
Заједничко домаћинство као критеријум за 
признавање права на дечији додатак

(Члан 2. Закона о финансијској подршци породици са децом
''Службени гласник РС'', бр. 16/2001, 115/2005 и 107/2009)

ПОСЕДОВАЊЕ  ИМОВИНЕ  ДАТЕ  У  ЗАКУП  МОЖЕ  БИТИ  ОД  УТИЦАЈА  НА 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА  НА  ДЕЧИЈИ  ДОДАТАК,  САМО  У  СЛУЧАЈУ  АКО  ЈЕ 
ЗАКУПОДАВАЦ  ЧЛАН  ПОРОДИЧНОГ  ДОМАЋИНСТВА  ПОДНОСИОЦА 
ЗАХТЕВА. 

Из образложења

Основано  се,  по  оцени  Управног  суда,  тужбом  указује  да  је  доношењем 
оспореног решења поврђен закон на штету тужиље, јер тужени орган није поступио по 
правном схватању Управног суда изнетом у пресуди број 9 У. 9039/10 (2009) од 25.08.2010. 
године,  иако  га  одредба  члана  69.  став  2.  Закона  о  управним  споровима  (''Службени 
гласник РС'', бр. 111/09) на то обавезује.

Наиме, поменутом одредбом члана 69. став 2. Закона о управним споровима, 
прописано је да ако према природи ствари у којој је настао управни спор, треба уместо 
поништеног управног акта донети други, надлежни орган је дужан да тај акт донесе без 
одлагања,  а  најкасније  у  року  од  30  дана  од  дана  достављања  пресуде,  при  чему  је 
надлежни  орган  везан  правним  схватањем  суда,  као  и  примедбама  суда  у  погледу 
поступка.

Супротно схватању израженом у пресуду Управног  суда,  тужени орган је 
одбио  жалбу  тужиље  истичући  да  је  првостепени  орган  у  поновљеном  поступку, 
поступајући  по  налогу  другостепеног  решења утврдио  стамбени  и  пословни  простор 
тужиљине породице непосредним опажањем и на основу тога донео ожалбено решење. 
Тужени орган у образложењу оспореног решења наводи да је увидом у записник о изласку 
на терен од ... године, тужиљину изјаву од ... године и Уговор о закупу пословног простора 
од  ...  године,  утврдио  да  тужиљина  породица  поред  стамбеног  простора,  који  чини 
трособан стан од 72 м² поседује и пословни простор површине од 56 м² који се води на 
тужиљиног свекра, те  је обзиром да је нашао да је тужиљина породица у поседу већег 
пословног простора од максимума утврђеног чланом 22. Правилника о ближим условима и 
начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом, закључио да нема 
основа за усвајање жалбе и признавања траженог права тужиље. 

Међутим, како из образложења првостепеног решења произлази да тужиља 
са свекром, који је власник пословног простора у чијем закупу је њен муж, не живи у 
истом домаћинству, то по налажењу Управног суда,  у овом случају  поседовање имовине 
дате у закуп не може бити од утицаја на остваривање права на накнаду за дечији додатак, 
будући да закуподавац није члан породичног домаћинства подносиоца захтева,  нити се 
узимање  у закуп  пословног  простора  за  обављање  делатности  може   сматрати 
поседовањем непокретности, која је од утицаја на остваривање права на дечији додатак.

(Из пресуде Управног суда 9 У. 3753/11 од 30.08.2011. године)
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