ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА
ДЕЦОМ
Члан 1.
У Закону о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, број 113/17), у члану 5. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) приходи остварени од:
(1) пензија и инвалиднина остварених у земљи и иностранству;
(2) примања по прописима о правима ратних инвалида;
(3) сродника који имају законску обавезу издржавања;
(4) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед
технолошких, економских или организационих промена и накнада по основу
социјалних програма остварених у години дана пре подношења захтева;
(5) остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета;
(6) родитељског додатка за треће и четврто дете;
(7) накнада за време незапослености;
(8) реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години дана
пре подношења захтева;
(9) примања од рада код страног послодавца у иностранству;
(10) осталих активности.”
Члан 2.
Члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана
12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су
плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18
месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у
вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није
коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће.
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате, запосленог који је
засновао радни однос након рођења детета, утврђује се на основу збира
месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају
карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања
одсуства по заснивању радног односа.
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време одсуства са
рада ради посебне неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на
основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која
имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу
отпочињања одсуства.
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Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија се
дељењем збира основица из ст. 1. до 3. овог члана са 18 и не може бити већа
од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на
дан подношења захтева.
Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате представља
бруто обрачунску вредност.”
Члан 3.
У члану 17. став 1. мења се и гласи:
„Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета,
за дете рођено 1. јула 2018. године и касније, може остварити мајка која је у
периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала приходе:
1) а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право
на новчану накнаду по основу незапослености;
2)

по основу самосталног обављања делатности;

3) као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус
лица које самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез
на доходак грађана;
4)

по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;

5)

по основу уговора о делу;

6)

по основу ауторског уговора;

7)
односа.“

по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног

У члану 17. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Изузетно, од става 4. овог члана, за лице које остварује и право на
накнаду зараде, односно накнаду плате, право на остале накнаде по основу
рођења и неге детета остварује се у трајању од годину дана од дана
отпочињања права на породиљско одсуство.”
Досадашњи ст. 5, 6, 7, 8. и 9. постају ст. 6, 7, 8, 9. и 10.
Члан 4.
Члан 18. мења се и гласи:
„Члан 18.
Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета за лице из
члана 17. став 1. овог закона утврђује се сразмерно збиру месечних основица
на који су плаћени доприноси, осим основице доприноса за приходе који имају
карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу
отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или
породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у
вези са одржавањем трудноће, односно дану рођења детета.
Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета, за лице из
члана 17. став 2. овог закона, утврђује се сразмерно збиру месечних основица
на који су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за
последња 24 месеца који претходе дану рођења детета.
Основица за остале накнаде по основу посебне неге детета за лице из
члана 17. став 1. овог закона утврђује се сразмерно збиру месечних основица
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на који су плаћени доприноси, осим основице доприноса за приходе који имају
карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу коришћења
права.
Основица за остале накнаде по основу посебне неге детета, за лице из
члана 17. став 2. овог закона, утврђује се сразмерно збиру месечних основица
на који су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за
последња 24 месеца који претходе месецу коришћења права.
Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и
посебне неге детета за лица из члана 17. став 1. овог закона добија се
дељењем збира основица из ст. 1. и 3. овог члана са 18.
Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и
посебне неге детета за лица из члана 17. став 2. овог закона добија се
дељењем збира основица из ст. 2. и 4. овог члана са 24.
Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и
посебне неге детета из ст. 5. и 6. овог члана не може бити већа од три просечне
месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења
захтева.
Месечна основица из ст. 5. и 6. овог члана дели се са коефицијентом 1,5
и тако се одређује пун месечни износ остале накнаде по основу рођења и неге
детета и посебне неге детета.
Приликом утврђивања основице за остале накнаде не узимају се
основице за приходе који имају карактер зараде, осим за лица која у моменту
подношења захтева нису у радном односу, а у претходном периоду су
остваривала приходе по основу зараде.”
Члан 5.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„Утврђивање пуног месечног износа за остале накнаде по основу рођења
и неге детета и посебне неге детета врши надлежни орган на основу података о
висини основице на коју су плаћени доприноси за лице из члана 17. став 1. тач.
1) до 7) овог закона, односно за лице из члана 17. став 2. основице на коју су
плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, а који су
евидентирани код органа који води евиденцију о уплаћеним доприносима
обавезног социјалног осигурања, на дан подношења захтева за остваривање
права.”
Члан 6.
Члан 23. мења се и гласи:
„Члан 23.
Родитељски додатак за прво дете рођено 1. јула 2018. године и касније
утврђује се у висини од 100.000,00 динара и исплаћује се једнократно.
Родитељски додатак за друго дете рођено 1. јула 2018. године и касније
утврђује се у висини од 240.000,00 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне
рате по 10.000,00 динара.
Родитељски додатак за треће дете рођено 1. јула 2018. године и касније
утврђује се у висини од 1.440.000,00 динара и исплаћује се у 120 једнаких
месечних рата по 12.000,00 динара.
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Родитељски додатак за четврто дете рођено 1. јула 2018. године и
касније утврђује се у висини од 2.160.000,00 динара и исплаћује се у 120
једнаких месечних рата по 18.000,00 динара.
Износ родитељског додатка за децу из члана 22. став 3. овог закона
исплаћује се у износу утврђеном за четврто дете.
Паушал за набавку опреме за дете, из члана 22. став 10. овог закона, за
децу рођену 1. јула 2018. године и касније и који се исплаћује заједно са
једнократним износом родитељског додатка за прво дете, односно првом ратом
родитељског додатка за друго, треће и четврто дете износи 5.000,00 динара.
Родитељски додатак утврђен у ст. 1 - 4. овог члана и паушал за набавку
опреме за дете из става 6. овог члана, усклађују се 1. јануара и 1. јула, почев од
2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове
статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике
Србије у претходних шест месеци, а њихов номинални износ утврђује решењем
министар надлежан за социјална питања.
Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка,
односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је
дете рођено, или директно надлежном органу најкасније до навршених годину
дана живота детета.
Захтев поднет у здравственој установи, на основу овлашћења мајке,
односно оца детета, из става 9. овог члана, овлашћени радник здравствене
установе шаље надлежном органу електронским путем у складу са законом
којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском
пословању.”
Члан 7.
Члан 24. мења се и гласи:
„Члан 24.
Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама корисник права напусти дете или умре, прекида се даља
исплата права до одлуке министарства надлежног за социјална питања.
Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама дете умре, прекида се даља исплата права.
Изузетно од става 2. овог члана за треће и четврто дете које је умрло у
току исплате права врши се исплата једнократног износа од 200.000,00 динара.
Једнократни износ из става 3. овог члана усклађује се 1. јануара и 1.
јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног
за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији
Републике Србије у претходних шест месеци, а његов номинални износ
утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.
Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама дође до развода брака или престанка ванбрачне заједнице,
прекида се даља исплата права до одлуке министарства надлежног за
социјална питања.
Уколико се у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама утврди да деца нису вакцинисана у складу са прописима у
области здравствене заштите Републике Србије, прекида се даља исплата
права до одлуке министарства надлежног за социјална питања.
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Уколико се у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама утврди да дете не живи на територији Републике Србије,
прекида се даља исплата права до одлуке министарства надлежног за
социјална питања.
Уколико се у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама утврди да деца предшколског узраста не похађају припремни
предшколски програм у оквиру система предшколског васпитања и образовања
на територији Републике Србије, прекида се даља исплата права до одлуке
министарства надлежног за социјална питања.
Уколико се у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама утврди, да се деца основношколског узраста не школују у
оквиру система основношколског образовања Републике Србије и редовно не
похађају наставу на територији Републике Србије, прекида се даља исплата
права до одлуке министарства надлежног за социјална питања.
Министарство надлежно за социјална питања одлуку о даљој исплати
права и ст. 1. и 5 - 9. овог члана доноси у року од 15 дана од дана достављања
предмета.”
Члан 8.
Члан 25. мења се и гласи:
„Члан 25.
Родитељски додатак не може се остварити, ако новорођено дете мајке
за које се подноси захтев и њена деца претходног реда рођења, нису
вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике
Србије.
Чињеница да је дете вакцинисано у складу са прописима у области
здравствене заштите Републике Србије утврђује се на основу изјаве
подносиоца захтева.
Чињеница да је дете вакцинисано у складу са прописима у области
здравствене заштите Републике Србије проверава се једном годишње на
основу података садржаних у евиденцији о имунизацији.
Родитељски додатак може остварити мајка чија деца предшколског
узраста живе на територији Републике Србије и похађају припремни
предшколски програм у оквиру система предшколског васпитања и образовања
на територији Републике Србије.
Родитељски додатак може остварити мајка чија деца основношколског
узраста живе на територији Републике Србије и школују се и редовно похађају
наставу у оквиру система основношколског образовања Републике Србије.
Чињеница да дете похађа припремни предшколски програм у оквиру
система предшколског васпитања и образовања Републике Србије и редовно
похађа основну школу у оквиру система основношколског образовања
Републике Србије, на територији Републике Србије утврђује се на основу изјаве
подносиоца захтева, а надлежни орган проверава податке по службеној
дужности, најмање једном годишње, са одговарајућом предшколском
установом, односно основном школом.
Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту
подношења захтева живе у иностранству.
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Родитељски додатак не може остварити мајка која је страни
држављанин уколико је у земљи, чији је држављанин, остварила исто или
слично право за дете за које је поднет захтев.”
Члан 9.
У члану 40. став 3. мења се и гласи:
„За захтев из става 2. овог члана од података о личности надлежни
орган може захтевати следеће податке о подносиоцу захтева, о члановима
његовог домаћинства, oдносно породице, и то:
1. ЈМБГ, име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
држављанство, датум и место и општина рођења, подаци о банковном рачуну
на који се врши исплата, контакт телефон, адреса електронске поште, врста
сродства;
2. Податке о социо-економском статусу у обиму који је дефинисан
условима за остваривање права дефинисаних овим законом – подаци о
приходима и имовини, подаци о плаћеним доприносима, подаци о запослењу и
послодавцу, подаци о стамбеном статусу, брачни статус, статус детета уколико
се ради о детету са сметњама у развоју и инвалидитетом, подаци о школовању
деце и то назив и место образовне установе и образовни статус детета, подаци
о имунизацији деце и то назив и место здравствене установе у којој се дете
лечи и статус, подаци о старатељству односно хранитељству уколико постоје;
3. Податке потребне за обрачун и исплату накнада зараде, односно
накнаде плате за она права која имају карактер накнаде зараде, односно
накнаде плате.”
Члан 10.
Члан 41. мења се и гласи:
„Члан 41.
О правима из овог закона у првом степену решава надлежни орган у
месту пребивалишта подносиоца захтева.”
Члан 11.
У члану 46. после става 8. додаје се нови став 9. који гласи:
„Подаци о личности из става 2. овог члана, који се прикупљају и чувају у
ИС, обрађују се у сврху остваривања права прописаних овим законом као мера
финансијске подршке породици са децом.”
Досадашњи став 9. постаје став 10.
Члан 12.
Право на родитељски додатак за децу рођену на дан ступања на снагу
Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”,
број 113/17), 25. децембра 2017. године, и касније, закључно са 30. јуном 2018.
године, које се остварује у складу са прописима који су били на снази на дан
рођења детета а исплаћује у једнаким месечним ратама, ускладиће се по
службеној дужности, почев од 1. јула 2018. године, са бројем рата и месечним
износима родитељског додатка утврђеним овим законом.
Исплата права из става 1. овог члана вршиће се у року од шест месеци
од дана примене овог закона.
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Члан 13.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2018.
године.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у чл. 63. до 66. и
члану 69. Устава Републике Србије, којима је утврђено право на слободу
одлучивања о рађању, права детета, права и дужности родитеља, посебна
заштита породице, мајке, самохраног родитеља и детета, као и социјална
заштита грађана и породице.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом
представљају део укупне друштвене бриге о деци и односе се на побољшање
услова за задовољавање основних потреба деце, посебне подстицаје за
рађање деце и подршку материјално угроженим породицама, породицама са
децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и деци без родитељског
старања.
Закон о финансијској подршци породици са децом заснован је на праву и
дужности родитеља да подижу и васпитавају децу, праву детета на услове
живота који му омогућавају правилан развој и обавези државе да подржи
добробит породице, детета и будућих генерација. Отуда овај закон не
представља само опредељење државе у области социјалне политике, већ је,
укључујући демографске потребе, истовремено и важан инструмент
популационе политике.
Нова законска решења доприносе и испуњавању циљева утврђених за
спровођење измењене и допуњене Стратегије подстицања рађања, а својим
одредбама овај закон јасно и недвосмислено потврђује опредељење државе
да се подстицајним мерама увећаног родитељског додатка ухвати у коштац са
једним од највећих проблема - недовољним бројем новорођене деце.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА
Родитељски додатак представља неопходну меру подршке породици,
јер представља у садржинском и у материјалном смислу главни инструмент
популационе политике.
Наиме, Централна Србија и АП Војводина захваћене су врло
неповољним демографским кретањима: становништво се одавно не обнавља
у истој размери, јер је стопа фертилитета деценијама испод потребе за просту
репродукцију; број новорођених је далеко нижи од броја умрлих, па је
природни прираштај негативан, како укупно, тако посматрано и у највећем
броју општина; становништво убрзано стари, рапидан је процес депопулације;
повећава се удео старих у укупном броју становништва.
Дугорочне демографске пројекције најављују још
тенденције у будућности и знатно смањење броја становника.

неповољније

Оваква кретања имају изузетно неповољне социјалне и економске
последице и захтевају ефикасан политички одговор државе одмах.
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Овим законом дефинисани су износи, начин исплате и усклађивање
износа родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете.
У поступку остваривања права на родитељски додатак као посебни
услови предвиђени су: редовна вакцинација све деце мајке у складу са
прописима у области здравствене заштите Републике Србије, као и редовно
похађање деце предшколског узраста, припремног предшколског програма у
оквиру система предшколског васпитања и образовања Републике Србије,
односно редовно похађање наставе у оквиру система основношколског
образовања Републике Србије, деце основношколског узраста.
Такође, у одредбама Закона о финансијској подршци породици са
децом које се односе на право на накнаду зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне
неге детета и права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и
посебне неге детета извршене су корекције у погледу јаснијег дефинисања
основица које се узимају као релеванте у периоду коришћења појединачних
права, а од утицаја су на обрачун висине накнаде зараде односно накнаде
плате и остале накнаде, као и неопходне корекције које су условљене
директом исплатом права на рачуне корисника.
Овим законом извршена је и корекција у погледу прихода који су од
утицаја на остваривање права на дечији додатак, а везани су за нове износе
родитељског додатка за треће и четврто дете.
У закону су извршене и неопходне допуне које се односе на заштиту
податка о личности.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
Опредељена средства за исплату родитељског додатка у 2018. години
је 8.200.000.000 динара.
У 2019. години за родитељски додатак планирана су средства у износу
од 8.364.568.000 динара.
Средства за реализацију права прописаних овим законом у 2018.
години опредељена су у буџету Републике Србије:
Програм 0903 –
Породично-правна заштита грађана, Програмска активност – 0001 – Права
корисника из области заштите породице и деце, Функција 040 – Породица и
деца, Економска класификација 472.
Износи родитељског додатка који су дефинисани овим законом
захтевају додатна новчана средства у 2018. години у износу од 3.500.000.000
динара.
У 2019. години за исплату овог права биће потребно обезбедити
средства у укупном износу од 12.000.000.000 динара.
Повећање износа родитељског додатка за друго, треће и четврто
дете, и продужење периода остваривања односно исплате права за треће и
четврто дете са 24 месеца на 120 месеци, захтеваће значајна новчана
средства и у наредним годинама.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
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Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану
167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 пречишћен текст) садржани су у чињеници да се предложеним законским
решењем врше измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са
децом чија примена треба да почне 01. јула 2018. године.
На тај начин, отклонила би се околности које би могле нанети штету због
немогућности примене нових прописа.
Наиме, до тог времена потребно је израдити и донети низ подзаконских
аката, израдити одговарајући информациони систем на нивоу Министарства,
који ће користити надлежни органи локалне самоуправе у поступку одлучивања
о правима прописаним Законом.
Такође, мора се напоменути да предложене одредбе Закона, док се не
усвоје, у великој мери онемогућавају рад на доношењу подзаконских аката, и
одлажу планиране рокове обуке стручних служби за рад, а у циљу несметане
примене Закона о финансијској подршци породици са децом од 01.07.2018.
године.
VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ ЗАКОНА НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД
ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
Чланом 196. Устава Републике Србије утврђено је да закони и други
општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и да
могу да ступе раније на снагу ако за то постоје нарочито оправдани разлози,
утврђени приликом њиховог доношења.
Законом је предвиђено његово ступање на снагу наредног дана од дана
објављивања имајући у виду да основни текст Закона о финансијској подршци
породици са децом који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, почиње
са применом 1. јула 2018. године.
Имајући у виду комплементарност одредби овог Закона са основним
текстом Закона о о финансијској подршци породици са децом, неопходно је да
се створе услови, да све одредбе закона могу да се примењују од 1. јула 2018.
године.
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На основу члана 39. и 40. став 1. Пословника Владе („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10,
20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) и члана 59. став 1. тачка 4) и Јединствених
методолошких правила за израду прописа („Службени гласник РС“, број 21/10),
даје се следећа
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
I. ОДРЕЂЕЊЕ ПРОБЛЕМА КОЈЕ ЗАКОН ТРЕБА ДА РЕШИ
Рађање деце далеко испод потреба простог обнављања становништва
обележава и демографски развој и демографски моментум Републике Србије.
Република Србија без аутономних покрајина (Централна Србија) и АП
Војводина су се са феноменом недовољног рађања суочиле још средином
прошлог века. Већ у 1971. години стопа укупног фертилитета била је за око 15%
нижа од потреба просте замене генерација у Централној Србији, односно за
готово 20% у АП Војводини. У том интервалу вредности стопа се углавном
стабилизују у следеће две деценије на оба подручја.
Ниво рађања према подацима који се односе на 2006. годину је чак 30%
испод потреба простог обнављања становништва, када се Република Србија
посматра као целина (без података за АП Косово и Метохија), што значи да ће
следећа генерација жена бити за готово једну трећину мања по броју у односу
на садашњу.
Феномен недовољног рађања деце је законит процес који није успело да
избегне ниједно развијено друштво. Но, недовољно рађање деце није реалност
само у развијеним земљама и не само западне цивилизације. Данас се, према
процени Уједињених нација 83 државе света суочавају са рађањем деце испод
потреба просте замене генерација.
Искуства развијених земаља указују да, без обзира на значајне разлике
у економским, друштвено-политичким и вредносним системима, као и
институционалној основи популационе политике, постоји значајан степен
униформности у погледу циљева, праваца мера, као и дефинитивног израза
примењених мера. Но, максимални утврђен ефекат је пораст завршеног
фертилитета до 10%. Разматрање недовољне ефикасности мера које се
спроводе, указује да политички одговор мора бити интензиван, целовит,
истраживачки, директан, дугорочан, стратешког типа.
Општи циљ одрживог демографског развоја Републике Србије је
стационарно становништво, тј. становништво у коме ће следеће генерације
бити исте величине као и постојеће. Овај ниво простог обнављања
становништва или замене генерација значи да на индивидуалном нивоу једна
жена у свом репродуктивном периоду треба да се надомести са једним женским
дететом, тј. да нето стопа репродукције буде једнака јединици. У нашим
условима, где је смртност становништва ниска а ниво рађања деце испод нивоа
потребног за замену генерација, нето стопа репродукције је на нивоу око
јединице када је кохортна стопа укупног фертилитета на нивоу око 2,1 детета
по жени.
II. ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ДОНОШЕЊЕМ ЗАКОНА ПОСТИЖУ
Досезање општег циља је да се у року 10–15 година поново достигне
ниво стопе од 1,85 детета по жени, односно пораст од минимум 10% (вредност
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у 2016. години је 1,46) неминовно захтева и претходно досезање једног од
посебних циљева, ублажавање економске цене подизања детета.
Рађање деце не би смело значајно да погоршава економски, а тиме и
друштвени, положај породица са децом. Држава мора да преузме на себе део
трошкова рађања деце и њиховог издржавања и школовања. У ситуацији
крупних поремећаја у демографском развитку, када питање отворене
депопулације и интензивног процеса старења становништва није само питање
одрживости демографског, него и општег друштвеног и економског развоја
садашњих и будућих генерација, улога државе је посебно важна.
Финансијска помоћ породицама са децом јавља се као пронаталитетна
мера и у срединама са стабилним друштвено-економским развојем и високим
животним стандардом становништва. Међутим, у условима економских тешкоћа
значај новчаних давања, као и финансијских олакшица, бива већи. Мере
подршке породици треба да ублаже ефекте неповољних привредних кретања,
али и да буду усмерене ка постизању економске и социјалне сигурности као
претпоставке одвијања биолошке репродукције. Јер опредељење за
учествовање у репродукцији, али и реализација жељеног броја деце, који је по
правилу већи од оствареног, у великој мери зависи од економске сигурности
потенцијалних учесника у репродукцији. Незапосленост, лош материјални
положај и стамбени проблем су основна питања која се директно тичу
потенцијалних учесника у репродукцији. Дугорочно и из угла одрживости
развоја, подстицање рађања подразумева решавање поменутих проблема.
У оквиру финансијске подршке породици са децом од великог значаја је
родитељски додатак који представља подршку породици коју остварује мајка по
рођењу првог, другог, трећег и четвртог детета. Овај додатак је диференциран
према реду рођења детета.
III. ДРУГЕ МОГУЋНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Чланом 23. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС“ бр. 113/17) чија примена почиње 1. јула 2018. године,
прописано је да висину, начин усклађивања и исплате родитељског додатка и
паушала за набавку опреме за дете, прописује Влада на предлог министра
надлежног за социјална питања.
По усвајању измена и допуна Стратегије подстицања рађања
(„Службени гласник РС“ бр. 25/18), право на родитељски додатак добило је на
значају као популациона мера са дугорочним деловањем, те је било логично да
се Законом дефинише висина и начин исплате права, а не уредбом Владе.
IV. ЗАШТО ЈЕ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА НАЈБОЉЕ ЗА РЕШАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА?
Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци
породици са децом овако уређено право на родитељски додатак гарантовано је
као дугорочна мера Републике Србије у борби за повећање наталитета.
V. НА КОГА И КАКО ЋЕ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ УТИЦАТИ РЕШЕЊА У
ЗАКОНУ?
Предложене мере ублажиће неповољнији материјални положај породица
са децом у односу на оне без деце.
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Посебно ће бити подстицајне код другог, трећег и четвртог детета, јер ће
у већој мери покрити део издатака које породица има за децу.
Кроз право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства
са рада ради неге детета и посебне неге детета и права на остале накнаде по
основу рођења и неге детета и посебне неге детета проширивањем круга
корисника права и директном исплатом права додатно ће се кроз редовне
приходе заштити породице са децом.
Генерално, уколико би се остварили дефинисани циљеви из Закона о
финансијској подршци породица са децом, ефекти би се осетили у области
привреде кроз повећање броја трудничих и породиљских одсустава.
То би захтевало још боље усклађивање рада и родитељства и утвђивање
нових флексибилних облика рада.
Неопходно је да ове промене прати и јавна управа кроз повећање
ефикасности рада, дигитализацију и већу доступност остваривања права
корисника.
Такође, већ сада је јасно да капацитети предшколског образовања, који
ни сада нису довољни, морају бити у складу са очекиваним повећањем
наталитета.
У области здравствене заштите решења из Закона допринеће већем
обухвату имунизације деце што ће довести до већег степена здравствене
заштите становништва.
У односу на образовни систем решења из овог Закона директно ће
утицати на већи проценат деце која редовно похађају наставу.
Нове законске одредбе рефлектоваће се и на материјално стање
социјално угрожених породица које су често и породице са већим бројем деце.
VI. КОЈИ СУ ТРОШКОВИ КОЈЕ ЋЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА ИЗАЗВАТИ
ГРАЂАНИМА
И
ПРИВРЕДИ,
НАРОЧИТО
МАЛИМ
И
СРЕДЊИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА?
Трошкови по основу права на родитељски додатак покривају се из
буџета Републике Србије.
VII. ДА ЛИ СУ ПОЗИТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА ТАКВЕ
ДА ОПРАВДАВАЈУ ТРОШКОВЕ КОЈЕ ЋЕ ОН СТВОРИТИ?
За спровођење овог закона потребна су додатна новчана средства која
су неопходна за стварање бољих материјалних услова породице а у циљу
стимулације за њено проширивање тј. рађање деце.
Наиме, у оквиру финансијске подршке породици са децом, мера која у
Републици Србији има превасходно популациони ефекат је родитељски
додатак.
Родитељски додатак представља подршку породици коју остварује мајка
по рођењу првог, другог, трећег и четвртог детета.
Износ родитељског додатка диференциран је према реду рођења
детета.
Предложени износ родитељског додатка за прво дете
и његова
једнократна исплата треба да омогуће компензацију иницијалних трошкова
рађања.
Износи родитељског додатка и начин исплате у периоду од две године
за друго дете, односно десет година за треће и четврто дете, треба да
определе родитеље на рађање више деце имајући у виду побољшање
материјалног положаја породице кроз редовност прихода по овом основу у
дужем временском периоду.
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Могућност остваривања права
и редовност прихода у дужем
временском периоду треба да стимулише грађане, ако то нису учинили, да
регулишу питање својих докумената како би остварили право.
Бољи материјални положај породице и редовни приходи за последицу
имаће и већу тражњу за одређеним производима и услугама, а што посредно
утиче и на повећање запослености.
VIII. ДА ЛИ СЕ ЗАКОНОМ ПОДРЖАВА СТВАРАЊЕ
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ТРЖИШНА КОНКУРЕНЦИЈА?

НОВИХ

Закон нема директног утицаја на стварање нових привредних субјеката и
тржишну конкуренцију.
IX. ДА ЛИ СУ СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ИМАЛЕ ПРИЛИКЕ ДА
СЕ ИЗЈАСНЕ О ЗАКОНУ?
У поступку припреме основног текста закона којим се уређује
финансијска подршка породици са децом, Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјалне питања спровело је јавну расправу по Програму јавне
расправе о Нацрту закона о финансијској подршци породици са децом који је
одредила Влада, односно Одбор за привреду и финансије, својим актом 05
Број: 011-13544/2015 од 17. децембра 2015. године.
Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом (сачинила је
Радна група коју су поред представника Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања чинили експерти и представници Министарства
финансија, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Републичког
завода за социјалну заштиту, Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију, Сталне конференције градова и општина,
Секретаријата за социјалну заштиту у Београду и Градске управе Нови Сад,
Централног регистра, Удружења грађана – „Србија у покрету”, „Родитељ”,
„Центар за маме”, Наледа и Уницефа.
Јавна расправа је одржана у периоду од 17. децембра 2015. године до 6.
јануара 2016. године за представнике државних органа, јавних служби,
привредне субјекте, синдикате, удружења послодаваца, стручну јавност и друге
заинтересоване учеснике, а текст Нацрта закона постављен је и на сајт
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и на порталу
е-управе, тако да су сви заинтересовани били у прилици да доставе мишљење,
примедбе и сугестије непосредно или електронским и писаним путем.
Предлози и сугестије са јавне расправе који су били усмерени на
побољшање предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на
којима се исти заснива, уграђени су у текст Нацрта закона.
Имајући у виду да Нацрт закона о изменама и допунама Закона о
финансијској подршци породици са децом првенствено уређује висину износа и
начина исплате родитељског додатка није било потребно поново спроводити
јавну расправу.
X. КОЈЕ ЋЕ СЕ МЕРЕ ТОКОМ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ПРЕДУЗЕТИ ДА БИ
СЕ ПОСТИГЛО ОНО ШТО СЕ ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂА?
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Законом о финансијској подршци породици са децом предвиђена је
директна исплата права корисницима.
У поступку остваривања права користиће се и доступне евиденције
података преко е-ЗУП-а, а захтев за остваривање права на родитељски додатак
моћи ће да се поднесе и преко Е-бебе у породилишту.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ, КОЈЕ СЕ
МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

Члан 5.
Приходи од утицаја на остваривање права предвиђених овим законом,
а који се утврђују у просечном месечном износу, на основу остварених
прихода у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, јесу:
1) приходи који подлежу опорезивању према закону којим се уређује
порез на доходак грађана;
2) приходи остварени од:
(1) пензија и инвалиднина остварених у земљи и иностранству;
(2) примања по прописима о правима ратних инвалида;
(3) сродника који имају законску обавезу издржавања;
(4) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених
услед технолошких, економских или организационих промена и накнада по
основу социјалних програма остварених у години дана пре подношења
захтева;
(5) остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета;
(6) РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ;
(7) накнада за време незапослености;
(8) реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години
дана пре подношења захтева;
(9) примања од рада код страног послодавца у иностранству;
(10) осталих активности.
Када се приход утврђује у паушалном износу за приход се узима
основица за обрачунавање доприноса за обавезно социјално осигурање (у
даљем тексту: доприноси).
Приходи који се исказују као годишњи узимају се у висини просечног
месечног износа.
Исплатилац прихода, прописаних ставом 1. овог члана, у обавези је да
изда потврду о оствареним приходима, уколико се до овог податка не може
доћи увидом у доступне службене евиденције електронским упитом.
У приходе породице рачунају се и приходи од пољопривредне
делатности са имовине на којој чланови заједничког домаћинства живе, коју
су стекли или је користе на основу уговора или договора, без обзира да ли је
извршена њена укњижба односно закључен одговарајући правни посао.
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Члан 13.
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за лица из члана
12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су
плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18
месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација
у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није
коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће.
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате запосленог који је
засновао радни однос након рођења детета, утврђује се на основу збира
месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају
карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања
одсуства по заснивању радног односа.
Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија се
дељењем збира основица из ст. 1. и 2. овог члана са 18 и не може бити већа
од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на
дан подношења захтева.
Месечна основица накнаде зараде,
представља бруто обрачунску вредност.

односно

накнаде

плате

Члан 13.
ОСНОВИЦА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА
ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ
ДЕТЕТА, ЗА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРЂУЈЕ СЕ НА
ОСНОВУ ЗБИРА МЕСЕЧНИХ ОСНОВИЦА НА КОЈИ СУ ПЛАЋЕНИ
ДОПРИНОСИ НА ПРИМАЊА КОЈА ИМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, ЗА
ПОСЛЕДЊИХ 18 МЕСЕЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ ПРВОМ МЕСЕЦУ
ОТПОЧИЊАЊА ОДСУСТВА ЗБОГ КОМПЛИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА
ОДРЖАВАЊЕМ ТРУДНОЋЕ, ИЛИ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, УКОЛИКО
НИЈЕ КОРИШЋЕНО ОДСУСТВО ЗБОГ КОМПЛИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА
ОДРЖАВАЊЕМ ТРУДНОЋЕ.
ОСНОВИЦА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ,
ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЈЕ ЗАСНОВАО РАДНИ ОДНОС НАКОН РОЂЕЊА
ДЕТЕТА, УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ЗБИРА МЕСЕЧНИХ ОСНОВИЦА НА
КОЈИ СУ ПЛАЋЕНИ ДОПРИНОСИ НА ПРИМАЊА КОЈА ИМАЈУ КАРАКТЕР
ЗАРАДЕ, ЗА ПОСЛЕДЊИХ 18 МЕСЕЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ
ОТПОЧИЊАЊА ОДСУСТВА ПО ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА.
ОСНОВИЦА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА
ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА, ЗА ЛИЦА ИЗ
ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ЗБИРА МЕСЕЧНИХ
ОСНОВИЦА НА КОЈИ СУ ПЛАЋЕНИ ДОПРИНОСИ НА ПРИМАЊА КОЈА
ИМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, ЗА ПОСЛЕДЊИХ 18 МЕСЕЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ
МЕСЕЦУ ОТПОЧИЊАЊА ОДСУСТВА.
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МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ
ПЛАТЕ, ДОБИЈА СЕ ДЕЉЕЊЕМ ЗБИРА ОСНОВИЦА ИЗ СТ. 1. ДО 3. ОВОГ
ЧЛАНА СА 18 И НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД ТРИ ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ
ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ
ПОДАТКУ
РЕПУБЛИЧКОГ
ОРГАНА
НАДЛЕЖНОГ
ЗА
ПОСЛОВЕ
СТАТИСТИКЕ НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА.
МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ
ПЛАТЕ ПРЕДСТАВЉА БРУТО ОБРАЧУНСКУ ВРЕДНОСТ.
Члан 17.
Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге
детета може остварити мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења
детета остваривала приходе:
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА И
ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА, ЗА ДЕТЕ РОЂЕНО 1. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ И
КАСНИЈЕ, МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКА КОЈА ЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 18 МЕСЕЦИ
ПРЕ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ОСТВАРИВАЛА ПРИХОДЕ:
1) а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право
на новчану накнаду по основу незапослености;
2) по основу самосталног обављања делатности;
3) као носилац породичног пољопривредног газдинства које има
статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се
уређује порез на доходак грађана;
4) по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;
5) по основу уговора о делу;
6) по основу ауторског уговора;
7) ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ДИРЕКТОРА
ВАН РАДНОГ ОДНОСА.
Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге
детета може остварити и мајка која је у периоду од 24 месеца пре рођења
детета била пољопривредни осигураник.
Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити и жена која је
усвојитељ, хранитељ или старатељ детета.
Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се
у трајању од годину дана од дана рођења детета, без обзира на ред рођења
детета.
ИЗУЗЕТНО, ОД СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ
И ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ, ПРАВО НА
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА ОСТВАРУЈЕ СЕ
У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ОТПОЧИЊАЊА ПРАВА НА
ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО.
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Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује
мајка из ст. 1. и 2. овог члана у трајању од три месеца од дана рођења
детета, ако се дете роди мртво или умре пре навршена три месеца живота,
односно до смрти детета уколико оно умре касније.
Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета, може
остварити и отац детета, уколико мајка није жива, ако је напустила дете, или
ако је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.
Право на остале накнаде по основу посебне неге детета остварује се у
складу са овим законом и прописима који регулишу остваривање права на
накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета за лица
запослена код послодавца.
Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и
неге детета и посебне неге детета може се поднети до истека законом
утврђене дужине трајања права које се остварује.
Право на остале накнаде по основу посебне неге детета не може се
остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу
другог лица.
Члан 18.
Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и
посебне неге детета за лице из члана 17. став 1. овог закона утврђује се
сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси, осим
основице доприноса за приходе који имају карактер зараде, за последњих 18
месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација
у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није
коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће,
односно дану рођења детета.
Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и
посебне неге детета, за лице из члана 17. став 2. овог закона, утврђује се
сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последња 24 месеца који
претходе дану рођења детета.
Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета
и посебне неге детета за лица из члана 17. став 1. овог закона добија се
дељењем збира основица из става 1. овог члана са 18.
Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета
и посебне неге детета за лица из члана 17. став 2. овог закона добија се
дељењем збира основица из става 2. овог члана са 24.
Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета
и посебне неге детета из ст. 3. и 4. овог члана не може бити већа од три
просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на
дан подношења захтева.
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Месечна основица из ст. 3. и 4. овог члана дели се са одговарајућим
коефицијентом према врсти прихода и тако се одређује пун месечни износ
остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета.
Приликом утврђивања основице за остале накнаде не узимају се
основице за приходе који имају карактер зараде, осим за лица која у моменту
подношења захтева нису у радном односу, а у претходном периоду су
остваривала приходе по основу зараде.
ЧЛАН 18.
ОСНОВИЦА ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ
ДЕТЕТА ЗА ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА УТВРЂУЈЕ СЕ
СРАЗМЕРНО ЗБИРУ МЕСЕЧНИХ ОСНОВИЦА НА КОЈИ СУ ПЛАЋЕНИ
ДОПРИНОСИ, ОСИМ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА ЗА ПРИХОДЕ КОЈИ ИМАЈУ
КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, ЗА ПОСЛЕДЊИХ 18 МЕСЕЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ ПРВОМ
МЕСЕЦУ ОТПОЧИЊАЊА ОДСУСТВА ЗБОГ КОМПЛИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА
ОДРЖАВАЊЕМ ТРУДНОЋЕ, ИЛИ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, УКОЛИКО
НИЈЕ КОРИШЋЕНО ОДСУСТВО ЗБОГ КОМПЛИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА
ОДРЖАВАЊЕМ ТРУДНОЋЕ, ОДНОСНО ДАНУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА.
ОСНОВИЦА ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ
ДЕТЕТА, ЗА ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРЂУЈЕ СЕ
СРАЗМЕРНО ЗБИРУ МЕСЕЧНИХ ОСНОВИЦА НА КОЈИ СУ ПЛАЋЕНИ
ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА
ПОСЛЕДЊА 24 МЕСЕЦА КОЈИ ПРЕТХОДЕ ДАНУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА.
ОСНОВИЦА ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ
ДЕТЕТА ЗА ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА УТВРЂУЈЕ СЕ
СРАЗМЕРНО ЗБИРУ МЕСЕЧНИХ ОСНОВИЦА НА КОЈИ СУ ПЛАЋЕНИ
ДОПРИНОСИ, ОСИМ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА ЗА ПРИХОДЕ КОЈИ ИМАЈУ
КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, ЗА ПОСЛЕДЊИХ 18 МЕСЕЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ
МЕСЕЦУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА.
ОСНОВИЦА ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ
ДЕТЕТА, ЗА ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРЂУЈЕ СЕ
СРАЗМЕРНО ЗБИРУ МЕСЕЧНИХ ОСНОВИЦА НА КОЈИ СУ ПЛАЋЕНИ
ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА
ПОСЛЕДЊА 24 МЕСЕЦА КОЈИ ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА.
МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА
И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 1.
ОВОГ ЗАКОНА ДОБИЈА СЕ ДЕЉЕЊЕМ ЗБИРА ОСНОВИЦА ИЗ СТ. 1. И 3.
ОВОГ ЧЛАНА СА 18.
МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА
И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 2.
ОВОГ ЗАКОНА ДОБИЈА СЕ ДЕЉЕЊЕМ ЗБИРА ОСНОВИЦА ИЗ СТ. 2. И 4.
ОВОГ ЧЛАНА СА 24.
МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА
И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ИЗ СТ. 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА НЕ
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МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД ТРИ ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ, ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ РЕПУБЛИЧКОГ
ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ НА ДАН ПОДНОШЕЊА
ЗАХТЕВА.
МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА ИЗ СТ. 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА ДЕЛИ СЕ СА
КОЕФИЦИЈЕНТОМ 1,5 И ТАКО СЕ ОДРЕЂУЈЕ ПУН МЕСЕЧНИ ИЗНОС
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ
НЕГЕ ДЕТЕТА.
ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ НЕ
УЗИМАЈУ СЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ПРИХОДЕ КОЈИ ИМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ,
ОСИМ ЗА ЛИЦА КОЈА У МОМЕНТУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НИСУ У
РАДНОМ ОДНОСУ, А У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ СУ ОСТВАРИВАЛА
ПРИХОДЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДЕ.
ЧЛАН 19.
Утврђивање пуног месечног износа за остале накнаде по основу
рођења и неге детета и посебне неге детета врши надлежни орган на основу
података о висини основице на коју су плаћени доприноси за лице из члана
17. став 1. тач. 1) до 6) овог закона, односно за лице из члана 17. став 2.
основице на коју су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско
осигурање, а коју су евидентирани код органа који води евиденцију о
уплаћеним доприносима обавезног социјалног осигурања, на дан подношења
захтева за остваривање права.
УТВРЂИВАЊЕ ПУНОГ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ЗА ОСТАЛНЕ НАКНАДЕ
ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ВРШИ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН НА ОСНОВУ ПОДАТАКА О ВИСИНИ ОНОВОИЦЕ НА
КОЈУ СУ ПЛАЋЕНИ ДОПРИНОСИ ЗА ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 1. ТАЧ. 1)
ДО 7) ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО ЗА ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 2.
ОСНОВИЦЕ НА КОЈУ СУ ПЛАЋЕНИ ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, А КОЈУ СУ ЕВИДЕНТИРАНИ
КОД ОРГАНА КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О УПЛАЋЕНИМ ДОПРИНОСИМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА.

Месечни износ осталих накнада обрачунава се на основу утврђеног
пуног месечног износа накнаде у сразмери броја радних дана у којима се
остварује право у датом месецу и укупног броја радних дана у том месецу.
Исплату месечних износа осталих накнада по основу рођења и неге и
посебне неге детета, без пореза и доприноса, врши министарство надлежно
за социјална питања на текући рачун подносиоца захтева, из средстава
обезбеђених у буџету Републике Србије.
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Изузтено од става 3. овог члана, за лице које нема текући рачун,
исплату месечних износа остале накнаде по основу рођења и неге и посебне
неге детета, без пореза и доприноса, врши министарство надлежно за
социјална питања на рачун подносиоца захтева за остваривање права
отвореног код финансијске организације одређене од стране министарства
надлежног за социјална питања, из средстава обезбеђених у буџету.
Члан 23.
Висину, начин усклађивања и исплате родитељског додатка и
паушала за набавку опреме за дете, прописује Влада на предлог министра
надлежног за социјална питања.
Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења
детета.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка,
односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је
дете рођено, или директно надлежном органу најкасније до навршених
годину дана живота детета.
Ако се захтев поднесе у здравственој установи, овлашћени радник
здравствене установе прослеђује га надлежном органу са својим
електронским
потписом
овереним
квалификованим
дигиталним
сертификатом.
Члан 23.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВО ДЕТЕ РОЂЕНО 1. ЈУЛА 2018.
ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ОД 100.000,00 ДИНАРА И
ИСПЛАЋУЈЕ СЕ ЈЕДНОКРАТНО.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ДРУГО ДЕТЕ РОЂЕНО 1. ЈУЛА 2018.
ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ОД 240.000,00 ДИНАРА И
ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У 24 ЈЕДНАКЕ МЕСЕЧНЕ РАТЕ ПО 10.000,00 ДИНАРА.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ РОЂЕНО 1. ЈУЛА 2018.
ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ОД 1.440.000,00 ДИНАРА И
ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У 120 ЈЕДНАКИХ МЕСЕЧНИХ РАТА ПО 12.000,00 ДИНАРА.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ЧЕТВРТО ДЕТЕ РОЂЕНО 1. ЈУЛА 2018.
ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ОД 2.160.000,00 ДИНАРА И
ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У 120 ЈЕДНАКИХ МЕСЕЧНИХ РАТА ПО 18.000,00 ДИНАРА.
ИЗНОС РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ДЕЦУ ИЗ ЧЛАНА 22. СТАВ 3.
ОВОГ ЗАКОНА ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У ИЗНОСУ УТВРЂЕНОМ ЗА ЧЕТВРТО
ДЕТЕ.
ПАУШАЛ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ДЕТЕ, ИЗ ЧЛАНА 22. СТАВ 10.
ОВОГ ЗАКОНА, ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 01. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ И
КОЈИ СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ЗАЈЕДНО СА ЈЕДНОКРАТНИМ ИЗНОСОМ
РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ПРВО ДЕТЕ, ОДНОСНО ПРВОМ РАТОМ
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РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ ИЗНОСИ
5.000,00 ДИНАРА.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК УТВРЂЕН У СТ. 1. ДО 4. ОВОГ ЧЛАНА И
ПАУШАЛ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ДЕТЕ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА,
УСКЛАЂУЈУ СЕ 1. ЈАНУАРА И 1. ЈУЛА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ, ПОЧЕВ ОД 2019.
ГОДИНЕ, НА ОСНОВУ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА, СА КРЕТАЊЕМ
ИНДЕКСА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ У
ПРЕТХОДНИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ, А ЊИХОВ НОМИНАЛНИ ИЗНОС УТВРЂУЈЕ
РЕШЕЊЕМ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА.
ВИСИНА РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА УТВРЂУЈЕ СЕ У ОДНОСУ НА
ДАН РОЂЕЊА ДЕТЕТА.
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
ПОДНОСИ МАЈКА, ОДНОСНО ОТАЦ ДЕТЕТА ОДМАХ НАКОН РОЂЕЊА У
ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ РОЂЕНО, ИЛИ ДИРЕКТНО
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ ГОДИНУ ДАНА
ЖИВОТА ДЕТЕТА.
ЗАХТЕВ ПОДНЕТ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ, НА ОСНОВУ
ОВЛАШЋЕЊА МАЈКЕ ОДНОСНО ОЦА ДЕТЕТА, ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА,
ОВЛАШЋЕНИ РАДНИК ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ШАЉЕ НАДЛЕЖНОМ
ОРГАНУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ.
Члан 24.
Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама корисник права напусти дете или умре, обуставља се даља
исплата права до одлуке министарства надлежног за социјална питања.
Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама дете умре, наставља се даља исплата права.
Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у
месечним ратама дође до развода брака или престанка ванбрачне заједнице,
обуставља се даља исплата права до одлуке министарства надлежног за
социјална питања.

ЧЛАН 24.
УКОЛИКО У ТОКУ ИСПЛАТЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
КОЈА СЕ ВРШИ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА КОРИСНИК ПРАВА НАПУСТИ ДЕТЕ
ИЛИ УМРЕ, ОБУСТАВЉА СЕ ДАЉА ИСПЛАТА ПРАВА ДО ОДЛУКЕ
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА.
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УКОЛИКО У ТОКУ ИСПЛАТЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
КОЈА СЕ ВРШИ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА ДЕТЕ УМРЕ, ПРЕКИДА СЕ ДАЉА
ИСПЛАТА ПРАВА.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ
КОЈЕ ЈЕ УМРЛО У ТОКУ ИСПЛАТЕ ПРАВА ВРШИ СЕ ИСПЛАТА
ЈЕДНОКРАТНОГ ИЗНОСА ОД 200.000,00 ДИНАРА.
ЈЕДНОКРАТНИ ИЗНОС ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА УСКЛАЂУЈЕ СЕ
1. ЈАНУАРА И 1. ЈУЛА, ПОЧЕВ ОД 2019. ГОДИНЕ, НА ОСНОВУ
СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА, СА КРЕТАЊЕМ ИНДЕКСА ПОТРОШАЧКИХ
ЦЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ У ПРЕТХОДНИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ, А
ЊЕГОВ НОМИНАЛНИ ИЗНОС УТВРЂУЈЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТАР
НАДЛЕЖАН ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА.
УКОЛИКО У ТОКУ ИСПЛАТЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
КОЈА СЕ ВРШИ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА ДОЂЕ ДО РАЗВОДА БРАКА ИЛИ
ПРЕСТАНКА ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРЕКИДА СЕ ДАЉА ИСПЛАТА
ПРАВА ДО ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА.
УКОЛИКО СЕ У ТОКУ ИСПЛАТЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
КОЈА СЕ ВРШИ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА УТВРДИ ДА ДЕЦА НИСУ
ВАКЦИНИСАНА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРЕКИДА СЕ ДАЉА ИСПЛАТА ПРАВА ДО
ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА.
УКОЛИКО СЕ У ТОКУ ИСПЛАТЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
КОЈИ СЕ ВРШИ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА УТВРДИ ДА ДЕТЕ НЕ ЖИВИ НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРЕКИДА СЕ ДАЉА ИСПЛАТА ПРАВА
ДО ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА.
УКОЛИКО СЕ У ТОКУ ИСПЛАТЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
КОЈА СЕ ВРШИ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА УТВРДИ ДА ДЕЦА ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА НЕ ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У
ОКВИРУ СИСТЕМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОБУСТАВЉА СЕ ДАЉА ИСПЛАТА
ПРАВА ДО ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА.
УКОЛИКО СЕ У ТОКУ ИСПЛАТЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
КОЈА СЕ ВРШИ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА УТВРДИ ДА СЕ ДЕЦА
ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА НЕ ШКОЛУЈУ У ОКВИРУ СИСТЕМА
ОСНОВНОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕДОВНО НЕ
ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРЕКИДА СЕ
ДАЉА ИСПЛАТА ПРАВА ДО ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА.
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МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ОДЛУКУ О
ДАЉОЈ ИСПЛАТИ ПРАВА И СТ. 1. И 5 - 9. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ У РОКУ
ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ПРЕДМЕТА НА ОДЛУКУ.
Члан 25.
Родитељски додатак не може се остварити ако мајка или чланови
заједничког домаћинства плаћају порез на имовину на пореску основицу већу
од 30.000.000 динара или годишњи порез на доходак грађана.
Испуњавање услова из става 1. овог члана утврђује се на основу
изјаве подносиоца захтева, а надлежни орган проверава податке по
службеној дужности.
Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту
подношења захтева живе у иностранству.
Родитељски додатак не може остварити мајка која је страни
држављанин уколико је у земљи, чији је држављанин, остварила исто или
слично право за дете за које је поднет захтев.
ЧЛАН 25.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК НЕ МОЖЕ СЕ ОСТВАРИТИ, АКО
НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ МАЈКЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ И ЊЕНА
ДЕЦА ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА, НИСУ ВАКЦИНИСАНА У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ ДЕТЕ ВАКЦИНИСАНО У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА.
ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ ДЕТЕ ВАКЦИНИСАНО У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРОВЕРАВА СЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ
У ЕВИДЕНЦИЈИ О ИМУНИЗАЦИЈИ.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКА ЧИЈА ДЕЦА
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЖИВЕ НА ТЕРИРОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ОКВИРУ СИСТЕМА
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКЕ ЧИЈА ДЕЦА
ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЖИВЕ НА ТЕРИРОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ, ШКОЛУЈУ СЕ И РЕДОВНО ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ У ОКВИРУ
СИСТЕМА ОСНОВНОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ЧИЊЕНИЦА ДА ДЕТЕ ПОХАЂА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ
ПРОГРАМ У ОКВИРУ СИСТЕМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕДОВНО ПОХАЂА ОСНОВНУ
ШКОЛУ У ОКВИРУ СИСТЕМА ОСНОВНОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА
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РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УТВРЂУЈЕ
СЕ НА ОСНОВУ ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, А НАДЛЕЖНИ ОРГАН
ПРОВЕРАВА ПОДАТКЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ
ГОДИШЊЕ, СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ,
ОДНОСНО ШКОЛОМ.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК НЕ МОЖЕ
РОДИТЕЉИ
У
МОМЕНТУ
ПОДНОШЕЊА
ИНОСТРАНСТВУ.

СЕ ОСТВАРИТИ АКО
ЗАХТЕВА
ЖИВЕ
У

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК НЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКА КОЈА ЈЕ
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН УКОЛИКО ЈЕ У ЗЕМЉИ, ЧИЈИ ЈЕ ДРЖАВЉАНИН,
ОСТВАРИЛА ИСТО ИЛИ СЛИЧНО ПРАВО ЗА ДЕТЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕТ
ЗАХТЕВ.”
Члан 40.
Решавање о правима из члана 11. став 1. тач. 1) до 7) овог закона
поверава се надлежном органу јединице локалне самоуправе.
О правима из става 1. овог члана надлежни орган решава на основу
поднетог захтева.
ЗА ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ОД ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О
ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА, О ЧЛАНОВИМА ЊЕГОВОГ ДОМАЋИНСТВА,
OДНОСНО ПОРОДИЦЕ, И ТО:
1. ЈМБГ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА ОДНОСНО
БОРАВИШТА, ДРЖАВЉАНСТВО, ДАТУМ И МЕСТО И ОПШТИНА РОЂЕЊА,
ПОДАЦИ О БАНКОВНОМ РАЧУНУ НА КОЈИ СЕ ВРШИ ИСПЛАТА, КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН, АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ, ВРСТА СРОДСТВА;
2. ПОДАТКЕ О СОЦИО-ЕКОНОМСКОМ СТАТУСУ У ОБИМУ КОЈИ ЈЕ
ДЕФИНИСАН УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕФИНИСАНИХ
ОВИМ ЗАКОНОМ – ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И ИМОВИНИ, ПОДАЦИ О
ПЛАЋЕНИМ ДОПРИНОСИМА, ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕЊУ И ПОСЛОДАВЦУ,
ПОДАЦИ О СТАМБЕНОМ СТАТУСУ, БРАЧНИ СТАТУС, СТАТУС ДЕТЕТА
УКОЛИКО СЕ РАДИ О ДЕТЕТУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И
ИНВАЛИДИТЕТОМ, ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ ДЕЦЕ И ТО НАЗИВ И МЕСТО
ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ И ОБРАЗОВНИ СТАТУС ДЕТЕТА, ПОДАЦИ О
ИМУНИЗАЦИЈИ ДЕЦЕ И ТО НАЗИВ И МЕСТО ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У
КОЈОЈ СЕ ДЕТЕ ЛЕЧИ И СТАТУС, ПОДАЦИ О СТАРАТЕЉСТВУ ОДНОСНО
ХРАНИТЕЉСТВУ УКОЛИКО ПОСТОЈЕ;
3. ПОДАТКЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ НАКНАДА
ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА ОНА ПРАВА КОЈА ИМАЈУ
КАРАКТЕР НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ.
Члан 41.
О правима из овог закона у првом степену решава надлежни орган у
месту пребивалишта подносиоца захтева, осим о праву на накнаду зараде,
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односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и праву на
остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, о
којем решава надлежни орган у месту седишта послодавца запосленог
односно седишту лица које самостално обавља делатност.
Уколико пребивалиште подносиоца захтева и седиште послодавца
приликом подношења захтева за остваривање права на накнаду зараде
односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и праву на
остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета није у
истом месту, захтев за остваривање права може се поднети и надлежном
органу у месту пребивалишта подносиоца захтева, који је у обавези да га
проследи надлежном органу у месту седишта послодавца, као и да по
потреби посредује у поступку остваривања права.
ЧЛАН 41.
О ПРАВИМА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА У ПРВОМ СТЕПЕНУ РЕШАВА
НАДЛЕЖНИ ОРГАН У МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА.
Члан 46.
У циљу аутоматизације обрачуна износа за исплате које корисницима
права врши Министарство по основу овога закона, Министарство успоставља
Информациони систем за исплату права (у даљем тексту: ИС).
У ИС уносе се подаци из захтева за остваривање права, приложених и
по службеној дужности прибављених доказа, из решења донетих по тим
захтевима као и подаци из других докумената који су овим законом
предвиђени да се достављају у току решавања захтева и коришћења права
као што су потврде о редовном похађању школе.
На основу унетих података, путем ИС-а води се евиденција поднетих
захтева, донетих решења, евиденција доказа прибављених по службеној
дужности електронским путем посредством ИС-а, као и подносилаца захтева
и чланова њихових домаћинстава.
На основу података из става 2. овог члана у ИС се формирају подаци
за исплату по правима прописаним овим законом укључујући податке за
плаћање пореза и доприноса за накнаду зараде, односно накнаде плате. У
ИС се такође води евиденција исплата по носиоцима права као и података о
плаћеним порезима и доприносима за она права која имају карактер накнаде
зараде, односно накнаду плате.
Уколико подаци из става 2. овог члана нису довољни за правилно
одређивање износа за плаћање пореза и доприноса који захтевају пореску
пријаву, надлежни орган у ИС уноси додатне податке.
Овлашћена лица надлежног органа имају приступ ИС-у и тим путем се
између осталог, врши унос података из става 2. овог члана, увид у податке о
исплатама, преузимање података за плаћање пореза и доприноса, унос
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повратних информација о прихваћеним пореским пријавама и преглед
одговарајућих статистичких извештаја.
Овлашћена лица надлежног органа у оквиру ИС-а имају приступ и
функционалностима чија је сврха ефикаснији рад надлежног органа као што
је увид у службене евиденције других органа у случају када постоје технички
услови за повезивање.
Подаци из става 2. овог члана у ИС се могу уносити и од стране
запослених у ИС Министарства.
ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ СЕ
ПРИКУПЉАЈУ И ЧУВАЈУ У ИС, ОБРАЂУЈУ СЕ У СВРХУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА ПРОПИСАНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ КАО МЕРА ФИНАНСИЈСКЕ
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ“
Ближе услове и начин успостављања ИС, прикупљања, уноса,
ажурирања, доступности података и друга питања од значаја за тај систем,
прописује министар надлежан за социјална питања.
ЧЛАН 12.
ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ НА ДАН
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 113/17), 25. ДЕЦЕМБРА 2017.
ГОДИНЕ, И КАСНИЈЕ, ЗАКЉУЧНО СА 30. ЈУНОМ 2018. ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ
ОСТВАРУЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ БИЛИ НА СНАЗИ НА ДАН
РОЂЕЊА ДЕТЕТА А ИСПЛАЋУЈЕ У ЈЕДНАКИМ МЕСЕЧНИМ РАТАМА,
УСКЛАДИЋЕ СЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, ПОЧЕВ ОД 1. ЈУЛА 2018.
ГОДИНЕ, СА БРОЈЕМ РАТА И МЕСЕЧНИМ ИЗНОСИМА РОДИТЕЉСКОГ
ДОДАТКА УТВРЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ.
ИСПЛАТА ПРАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИЋЕ СЕ У РОКУ
ОД 6 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
2. Назив прописа
Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици
са децом
Law on Financial Support for Families with Children
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
Чл. 51. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске
заједнице и њених држава и Републике Србије.
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и
Прелазног споразума,
Oпшти рок за усклађивање законодавства према члану 72. Споразума.
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума
и Прелазног споразума.
Испуњава у потпуности
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума,
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније.
Део 3.19. Социјална политика, тачка 3.19.5. Социјална укљученост
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене
усклађености са њима,
Уговор о функционисању Европске уније, Наслов IV « Слобода кретања
људи,
услуга и капитала», члан 48.
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима
Не усклађује се, јер су Изменама и допунама Закона о финансијској
подршци породици са децом прописани износи износи права на
родитељски додатак.
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в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
До краја 2021. године.
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 искључиво врши примена или спровођење неког
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
Да.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не.
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености

