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СА ЖЕ ТАК: Јед на од две кључ не ме ре под сти ца ња ра ђа ња у окви ру 
За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци с де цом је сте на кна да за ра де 
то ком по ро диљ ског од су ства. Упра во је ова ме ра око сни ца си сте ма ускла-
ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства, а у овом ра ду ће би ти раз мо тре ни по тен ци-
јал ни ефек ти ова кве ме ре на кван тум и тем по ра ђа ња, при ка за ни при ме ри 
до бре прак се у дру гим др жа ва ма и пред ло же на мо гу ћа ре ше ња у ве зи с 
овом ме ром. На чин на ко ји је ме ра фор му ли са на, од но сно спе ци фич ни 
усло ви на оно ву ко јих се оства ру је, мо гу ће, уз по зи тив не про ду ку ју и од-
ре ђе не не га тив не ефек те на тем по ра ђа ња, а са мим ти ме ин ди рект но и на 
кван тум фер ти ли те та. Број ни при ме ри раз ли чи тих ре ше ња за ускла ђи ва-
ње ра да и ро ди тељ ства мо гу по слу жи ти за упот пу ња ва ње и на до град њу 
по сто је ће ме ре, али и за ди вер зи фи ка ци ју ме ра у овој сфе ри чи ме би по-
тен ци јал но мо гла би ти по стиг ну та ве ћа по кри ве ност у усло ви ма ве ли ке 
ра зно ли ко сти рад них аран жма на. На осно ву по сто је ћег За ко на, у од но су 
на на чин на ко ји су фор му ли са ни усло ви оства ри ва ња пра ва, го то во по ло-
ви на же на ко је ра ђа ју у то ку јед не го ди не ни је по кри ве на овом ме ром. 
Чи ни се да је ду бље и да ле ко се жни је про ми шља ње, ка да је ова ме ра у 
пи та њу, из о ста ло, а да је ње на по пу ла ци о на ком по нен та за не ма ре на. Упра-
во ће мо гућ но сти уна пре ђе ња ме ра ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства би ти 
у фо ку су овог ра да.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по ро диљ ско од су ство, За кон о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци с де цом, не до вољ но ра ђа ње, од ла га ње ра ђа ња
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Основ ни циљ по пу ла ци о не по ли ти ке усме ре не на ра ђа ње у Ср би ји 
је сте по сти за ње про сте ре про дук ци је ста нов ни штва. У скла ду с овим 
ци љем сма тра ло се да је ва жно по сти ћи што ши ри об у хват ста нов ни штва 
две ма основ ним фи нан сиј ским ме ра ма под сти ца ња ра ђа ња, а то су ро ди-
тељ ски до да так и на док на да за ра де за вре ме по ро диљ ског од су ства. Пр ва 
на ве де на ме ра, ро ди тељ ски до да так, оства ру је се као пра во на осно ву 
ро ђе ња де те та, док се на док на да за ра де за вре ме тра ја ња по ро диљ ског 
од су ства оства ру је као пра во на осно ву ро ђе ња де те та и за по сле ња. У том 
сми слу ро ди тељ ски до да так ка рак те ри ше да ле ко ши ри об у хват, ко ји је 
огра ни чен је ди но ре дом ро ђе ња де те та и то до че твр тог де те та же не. С 
дру ге стра не, на док на да за ра де за вре ме тра ја ња по ро диљ ског од су ства 
у усло ви ма ви со ке не за по сле но сти мла дих, а по го то во ви со ке не за по сле-
но сти мла дих же на, бе ле жи го то во дво стру ко ма њи об у хват у од но су на 
ро ди тељ ски до да так јер се оства ру је као пра во на осно ву за по сле ња. 
Ин ди рект но, са ма при ро да по ро диљ ског од су ства као фи нан сиј ске ме ре 
(на осно ву прет ход не вер зи је За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци 
са де цом) до дат но до при но си про лон ги ра њу од лу ке о ра ђа њу у пе ри од 
сти ца ња ста бил ног за по сле ња, од но сно, стал ног рад ног од но са. У усло-
ви ма ви со ке не за по сле но сти мла дих же на, чи ни се да ова ме ра под сти-
ца ња ра ђа ња за пра во про ду бљу је про блем јер че ка ју ћи стал но за по сле ње 
на осно ву ко га би мо гле оства ри ти пра во на по ро диљ ско од су ство, мла де 
же не че сто од ла жу ра ђа ње ду ги низ го ди на, објек тив но сма њу ју ћи шан се 
за ро ди тељ ством. Ова кво од ла га ње ра ђа ња има зна чај не здрав стве не по сле-
ди це за мај ку и де те уко ли ко се ра ђа ње од ла же на кон 35. го ди не ста ро сти 
же не, али и ја сне де мо граф ске по сле ди це ко је се огле да ју у успо ра ва њу 
тем па фер ти ли те та и де пре си ја ци ји кван ту ма фер ти ли те та. Ве ћи на же на 
ко је од ла жу ра ђа ње у јед ном тре нут ку од лу чи ће се за ро ди тељ ство. Ме-
ђу тим, мо же се оче ки ва ти да је дан број њих из раз ли чи тих раз ло га (фи-
зи о ло шког сма ње ња плод но сти, се кун дар ног сте ри ли те та нај че шће услед 
при бе га ва ња на мер ном пре ки ду труд но ће или обо ље ва ња од сек су ал но 
пре но си вих ин фек ци ја, ве ће пси хо ло шке це не бра ка и ра ђа ња де це у ста-
ри јим го ди на ма жи во та, не сту па ња у брак услед бо ле сти и дру го) не ће 
мо ћи да оства ри ста во ве о же ље ном бро ју де це [Рашевић 2008: 198]. Од ла-
га ње ра ђа ња у ста ри ју доб же не је јед на од нај ва жни јих ка рак те ри сти ка 
фе но ме на не до вољ ног ра ђа ња. Же не и па ро ви из раз ли чи тих раз ло га од-
ла жу од лу ку о ра ђа њу у ста ри ју жи вот ну доб. Из ме ђу оста лих, про ду же-
но шко ло ва ње, по сто ја ње објек тив них и су бјек тив них пре пре ка ве за них 
за тран зи ци ју у од ра слост, ви со ка не за по сле ност мла дих, не по сто ја ње 
стам бе не по ли ти ке усме ре не ка мла дим па ро ви ма и не из ве сност оли че на 
у хро нич ној дру штве но-еко ном ској кри зи, до при но се про лон ги ра њу од лу ке 
о ра ђа њу. С дру ге стра не, мно ге сту ди је ис ти чу ме ди цин ске и де мо граф-
ске бе не фи те ра ђа ња у оп ти мал ној жи вот ној до би из ме ђу 20 и 35 го ди на 
ста ро сти же не [Kha lil et al. 2013; Ko zu ki et al. 2013]. Зна чај за у ста вља ња 
од ла га ња ра ђа ња огле да се не са мо у број ним здрав стве ним бе не фи ти ма 
за мај ку и де те, већ и у очи глед ним де мо граф ским бе не фи ти ма. У том 
сми слу под сти ца ње ра ђа ња тре ба ло би би ти усме ре но и на за у ста вља ње 
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или ма кар успо ра ва ње од ла га ња ра ђа ња. На овом ме сту до ла зи мо до кључ-
ног пи та ња ко је је у фо ку су овог члан ка, а то је: на ко ји на чин ре де фи ни-
са ти основ ну ме ру ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства ка ко би на нај бо љи 
мо гу ћи на чин од го во ри ла за дат ку за у ста вља ња од ла га ња ра ђа ња чи ме 
би по тен ци јал но мо гао би ти по стиг нут ве ћи број ра ђа ња?

Као ме ри на ко ју се оства ру је пра во по осно ву ра ђа ња и за по сле ња, 
за ко ри шће ње по ро диљ ског од су ства од ре ђе ни су спе ци фич ни усло ви и 
огра ни че ња. Пре ма пр во бит ној вер зи ји За ко на о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци са де цом (у да љем тек сту За кон), усво је ног 2002. го ди не, пра во 
на на кна ду за вре ме по ро диљ ског од су ства оства ри ва ле су же не ко је су 
не по сред но до тре нут ка оства ри ва ња овог пра ва би ле за по сле не или оства-
ри ва ле за ра ду кроз са мо стал ну де лат ност. Ви си на на кна де за вре ме по ро-
диљ ског од су ства од ре ђе на је као пу на на док на да (основ не) за ра де ко ју 
би же на (ко ри сник по ро диљ ског од су ства мо же би ти и отац чак и ка да је 
мај ка не за по сле на) оства ри ва ла у ме се цу за ко ји се на кна да ис пла ћу је. 
Ме ђу тим, по сто ја ла су од ре ђе на огра ни че ња у ве зи с тра ја њем за по сле ња 
те је прет ход на тврд ња ва жи ла са мо уко ли ко је же на не по сред но и не пре-
кид но пре оства ри ва ња пра ва на на кна ду би ла за по сле на код истог по сло-
дав ца нај ма ње 12 ме се ци. У слу ча ју ка да је же на би ла за по сле на не пре кид-
но и не по сред но до оства ри ва ња овог пра ва у тра ја њу од шест до не пу них 
12 ме се ци, у об ра чун на кна де до 12 ме се ци узи ма се из нос од 50% про сеч-
не ре пу блич ке за ра де за не до ста ју ће ме се це. Да ље, у слу ча ју ка да је же на 
не по сред но и не пре кид но до оства ри ва ња пра ва на на кна ду би ла за по сле-
на у тра ја њу од 3 до не пу них 6 ме се ци, као на кна да сле ду је 60% из но са 
об ра чу на тог на прет ход но на ве де ни на чин. На кра ју, у слу ча ју ка да је же на 
не по сред но и не пре кид но до оства ри ва ња пра ва на на кна ду би ла за по сле-
на у тра ја њу кра ћем од 3 ме се ца, као на кна да сле ду је 30% из но са об ра чу-
на тог на прет ход но на ве де ни на чин [Службени гла сник РС, 16/2002]. Да кле, 
ис кљу чи во и је ди но у слу ча ју ка да је же на не по сред но пре сти ца ња пра ва 
на на кна ду не пре кид но би ла за по сле на код истог по сло дав ца у тра ја њу од 
нај ма ње го ди ну да на та да је мо гла оства ри ти пра во на пу ну на док на ду 
за ра де ко ју би оства ри ва ла у ме се цу за ко ји се на кна да ис пла ћу је и је ди но 
у том слу ча ју на кна да ни је сме ла би ти ма ња од ми ни мал не за ра де утвр ђе-
не за ме сец у ко јем се вр ши ла ис пла та. Та ко ђе, ду жи на ко ри шће ња на кна-
де за ра де из но си го ди ну да на за пр во и дру го де те и две го ди не за тре ће 
и де цу ви шег ре да ро ђе ња.

Пре ма нај но ви јој вер зи ји За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци 
са де цом ко ја је усво је на у де цем бру 2017. го ди не, а по чи ње да се при ме-
њу је од 1. ју ла 2018. го ди не, прет ход но по ме ну ти спе ци фич ни усло ви оства-
ри ва ња пра ва на на кна ду за ра де то ком по ро диљ ског од су ства се ме ња ју. 
На и ме, у об ра чун осно ви це на кна де са да ула зе при хо ди оства ре ни у пе-
ри о ду од 18 ме се ци ко ји прет хо де ме се цу от по чи ња ња од су ства. Та ко ђе, 
ви си на на кна де не мо же би ти ви ша од три про сеч не ме сеч не за ра де у 
Ре пу бли ци Ср би ји, за раз ли ку од прет ход не вер зи је За ко на ко ја је пред ви-
ђа ла ви си ну на кна де до мак си мал них пет про сеч них за ра да. Још јед на од 
но ви на је сте и да по је дин ци ко ји су за сно ва ли рад ни од нос на кон ро ђе ња 
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де те та мо гу оства ри ти пра во на на кна ду, а об ра чун осно ви це на кна де се 
вр ши на прет ход но по ме нут на чин. Де фи ни са ни ми ни мум на кна де је 
по ста вљен на ни воу ре пу блич ког „ми ни мал ца” и ва жи је ди но у слу ча ју 
ка да је под но си лац зах те ва био за по слен (и да су му упла ћи ва ни до при-
но си у од но су на ми ни мал ну за ра ду) нај ма ње шест од по ме ну тих 18 ме-
се ци [Службени гла сник РС, 113/2017]. Да кле, ин ди рект но се мо же за кљу-
чи ти да се пра во на на кна ду за ра де мо же оства ри ти уко ли ко је под но си лац 
оства ри вао за ра ду нај ма ње то ком шест од по след њих 18 ме се ци, а ви си на 
на кна де се об ра чу на ва та ко што збир оства ре них за ра да то ком по след њих 
18 ме се ци по де ли са 18, чак и ка да је за ра да оства ре на за ма ње од 18 ме се ци.

На ова кав на чин фор му ли са ни спе ци фич ни усло ви оства ри ва ња пра ва 
на на кна ду за ра де го то во си гур но ће за ре зул тат има ти да ле ко ве ћу по кри-
ве ност по ме ну том ме ром. С дру ге стра не, на чин об ра чу на осно ви це на-
кна де је та кав да би про сеч на ви си на на кна де у од но су на пе ри од ва же ња 
прет ход не вер зи је За ко на мо гла би ти ма ња. Ин ди рект но се мо же за кљу-
чи ти да је за ко но да вац же лео да по стиг не што ве ћу по кри ве ност ме ром 
уз ре ла тив но при бли жан из нос бу џет ских из два ја ња. Са де мо граф ске тач-
ке гле ди шта, по ме ну те из ме не За ко на мо гле би има ти по зи ти ван ефе кат 
на нај ма ње не ко ли ко на чи на. Пр во, по ве ћа ње по кри ве но сти ме ром мо же 
има ти ве ћи од јек и ути ца ти на ства ра ње про по ро дич не кли ме у др жа ви 
ко ја по др жа ва по ро ди цу. Дру го, ме ром ће са да би ти об у хва ће не гру пе 
ста нов ни штва ко је ра де по осно ву при вре ме них и по вре ме них по сло ва, 
а на ро чи то мла ди ан га жо ва ни уго во ри ма о ра ду са крат ким ро ком (ис под 
шест ме се ци) чи ји су рад ни аран жма ни че сто ис пре ки да ни. Тре ће, на ова-
кав на чин фор му ли са ни усло ви по тен ци јал но ће омо гу ћи ти бр же сти ца ње 
пра ва на на кна ду, у ни жој ста ро сти. Че твр то, оства ри ва ње пра ва у ни жој 
ста ро сти ће по тен ци јал но ути ца ти на тем по фе р ти ли те та и ин ди рект но 
на кван тум ра ђа ња, итд.

Јед на од нај ва жни јих но ви на у по след њој вер зи ји За ко на је сте и уво-
ђе ње пра ва на „оста ле на кна де по осно ву ро ђе ња де те та”. Ово пра во је 
на ме ње но са мо мај ка ма ко је у тре нут ку ро ђе ња де те та ни су у рад ном 
од но су, са мо стал но оба вља ју де лат ност, вла сни це су по љо при вред ног 
га здин ства или су по љо при вред ни оси гу ра ни ци. За све оне ко је ни су у 
рад ном од но су, од но сно за не за по сле не, ва жно је да у тре нут ку оства ри-
ва ња пра ва не ужи ва ју на кна ду у слу ча ју не за по сле но сти од На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, а да су при том у прет ход них 18 ме се ци ра ди ле 
то ком ми ни мал ног пе ри о да ко ји је од ути ца ја за оства ри ва ње пра ва на на-
кна ду. Об ра чун ви си не на кна де вр ши се де ље њем зби ра осно ви ца за ко је 
су пла ћа ни до при но си то ком по след њих 18 ме се ци са 18, а за по љо при вред-
не оси гу ра ни ке де ље њем зби ра осно ви ца за ко је су пла ћа ни до при но си 
то ком по след ња 24 ме се ца са 24. У оба слу ча ја се ви си на на кна де од ре-
ђу је де ље њем с ко е фи ци јен том 1,5. Та ко ђе, оста ле на кна де има ју ка рак тер 
не то из но са без при па да ју ћих до при но са, а са мим тим не ула зе у стаж. 
Отац мо же ко ри сти ти ово пра во је ди но и ис кљу чи во у слу ча ју да је мај ка 
пре ми ну ла или на пу сти ла де те. Ду жи на ко ри шће ња оста ле на кна де по осно-
ву ро ђе ња де те та ли ми ти ра на је на го ди ну да на без об зи ра на ред ро ђе ња 
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де те та. Ефе кат ове ме ре, ка да су у пи та њу же не на се лу, од но сно у по љо-
при вре ди, нај ве ро ват ни је ће би ти ве о ма огра ни чен из раз ло га што је број 
мла дих же на (у оп ти мал ном ре про дук тив ном до бу) ко је су вла сни це 
по љо при вред ног га здин ства го то во за не мар љив.

БУ ЏЕТ СКА ИЗ ДВА ЈА ЊА И ПО КРИ ВЕ НОСТ МЕ РОМ

Што се ти че из но са бу џет ских из два ја ња за ову ме ру, у 2013. је као 
на кна да за вре ме по ро диљ ског од су ства ис пла ће но укуп но 24,5 ми ли јар ди 
ди на ра за 36.700 ко ри сни ца, што пред ста вља 56% укуп них жи во ро ђе ња 
[Мат ковић, Ми ја то вић и Ста нић 2014]. Ме ђу тим, 44% или 29.000 жи во ро-
ђе ња ни је би ло по кри ве но овом ме ром. Ре де фи ни са ње усло ва оства ри ва-
ња овог пра ва сва ка ко ће по тен ци јал но по ве ћа ти по кри ве ност овом ме ром. 
На и ме, ин си сти ра ње на не пре ки ну том за по сле њу/рад ном од но су у од ре-
ђе ном тра ја њу сва ка ко је пред ста вља ло пре пре ку ши рем об у хва ту. С дру-
ге стра не, пре ђа шње ума ње ње на кна де на 60% за ко ри сни це ко је су би ле 
за по сле не ма ње од 6 ме се ци не пре кид но и ума ње ње на кна де на 30% за 
ко ри сни це ко је су би ле за по сле не ма ње од 3 ме се ца не пре кид но је нај ве-
ро ват ни је би ло кон тра про дук тив но. Без об зи ра што је удео на кна да ко је 
се ис пла ћу ју са по ме ну тим про цен том ума ње ња ре ла тив но ма ли (5,9% и 
1,1%), број мла дих же на ко је од ла жу ра ђа ње до тре нут ка ка да стек ну услов 
за пу ну на док на ду за ра де је сва ка ко ве ли ки. С дру ге стра не, у но вој вер-
зи ји за ко на да је се из ве сна флек си бил ност усло ви ма сти ца ња овог пра ва. 
У усло ви ма ви со ке не за по сле но сти мла дих и оп ште при хва ће ном прак сом 
за по шља ва ња мла дих под уго во ром на од ре ђе но вре ме и то нај че шће у 
тра ја њу од три до шест ме се ци, ка да се сва ки про ду же так уго во ра сма тра 
пре ки дом рад ног од но са, на пр во бит ни на чин фор му ли сан услов за сти ца-
ње пра ва на на кна ду за вре ме по ро диљ ског оду ства на нај ма ње два на чи на 
ни је био де мо граф ски под сти ца јан. Пр во, го то во по ло ви на мај ки ни је би ла 
об у хва ће на овом ме ром и дру го, на чин сти ца ња пра ва на на кна ду то ком 
по ро диљ ског од су ства сна жно је ути цао на од ла га ње ра ђа ња. Би ло је по-
треб но из на ћи мо дел на осно ву ко га би се зна чај но по ве ћао об у хват мај ки/
оче ва овом ме ром и пре фор му ли са ти на чин оства ри ва ња пра ва на на кна ду. 

Иа ко се вре ме ном удео же на ко је ко ри сте по ро диљ ско од су ство у 
укуп ном бро ју же на ко је су ра ђа ле у од ре ђе ној го ди ни по ве ћа вао и у 2015. 
је до сти гао 59%, у ис тој го ди ни сто па за по сле но сти за цео фер тил ни кон-
тин гент је из но си ла 49%. Ови по да ци нас на во де на не ко ли ко за кљу ча ка. 
Пре све га, по сто јао је зна ча јан дис па ри тет из ме ђу за по сле но сти же на и 
за по сле но сти же на ко је су ра ђа ле у 2015. го ди ни. Дру го, чи ни се да је 
фер ти ли тет за по сле них же на зна чај но ви ши у од но су на не за по сле не же не, 
и то, 50,5‰ у од но су на 33,7‰ код не за по сле них же на. То сва ка ко и је сте 
слу чај. Ме ђу тим, од 2002. го ди не од ка ко се спро во ди За кон, удео за по сле-
них же на ко је су ра ђа ле се из го ди не у го ди ну по ве ћа вао. Та ко је 2002. овај 
удео из но сио 36,5%, 2010. го ди не 50%, а 2015. чак 59%, док је исто вре ме но 
за по сле ност же на фер тил ног уз ра ста по ра сла са 46,6% у 2002. на све га 48,9% 
у 2015. го ди ни. Ово ин ди рект но ука зу је на нео п ход ност же ни не за ра де у 
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по ро ди ци са де цом, али и на по ве ћа ње ма те ри јал не це не ро ди тељ ства. 
Очи глед на је тен ден ци ја „тем пи ра ња” ро ди тељ ства за пе ри од за по сле но сти 
и по ве ћа ња уде ла за по сле них мај ки у укуп ном бро ју ро ђе ња, а не по ве ћа ња 
за по сле но сти же на фер тил ног уз ра ста. Не за по сле не же не су сва ка ко у не-
по вољ ни јем ма те ри јал ном по ло жа ју у од но су на оне ко је су за по сле не, те 
је и њи хо ва по тре ба за фи нан сиј ском пот по ром од стра не др жа ве то ком 
ра ног ро ди тељ ства ве ћа. Ме ђу тим, при ро да са ме ме ре, на кна де за ра де за 
вре ме по ро диљ ског од су ства, је та ква да се мо же оства ри ти је ди но као 
пра во по осно ву за по сле но сти, те ни је мо гу ће по сти ћи пун об у хват же на 
ко је ра ђа ју, али је сва ка ко мо гу ће овај об у хват по ве ћа ти. Об у хват је мо гу-
ће по ве ћа ти уко ли ко би се спе ци фич ни усло ви сти ца ња овог пра ва ре де-
фи ни са ли, што је нај но ви јом вер зи јом за ко на де ли мич но и по стиг ну то. 
На и ме, прет ход ни услов не пре ки ну тог рад ног од но са је ве о ма упи тан, као 
и раз ло зи уво ђе ња ова квог усло ва, те се мо же сум ња ти у бе не во лент ност 
за ко но дав ца у овом слу ча ју. Уки да њем овог усло ва и ре де фи ни са њем на 
на чин да по ро ди ља не по сред но пре сти ца ња пра ва на на кна ду мо ра би ти 
за по сле на и оства ри ва ти за ко ном про пи са ну ду жи ну тра ја ња за по сле но сти, 
али без об зи ра на пре ки де, об у хват же на овом ме ром ће не сум њи во би ти 
зна чај но по ве ћан. Ре де фи ни са њем усло ва на осно ву ко јих се оства ру је пра-
во на на кна ду то ком по ро диљ ског од су ства не са мо да се по ве ћа ва број 
же на ко је ће ко ри сти ти ово пра во, већ се по ве ћа ва и број же на ко је би у 
ни жој ста ро сти оства ри ва ле пра во на на кна ду што би на ин ди ви ду ал ном 
ни воу по тен ци јал но за у ста ви ло од ла га ње ра ђа ња. По ве ћа ње бро ја жи во-
ро ђе ња на го ди шњем ни воу од стра не не за по сле них же на и за у ста вља ње 
од ла га ња ра ђа ња, а мо жда чак и сма ње ње про сеч них го ди на ста ро сти мај ке 
на пр во ро ђе њу би по тен ци јал но пред ста вља ли основ ни ре зул тат ре де фи-
ни са ња усло ва за сти ца ње пра ва на на кна ду за ра де/оста ле нак на де по осно-
ву ро ђе ња де те та. Уво ђе ње ме ре „оста ле на кна де по осно ву ро ђе ња де те та” 
и про ши ре ње пра ва на тре нут но не за по сле не мај ке го то во си гур но ће по-
кри ти и део же на, ко је без об зи ра што не одсу ству ју са рад ног ме ста, сва-
ка ко услед ро ђе ња де те та од су ству ју са тр жи шта ра да те се у том сми слу 
и њи ма мо же при зна ти опор ту ни тро шак, од но сно про пу ште на за ра да. 

ШВЕД СКИ ПРИ МЕР РО ДИ ТЕЉ СКОГ ОД СУ СТВА

У Швед ској је већ ви ше де це ни ја на сна зи ве о ма ве ли ко ду шан си стем 
фи нан сиј ских ме ра по др шке по ро ди ци. Та ко је 1974. уве де на ме ра по ро-
диљ ског (ро ди тељ ског од су ства), ко је је пр во бит но тра ја ло шест ме се ци. 
Ду жи на по ро диљ ског од су ства (са при па да ју ћом на кна дом за ра де) је сук-
це сив но по ве ћа ва на и до 2002. је до сти гла 16 ме се ци. Пред ви ђе но је да и 
оче ви ко ри сте по ло ви ну по ро диљ ског осу ства. Као до да так ме ри 1995. 
го ди не уве де но је по до дат них ме сец да на од су ства на ме ње них ис кљу-
чи во за мај ку, од но сно за оца. Уко ли ко по ме ну ти ро ди тељ не ис ко ри сти 
тај ме сец на вре ме, гу би пра во да га ис ко ри сти уоп ште, од но сно укуп на 
ду жи на по ро диљ ског од су ства се скра ћу је за је дан ме сец. Од 2002. го ди-
не овај „не пре но си ви” део се про ду жа ва на два ме се ца, а у пе ри о ду од 
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два де се так го ди на на кон уво ђе ња овог до дат ка удео оче ва ко ји ко ри сте 
ово пра во је по рас тао са 10 на 21% [Du van der 2008]. На кна да за ра де то ком 
це лог пе ри о да из но си 80%, а го р ња гра ни ца ви си не на кна де је по ста вље-
на ве о ма ви со ко та ко да ве ли ка ве ћи на ро ди те ља ко ја ко ри сти ово пра во 
за и ста и при ма 80% на кна де за ра де из пе ри о да ко ји је прет хо дио по чет ку 
од су ства. Та ко ђе, по осно ву овог пра ва не за по сле ни ко ри сник (мај ка или 
отац) при ма на кна ду од 18 евра днев но, а од по чет ка 21. ве ка и ве ћи на 
по сло да ва ца до ти ра пре о ста ли део за ра де до пу ног из но са та ко да је на 
агре гат ном ни воу гу би так за ра де то ком од су ства за не мар љив. Сâм на чин 
ко ри шће ња ро ди тељ ског од су ства је ве о ма флек си би лан. Оно се мо же 
ко ри сти ти у би ло ко јем тре нут ку до осме го ди не ста ро сти де те та и у 
оно ли ко де ло ва ко ли ко то ро ди те љи ма од го ва ра. Та ко ђе, ро ди тељ ско од-
су ство се мо же про пор ци о нал но про ду жи ти уко ли ко се ко ри сник вра ти 
на по сао у „pa rt-ti me” аран жма ну. До дат но, уко ли ко ро ди те љи од лу че да 
ко ри сте на кна ду за ра де у про цен ту ни жем од 80%, мо гу ће је да се ду жи на 
од су ства зна чај но про ду жи. О флек си бил но сти ове ме ре го во ри и чи ње-
ни ца да је мо гу ће да по ло ви ну рад не не де ље оду ство ко ри сти отац, а по-
ло ви ну мај ка, ка ко би обо је то ком нај ра ни јег де тињ ства са де те том про-
во ди ли под јед на ко вре ме на и исто вре ме но би ли при сут ни на тр жи шту 
ра да. По ред ро ди тељ ског од су ства по сто ји и до дат на ме ра „при вре ме но 
ро ди тељ ско од су ство” ко је су уве де не исто вре ме но (1974). При вре ме но 
ро ди тељ ско од су ство га ран ту је по 120 да на од су ства за оба ро ди те ља ко је 
се мо же ко ри сти ти пар ци јал но све до 12. го ди не де те та. Ви си на на кна де 
је 80% про сеч них при ма ња у Швед ској с тим да ово од су ство не мо гу ко-
ри сти ти оба ро ди те ља исто вре ме но.

Та ко ђе, оно по че му је ро ди тељ ско од су ство у Швед ској спе ци фич но, 
је сте „speed pre mi um”, од но сно по ну ђе на мо гућ ност да се об ра чун ви си не 
на кна де за ра де вр ши на осно ву прет ход не ви ше за ра де (пре ро ђе ња пр вог 
де те та) уко ли ко се дру го и сва ко на ред но де те ро ди убр зо на кон прет ход-
ног де те та. Ова ме ра уве де на је 1980. го ди не као еко ном ски под сти цај из 
раз ло га што су се мај ке на кон пр вог де те та нај че шће вра ћа ле на по сао с 
по ло ви ном рад ног вре ме на та ко да је и њи хо ва за ра да би ва ла ма ња, а са мим 
тим и осно ви ца за об ра чун на кна де за ра де то ком ро ди тељ ског од су ства 
за дру го де те. На и ме, уко ли ко се дру го (или сва ко на ред но) де те ро ди у 
пе ри о ду од мак си мал но 24 ме се ца на кон пр вог он да се на кна да за ра де 
об ра чу на ва у од но су на пе ри од пре ро ђе ња пр вог де те та, а од 1986. го ди не 
овај пе ри од је про ду жен на 30 ме се ци. До дат но, Швед ска од 2008. уво ди 
„бо нус род не јед на ко сти” чи ји је сми сао у рав но мер ном ко ри шће њу од-
су ства од стра не мај ке и оца и ра но прав ном уче ство ва њу у од го ју де те та 
то ком ра ног де тињ ства. Услед нај че шће ви ше за ра де му шкар ца, же не че шће 
ко ри сте ро ди тељ ско од су ство јер су та да еко ном ски гу би ци за по ро ди цу 
ма њи. Овом ме ром, уко ли ко и му шка рац ко ри сти од су ство у ис тој ду жи ни 
као и же на, на сто ји се да се ели ми ни шу еко ном ски гу би ци услед оче вог 
од су ства и по стиг не рав но прав на укљу че ност оба ро ди те ља у од га ја ње 
де це. Мно ге сту ди је [An der sson, Ho em and Du van der 2006; Du van der 2008; 
Théve non and Du van der 2014] ис ти чу зна чај род не рав но прав но сти у по де ли 
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кућ них по сло ва и ра ном ро ди тељ ству за фер ти ли тет, а по го то ву њен по-
зи ти ван ути цај на ве ро ват но ћу ра ђа ња дру гог и тре ћег де те та у по ро ди ци.

Пред ста вље на ди вер зи фи ка ци ја, род на сен зи тив ност и флек си бил ност 
ро ди тељ ског од су ства као ме ре по др шке по ро ди ци у Швед ској мо же по-
слу жи ти као при мер до бре прак се за ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства и 
у Ср би ји где је за ра да жене ви ше не го нео п ход на. Ни је ма ли број сту ди-
ја ко је ис ти чу зна чај ро ди тељ ског од су ства на фер ти ли тет [Sund strom and 
Staf ford 1992; Ho em 2008; Lu ci and The ve non 2012], ка ко ду жи не од су ства 
та ко и ви си не на кна де за ра де, али и флек си бил но сти чи та вог си сте ма 
ме ра фи нан сиј ске по др шке по ро ди ци с де цом. Ка да је о Швед ској реч, не 
са мо да је ду жи на ко ри шће ног од су ства има ла по зи тив ног ути ца ја на 
фер ти ли тет, не го и рав но прав но ко ри шће ње од су ства од стра не оче ва 
[Du van der 2008]. 

Си стем ме ра у ве зи с ро ди тељ ским од су ством има ви ше ди мен зи ја, 
а не ке од нај зна чај ни јих је су: еко ном ска – кроз ком пен за ци ју про пу ште-
не за ра де; со ци јал на – кроз по зи ти ван ути цај на до бро бит мај ке и пси хо-
фи зич ки и ин те лек ту ал ни раз вој де те та; де мо граф ска – кроз по зи ти ван 
ути цај на од лу ку о ра ђа њу; и род носен зи тив на – кроз ле ги сла тив но 
пре по зна ва ње спе ци фич не уло ге мај ке [Théve non and Du van der 2014]. До-
дат но, ро ди тељ ско од су ство на ни воу про се ка у OECD зе мља ма из но си 
61 не де љу (14 ме се ци) од че га је 37 пла ће них не де ља (ско ро де вет ме се ци). 
Ме ђу тим, ду жи на од су ства из но си нај ма ње го ди ну да на, нај че шће две, а 
не рет ко и три го ди не. Не ке од зе ма ља у ко ји ма ро ди те љи мо гу ко ри сти-
ти од су ство и/или на кна ду за ра де у ду жи ни од три па и ви ше го ди на 
је су Ау стри ја, Че шка, Фин ска и Фран цу ска без об зи ра на ред ро ђе ња, а 
та ко ђе су ту и Сло вач ка и Ма ђар ска, где је јед на ко пра во га ран то ва но на 
осно ву дру гог или ви ших ре до ва ро ђе ња [Théve non and Du van der 2014].

ДИ СКУ СИ ЈА И ПРЕ ПО РУ КЕ

Чи ни се да је ути цај тем па на кван тум фер ти ли те та нео спо ран на 
да на шњем ни воу раз вит ка де мо граф ске на у ке, а да би ком би но ва ње ме ра 
под сти ца ја ра ђа ња са њи хо вим ка рак те ри сти ка ма ко је су у мно гим зе мља-
ма да ле ре зул та те ка да је „тај минг” ра ђа ња у пи та њу, мо гло пред ста вља-
ти до бит ну ком би на ци ју у на шој зе мљи. Де ме њи је још пре 15 го ди на 
ис та као да је ве о ма ва жно усме ри ти ме ре под сти ца ња ра ђа ња ка ува жа-
ва њу тем па фер ти ли те та и ра ди кал но про ме ни ти по пу ла ци о ну по ли ти ку 
у усло ви ма ду го трај ног ни ског фер ти ли те та [De meny 2003].

Без об зи ра што је усва ја њем нај но ви је вер зи је За кон нео спор но уна-
пре ђен, и да ље по сто ји огро ман про стор за ње го во зна чај но по бољ ша ње. 
Ка ко је ис так ну то да ме ре од су ства по осно ву ро ђе ња де те та мо гу има ти 
ви ше ди мен зи ја, као и да је зна чај њи хо ве флек си бил но сти и ко ри шће ња 
од стра не оба ро ди те ља рав но прав но, од ве ли ке ва жно сти за од лу ку о ра-
ђа њу, а на ро чи то за од лу ку о бро ју и вре ме ну ра ђа ња де це ви ших ре до ва 
ро ђе ња, то би би ло од не про це њи вог де мо граф ског зна ча ја да се што пре 
си стем ме ра ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства ускла ди с по сту ла ти ма мо-
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дер не по пу ла ци о не по ли ти ке и ува жи на уч на са зна ња уте ме ље на на ви ше-
де це ниј ској при ме ни ова квих ме ра у зе мља ма с по твр ђе ним по зи тив ним 
ефек том на фер ти ли тет. Ме ра од су ства (и на кна де) по осно ву ро ђе ња де те-
та у по сто је ћем За ко ну је фор му ли са на на та кав на чин да пре не бре га ва бар 
две по ме ну те ди мен зи је чи ме би и њен ефе кат на фер ти ли тет мо гао да 
бу де зна чај но огра ни чен. Пр во, не по се ду је ни нај ма њу на зна ку флек си бил-
но сти у ко ри шће њу, што су ис пи та ни ци у сту ди ји „Ускла ђи ва ње ра да и 
ро ди тељ ства” из 2017. го ди не озна чи ли као ве о ма ва жно. Дру го, без об зи ра 
што ре ле вант ни по да ци по твр ђу ју да је удео оче ва ко ји ко ри сте ро ди тељ ско 
од су ство ве о ма ни зак, за ко но да вац ни је пред ви део ни је дан ме ха ни зам ко-
јим би се по сти гло што рав но прав ни је ко ри шће ње ро ди тељ ског од су ства и 
по де ла ро ди тељ ских оба ве за из ме ђу же не и му шкар ца. Да кле, у но ву вер-
зи ју За ко на ни су уне те из ме не ко је би ува жи ле ди мен зи ју флек си бил но сти 
ко ри шће ња и род не сен зи тив но сти, ко је су у мно гим ре ле вант ним сту ди-
ја ма пре по зна те као нај зна чај ни је за успех у спро во ђе њу ме ре, а на ро чи то 
као ве о ма ва жне за по зи ти ван ефе кат на тем по и кван тум фер ти ли те та.

Ка да су у пи та њу из ме не и до пу не За ко на, ре де фи ни сан си стем на кна-
де за вре ме по ро диљ ског од су ства по тен ци јал но би имао дво стру ки ефе-
кат. На пр вом ме сту ја чи под сти цај на ра ђа ње кроз по ве ћа ну по кри ве ност 
же на овом ме ром и на дру гом ме сту ути цај на тем по фер ти ли те та, од но-
сно ста рост же на у ко јој се ра ђа, кроз олак ша не усло ве за сти ца ње овог 
пра ва у ни жој ста ро сти же не. Ме ђу тим, у прет ход ном тек сту је на ве ден 
чи тав низ на чи на на ко ји би се ова ме ра мо гла учи ни ти флек си бил ни јом 
и чи ме би се на ин ди ви ду ал ном ни воу мо гао по сти ћи сна жни ји ефе кат 
на ра ђа ње. Мно ги од на ве де них на чи на не зах те ва ју до дат на бу џет ска 
сред ства и ни на ка кав на чин не би пред ста вља ли до дат но оп те ре ће ње за 
др жа ву, али би исто вре ме но ко ри сни ци ма би ла пру же на мо гућ ност да на-
чин ко ри шће ња овог пра ва ускла де са сво јим ин ди ви ду ал ним по тре ба ма. 
Дру го, у усло ви ма ка да се кри за парт нер ских од но са ис ти че као ве о ма 
ва жна пре пре ка у од лу ци о ра ђа њу, а на ро чи то као ва жна став ка у кал ку-
ла ци ји о тај мин гу и ра ђа њу дру гог де те та, го то во је не схва тљи во да за ко-
но да вац ни је из на шао на чин да под стак не оче ве да у ве ћој ме ри ко ри сте 
по ну ђе но пра во и по де ле те рет ра ног ро ди тељ ства с мај ка ма сво је де це. 
Та ко ђе, има ју ћи у ви ду зна чај тем па на кван тум ра ђа ња и по зи тив но ис-
ку ство Швед ске са ме ром „speed pre mi um” ко ју спро во ди већ 38 го ди на, 
би ло би де мо граф ски, али и ме ди цин ски ве о ма оправ да но при ме ни ти 
сли чан об лик ова кве ме ре и у Ср би ји. На рав но, пре вас ход но би у об зир 
тре ба ло узе ти пре по ру ку Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је да не тре ба 
ра ђа ти у раз ма ци ма ма њим од 24 ме се ца, али и пре по ру ку USAID-a и 
CA TALYST -a да не би тре ба ло ра ђа ти ни у раз ма ци ма ве ћим од 60 ме се ци 
и у од но су на те пре по ру ке фор му ли са ти ме ру слич ну „speed pre mi um-у”. 
Је дан од на чи на фор му ли са ња ова кве ме ре мо гао би да бу де та кав да ви-
си на на кна де (или ду жи на од су ства) бу де не га тив но ко ре ли са на с ду жи ном 
раз ма ка из ме ђу ра ђа ња али уну тар по ме ну тог окви ра (24–60).

Мно ги су на чи ни на ко је би се по сто је ћа ме ра мо гла уна пре ди ти и 
то у окви ру истог из но са утро ше них сред ста ва. На чин на ко ји је из ме њен 
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и до пу њен За кон о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци с де цом ће сва ка ко 
има ти из ве сних по зи тив них ефе ка та, али се сâм За кон и да ље мо же сма-
тра ти кон вен ци о нал ним и кон зер ва тив ним, јер не ува жа ва спе ци фич но-
сти и ка рак те ри сти ке де мо граф ског раз вит ка ста нов ни штва Ср би је на 
кра ју дру ге де це ни је 21. ве ка.
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SUM MARY: One of the two key me a su res to en co u ra ge birth wit hin the Law on 
Fi nan cial Sup port to the Fa mily with Chil dren is sa lary com pen sa tion du ring pa ren tal 
le a ve. The very na tu re of ma ter nity le a ve as a fi nan cial me a su re (ba sed on the pre vi o us 
ver sion of the Law) ad di ti o nally con tri bu ted to the birth post po ne ment in the pe riod of 
sta ble em ployment. Un der the con di ti ons of high unem ployment of young wo men, this 
me a su re se ems to ha ve de e pe ned the pro blem be ca u se wo men we re wa i ting for per ma nent 
em ployment on the ba sis of which they co uld ob tain the right to ma ter nity le a ve, young 
wo men of ten post po ned birth for many years, ob jec ti vely re du cing the chan ces of con-
cep tion. The new ver sion of the Law for mu la tes the spe ci fic con di ti ons for ga i ning the 
right to sa lary com pen sa tion in a dif fe rent way, which will al most cer ta inly re sult in a 
much gre a ter co ve ra ge by this me a su re. On the ot her hand, the met hod of cal cu la ting the 
com pen sa tion ba se is such that the ave ra ge amo unt of com pen sa tion in re la tion to the 
pre vi o us ver sion of the Law co uld be lo wer, so it can be con clu ded that the le gi sla tor 
wan ted to ac hi e ve as much co ve ra ge as pos si ble with a re la ti vely si mi lar amo unt of bud-
ge tary al lo ca ti ons. The se amend ments to the Law co uld ha ve a po si ti ve ef fect thro ugh 
in cre a sed co ve ra ge and gre a ter im pact thro ugh cre a ting a pro-fa mily cli ma te in a co un try 
that sup ports the fa mily. Se condly, po pu la tion gro ups that work on tem po rary and oc ca-
si o nal jobs, and espe ci ally young pe o ple en ga ged in sho rt-term con tracts (un der six 
months), who se work ar ran ge ments are of ten in ter rup ted, will now be co ve red. Thi rdly, 
the for mu la ted con di ti ons in this man ner will po ten ti ally al low fa ster ac qu i si ti on of the 
right to com pen sa tion at a lo wer age. Fo u rth, ga i ning rights at a lo wer age will po ten ti ally 
in flu en ce the pa ce of fer ti lity and in di rectly to the birth qu an tum. Re gar dless of the fact 
that by adop ting the la test ver sion the Law is un do ub tedly im pr o ved, the re is still a hu ge 
spa ce for its sig ni fi cant im pr o ve ment. As it was po in ted out that the pa ren tal le a ve can 
ha ve mo re di men si ons, and that the im por tan ce of its fle xi bi lity and use by both pa rents 
is equ ally im por tant for the de ci sion to gi ve birth, and in par ti cu lar for the de ci sion on 
the num ber and ti me of hig her or der births, it wo uld be of gre at de mo grap hic sig ni fi can-
ce for the system of work-pa ren ting con ver ge ment to har mo ni ze with the po stu la tes of 
mo dern po pu la tion po licy and ta ke in to ac co unt po si ti ve ex pe ri en ce of co un tri es with 
con fir med ef fect on fer ti lity as soon as pos si ble.

KEYWO RDS: pa ren tal le a ve, Law on fi nan cial sup port to the fa mily with chil dren, 
be low re pla ce ment fer ti lity, birth post po ne ment


