
 

 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

1. Правни основ 

 

 Чланом 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12-исправка УС, 

7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) прописано је да Влада којој је престао 

мандат може вршити само текуће послове и не може предлагати Народној 

скупштини законе и друге опште акте нити доносити прописе, изузев ако је 

њихово доношење везано за законски рок или то налажу потребе државе, 

интереси одбране или природна, привредна или техничка несрећа, а чланом 42. 

став 1. Закона о Влади  прописано је да Влада уредбом подробније разрађује 

однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона. 

 

Правни основ за доношење уредбе садржан је у чл. 50. и 51. став 4.   

Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 

113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21 и 130/21) којим је утврђено да се 

сваке године, у првој пуној недељи месеца октобра организује „Дечија недеља”, 

ради подстицања и организовања разноврсних културно образовних, 

рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања других 

мера за унапређивање развоја друштвене бриге о деци. 

 

 Чланом 51. Закона о финансијској подршци породици са децом, 

предвиђено је да се за време трајања „Дечије недеље” плаћа посебан износ, који 

утврђује Влада Републике Србије и то: на сваку продату карту у међумесном и 

међународном превозу у железничком, водном, ваздушном и друмском 

саобраћају; осим на пошиљке новина и часописа чији пријем, пренос и уручење 

обављају јавни поштански оператор и други поштански оператори, у складу са 

Законом о поштанским услугама; 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 садржајем. 

Наплату износа врше организације и друга правна лица и грађани који 

продају улазнице - возне карте, односно врше поштанску услугу и дужни су да 

наплаћена средства уплате на рачун за уплату јавних прихода буџета Републике 

Србије у року од седам дана по завршетку „Дечије недеље”. 

          Министар надлежан за финансије ближе прописује начин наплате износа 

из става 1. овог члана. 

          Износ из става 1. овог члана утврђује Влада актом који доноси до 1. 

септембра за текућу годину. 

 

Чланом 52. Закона, предвиђено је да се наплаћена средства за време 

трајања „Дечије недеље” уплаћују у буџет Републике Србије, а министарство 

надлежно за социјална питања их распоређује организаторима манифестација 

посвећених деци, у складу са  Програмом. 

 

 Министарство надлежно за финансијску подршку породици са децом 

сваке године као део редовних и текућих послова предузима одговарајуће 

активности у циљу реализације Дечије недеље у текућој години прописане 

Законом о финансијској подршци породици са децом. 
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 То је учињено и ове године те је после спроведеног јавног позива 

одабрана организација која ће организовати и реализовати Дечију недељу 2022. 

године.   

 Да би се активности у току Дечије недеље успешно реализоване 

потребно је извршити благовремено све припреме које обухватају доношење 

Уредбе. 

 

2. Разлози за доношење Уредбе 

  

 Удружење „Пријатељи деце Србије”, ове године организује и реализује 

„Дечију недељу” као изузетно корисну и важну акцију, која својим деловањем 

треба да допринесе побољшању положаја деце у друштву. Припремљен је 

Програм активности у времену трајања „Дечије недеље” од 3. до 9. октобра 

2022. године. „Дечија недеља” треба да буде подстицај за све институције, 

органе, организације и појединце да у оквиру својих могућности допринесу 

побољшању положаја деце у друштву. 

 

 Сагласно Закону о финансијској подршци породици са децом, посебне 

износе који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” утврђује Влада. 

 

 
Ред. 
број 

Врсте плаћања посебних износа 

Износи за 

плаћање у 

динарима 

2021 2022. 

1. Сваку продату возну карту у међумесном и  

међународном  превозу у железничком, водном, 

ваздушном и друмском, међумесном и међународном 

саобраћају  

 

40,00 40,00 

2. Сваку поштанску пошиљку у унутрашњем поштанском 

саобраћају, осим на пошиљке новина и часописа чији 

пријем, пренос и уручење обављају јавни поштански 

оператор и други поштански оператори у складу са 

Законом о поштанским услугама („Службени гласник 

РС“ бр. 77/19)  

10,00 10 ,00 

3. Сваку продату улазницу за позориште, биоскоп,  

другу културну манифестацију и спортску приредбу за 

коју се наплаћују улазнице 

33,00 33,00 

4. Сваки продат носач звука са снимљеним садржајем 20,00 20,00 

 

Очекује се да ће се остварити приходи од око 10.000.000,00 динара. 

 

Прикупљена средства у складу са чланом 3. Уредбе, распоредиће се 

сходно обезбеђеним средствима Законом буџету Републике Србије за 2022. 

годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21) тако што ће се 40% (највише до 

износа од 4.000.000,00 динара) искористити за активности које ће се 

организовати на републичком нивоу и за штампање и дистрибуцију 

пропагандног материјала, поштанских марки и налепница, а 60% (највише до 

6.000.000,00 динара) за финансирање програма активности за време трајања 
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„Дечије недеље” у јединицама локалне самоуправе  сразмерно средствима које 

су прикупиле.  

 

 Пропагандни материјал ће се штампати у следећим облицима и 

количинама: програм “Дечије недеље“ у 2.200 примерака, плакат у 10.000 

примерака, саопштење за грађане у 4.000 примерака, поштанске марке у 450.000 

примерака и доплатне марке у 300.000 примерака од чега: марке за сваку 

продату возну карту у међумесном и  међународном  превозу у железничком, 

водном, ваздушном и друмском, међумесном и међународном саобраћају у 

210.000 примерака, марке сваку продату улазницу за позориште, биоскоп, другу 

културну манифестацију и спортску приредбу за коју се наплаћују улазнице у 

80.000 примерака и марку за сваки продат носач звука са снимљеним садржајем 

у 10.000 примерака. 

 

3. Решења која се предлажу 

 

У члану 1. Уредбе предлаже се плаћање посебних износа у 2022. години за 

време трајања „Дечије недеље” и то на сваку продату возну карту у међумесном 

и међународном превозу у железничком, водном, ваздушном и друмском 

саобраћају; сваку поштанску пошиљку у унутрашњем поштанском саобраћају, 

осим на пошиљке новина и часописа чији пријем, пренос и уручење обављају 

јавни поштански оператор и други оператори, у складу са Законом о 

поштанским услугама; сваку продату улазницу за позориште, биоскоп, другу 

културну манифестацију и спортску приредбу за коју се наплаћују улазнице и 

сваки продат носач  звука са снимљеним садржајем. 

 

У члану 2. предложено је да организацију наплате посебних износа обавља 

удружење „Пријатељи деце Србије” у сарадњи са општинском управом -

службом дечије заштите. 

 

У члану 3. предложено је да се средства остварена плаћањем посебних 

износа уплаћују на рачун прописан Правилником о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

У члану 4.  предвиђено је да се средства прикупљена у времену трајања 

„Дечије недеље” од 3. до 9. октобра 2022. године, користе у складу са утврђеним 

Програмом, а део средстава за штампање и дистрибуцију пропагандног 

материјала. Распоред прикупљених средстава извршиће се, и то: 40% на 

републичком нивоу, а 60% за активности на нивоу јединица локалне 

самоуправе. 

 

4. Средства за спровођење Уредбе 

 

За спровођење ове Уредбе средства у износу од 10.000.000 динара 

планирана су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени 

гласник РС”, бр. 110/21 

 

    5. Разлози због којих се предлаже да Уредба ступи на снагу пре осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије 
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У члану 5. Уредбе је прописано да Уредба ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, с обзиром на то 

да је неопходно у што краћем року приступити припреми и штампању 

пропагандног материјала, поштанских марки и налепница, а будући да је 

предвиђено  да се Уредба  спроводи у периоду трајања Дечије недеље од 3. до 9. 

октобра 2022. године. 

 

6. Разлози због којих се предлаже доношење Уредбе у време „техничке 

Владе“ 

 

Како се  ради о редовној годишњој активности која је прописана чл. 50-52. 

Закона о финансијској подршци породици са децом потребно је да „техничка 

Влада“ донесе ову Уредбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


