
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА 

ДЕЦОМ 

Члан 1. 

У Закону о финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – УС, 51/21 – УС, 53/21 – УС и 66/21), у 
члану 11. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи: 

„3а) право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, 
односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења 
детета;”. 

Члан 2. 

У члану 23. став 1. мења се и гласи: 

„Родитељски додатак за прво дете рођено 1. јануара 2022. године и 
касније утврђује се у висини од 300.000,00 динара и исплаћује се једнократно.”  

Члан 3. 

После члана 25. додаје се Одељак 3a и чл. 25а, 25б, 25в и 25г који гласе: 

„3a Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно 
куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета 

Члан 25а 

Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно 
куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може 
остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније под условом 
да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици 
Србији.  

Право из става 1. овог члана под условима утврђеним законом којим се 
уређују основе својинскоправних односа може остварити и мајка која је страни 
држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на 
територији Републике Србије и/или је држављанин Републике Србије. 

Изузетно, од ст. 1. и 2. овог члана, у случају смрти мајке детета, право 
може остварити отац детета. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује мајка која непосредно брине о 
детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису 
смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу 
или дата на усвојење, и која није потпуно лишена родитељског права у односу 
на децу претходног реда рођења. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана, изузетно, признаје се и уколико је дете 
претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране 
здравствене заштите и неге, а по претходно прибављеној сагласности 
министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити мајка новорођеног детета 
под условом да први пут стиче у својину породично-стамбену зграду или стан 
на територији Републике Србије. 
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Захтев за остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана подноси се преко 
надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року од годину дана од дана 
рођења детета. 

Члан 25б 

Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно 
куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може 
остварити мајка новорођеног детета до износа који утврђује Влада. 

Право из става 1. овог члана утврђује се на основу доказа о потребним 
средствима за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-
стамбене зграде или стана и процене вредности породично-стамбене зграде 
или стана од стране надлежног пореског органа и надлежног органа за 
геодетске послове. 

Члан 25в 

О праву из члана 25а овог закона одлучује Комисија за доделу новчаних 
средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-
стамбене зграде или стана по основу рођења детета (у даљем тексту: 
Комисија). 

Одлука Комисије је коначна у управном поступку. 

Чланове Комисије именује Влада, а чине је представници органа 
државне управе надлежних за социјална питања, бригу о породици и 
демографију, послове финансија, привреде, грађевинарства, бриге о селу и 
Републичког геодетског завода. 

Председник Комисије је министар надлежан за социјална питања. 

Стручну и административно-техничку потпору Комисији пружа 
министарство надлежно за социјална питања. 

Влада утврђује ближе услове и начин остваривања права из члана 25а 
овог закона, критеријуме за одређивање висине средстава, потребну 
документацију, начин исплате и контролу наменског коришћења средстава и 
друга питања која су од значаја за остваривање права.  

Члан 25г 

Непокретност или сразмерни део непокретности изграђене или купљене 
средствима додељеним у складу са чл. 25а-25в овог закона представља 
посебну имовину мајке. 

Непокретност изграђена или купљена средствима додељеним у складу 
са чл. 25а-25в овог закона не може се отуђити у периоду од пет година од 
куповине, односно изградње, без сагласности органа старатељства надлежног 
да штити права и интересе деце.” 

Члан 4. 

Право на родитељски додатак за децу рођену пре ступања на снагу овог 
закона, оствариваће се у складу са прописом који је био на снази у време 
рођења детета. 

Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2022. године. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА   
 

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   

 
Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, 

бр. 113/17, 50/18, 46/21 – УС, 51/21 – УС, 53/21 – УС и 66/21, у даљем тексту: 
Закон) 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. 
  

Одредбе овог закона представљају део укупне друштвене бриге о деци и 
доприносе побољшању услова за задовољавање основних потреба деце, дају 
посебан подстицај за рађање деце и пружају подршку материјално угроженим 
породицама, породицама са децом са сметњама у развоју и децом са 
инвалидитетом, као и деци без родитељског старања.  
 

Зато овај закон представља опредељење државе у области социјалне 
политике, а укључујући демографске потребе истовремено је и важан инструмент 
популационе политике. 
  

Разлози за доношење овог закона произлазе из анализе његове досадашње 
примене у пракси и потребе измена и допуна постојећих законских решења у циљу 
његовог унапређења посебно у делу популационе политике.  

 
Рађање деце, као позитивна природна компонента популационе динамике, 

непосредно утиче на ревитализацију обима становништва и његове старосне 
структуре. Оно врши ове две важне демографске функције само ако његов ниво 
задовољава најмање потребе простог обнављања становништа. Отуда се сваки 
ниво рађања који омонемогућава ревитализацију обима становништва и његове 
старосне структуре означава као недовољно рађање, које пре или касније води у 
депопулацију и прекомерно старење. 

 
Ниво фертилитета испод потреба просте репродукције захтева дефинисање 

политика у циљу заустављања даљег пада. У Републици Србији стопа укупног 
фертилитета у 2000. години износила је 1,46 детета по жени, а наредних двадесет 
година осцилирала је на нивоу од око 1,4 до 1,5.  

 
Пандемија ковида 19 има огроман негативан утицај на друштво и привреду 

већине земаља, као и на глобална миграциона кретања и мобилност становништа. 
Рекордно мали број живорођене деце у 2020. години, коју прати и рекордни број 
умрлих као и значајна миграциона кретања условљавају потребу додатног 
ангажовања државе на пољу популационе политике.  

 
Повећање износа родитељског додатка за прво дете значајно компензује 

иницијалне трошкове које породица има у тренутку рађања њеног новог члана. 
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Стварање услова за решавање стамбеног питања породице представља 
посебну подстицајну меру која у датим околностима треба да допринесе њеној 
стабилности и сигурности, а у наредном периоду утиче и на одлуку о проширењу 
породице, рађању још деце. Ова мера од изузетног је значаја на одлуку да 
породица настави да живи у месту досадашњег пребивалишта, а не да се сели у 
друго место у Републици Србији или у иностранство.  
 
 По разматрању свих предложених решења и њихових економских ефеката 
приступило се изменама и допунама законских одредби у оквиру расположивих 
буџетских могућности како би се додатно побољшао материјални положај 
породица са децом.  
 
 III.  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Чланом 1. извршена је допуна чланa 11. Закона увођењем новог права на 
новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину 
непокретности по основу рођења детета. 

 
Чланом 2. извршена је измена у члану 23. Закона која се односи на висину 

родитељског додатка за прво дете. 
 

Чланом 3. дефинисани су услови надлежности процедура за остваривање 
новог права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно 
куповину непокретности по основу рођења детета. 

 
Чланом 4. предлаже се да се право на родитељски додатак за децу рођену 

пре ступања на снагу овог закона, остварује у складу са прописом који је био на 
снази у време рођења детета. 

 
Чланом 5. прописано је ступања на снагу овог закона. 
 

 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  
 

Средства за реализацију права прописаних Законом о финансијској подршци 
породици са децом у 2022. години опредељена су у буџету Републике Србије на 
разделу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 
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 у износу од 64.818.788.000 динара  
 
 За исплату права на родитељски додатак за прво дете у износу од 
300.000,00 динара биће потребна додатна средства у износу од 6.000.000.000,00 
динара. 
 
  За исплату права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, 
односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета 
биће потребна додатна средства у износу од 10.000.000.000,00 динара. 
 

V.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Разлози за доношење овог закона по хитном поступку садржани су у 
потреби да се, сагласно члану 167. Пословника Народне скупштине („Службени 
гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст), омогући благовремена припрема за 
спровођење овог закона и спрече евентуалне штетне последице по рад органа, 



5 
 

будући да је почетак примене права прописаних овим законом везан за 1. јануар 
2022. године. 

 
VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ 

ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

 
Законом је предвиђено његово ступање на снагу 1. јануара 2022. године. 
 
Имајући у виду значај нових мера које су прописане овим законом за 

унапређење популационе политике, неопходно је да се благовремено створе 
услови да се што пре отпочне са спровођењем подстицајних мера, па се предлаже 
да Закон ступи на снагу 1. јануара 2022. године. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

Члан 11. 

Права на финансијску подршку породици са децом, у смислу овог закона, 
јесу: 

1) накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 
детета; 

2) остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета; 

3) родитељски додатак; 

3а) ПРАВО НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У 
КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ 
СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА; 

4) дечији додатак; 

5) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без 
родитељског старања; 

6) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са 
сметњама у развоју и децу са инвалидитетом; 

7) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника 
новчане социјалне помоћи; 

8) регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из 
материјално угрожених породица. 

Права из става 1. тач. 1) до 7) овог члана јесу права од општег интереса и 
о њиховом обезбеђивању стара се Република Србија. 

О обезбеђивању права из става 1. тачка 8) овог члана стара се општина, 
односно град, у складу са овим законом. 

АП Војводина, општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, 
да утврде и друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и 
повољније услове за њихово остваривање. 

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 ПРВО ДЕТЕ РОЂЕНО 1. ЈАНУАРА  2022. 
ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ОД 300.000,00 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. 

Износ родитељског додатка за дете из члана 22. став 4. 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 финансијску подршку породици са децом.  

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. 

3А ПРАВО НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, 

ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО 

ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА 

ЧЛАН 25А 
 

 ПРАВО НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У 

КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ 

СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКА ЗА ДЕТЕ 

РОЂЕНО 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ ПОД УСЛОВОМ  ДА ЈЕ 

ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДА ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.  

ПРАВО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОСНОВЕ СВОЈИНСКОПРАВНИХ ОДНОСА 

МОЖЕ ОСТВАРИТИ И МАЈКА КОЈА ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН И ИМА 

СТАТУС СТАЛНО НАСТАЊЕНОГ СТРАНЦА, АКО ЈЕ  ДЕТЕ РОЂЕНО НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И/ИЛИ ЈЕ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ. 

ИЗУЗЕТНО, ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ СМРТИ МАЈКЕ 

ДЕТЕТА,  ПРАВО МОЖЕ ОСТВАРИТИ ОТАЦ ДЕТЕТА. 
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ПРАВО ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ОСТВАРУЈЕ МАЈКА КОЈА 

НЕПОСРЕДНО БРИНЕ О ДЕТЕТУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛА ЗАХТЕВ, ЧИЈА ДЕЦА 

ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА НИСУ СМЕШТЕНА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ, ХРАНИТЕЉСКУ, СТАРАТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ ИЛИ ДАТА НА 

УСВОЈЕЊЕ, И КОЈА НИЈЕ ПОТПУНО ЛИШЕНА РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА У 

ОДНОСУ НА ДЕЦУ ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА. 

ПРАВО ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, ИЗУЗЕТНО, ПРИЗНАЈЕ СЕ И 

УКОЛИКО ЈЕ ДЕТЕ ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА СМЕШТЕНО У УСТАНОВУ 

ЗБОГ ПОТРЕБЕ КОНТИНУИРАНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И НЕГЕ, А ПО 

ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОЈ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ 

ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

ПРАВО ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКА 

НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА  ПОД УСЛОВОМ ДА ПРВИ ПУТ СТИЧЕ У СВОЈИНУ 

ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНУ ЗГРАДУ ИЛИ СТАН НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ. 

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА 

ПОДНОСИ СЕ ПРЕКО НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА РОЂЕЊА ДЕТЕТА. 

ЧЛАН 25Б 

ПРАВО НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У 

КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ 

СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКА 

НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА ДО ИЗНОСА КОЈИ УТВРЂУЈЕ ВЛАДА. 

ПРАВО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ДОКАЗА 

О ПОТРЕБНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, 

ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА И 

ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ОД 

СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ. 

 
ЧЛАН 25В 

О ПРАВУ ИЗ ЧЛАНА 25А ОВОГ ЗАКОНА ОДЛУЧУЈЕ КОМИСИЈА ЗА 

ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, 

ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО 

ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: КОМИСИЈА). 

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЈЕ КОНАЧНА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ. 

ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ИМЕНУЈЕ ВЛАДА, А ЧИНЕ ЈЕ ПРЕДСТАВНИЦИ 

ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НАДЛЕЖНИХ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, БРИГУ О 

ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ, ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, ПРИВРЕДЕ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, БРИГЕ О СЕЛУ И РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА. 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА СОЦИЈАЛНА 

ПИТАЊА. 

СТРУЧНУ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКУ ПОТПОРУ КОМИСИЈИ 

ПРУЖА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА. 
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ВЛАДА УТВРЂУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

ИЗ ЧЛАНА 25А ОВОГ ЗАКОНА, КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

СРЕДСТАВА, ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, НАЧИН ИСПЛАТЕ И КОНТРОЛУ 

НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И ДРУГА ПИТАЊА КОЈА СУ ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА.  

ЧЛАН 25Г 

НЕПОКРЕТНОСТ ИЛИ СРАЗМЕРНИ ДЕО НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗГРАЂЕНЕ ИЛИ КУПЉЕНЕ СРЕДСТВИМА ДОДЕЉЕНИМ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 

25А-25В ОВОГ ЗАКОНА ПРЕДСТАВЉА ПОСЕБНУ ИМОВИНУ МАЈКЕ. 

НЕПОКРЕТНОСТ ИЗГРАЂЕНА ИЛИ КУПЉЕНА СРЕДСТВИМА 

ДОДЕЉЕНИМ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 25А-25В ОВОГ ЗАКОНА НЕ МОЖЕ СЕ 

ОТУЂИТИ У ПЕРИОДУ ОД ПЕТ  ГОДИНА ОД КУПОВИНЕ, ОДНОСНО 

ИЗГРАДЊЕ, БЕЗ САГЛАСНОСТИ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА НАДЛЕЖНОГ ДА 

ШТИТИ ПРАВА И ИНТЕРЕСЕ ДЕЦЕ.” 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 

ЧЛАН 4. 

 
 ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ ПРЕ СТУПАЊА 
НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ОСТВАРИВАЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ 
КОЈИ ЈЕ БИО НА СНАЗИ У ВРЕМЕ РОЂЕЊА ДЕТЕТА. 
 

ЧЛАН 5. 
 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
Обрађивач: Министарство за бригу о породици и демографију 
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о  финансијској подршци 
породици са децом  
Draft Law on Amendments on the 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): 
 
а) Одредба 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, 
 
Oпшти рок за усклађивање законодавства према члану 72. Споразума.  
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума. 
Испуњава у потпуности 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе 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 
Уредба ЕУ 883/2004 о координацији система социјалне сигурности. 
Није усклађивано са секундарним изворима права ЕУ. 
 
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. 
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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. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености 


