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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Закону о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018) у
члану 12. став 7. брише се.
Члан 2.
Члан 13. мења се и гласи :
“ 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, за 12 месеци који претходе месецу у
коме почиње коришћење одсуства.
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, за 12
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 12 и не може бити већа од пет просечних месечних зарада 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 14. став 1. речи: “ на примања која имају карактер зараде, односно плате” бришу се.
Став 8. мења се и гласи:
„Пун месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства
са рада ради неге детете и одсуства са рада ради посебне неге детета, не може бити мањи од
минималне зараде утврђене на дан подношења захтева.“
Члан 4.
Члан 17. мења се и гласи :
“Члан 17.
Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може остварити мајка која је у
периоду од 12 месеци пре рођења детета остваривала приходе:
1)

а у моменту рођења детета је незапослена;

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 12 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.
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. “
Члан 5.
После члана 17. додаје се члан 17а који гласи:
“17а
Право на месечну накнаду у висини минималне зараде утврђене на дан подношења захтева има и
мајка која пре рођења детета није засновала радни однос, односно није остваривала приходе. Ово
право јој припада након рођења детета, а до истека 365 дана од дана рођења детета.”
Члан 6.
Члан 18. мења се и гласи:
“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, за 12 месеци који претходе месецу у коме почиње коришћење одсуства, 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 12 месеци 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 12.
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 12.
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 пет просечних месечних зарада у Републици Србији, према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан
подношења захтева.

Пун месечни износ за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за лице
из члана 17. овог закона, не може бити нижи од минималне зараде утврђене на дан поднођења
захтева.
Под минималном зарадом у смислу става 6. овог члана подразумева се износ који се добија када се
минимална цена рада по сату, утврђена у складу са законом на дан подношења захтева, помножи са
184 сата и увећа за припадајуће порезе и доприносе.”
Члан 7.
У члану 19. став 3. после речи “Републике Србије” додаје се запета и речи:” а износ припадајућих
пореза и доприноса на законом прописан начин.”
Члан 8.
У члану 20. речи: “ три просечне месечне зараде” у одређеном падежу, замењују се речима:” пет
просечних месечних зарада” у одговарајућем падежу.
Члан 9.
У члану 23. став 3. мења се и гласи:
“Родитељски додатак за треће дете исплаћује се у месечним ратама у износу од 12.000,00 динара, а
до навршене десете године живота детета.”
Став 4. мења се и гласи:
“Родитељски додатак за четврто дете и свако наредно дете, исплаћује се у месечним ратама у износу
од 18.000,00 динара, а до навршене десете године живота детета.”
Члан 10.
У члану 24. став 6. брише се.
Члан 11.
У члану 40. став 3. тачка 2. речи: ”подаци о имунизацији деце и то назив и место здравствене
установе у којој се дете лечи” бришу се.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
Образложење
Уставни основ за доношење закона

I.

Уставни основ за доношење овог Закона садржан је у члану 60. Устава Републике Србије (“Сл.
гласник РС”, бр. 98/06) према коме је, између осталог, утврђено да су свима, под једнаким условима
доступна сва радна места, а да се женама, омладини и инвалидима омогућује посебна заштита на
раду и посебни услови рада, у складу са законом.
Такође, у члану 97. став 1. тачке 8. и 10. које прописују да Република Србија уређује и обезбеђује
систем у области радних односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног осигурања и других
облика социјалне сигурности; друге економске и социјалне односе од општег интереса, као и да
уређује и обезбеђује систем у области здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите,

бриге о деци, образовања, културе и заштите културних добара, спорта, јавног информисања; систем
јавних служби.
II.

Разлози за доношење закона

Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл.гласник Републике Србије бр. 113/2017) донет
по хитном поступку и у обједињеној расправи са још 30 других тачака на дневном реду, а од којих је
једна тачка и Буџет Републике Србије за 2018. годину, тако да је усвојен уз одређене пропусте, а који
су у директној вези са непримењивањем или благонаклоним гледањем на кршење Закона о забрани
дискриминације.
Нови Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл.гласник Републике Србије бр. 113/2017
и 50/2018) донет је у осмом ванредном заседању, такође по хитном поступку у обједињеној расправи,
тако да је и он усвојен уз одређене пропусте, а супротан је и Конвенцији о заштити материнства.
Такође, закон је посебно довео у неповољан положај и кориснице права из члана 17. овог закона, јер
је пропустио да нормира уплату припадајућих пореза и доприноса, а није уредио ни минилани износ
накнаде, а који би кориснице овог права требале да примају.
Предлогом измена и допунама овог закона желимо да отклонимо недостатке који су очигледни, а
последица су непотребно убрзане процедуре с обзиром да сам Предлог закона није никад ни стигао
на расправу у Народној скупштини Републике Србије.
III.

Објашњење основних правних института и појединачних решења

Чланом 1. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, у члану 12. брише се став 7. а којим је предвиђено да право на накнаду зараде, односно плате
за време одсуства са рада ради посебне неге детета не може се остварити за дете за које је остварено
право на додатак за помоћ и негу другог лица.
Чланом 92. Закона о социјалној заштити („Сл гласник РС“, бр. 24/2011) јасно је прописано која лица
остварују право на додатак за помоћ и негу другог лица. Корисници овог права су и деца и одрасле
особе. Овај вид права није условљен радним односом нити његова намена може служити у сврху
радног ангажовања другог лица јер би то био рад на црно, будући да физичко лице не може да
заснује радни однос са другим физичким лицем и да плаћа порезе и доприносе на зараде.
Родитељу који услед промене здравственог стања детета мора да одсуствује с посла не може се
ускратити право на накнаду само зато што је дете корисник права на додатк за помоћ и негу другог
лица јер то право дете користи по основу инвалидитета, а не по основу здравственог стања. Тачније,
дете користи ово право и када није у угроженом здравственом стању а има инвалидитет, како би се
тим додатком покрили додатни трошкови које особа има услед ограничења с којима се суочава због
инвалидитета.
Чланом 2. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, мења се члан 13. у погледу начина обрачунавања основице накнаде зараде тако што се збир
месечних основица на који су плаћени доприноси, подели са 12 месеци уместо важећим законом
предвиђених 18 месеци.
Имајући у виду то да жене у Србији теже долазе до посла, посебно у најрепродуктивнијем периоду
живота, предложиемо измену којом ће се просек 18 месечних основица на које су плаћени доприноси
на примања, вратити на 12 месеци.
Народна скупштина Републике Србије и Влада Републике Србије не смеју затварати очи и окретати
главу од очигледног кршења Закона о забрани дискриминације са чиме се у великој мери сусрећу
жене у најрепродуктивнијем периоду свог живота док траже посао. Подизање са 12 на 18 месеци
представља женама у Србији још једну у низу препрека да се лакше остваре као мајке.

Нормирање у важећем закону које говори о томе да максималан износ месечне основице накнаде
зараде не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији искључиво је
популистичка мера која има за циљ да казни жене које зарађују више од три просечне месечне зараде
у Србији. Порука коју Влада Републике Србије шаље жанама које су најуспешније међу нама без
сумње делује као казна за њихову успешност.
Имајући у виду да иста правила морају важити за све, а да то и Устав Републике Србије јасно
налаже, инсистирамо на томе да се не прави разлика између жена које су пољопривредне
осигуранице и оних које зараду остварују на неки други начин.
Предложеним изменама подсећамо Владу да не постоји “породиљска мафија” са којом је потребно да
се на овај начин обрачунавају, већ да је потребно уредити систем тако да се постојећи закони
примењују, да се најбољи и најбоље међу нама не кажњавају због свог успеха, да не постоје
различите категорије жена и да права и обавезе једнако важе за све грађане и грађанке.
Чланом 3. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом мења се члан 14. став 8. закона тако што се после речи „ породиљског одсуства,“ додаје и
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета“, а бришу се „најмање
шест најнижих основица“ а које су предвиђене у важећем Закону о финансијској подршци породици
са децом. Законодавац је случајно или намерно изоставио период након породиљског одсуства, а у
којем би се по важећем закону корисницама овог права, основица накнаде зараде обрачунавала тако
што би се збир месечних основица на које су плаћени доприноси поделио са 18. У пракси би то
значило да кориснице овог права долазе у изузетно неповољан положај и да у пориоду одсуства са
рада ради неге детета могу да примају и износ од 1.000,00 динара, а што је супротно члану 4.
Конвенције о заштити материнства по којој корисница права не може да прима мање од 2/3 плате на
коју је пријављена.
Чланом 4. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, мења се члан 17. закона којим ће се просек од 18 месечних зарада на које су плаћени
доприноси, вратити на 12 месеци.
У ставу 1. тачка 1. избрисали смо :” и није остварила право на новчану накнаду по основу
незапослености” јер по важећем Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености, мајке
које су радиле у периоду од годину дана до пет година имају право на новчану накнаду у трајању од
три месеца. Сматрамо да већина корисница права, уколико је остала без посла, спада у ову
категорију и сматрамо да је неправедно према њима да преостале месеце до годину дана живота
детета остану без накнаде.
Такође брише се : “за дете рођено 1. јула 2018. године и касније”, јер сматрамо да је
дискриминишуће.
Имајући у виду то да жене у Србији теже долазе до посла, посебно у најрепродуктивнијем периоду
живота, предложиемо измену којом ће се просек 18 месечних основица на које су плаћени доприноси
на примања, вратити на 12 месеци.
Чланом 5. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, после члана 17. додаје се члан 17а који обезбеђује право на месечну накнаду и мајкама које
пре рођења детета нису засновале радни однос. Право на месечну накнаду обезбеђује се у висини
минималне зараде утврђене на дан подношења захтева. Мајке ће имати ово право у периоду од
годину дана од рођења детета.
Ову меру предвидели смо имајући у виду да жене данас теже долазе до посла, а да Влада Републике
Србије жели повећање наталитета.
Чланом 6. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, мења се члан 18. којим ће се просек од 18 месечних зарада и просек од 24 месечне зараде на
које су плаћени доприноси, вратити на 12 месеци.

Нормирање у важећем закону које говори о томе да максималан износ месечне основице накнаде
зараде не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији искључиво је
популистичка мера која има за циљ да казни жене које зарађују више од три просечне месечне зараде
у Србији. Порука коју Влада Републике Србије шаље жанама које су најуспешније међу нама без
сумње делује као казна за њихову успешност.
Имајући у виду да иста правила морају важити за све, а да то и Устав Републике Србије јасно
налаже, инсистирамо на томе да се не прави разлика између жена које су пољопривредне
осигуранице и оних које зараду остварују на неки други начин.
Нормирањем да пун месечни износ за остале накнаде не може бити нижи од минималне зараде,
корисницама права се побољшава положај у поређењу са важећим законом који је нормирао
максималан износ накнаде, али не и минималан и тиме је кориснице права довео у неповољан и
дискриминишући положај. У пракси би то значило да кориснице овог права могу да примају и износ
од 1.000,00 динара а што је понижавајуће и супротно члану 4. Конвенције о заштити материнства по
којој корисница права не може да прима мање од 2/3 плате на коју је пријављена.
Чланом 7. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, у члану 19. закона нормира се уплата пореза и доприноса за лица из члана 17. овог предлога
закона, а што је подносилац законског предлога важећег закона из неког разлога пропустио да
нормира, а што је поменута лица довело у неповољан и дискриминишући положај.
Чланом 8. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, у члану 20. речи: “ три просечне месечне зараде” у одређеном падежу, замењују се речима:”
пет просечних месечних зарада” у одговарајућем падежу.
Нормирање у важећем закону које говори о томе да максималан износ месечне основице накнаде
зараде не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији искључиво је
популистичка мера која има за циљ да казни жене које зарађују више од три просечне месечне зараде
у Србији. Порука коју Влада Републике Србије шаље жанама које су најуспешније међу нама без
сумње делује као казна за њихову успешност.
Чланом 9. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, у члану 23. мењају је ст. 3. и 4. у смислу да се родитељски додатак исплаћује за треће, четврто
и свако наредно дете без обзира да ли су та деца рођена пре или после 1. јула 2018. године, односо,
не дискриминишу се деца рођена пре поменутог датума. Овим изменама ће и деца која у моменту
ступања на снагу закона имају нпр. пет, шест година, а треће су или четврто дете или пето дете моћи
да до своје десете године примају износ од 12.000,00 динара, односно 18.000,00 динара.
Чланом 10. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, у члану 24. став 6. брише се. Ставом 6. поменутог члана се предвиђа да уколико се у току
исплате права на родитељски додатак утврди да деца нису вакцинисана, прекида се даља исплата
права. Предлажемо брисање овог става јер сматрамо да није у складу са Уставом Републике Србије.
Чланом 21. Устава Републике Србије забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна,
по било ком основу. Сматрамо да се поменутим ставом врши дискриминација деце.
Чланом 11. Предлога закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са
децом, у члану 40. став 3. тачка 2. речи: ”подаци о имунизацији деце и то назив и место здравствене
установе у којој се дете лечи” бришу се. Предлаже се брисање поменутих речи јер је у складу са
предложеним брисањем члана 24. става 6. закона.
Чланом 12. Предлога закона предвиђено је да закон ступи на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном гласнику Републике Србије”.

IV.

Финансијска средства потребна за примену закона

За реализацију предложених измена Закона о финансијској подршци породици са децом потребно је
обезбедити додатна финансијска средства у буџету Републике Србије у складу са законом.
Због недостатка прецизних података у оквиру надлежног Министарства у овом тренутку је веома
тешко урадити прецизну економску анализу.
С обзиром да је у образложењу Закона који је ступио на снагу извршена анализа на основу готово
паушалне процене, сматрамо да се додатна средства за реализацију права прописаних овим
Предлогом закона могу пронаћи у буџету тако што ће се део новца који је намењен за давања за
опстанак јавних предузећа која остварују губитке, вишак администрације у виду министарстава без
портфеља и владиних канцеларија којима су практично дуплиране надлежности, затим из казни и
пенала из спорова која држава губи са оштећеним грађанима и на крају из комерцијалних давања
која нису од животног значаја и нису приоритет (фонтане и јарболи).
V.

Анализа ефеката закона

Усвајањем предложених измена закона омогућиће се оснаживање жена и јаснија подршка у смислу
повећања наталитета, а што је једна од кључних порука коју промовише Влада Републике Србије.
Усмеравањем средстава на директне кориснике, а не на кабинете министара који се баве
популационом политиком, ће дати боље резултате у погледу охрабривања жена да се остваре и као
мајке, а последично утицати и на повећање наталитета.
VI.

Преглед одредаба Закона о финансијској подршци породици са децом које се мењају,
односно допуњују
Члан 12.

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица
(у даљем тексту: запослени код послодавца).
Запослени који је засновао радни однос након рођења детета, изузетно од става 1. овог члана, може
остварити право на накнаду зараде односно накнаду плате током одсуства чија се дужина трајања
рачуна од дана рођења детета.
Накнаду зараде, односно накнаду плате из ст. 1. и 2. овог члана остварује и отац, један од усвојитеља,
хранитељ, односно старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи одсуство из става 1.
овог члана.
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради
посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља.
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада
ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба
родитеља.
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за децу различитог реда рођења, не могу истовремено користити оба родитеља.
Право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета
не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.

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.
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 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, ЗА 12 МЕСЕЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ У КОМЕ
ПОЧИЊЕ КОРИШЋЕЊЕ ОДСУСТВА.
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, ЗА 12 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 12 И НЕ МОЖЕ БИТИ
ВЕЋА ОД ПЕТ ПРОСЕЧНИХ МЕСЕЧНИХ ЗАРАДА 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 14.
Утврђивање месечне основице накнаде зараде односно накнаде плате, врши надлежни орган
јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежни орган) на основу података о висини
основице на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, односно плате а који
су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, на дан подношења захтева
за остваривање права.

Месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате обрачунава се на основу утврђене месечне
основице накнаде зараде, односно накнаде плате у сразмери броја радних дана у петодневној радној
недељи, у којима се остварује право у датом месецу и укупног броја радних дана у том месецу.
На основу обрачунатог месечног износа накнаде зараде, односно накнаде плате обрачунава се износ
накнаде зараде, односно накнаде плате који је умањен за припадајуће порезе и доприносе.
Приликом исплате износа накнаде зараде, односно накнаде плате из става 3. овог члана, њен
припадајући износ не умањује се по основу новчаних обустава, рате кредита и слично, већ је
прималац накнаде зараде односно накнаде плате дужан да те обавезе измири лично или преко
послодавца.
Пореску пријаву за обрачунате порезе и доприносе подноси министарство надлежно за социјална
питања, а централизована исплата месечне накнаде зараде односно накнаде плате врши се кад
пореска управа прихвати пореску пријаву.
Приликом обрачуна пореза неопорезиви износ користи се сразмерно радном времену примаоца
накнаде зараде, односно накнаде плате у односу на пуно радно време у месецу за које је признато
право, а у складу са прописима којима се уређује порез на доходак грађана.
Министарство надлежно за социјална питања, из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије,
врши исплату месечних износа накнаде зараде односно накнаде плате без пореза и доприноса на
текући рачун корисника, а износ припадајућих пореза и доприноса на законом прописан начин.
Пун месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, не може
бити мањи од минималне зараде утврђене на дан подношења захтева, ако је код надлежног органа
евидентирано најмање шест најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају
карактер зараде.
ПУН МЕСЕЧНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТЕ И ОДСУСТВА
СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА, НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊИ ОД МИНИМАЛНЕ
ЗАРАДЕ УТВРЂЕНЕ НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА.
Под минималном зарадом у смислу става 8. овог члана подразумева се износ који се добија када се минимална
цена рада по сату, утврђена у складу са законом на дан подношења захтева, помножи са 184 сата и увећа за
припадајуће порезе и доприносе.

Члан 17.
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.
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 17.
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКА КОЈА ЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ ПРЕ РОЂЕЊА
ДЕТЕТА ОСТВАРИВАЛА ПРИХОДЕ:
1)
А У МОМЕНТУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ЈЕ НЕЗАПОСЛЕНА;
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 12 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.

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.
17А
ПРАВО НА МЕСЕЧНУ НАКНАДУ У ВИСИНИ МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ УТВРЂЕНЕ НА ДАН
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ИМА И МАЈКА КОЈА ПРЕ РОЂЕЊА ДЕТЕТА НИЈЕ
ЗАСНОВАЛА РАДНИ ОДНОС, ОДНОСНО НИЈЕ ОСТВАРИВАЛА ПРИХОДЕ. ОВО ПРАВО
ЈОЈ ПРИПАДА НАКОН РОЂЕЊА ДЕТЕТА, А ДО ИСТЕКА 365 ДАНА ОД ДАНА РОЂЕЊА
ДЕТЕТА.
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 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 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, ЗА
12 МЕСЕЦИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ У КОМЕ ПОЧИЊЕ КОРИШЋЕЊЕ ОДСУСТВА,
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 12 МЕСЕЦИ 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 12.
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 12.
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 ПЕТ
ПРОСЕЧНИХ МЕСЕЧНИХ ЗАРАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ
ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ
СТАТИСТИКЕ НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА.
ПУН МЕСЕЧНИ ИЗНОС ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА
И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗА ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 17. ОВОГ ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ
НИЖИ ОД МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ УТВРЂЕНЕ НА ДАН ПОДНОЂЕЊА ЗАХТЕВА.
ПОД МИНИМАЛНОМ ЗАРАДОМ У СМИСЛУ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА ПОДРАЗУМЕВА СЕ
ИЗНОС КОЈИ СЕ ДОБИЈА КАДА СЕ МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА ПО САТУ, УТВРЂЕНА У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, ПОМНОЖИ СА 184 САТА И
УВЕЋА ЗА ПРИПАДАЈУЋЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ.
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 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.
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, А ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋИХ ПОРЕЗА И
ДОПРИНОСА НА ЗАКОНОМ ПРОПИСАН НАЧИН.
Изузетно 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 Републике Србије.
Члан 20.
Збир накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења, неге и
посебне неге детета не може бити већи од три просечне месечне зараде ПЕТ ПРОСЕЧНИХ
МЕСЕЧНИХ ЗАРАДА у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева за накнаду зараде.
Ако корисник права остварује накнаду зараде, односно накнаду плате чији укупни износ прелази три
просечне зараде ПЕТ ПРОСЕЧНИХ МЕСЕЧНИХ ЗАРАДА прво се исплаћује накнада зараде у
Републици Србији прво се исплаћује накнада зараде, односно накнада плате.
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 ТРЕЋЕ ДЕТЕ ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА У
ИЗНОСУ ОД 12.000,00 ДИНАРА, А ДО НАВРШЕЊЕ ДЕСЕТЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА ДЕТЕТА.
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.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ЧЕТВРТО ДЕТЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ, ИСПЛАЋУЈЕ
СЕ У МЕСЕЧНИМ РАТАМА У ИЗНОСУ ОД 18.000,00 ДИНАРА, А ДО НАВРШЕЊЕ ДЕСЕТЕ
ГОДИНЕ ЖИВОТА ДЕТЕТА.
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 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.
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 из ст. 1. и 5-9. овог члана
доноси у року од 15 дана од дана достављања предмета.
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, односно 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.

ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Народна посланица Татјана Мацура.
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама Закона о финансијској подршци породици са децом
Bill amending the Law on Financial Support to the Family 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
Наслов VII Правосуђе, слобода и безбедност, у оквиру којег је члан 80. Јачање институција и
владавина права
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и Прелазног
споразума
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног
споразума

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које произлазе из
наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у Европску унију
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене усклађености са њима
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са прописима Европске
уније
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.
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност
Предлога закона о допунама Закона спречавању насиља у породици.
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски језик?
Не.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
Не.
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености
Не.
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог овлашћеног предлагача
прописа, датум и печат
Београд, 25. септембар 2018. године
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