
Извештај  

о спроведеној анализи ефеката Предлога уредбе о утврђивању посебних износа који се 

плаћају за време трајања „Дечије недеље“ у 2021. години 

 

1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови показатељи прате и 

које су њихове вредности? Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ 

јавне политике или пропис? Представити резултате спровођења тог документа јавне политике 

или прописа. 

             Уредбу о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ 

Влада Републике Србије доноси традиционално сваке године. На нашим просторима „Дечија 

недеља“ обележава се од 1934. године. Ова манифестација је од 1987. године уведена у Закон о 

друштвеној бризи о деци, а од 2018. године налази се у Закону о финансијској подршци породица 

са децом. У протеком периоду мењали су се само износи средстава који су опредељивани у буџету 

Републике Србије за ову намену, а који су последњих година утврђени у износу од десет милиона  

динара. Наведена средства користе се за реализацију Програма активности за време трајања 

„Дечије недеље“  на републичком и локалном нивоу. Програмске активности се константно 

унапређују и мењају у складу са темом утврђеном за одређену годину, а  са циљем скретања пажње 

најшире јавности на права и потребе деце, указивања на одговорност коју породица, школа, држава 

и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права и презентацији до сада 

постигнутих резултата. Такође,  указује се  на примере добре праксе и проблеме у остваривању 

права деце, подстиче интерсекторска сарадња у стварању услова за поштовање права, и оптимални 

развој сваког детета, промовишу се активно учешће деце у доношењу одлука које се њих тичу и 

покрећу се иницијативе и нове акције које доприносе побољшању положаја деце у Републици 

Србији  и остваривању њихових права.   

2) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за промену која се 

предлаже и у чему се тај значај огледа? 

 

Закон о издавању доплатне поштанске марке („Службени гласник РС”, број 61/05) и  Закон о 

финансијској подршци породици са децом  („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 

51/21-УС, 53/21-УС и 66/21) 

 

3) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Представити узроке и 

последице проблема. 

   Како се ради о традиционалној годишњој манифестацији посвећеној деци нису уочени 

проблеми у њеној реализацији.  

Ове као и претходне године постоји ризик у реализацији активности у случају забране, односно 

ограничења окупљања у складу са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе везаним за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19. 

4) Која промена се предлаже? 

 

 Не предлаже се промена јер је у питању континуирана активност која се спроводи сваке 

године у складу са Законом о издавању доплатне поштанске марке („Службени гласник РС”, број 

61/05) и Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 



50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС и 66/21) („Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18), раније 

Законом о друштвеној бризи о деци. 

Ове као и претходне године Предлог програма активности за време трајања „Дечије недеље“ мора 

садржати и алтернативни предлог реализације активности у случају забране, односно ограничења 

окупљања у складу са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе везаним за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19. 

 

5) На које циљне групе ће утицати предложена промена? Утврдити и представити циљне 

групе на које ће промена имати непосредан односно посредан утицај. 

 Циљане групе на које утиче Уредба су правни субјекти и физичка лица која ће слати поштанске 

пошиљке, куповати возне, позоришне, биоскопске и карте за спортске догађаје и носаче звука у 

периоду трајања „Дечије  недеље“ од 4. до 10. октобра 2021. године. 

6) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу друштва?  

Уредбом се предлаже издавање доплатне поштанске марке за време трајања „Дечије недеље“ у 

периоду од 4. до 10. октобра 2021. године чијом продајом ће се обезбедити средства за реализацију 

активности за време њеног трајања у 2021. години  на републичком и локалном нивоу.  

7) Да ли су општи и посебни циљеви усклађени са важећим документима јавних политика и 

постојећим правним оквиром, а пре свега са приоритетним циљевима Владе? 

 

      Доношење уредбе о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије 

недеље“ у 2021. години увек је саставни део годишњег Програма Владе Републике Србије. Ове 

године, иако је редовна годишња активност, пропуштено је да се унесе у План рада Владе за 2021. 

године (у периоду израде Плана рада Владе одвијале су се и активности одвајања дела 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и формирања новог 

Министарства за бригу о породици и демографију). 

 

8) На основу којих показатеља учинка ће бити могуће утврдити да ли је дошло до   

остваривања општих односно посебних циљева? 

Управа за трезор располаже подацима о висини средстава која су остварена продајом  доплатне 

поштанске марке који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ на посебан рачун буџета 

Републике Србије. 

У току трајања „Дечије недеље“ у 2020. години према подацима Управе за трезор на посебан 

рачун буџета Републике Србије уплаћена су средства у износу од  8.185.898,95  динара.  

За реализацију активности на републичком нивоу у складу са Програмом активности за време 

трајања „Дечије недеље“ изабраном организатору, Хуманитарној организацији „Дечје срце“ 

пренета су средства у износу од  3.855.175,15 динара у складу са поднетим финансијским 

извештајем.   

За активности на локалном нивоу јединицама локалне самоуправе пренета су средства у износу 

од  4.330.723,80 динара. Локалне самоуправе добиле су припадајуће износе који су сразмерни 

прикупљеним средствима од продаје доплатне марке на њиховим територијама. 

Неутрошена средства остала су у буџету Републике Србије. 



Начин расподеле средстава неће се мењати ни у овој години. 

9)  Које релевантне опције (алтернативне мере, односно групе мера) за остварење циља су  узете 

у разматрање? Да ли је разматрана „status quo” опција? 

Предложени начин прикупљања средстава за време трајања „Дечије недеље“ прописан је 

Законом о финансијској подршци породици са децом  („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 

46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС и 66/21) и није могуће мењати начин прикупљања средстава без 

измене тог прописа. 

10) Какве ће ефекте изабранa опцијa имати на јавне приходе и расходе у средњем и дугом року? 

Привредни субјекти и физичка лица имаће обавезу да у периоду реализације доплатне 

поштанске марке од 4. до 10. октобра 2021. године на сваку продату карту у међумесном и 

међународном превозу у железничком, водном, ваздушном и друмском саобраћају, осим на 

пошиљке новина и часописа преко ЈП „Пошта Србије”, на сваку продату улазницу за позориште, 

биоскоп, другу културну и спортску приредбу за коју се наплаћују улазнице и на сваки продат 

носач звука са снимљеним садржајемна плаћају доплатну поштанску марку у висини у складу са 

Уредбом. Продајом доплатних марака могуће је остварити износ од 10.000.000,00 динара. 

Наплаћена средства за време трајања „Дечије недеље” уплаћују  се у буџет Републике Србије, а 

министарство надлежно за социјална питања их распоређује организаторима манифестација 

посвећених деци, у складу са  Програмом. 

11) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција проузроковати 

привреди, појединој грани, односно одређеној категорији привредних субјеката? 

Привредни субјекти имаће обавезу да у периоду реализације доплатне поштанске марке од 4. до 

10. октобра 2021. године на сваку продату карту у међумесном и међународном превозу у 

железничком, водном, ваздушном и друмском саобраћају, осим на пошиљке новина и часописа 

преко ЈП „Пошта Србије”, на сваку продату улазницу за позориште, биоскоп, другу културну и 

спортску приредбу за коју се наплаћују улазнице и на сваки продат носач звука са снимљеним 

садржајемна плаћају доплатну поштанску марку у висини у складу са Уредбом 

 

12) Колике трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција проузроковати 

грађанима? 

 

Грађани ће имати обавезу да у периоду реализације доплатне поштанске марке од 4. до 10. 

октобра 2021. године на сваку продату карту у међумесном и међународном превозу у 

железничком, водном, ваздушном и друмском саобраћају, осим на пошиљке новина и часописа 

преко ЈП „Пошта Србије”, на сваку продату улазницу за позориште, биоскоп, другу културну и 

спортску приредбу за коју се наплаћују улазнице и на сваки продат носач звука са снимљеним 

садржајемна плаћају доплатну поштанску марку у висини у складу са Уредбом 

 

13) Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или институционалне промене и 

које су то промене? Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране опције 

(укључујући и квалитет и квантитет расположивих капацитета) и да ли је потребно предузети 

одређене мере за побољшање тих капацитета? 



   Како се ради о традиоциналној годишњој манифестацији посвећеној деци која се успешно 

спроводи годинама, нема организационих, управљачких или институционалних промена, и нема 

потребе да се повећавају капацитети или врше неке организационе промене. 

14) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране опције? Да ли је за 

спровођење изабране опције обезбеђено довољно времена за спровођење поступка јавне набавке 

уколико је она потребна? 

  Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 

40/21)  планирана су средства за спровођење ове Уредбу у износу од 10.000.000,00 динара.  

15) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције? 

     Постоји ризик да се неће прикупити потребна средства. Ове године, ка и претходне,  ризик је 

већи имајући у виду реализације активности у случају забране, односно ограничења окупљања у 

складу са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе везаним за спречавање и сузбијање 

заразне болести COVID-19. 

 

 

 

 

Напомена: Обрисана су питања за Извештај о спроведеној анализи ефеката Предлога уредбе о 

издавању доплатне поштанске марке за време трајања „Дечије недеље“ за које је процењено да 

нису релевантна за Предлог ове уредбе. 


