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Важећим законским прописима прописани су услови под којима деца погинулих, односно
умрлих војних лица имају право на месечну новчану накнаду за време школовања и друге
накнаде у вези са школовањем.
Одредбом члана 5. Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ,
оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица („Службени лист
СРЈ“, број 69/99, „Службени лист СЦГ“, број 4/05 и „Службени гласник РС“, број 14/, у
даљем тексту: Уредба), прописано је да је обрачунски основ који се примењује за исплату
месечне новчане накнаде за школовање просечна зарада без пореза и доприноса по
запосленом у Републици Србији у месецу који претходи месецу исплате.
Чланом 15. став 1. Уредбе, прописано је да месечна новчана накнада ученику основне школе
припада у износу од 40% од обрачунског основа, ученику средње школе 47%, односно 66%
од основа, у зависности да ли се школује у месту пребивалишта породице или ван
пребивалишта због тога што односна школа не постоји у пребивалишту породице и студенту
првог, односно другог степена студија у износу од 66%, односно 95% од основа, у
зависности да ли се школује у месту пребивалишта породице или ван пребивалишта због
тога што односна школа не постоји у пребивалишту породице.
Ставом 2. члана 15. Уредбе, прописано је да се месечна новчана накнада за школовање
исплаћује почетком месеца за тај месец, а ставом 3. истог члана, прописано је да ако у време
исплате накнаде није познат обрачунски основ, исплаћује се аконтација у висини од 90% те
накнаде која је утврђена на основу познатог податка о обрачунском основу, а коначна
исплата врши се по објављивању податка о обрачунском основу.
Републички орган надлежан за послове статистике сваког 25. у месецу објављује податке о
просечној заради у Републици Србији за претходни месец, што значи да у време исплате
месечне новчане накнаде за школовање тај податак није познат, па се приликом израде
обрачуна за текући месец примењује одредба члана 15. став 3. Уредбе.
Поштујући напред наведене законске и подзаконске прописе, обрачун за исплату месечне
новчане накнаде за школовање за фебруар 2014. године извршен је тако што је половином
фебруара 2014. године, на основу познатог обрачунског основа, у износу од 50.820,00 динара
(просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена по запосленом у децембру 2013. године),
на рачуне корисника месечне новчане накнаде за школовање уплаћен износ који представља
90% аконтације за фебруар и 10% ретро разлике за јануар 2014. године, и то: ученику
основне школе 18.295,20 динара аконтације за фебруар и 4.444,80 динара ретро-разлике за
јануар, што укупно износи 22.740,00 динара, ученику средње школе по основу аконтације за
фебруар исплаћено је 21.496,86 динара 5.222,64 динара као ретро-разлика за јануар, што
укупно износи 26.719,50 динара. Ученику средње школе и студенту који накнаду прима у

износу од 66% исплаћена је аконтација за фебруар у износу од 30.187,08 динара и ретроразлика за јануар у износу од 7.333,92 динара, што укупно износи 37.521,00 динара, а
студенту који накнаду прима у износу од 95% од основа, у фебруару је исплаћена аконтација
за текући месец у износу од 43.451,10 динара и ретро-разлика за јануар у износу од 10.556,40
динара, односно укупно је исплаћено 54.007,50 динара.
С обзиром да је крајем фебруара објављен податак о просечној заради без пореза и
доприноса за јануар 2014. године, што представља обрачунски основ за исплату накнаде за
школовање за фебруар, коначан обрачун за фебруар и аконтација за март 2014. године
извршени су крајем фебруара, па ће на рачуне корисника накнаде за школовање бити
уплаћен износ који представља 90% аконтације за март и 10% ретро разлике за фебруар
2014. године.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена по запосленом у Републици Србије у
јануару 2014. године износи 37.966,00 динара, што значи да је ученик основне школе имао
право на месечну новчану накнаду за фебруар 2014. године у износу од 15.186,00 динара,
ученик средње школе 17.844,02 динара, односно 25.057,56 динара и студент 25.057,56
динара, односно 36.067,70 динара, што практично значи да је у фебруару исплаћена
аконтација за месечну новчану накнаду за школовање у већем износу од прописаног па се у
марту од износа који представља 90% аконтације одбија тај износ, и то је приказано у
следећој тебели:
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У зависности од износа просечне зараде без пореза и доприноса исплаћене по запосленом у
Републици Србији, зависи и износ месечне новчане накнаде за школовање, али и осталих
накнада у вези са школовањем.
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