
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ДОПУНИ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ  

Члан 1. 

У Закону о социјалној заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/11), у 
члану 111. додаје се став 2. који гласи: 

„Јединица локалне самоуправе дужна је да за ученике из 
социјално/материјално угрожених породица и ученике са инвалидитетом, 
обезбеди: 

1) месечну карту за јавни превоз;  

2) бесплатну ужину;  

3) уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета 
објављених у Каталогу уџбеника за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, 
које су школе изабрале да ће користити у настави.“ 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
,,Службеном гласнику Републике Србије.“ 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 I. Уставни основ  

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. 

тачка 8. која између осталог утврђује да Република Србије уређује и обезбеђује 

систем у области социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности, 

друге економске и социјалне односе од општег интереса. 

 

 II. Разлози за доношење закона 

 
 Предложена допуна Закона о социјалном осигурању се предлаже из 
разлога како би се омогућило нормално, достојанствено и равноправно 
школовање ученика из социјално/материјално угрожених породица као и 
ученика са инвалидитетом. 
 У Србији је више од 25 одсто становништва погођено сиромаштвом, 
односно сваки четврти грађанин, док је стопа ризика од сиромаштва или 
социјалне искључености износи 43,2 одсто, објавио је Републички завод за 
статистику.  
 Глад је најтежи вид сиромаштва, а 150.000 људи је директно угрожено, 
јер је неухрањено. Сиромаштвом су првенствено погођени људи са ниским 
степеном образовања, деца, стари, особе са инвалидитетом. Најрањивије групе 
су деца до 13 година старости и стари преко 65 година. Посебан пораст 
сиромаштва је забележен у категорији незапослених. Многима прође дан, а да 
не поједу ништа. Податак да четвртина становника Србије живи на граници 
сиромаштва, отвора питање како се тешки животни услови одржавају на 
појединца и породицу. Социолози кажу да сиромаштво и ризик од беде утиче на 
све аспекте живота, јер се ти људи осећају понижено и неупотребљиво у 
друштву. Родитељи се осећају понижено јер нису у стању да приуште основе 
ствари својој деци, обућу и одело одговарајуће за тренутно годишње доба, 
комплет уџбеника за нормално школовање, а одлазак на годишњи одмор је за 
већину немогућ. Запослени родитељи са просечним платама, нису у могућности 
да испуне све основне потребе једног ученика, а нарочито незапослени 
родитељи.  
 Нажалост, имали смо пример осамнаестогодишњег дечака из Мола, који 
је себи одузео живот због немаштине и немогућности да се са њом избори. 
Трећи разред школе за куваре у Бечеју, био је принуђен да напусти из разлога 
што није могао да купује месечну карту за аутобус. Сматрам да је то упозорење 
и да морамо хитно реаговати, како се у будућности не би дешавале сличне 
ствари.  
 У Уставу Републике Србије, у члану 71. се наводи да свако има право на 
образовање, као и да је основно образовање обавезно и бесплатно, а средње 
образовање је бесплатно. Сматрам да је за нормално, равноправно и 
достојанствено образовање ученика из социјално/материјално угрожених 
породица, потребно обезбедити месечну карту за јавни превоз, бесплатне 
ужине и бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких 
комплета. 
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 III. Објашњење основних правних института и појединачних  

решења 

 

 У члану 1. Предлога закона предложеном допуном члана 111. Закона о  

социјалној заштити, додаје се став 2. у коме се наводи да је јединица локалне 

самоуправе дужна да за ученике из социјално/материјално угрожених породица 

и ученике са инвалидитетом, обезбеди месечну карту за јавни превоз, 

бесплатну ужину и уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета 

објављених у Каталогу уџбеника за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, 

које су школе изабрале да ће користити у настави. 

 У члану 2. Предлога закона предвиђено је да овај закон ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 IV. Анализа ефеката за доношење закона 

 

 Предложеном допуном Закона о социјалној заштити, омогућава се 

нормално, достојанствено и равноправно школовање ученика из 

социјално/материјално угрожених породица као и ученика са инвалидитетом. 

 

V. Процена финансијских средстава потребних за спрoвођење 

закона 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

финансијска средства у буџету Републике Србије. 

 

 VI. Разлози за доношење закона по хитном поступку 

 

Доношење овог закона по хитном поступку се предлаже из разлога како 

би се што пре обезбедило нормално школовање ученика из 

социјално/материјално угрожених породица и ученика са инвалидитетом, као и 

да  би се избегле даље штетне последице по целокупни систем образовања и 

друштво у целини. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КОЈЕ 
ДОПУЊУЈУ 

  

Друге врсте помоћи  

 Члан 111.  

 Јединица локалне самоуправе може предвидети и друге врсте 

материјалне помоћи грађанима на својој територији (народне кухиње, 

субвенције и др.). 

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ ДА ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ 

СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА И УЧЕНИКЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ, ОБЕЗБЕДИ: 

1) МЕСЕЧНУ КАРТУ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ;  

2) БЕСПЛАТНУ УЖИНУ;  

3) УЏБЕНИКЕ И ДРУГА НАСТАВНА СРЕДСТВА ИЗ УЏБЕНИЧКИХ 

КОМПЛЕТА ОБЈАВЉЕНИХ У КАТАЛОГУ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКЕ 2016/2017. 

ДО 2018/2019. ГОДИНЕ, КОЈЕ СУ ШКОЛЕ ИЗАБРАЛЕ ДА ЋЕ КОРИСТИТИ У 

НАСТАВИ. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
 

Народни посланик Радослав Милојичић  
 
 
2. Назив прописа  
 

Предлог закона о допуни Закона о социјалној заштити  
Proposal of the Law amending the Law on Social Protection 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 
 

Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније није 
планирано уређење материје на коју се односи Предлог закона. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
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искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права. 
 

Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност Предлога закона о допуни Закона о социјалној 
заштити, с обзиром да су предметне измене нису релевантне са становишта 
права Европске уније.  
 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 

 
Не. 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
 
Не. 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 

 
Не. 
 
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог 
овлашћеног предлагача прописа, датум и печат 
 
 
 
Београд, 12. октобар 2016. године                                НАРОДНИ ПОСЛАНИК 

                                                                                                                                                                             
                                                                                            Радослав Милојичић 
 

 


