сто је ћих из но са.

2) У ав гу сту 2012.го ди не де чи ји до да так из но сио је 2.280,61 ди нар
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По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на по да так да је као нај ве ћи 
зна чај при ма ња де чи јег до дат ка на ве де на ви си на из но са, на дру гом 
ме сту је при ма ње до на вр ше них 19 го ди на ста ро сти де те та, док је 
ре дов ност на тре ћем ме сту по зна ча ју.

2.6.Очекиванапомоћдржаве

Ро ди те љи нај ви ше од др жа ве оче ку ју по ве ћа ње при ма ње, од-
но сно по моћ при за по шља ва њу. Та ко 41,9% ис пи та ни ка сма тра да 
је нај ва жни је по ве ћа ње нов ча не по мо ћи, док 40% ис ти че да је по-
треб но да др жа ва обез бе ди за по сле ње ро ди те ља по сле ро ђе ња тре-
ћег де те та. Са мо 9% оче ку је од др жа ве по вољ не кре ди те за стам бе-
но збри ња ва ње а 11,1% раз вој услу га у ло кал ној за јед ни ци (вр тић, 
днев ни бо ра вак). 

Да из нос де чи јег до дат ка тре ба да бу де јед нак за сва ко де те 
до 19 го ди на ста ро сти сма тра 65% ис пи та ник, 10,7% је ми шље ња 
да из но си тре ба да бу ду раз ли чи ти с об зи ром на ре до след ро ђе ња 
де те та, док 8,3% ис ти че да ве ће из но се тре ба да има ју де ца у на се-
љи ма са не га тив ном сто пом при род ног при ра шта ја.

Ка да је у пи та њу тип по ро ди це ко ја тре ба да оства ру је пра-
во на де чи ји до да так, 64,6% ис пи та ни ка сма тра да све по ро ди це 
тре ба да при ма ју де чи ји до да так, 23,3% да тре ба да при ма ју са мо 
си ро ма шне по ро ди це, 6,9% ис пи та ни ка да де чи ји до да так тре ба да 
при ма ју све по ро ди це ко је жи ве у оп шти на ма са не га тив ном сто-
пом при род ног при ра шта ја. 

Уве ћа ње из но са де чи јег до дат ка за де цу си ро ма шних по ро-
ди ца, са мо хра них ро ди те ља и де це са ин ва ли ди те том сма тра 97% 
ис пи та ни ка оправ да ним и да то уве ћа ње бу де ви ше од 30% од 
основ ног из но са де чи јег до дат ка. 

Ви си ну при хо да као до бар па ра ме тар за оства ри ва ње пра ва 
на де чи ји до да так оце њу је 58% ис пи та ни ка, 20% оце њу је као лош, 
а 22% ис пи та ни ка се ни је из ја сни ло.

На осно ву ана ли зе од го во ра на пи та ња о оба ве за ма др жа ве и 
по сто је ћим па ра ме три ма за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так, 
ис пи та ни ци су се из ја сни ли о не ко ли ко вр ло ва жних чи ње ни ца ко је 
тре ба вр ло озбиљ но узе ти у об зир при из ме ни по сто је ћег За ко на, 
и то:

a) По ве ћа ње ма те ри јал них да ва ња
b) Обез бе ђе ње за по сле ња по сле ро ђе ња тре ћег де те та
c) Јед нак но ми нал ни из нос де чи јег до дат ка за сву де цу до 

19 го ди на ста ро сти 
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d) Де чи ји до да так тре ба да при ма ју све по ро ди це са де цом 
у Ср би ји

e) Уве ћа ни де чи ји до да так (30%) тре ба да при ма ју све си-
ро ма шне по ро ди це са де цом, са мо хра ни ро ди те љи и ро-
ди те љи де це са ин ва ли ди те том

f) Ви си на при хо да по ро ди це тре ба да оста не као основ ни 
па ра ме тар за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так

3.ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ре зул та ти ана ли зе ан ке те ко ју су по пу ња ва ли по тен ци јал ни 
ко ри сни ци пра ва на де чи ји до да так по ка за ли су да је вр ло те шко у 
ак ту ел ним усло ви ма одво ји ти ме ре по пу ла ци о не од ме ра со ци јал-
не по ли ти ке.

По да ци до би је ни из ис тра жи ва ња по ка зу ју да су бу ду ћи ко-
ри сни ци де чи јег до дат ка у нај ве ћем про цен ту (71%) ли ца из ме ђу 
20 и 35 го ди на ста ро сти, при че му је уче шће са мо хра них ро ди те ља 
око 1/5. Нај че шће има ју за вр ше ну сред њу шко лу (62%), 26% је са 
основ ном или без основ не шко ле, док је са мо 12% сте кло ви ше 
или ви со ко обра зо ва ње. Углав ном су рад нич ких за ми на ња што је 
у ко ре ла ци ји са вр стом обра зо ва ња. До ми ни ра ју по ро ди це са три ( 
42,7%) и че ти ри чла на (30,4%). Про се чан број де це уз ра ста од 0-18 
го ди на по по ро ди ци је 1,6. Нај бо рој ни ја су де ца уз ра ста до 6 го ди-
на (64,1%), од но сно 7-14 (26,6%). Без стал них при хо да је 39% по-
тен ци јал них ко ри сни ка, док око 90% оства ру је до до 25.000 ди на ра 
укуп них ме сеч них при ма ња. От при ли ке иден ти чан про це нат ис пи-
та ни ка не по се ду је зе мљу, а 60% не ма ре ше но стам бе но пи та ње.

Ве ћи на ис пи та ни ка (79%) се сла же да са да шњи цен зу се и 
но ми нал не из но се де чи јег до дат ка тре ба по ве ћа ти ми ни мал но за 
100%. Ако би ове пред ло ге др жа ве при хва ти ла, чак 63% ис пи та ни-
ка се из ја сни ло да би се од лу чи ло на ра ђа ње још де це. 

DjuroKlipa

ANALYSISPROGRAMOFCHILDALLOWANCE
INTHEREPUBLICOFSERBIA

Resume
The aim of this ar tic le to analyze the exi sting mec ha nisms for 

exer ci sing the right to child al lo wan ce and for mu la te pro po sals for mo-
re ef fi ci ent and ap pro pri a te use of this payment. The study hypot he-
si zed that the fac tors such as rul ling ide o logy and po li tics, eco no mic 
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strength of the sta te and so cial cir cum stan ces in flu en ce the child pro-
tec ton system and the go als of the de mo grap hic and so cial po licy. The 
se cond hypot he sis is re la ted to the de gree of de ve lop ment of in for ma-
tion systems for the sup port of child al lo wan ces and de ve lop ment of ot-
her in for ma tion systems in pu blic ad mi ni stra tion (Mi ni stry of In ter i or, 
Pen sion and Di sa bilty In su ran ce Fund, Re pu blic He alt In su ran ce Fund, 
etc.).

One-month em pi ri cal re se arch was con duc ted in 2012 and it used 
qu e sti on na i res that we re di stri bu ted to all child pro tec tion ser vi ces in 
Ser bia. The aim of the qu e sti on na i res was to col lect the in for ma tion 
abo ut every child pro tec tion ser vi ce and the re a sons for non-re cog ni-
tion of the right on child be ne fit, whi le ot her qu e sti on na i re was used for 
po ten tial users of child al lo wan ce who we re applying for the first ti me.

Be a ring in mind the lack and ina de qu a te staff struc tu re in re la tion 
to qu a li fi ca ti ons and oc cu pa tion (on ave ra ge three em ployees per ser-
vi ce), the ef fec ti ve im ple men ta tion of the child pro tec tion re form at the 
sta te le vel can’t be ex pec ted. 5.1% of all re ce i ved re qu ests for child al-
lo wan ce per month are re jec ted. It may be no ted that the most com mon 
re a son for re jec tion is ex ce e ding the in co me thres hold, which is al ready 
low in the fa mi li es eli gi ble for child al lo wan ce whi le ther re a sons are 
ma inly ad mi ni stra ti ve in na tu re.

The age struc tu re of the re spon dents in di ca ted that the ap pli cant 
is aged bet we en 15 and 41, and ne arly 71% of tho se bet we en 20 and 
35 years old. The re sults show that un fa vo ra ble and very un fa vo ra ble 
ho u sing si tu a tion has al most 60 % of re spon dents, and just one third of 
a so lid or sa tis fac tory. The re se arch re sults show that the re spon dents 
we re not sa tis fied with the cur rent amo unt of child al lo wan ce. Re gar-
ding the ex pec ta ti ons of the eli gi ble pa rents, the hig hest are re la ted to 
the in cre a se in ear nings and em ployment as si stan ce.

In ge ne ral, the re sults of the sur vey pro ved that it wo uld be very 
dif fi cult to se pa ra te po pu la tion and so cial po licy me a su res in the cur rent 
con di ti ons.
Key words: child al lo wan ce, sup port for fa mi li es with chil dren, ef fects, le gi-

sla tion

* Овај рад је примљен 14. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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