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На основу чл. 38 и 58 Закона о социјалној и дјечјој заштити (“Службени лист ЦГ”, 

бр. 27/13,1/15,42/15 и 47/15), Министарство рада и социјалног старања донијело је 

 

ОДЛУКУ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ВИСИНЕ ОСНОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ И ВИСИНЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ДАВАЊА ИЗ 

СОЦИЈАЛНЕ И ДЈЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ 

 

1. Овом одлуком утврђује се висина основа за остваривање права на материјално 

обезбјеђење и висина материјалних давања из члана 22 став 1 тачка 1 и чл. 31, 32, 33, 

36, 41, 44 и 54 Закона о социјалној и дјечјој заштити, и то: 

1) Висина основа за остваривање права на материјално обезбјеђење износи за: 

- појединца 64,40 еура; 

- породицу са два члана 77,34 еура; 

- породицу са три члана 92,82 еура; 

- породицу са четири члана 109,59 еура; 

- породицу са пет и више чланова 122,43 еура. 

2) Висина материјалних давања из социјалне заштите: 

а) висина материјалног обезбјеђења за појединца односно породицу који немају 

прихода износи мјесечно, за: 

- појединца 64,40 еура; 

- породицу са два члана 77,34 еура; 

- породицу са три члана 92,82 еура; 

- породицу са четири члана 109,59 еура; 

- породицу са пет и више чланова 122,43 еура; 

- лице које је било дијете без родитељског старања 122,43 еура; 

б) висина личне инвалиднине износи  мјесечно 110,35 еура; 

ц) висина додатка за његу и помоћ износи  мјесечно 63,90 еура; 

ч) висина трошкова сахране износи 319,59 еура. 

3) Висина материјалних давања из дјечје заштите: 

а) висина накнаде за новорођено дијете  износи 106,66 еура; 

б) висина додатка за дјецу износи мјесечно за дијете: 

- корисника материјалног обезбјеђења 19,31 еура; 

- корисника додатка за његу и помоћ 25,98 еура; 

- корисника личне инвалиднине 32,25 еура; 

- без родитељског старања 32,25 еура; 

- чији је родитељ, усвојилац, старалац, хранитељ, односно лице коме 

је дијете повјерено на његу, васпитање и образовање као корисник 

материјалног обезбјеђења засновао радни однос на основу споразума о 

активном превазилажењу неповољне социјалне ситуације 19,31 еура; 

ц) висина накнаде по основу рођења дјетета за лице које је на 

евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе и редовног студента 

износи мјесечно 64,40 еура. 

2. Висина материјалних давања из подтач. 2 и 3 ове одлуке утврђује се по службеној 

дужности досадашњим корисницима тог права, почев од 1. јануара 2016. године, без 

доношења посебног рјешења. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању 

висине основа за остваривање права на материјално обезбјеђење и висине материјалних 

давања из социјалне и дјечје заштите (“Службени лист ЦГ”, број 42/15). 



4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

Црне Горе“. 

 

Број: 56-135/16-1 

Подгорица, 3. фебруара 2016. године 

 

Министар, 

Зорица Ковачевић, с.р, 
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