
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 и 53/21), у члану 5. 
став 2. мења се и гласи: 

„Када се порез плаћа на опорезиву добит за приход се узима 
пореска основица, а када се приход утврђује у паушалном износу за 
приход се узима основица за обрачунавање доприноса за обавезно 
социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси).” 

Члан 2. 

У члану 6. став 1. мења се и гласи: 
„У приходе из члана 5. овог закона не урачунавају се накнаде 

трошкова за долазак и одлазак са рада, накнаде трошкова за време 
проведено на службеним путовањима у земљи и иностранству, 
отпремнине при одласку у пензију, солидарна помоћ, јубиларне награде 
и помоћи у случају смрти корисника или чланова његовог домаћинства, 
накнаде за рад остварене у складу са прописима који регулишу радно 
ангажовање на одређеним пословима, услед повећаног обима посла 
послодавца, које је повременог карактера, укључујући и сезонске 
послове, као и примања и приходи који се према закону којим се уређује 
социјална заштита не узимају у обзир приликом утврђивања права на 
новчану социјалну помоћ.” 

Члан 3. 

У члану 13. став 4. мења се и гласи: 
„Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, 

добија се дељењем збира основица из ст. 1-3. овог члана са 18 и не 
може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, а 
за права остварена од 1. јануара 2022. године не може бити већа од пет 
просечних месечних зарада у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике на дан почетка остваривања права.” 

Члан 4. 

У чл. 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 38, 42, 45, 46, 50, 52. и 55. 
речи: „министарство надлежно за социјална питања” и „министар 
надлежан за социјална питања” у одређеном падежу, замењују се 
речима: „министарство надлежно за финансијску подршку породици са 
децом” и „министар надлежан за финансијску подршку породици са 
децом” у одговарајућем падежу. 

Члан 5. 

У члану 14. ст. 1, 8. и 9. мењају се и гласе: 
„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 
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плате а који су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног 
осигурања. 

Пун месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате за време 
породиљског одсуства, не може бити мањи од минималне зараде утврђене на 
дан почетка остваривања права. 

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 почетка остваривања права, помножи са 184 сата и увећа за 
припадајуће порезе и доприносе.” 

Члан 6. 

У члану 17. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
„Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета 

може остварити и мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета била 
пољопривредни осигураник.” 

Став 10. брише се. 

Члан 7. 

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 
последњих 18 месеци 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 
последњих 18 месеци 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 18. 

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, а за права остварена од 1. јануара 2022. 
године не може бити већа од пет просечних месечних зарада у Републици 
Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног 
за послове статистике на дан почетка остваривања права. 
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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 почетка остваривања права нису у радном односу, а у 
претходном периоду су остваривала приходе по основу зараде.” 

Члан 8. 

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) - 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.” 

Члан 9. 

Члан 20. мења се и гласи: 
„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 у Републици Србији, а за права остварена од 1. јануара 2022. 
године не може бити већа од пет просечних месечних зарада у 
Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике на дан почетка остваривања 
права на накнаду зараде. 

Ако корисник права остварује накнаду зараде, односно накнаду 
плате чији укупни износ прелази три просечне зараде у Републици 
Србији, а за права остварена од 1. јануара 2022. године пет просечних 
зарада у Републици Србији, прво се исплаћује накнада зараде, односно 
накнада плате.” 

Члан 10. 

У члану 21. после става 4. додаје се став 5. који гласи: 
 „Корисник права, који право на накнаду зараде, односно накнаду 

плате, односно право на остале накнаде није остварио у пуном обиму, 
јер у посматраном периоду нису биле евидентиране све основице на које 
су плаћени доприноси, може по пружању доказа о њиховом 
евидентирању поднети захтев за прерачун накнаде зараде, односно 
накнаде плате, односно остале накнаде.” 

Члан 11. 

У члану 22. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„Изузетно од става 1. овог члана право на родитељски додатак 

може остварити мајка и за пето дете по реду рођења уколико је неко од 
деце, претходног реда рођења, које је живорођено умрло непосредно по 
рођењу и за њега није остварено право на родитељски додатак, а на 
основу посебног решења министарства надлежног за финансијску 
подршку породици са децом”. 
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осадашњи ст. 4-10. овог члана постају ст. 5-11. 

Члан 12. 

У члану 23. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 
„Износ родитељског додатка за дете из члана 22. став 4. овог закона 

исплаћује се у износу утврђеном за четврто дете.” 
Досадашњи ст. 6-10. овог члана постају ст. 7-11. 

Члан 13. 

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 и података садржаних у евиденцији о имунизацији која се 
води код надлежног здравственог органа. 

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 која се води код 
надлежног здравственог органа. 

Подносилац захтева, у захтеву за остваривање права на родитељски 
додатак, може дати сагласност за проверу података који су садржани у 
евиденцији о имунизацији која се води код надлежног здравственог органа, а у 
супротном дужан је да податке о имунизацији надлежном органу који води 
поступак достави лично. 

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 родитељ који подноси 
захтев и дете за које се остварује право, 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 14. 

У члану 26. став 3. мења се и гласи: 
„Изузетно од става 1. овог члана право на дечији додатак подносилац 

захтева може остварити и за дете вишег реда рођења од четвртог, уколико због 
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смрти детета или старосне границе за неко од прво четворо деце по 
реду рођења више не може остварити право.” 

Члан 15. 

Члан 28. мења се и гласи: 
„Члан 28. 

Једнородитељска породица у смислу овог закона, јесте породица 
у којој један родитељ самостално врши родитељско право, под условом: 

1) да је други родитељ непознат; 
2) да је други родитељ преминуо, а није остварено право на 

породичну пензију; 
3) да је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за 

рад, а није стекао право на пензију; 
4) да други родитељ није обавезан да доприноси издржавању 

детета; 
5) да је други родитељ лишен родитељског права, а није 

обавезан да доприноси издржавању детета; 
6) да је други родитељ преминуо, а остварено је право на 

породичну пензију; 
7) да је други родитељ обавезан да доприноси издржавању 

детета; 
8) да је други родитељ лишен родитељског права, а обавезан је 

да доприноси издржавању детета; 
9) да је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од 

шест месеци; 
10) да други родитељ не доприноси издржавању детета, а 

извршење обавезе издржавања није било могуће обезбедити постојећим 
и доступним правним средствима и поступцима. 

Не сматра се једнородитељском породицом, у смислу овог 
закона, породица у којој је родитељ који је самостално вршио 
родитељско право, по престанку раније брачне, односно ванбрачне 
заједнице, засновао нову брачну, односно ванбрачну заједницу.” 

Члан 16. 

Члан 31. мења се и гласи: 
„Члан 31. 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1) - 5) 
цензус утврђен у члану 30. овог закона увећава се за 30%. 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 6) - 10), за 
старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са 
инвалидитетом за које постоји мишљење Комисије, а које не користи 
услуге смештаја, цензус утврђен у члану 30. овог закона увећава се за 
20%.” 

Члан 17. 

У члану 38. став 2. мења се и гласи: 
„Министар надлежан за финансијску подршку породици са децом 

прописује ближе услове одсуства са рада или рада са половином пуног 
радног времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља или 
старатеља детета млађег од пет година коме је потребна посебна нега и 
незапосленог лица корисника права на новчану накнаду по основу 
незапослености за време посебне неге детета. 

После става 4. додаје се став. 5. који гласи: 
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„Изузетно, надлежна комисија Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање из става 3. овог члана, може давати мишљење о степену 
степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета и у 
поступцима остваривања права на новчану накнаду по основу незапослености 
за време посебне неге детета, који се остварују у складу са прописима о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености, а трошкове њеног рада 
сноси Национална служба за запошљавање.” 

Члан 18. 

После члана 44. додаје се члан 44а који гласи: 
„Члан 44а 

Корисник коме је извршена исплата на коју није имао право, дужан је да 
министарству надлежном за финансијску подршку породици са децом врати 
примљене износе. 

 
Правноснажно, односно коначно решење надлежног органа којим се 

корисник обавезује да врати примљене износе из става 1. овог члана је 
извршна исправа у складу са законом којим је уређен поступак извршења и 
обезбеђења. 

 
Министарство надлежно за финансијску подршку породици са децом 

има право на повраћај исплаћених пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом.” 

Члан 19. 

Министар надлежан за финансијску подршку породици са децом 
ускладиће подзаконске прописе донете на основу Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18) са 
одредбама овог закона, у року од три месеца, од дана ступања на снагу овог 
закона. 

Члан 20. 

 Поступци за остваривање права на одсуство са рада и накнаду 
зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета и посебне неге детета, као и права на остале накнаде по 
основу рођења и неге детета и посебне неге детета који су започети пре 
почетка примене овог закона окончаће се у складу са прописима који су били на 
снази у време отпочињања породиљског одсуства. 

 
Исплате по решењима донетим пре почетка примене овог закона као и у 

поступцима из става 1. овог члана који су решени у складу са прописима који су 
били на снази до почетка примене овог закона вршиће се у складу са 
прописима који су били на снази до почетка примене овог закона. 

Члан 21. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2021. 
године, осим члана 6. (члан 17. став 2.) и члана 7. (члан 18. ст. 2, 4. и 6.) који се 
примењују од 8. маја 2021. 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. 63–66. и члану 69. 
Устава, 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 и 46/21 – УС, 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 као и уређења одредаба Закона које је Уставни суд својим 
одлукама IУз-216/2018, IУ3-247/2018 и IУ3-266/2017 прогласио неуставним.  
 

Полазећи од чињенице да је Закон о финансијској подршци породици са 
децом који се примењује од 1. јула 2018. године донео доста новина у овој 
области, то је са почетком његове примене вршена и анализа његових ефеката у 
пракси, а све у циљу унапређења донетих законских одредаба. 

 
При анализи ефеката Закона коришћени су подаци Информационог система 

за јединствену исплату права Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. 

 
Поред тога разматрани су и предлози и сугестије грађана и удружења која 

се баве породицом и децом добијени у писменом обраћању Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, као и на одржаним састаницима, а 
који се односе на унапређење Закона. 
 

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. 



8 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. извршена је измена у члану 5. Закона у смислу прецизирања 
начина утврђивања прихода у поступку остваривања права на дечији додатак код 
лица која самостално обављају делатност а порез плаћају на опорезиву добит. 

 
Чланом 2. извршена је измена у члану 6. Закона у погледу проширења 

врсте прихода који нису од утицаја на остваривање права на дечији додатак. 
 

Чланом 3. извршена је измена у члану 13. Закона у погледу начина 
утврђивања и повећања горњег лимита накнаде зараде на пет просечних зарада у 
Републици Србији за права остварена од 1. јануара 2022. године. 
 

Чланом 5. извршена је измена у члану 14. Закона у складу са Одлуком 
Уставног суда у предмету IУ3-247/2018 у погледу начина утврђивања и 
одређивања доњег лимита износа накнаде зараде, односно накнаде плате за 
време породиљског одсуства, тако да иста не може бити мања од минималне 
зараде утврђене на дан почетка остваривања права. 

 
Чланом 6. извршена је измена у члану 17. Закона у складу са Одлуком 

Уставног суда у предмету IУ3-216/2018 која је објављена у „Службеном гласнику 
РС”, број: 46 од 7. маја 2021. године и дефинисан је начин остваривања права на 
остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета жена које су 
пољопривредни осигураници. 

 Такође, у истом члану Закона избрисана је одредба којом није могуће 
истовремено коришћење права на остале накнаде по основу посебне неге детета и 
додатка за помоћ и негу другог лица. 

 
Чланом 7. извршена је измена у члану 18. Закона у складу са Одлуком 

Уставног суда у предмету IУ3-216/2018 која је објављена у „Службеном гласнику 
РС”, број: 46 од 7. маја 2021. године, а која се односи на начин обрачуна остале 
накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета жена које су 
пољопривредни осигураници у погледу временског периода у коме се посматрају 
основице на које су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање са 24 на 18 месеци. 

 
Чланом 8. извршена је измена у члану 19. Закона која се односи на 

прецизирање начина утврђивања пуног месечног износа за остале накнаде по 
основу рођења и неге и посебне неге детета. 

 
Чланом 9. извршена је измена у члану 20. Закона у погледу начина 

утврђивања и повећања горњег лимита код истовременог коришћења накнаде 
зараде и остале накнаде на пет просечних зарада у Републици Србији за права 
остварена од 1. јануара 2022. године. 

 
Чланом 10. извршена је допуна у члану 21. Закона која се односи на 

прерачун накнаде зараде и остале накнаде. 
 
Чланом 11. извршена је допуна у члану 22. Закона и дата је могућност 

остваривања права на родитељски додатак и за пето дете по реду рођења мајке 
уколико је неко од деце, претходног реда рођења, које је живорођено умрло 
непосредно по рођењу и за њега није остварено право на родитељски додатак. 
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Чланом 12. извршена је допуна у члану 23. Закона у погледу висине 
родитељског додатка у складу са допуном у члану 22. Закона. 

 
Чланом 13. извршена је измена у члану 25. Закона која се односи на 

прецизирања услова за остваривање права на родитељски додатак везаних за 
имунизацију деце и чињеницу живота детета и родитеља на територији Републике 
Србије. 

 
Чланом 14. извршена је измена у члану 26. Закона која се односи на 

могућност остваривања права на дечији додатак и за дете вишег реда рођења од 
четвртог уколико се због смрти дететета за неко од прво четворо деце по реду 
рођења више не може остварити право. 

 
Чланом 15. извршена је измена у члану 28. Закона која се односи на 

прецизирање у дефинисању једнородитељске породицу у поступку остваривање 
права на дечији додатак. 

 
Чланом 16. извршена је измена у члану 31. Закона у погледу увећања 

цензуса за остваривање права на дечији додатак имајући у виду измене у члану 
28. Закона. 

 
Чланом 17. извршена је допуна у члану 38. Закона и дато је овлашћење 

комисији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да може давати 
мишљење о степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета и у 
поступцима остваривања права на новчану накнаду по основу незапослености за 
време посебне неге детета чиме се решава уочени проблем у пракси, а пружа 
подршка још једној посебно осетљивој категорији становништва, као и да ближе 
услове за остваривање права прописује министар надлежан за бригу о породици. 

 
Чланом 18. додат је члан 44а који регулише питање враћање средстава чија 

исплата није у складу са Законом. 
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

 

Средства за реализацију права прописаних Законом о финансијској подршци 
породици са децом у 2021. 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 63.827.488.000,00 динара, а 
ребалансом буџета у износу од 64.468.788.000,00 динара.  
 

За повећање горњег лимита висине накнаде зараде за време породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 
детета и осталих накнада по основу рођења и неге и посебне неге детета, са три 
на пет просечних зарада у Републици Србији у 2022. години биће потребна 
додатна средства у износу од 507.635.718,66 динара. 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ПОВРАТНО ДЕЈСТВО ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ ЗАКОНА 
 

Чланом 197. Устава Републике Србије утврђено је да закони и сви други 
општи акти не могу имати повратно дејство. Изузетно, само поједине одредбе 
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закона могу имати повратно дејство, ако то налаже општи интерес утврђен при 
доношењу закона. 
 

Законом је предвиђено његово ступање на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а примена од 1. јула 2021. године, осим члана 17. став 2. и члана 18. 
ст. 2, 4. и 6. чија примена је од 8. маја 2021. године. 

 
Имајући у виду да је одлука Уставног суда у предмету IУ3-216/2018 којом су 

одредбе члана 17. став 2. и члана 18. ст. 2, 4. и 6. Закона проглашене неуставним 
објављена у „Службеном гласнику РС”, број: 46 од 7. маја 2021. године то значи да 
би жене пољопривредне осигуранице биле онемогућене да остваре право на 
остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета од 8. маја 2021. 
године. 

 
Ради спречавања овакве ситуације, општи интерес налаже да одредбе 

закона које се односе на остваривање права на остале накнаде по основу рођења 
и неге и посебне неге детета жена пољопривредних осигураника имају повратно 
дејство, односно да се примењују од 8. маја 2021. године, а не од почетка примене 
овог закона, 1. јула 2021. године. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА  
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО 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). 

КАДА СЕ ПОРЕЗ ПЛАЋА НА ОПОРЕЗИВУ ДОБИТ ЗА ПРИХОД СЕ УЗИМА 

ПОРЕСКА ОСНОВИЦА, А 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. 

 

Члан 6. 

 

У приходе из члана 5. овог закона не урачунавају се накнаде трошкова 
за долазак и одлазак са рада, накнаде трошкова за време проведено на 
службеним путовањима у земљи и иностранству, отпремнине при одласку у 
пензију, солидарна помоћ, јубиларне награде и помоћи у случају смрти 
корисника или чланова његовог домаћинства, као и примања и приходи који 
се према закону којим се уређује социјална заштита не узимају у обзир 
приликом утврђивања права на новчану социјалну помоћ. 

У ПРИХОДЕ ИЗ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА НЕ УРАЧУНАВАЈУ СЕ 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА, НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА ЗА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО НА СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА У 
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ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ, ОТПРЕМНИНЕ ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ, 
СОЛИДАРНА ПОМОЋ, ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И ПОМОЋИ У СЛУЧАЈУ 
СМРТИ КОРИСНИКА ИЛИ ЧЛАНОВА ЊЕГОВОГ ДОМАЋИНСТВА, НАКНАДЕ 
ЗА РАД ОСТВАРЕНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ РЕГУЛИШУ РАДНО 
АНГАЖОВАЊЕ НА ОДРЕЂЕНИМ ПОСЛОВИМА, УСЛЕД ПОВЕЋАНОГ 
ОБИМА ПОСЛА ПОСЛОДАВЦА, КОЈЕ ЈЕ ПОВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА, 
УКЉУЧУЈУЋИ И СЕЗОНСКЕ ПОСЛОВЕ, КАО И ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 
КОЈИ СЕ ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕ 
УЗИМАЈУ У ОБЗИР ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНУ 
СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ. 

У приходе из члана 5. овог закона не урачунавају се и износи 
исплаћених издржавања за дете из претходне заједнице које не живи у 
заједничком домаћинству даваоца издржавања. 

У приходе породице из члана 5. овог закона не рачунају се потраживања 
по основу правноснажне и извршне судске пресуде којом је досуђено 
издржавање, уколико дужник издржавања не плаћа издржавање, а 
извршење пресуде није могуће обезбедити коришћењем доступних правних 
средстава и поступака. 

 
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, ДОБИЈА СЕ ДЕЉЕЊЕМ ЗБИРА ОСНОВИЦА ИЗ СТ. 1-3. ОВОГ 
ЧЛАНА СА 18 И НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД ТРИ ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ 
ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, А  ЗА ПРАВА ОСТВАРЕНА ОД 1. ЈАНУАРА 
2022. ГОДИНЕ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД ПЕТ ПРОСЕЧНИХ МЕСЕЧНИХ 
ЗАРАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ 
ПОДАТКУ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
СТАТИСТИКЕ НА ДАН ПОЧЕТКА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА. 

Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате представља 
бруто обрачунску вредност. 
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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. 

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. 

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 МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО 
ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ, 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 МИНИСТАРСТВО 
НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ, 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, НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊИ ОД 
МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ УТВРЂЕНЕ НА ДАН ПОЧЕТКА ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА. 

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. 
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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 ПОЧЕТКА 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА, ПОМНОЖИ СА 184 САТА И УВЕЋА ЗА 
ПРИПАДАЈУЋЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ. 

 
Члан 15. 

 
Послодавац, надлежни орган, односно министарство надлежно за 

социјална питања МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ немају обавезу достављања обрачунског 
листића кориснику накнаде зараде, односно накнаде плате из члана 12. овог 
закона. 

Надлежни орган има обавезу достављања потврде о годишњим 
оствареним приходима кориснику права из члана 12. овог закона. 

Изузетно од става 1. овог члана надлежни орган је дужан да на захтев 
корисника права достави обрачунски листић и друге потврде о исплаћеним 
накнадама зараде, односно накнаде плате. 

 
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 18 МЕСЕЦИ 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. 
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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 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. 
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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 ПОСЛЕДЊИХ 18 МЕСЕЦИ 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 ПОСЛЕДЊИХ 18 МЕСЕЦИ 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 18. 

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, А ЗА ПРАВА ОСТВАРЕНА ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ НЕ 
МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД ПЕТ ПРОСЕЧНИХ МЕСЕЧНИХ ЗАРАДА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ 
РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ НА ДАН 
ПОЧЕТКА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА. 

 
 
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 ПОЧЕТКА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
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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 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. 

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) - 
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.  

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 МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ на текући рачун подносиоца захтева, из 
средстава обезбеђених у буџету Републике Србије. 

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 МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ на рачун подносиоца захтева за 
остваривање права отвореног код финансијске организације одређене од 
стране министарства надлежног за социјална питања МИНИСТАРСТВА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ, 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 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 у Републици Србији прво се 
исплаћује накнада зараде, односно накнада плате. 
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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 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, А 
ЗА ПРАВА ОСТВАРЕНА ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ НЕ МОЖЕ БИТИ 
ВЕЋА ОД ПЕТ ПРОСЕЧНИХ МЕСЕЧНИХ ЗАРАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 
ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ НА ДАН ПОЧЕТКА 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ. 

АКО КОРИСНИК ПРАВА ОСТВАРУЈЕ НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО 
НАКНАДУ ПЛАТЕ ЧИЈИ УКУПНИ ИЗНОС ПРЕЛАЗИ ТРИ ПРОСЕЧНЕ 
ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, А ЗА ПРАВА ОСТВАРЕНА ОД 1. ЈАНУАРА 
2022. ГОДИНЕ ПЕТ ПРОСЕЧНИХ ЗАРАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПРВО 
СЕ ИСПЛАЋУЈЕ НАКНАДА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДА ПЛАТЕ. 

 
Члан 21. 

 
О праву на накнаду зараде, односно накнаду плате, односно праву на 

остале накнаде одлучује се по основу поднетог захтева. 
О захтеву за накнаду зараде, односно накнаду плате за време 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, поднетом по 
отпочињању породиљског одсуства, одлучује се привременим решењем у 
трајању до три месеца. 

Након прибављања потребних доказа по службеној дужности који су 
потребни за комплетирање захтева из става 2. овог члана надлежни орган 
одлучује решењем. 

Жалба изјављена на решење из ст. 2. и 3. овог члана, не одлаже његово 
извршење. 

КОРИСНИК ПРАВА, КОЈИ ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО 
НАКНАДУ ПЛАТЕ, ОДНОСНО ПРАВО НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ НИЈЕ 
ОСТВАРИО У ПУНОМ ОБИМУ, ЈЕР У ПОСМАТРАНОМ ПЕРИОДУ НИСУ 
БИЛЕ ЕВИДЕНТИРАНЕ СВЕ ОСНОВИЦЕ НА КОЈЕ СУ ПЛАЋЕНИ 
ДОПРИНОСИ, МОЖЕ ПО ПРУЖАЊУ ДОКАЗА О ЊИХОВОМ 
ЕВИДЕНТИРАЊУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ПРЕРАЧУН НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, 
ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ, ОДНОСНО ОСТАЛЕ НАКНАДЕ. 

 
Члан 22. 

 
Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто 

дете, под условом да је држављанин Републике Србије и да има 
пребивалиште у Републици Србији. 

Право из става 1. овог члана може остварити и мајка која је страни 
држављанин и има статус стално настањеног странца под условом да је 
дете рођено на територији Републике Србије. 

 
Изузетно, ако мајка која има троје деце у следећем порођају роди двоје 

или више деце, оствариће право на родитељски додатак и за свако рођено 
дете у том порођају, а на основу посебног решења министарства надлежног 
за социјална питања МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ 
ДОДАТАК МОЖЕ ОСТВАРИТИ МАЈКА И ЗА ПЕТО ДЕТЕ ПО РЕДУ РОЂЕЊА 
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УКОЛИКО ЈЕ НЕКО ОД ДЕЦЕ, ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА, КОЈЕ ЈЕ 
ЖИВОРОЂЕНО УМРЛО НЕПОСРЕДНО ПО РОЂЕЊУ И ЗА ЊЕГА НИЈЕ 
ОСТВАРЕНО ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, А НА ОСНОВУ 
ПОСЕБНОГ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у 
моменту подношења захтева за остваривање права на родитељски додатак. 

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 лишена родитељског права у 
односу на децу претходног реда рођења. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана изузетно признаће се и уколико је дете 
претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране 
здравствене заштите и неге, а по претходно прибављеном мишљењу 
министарства надлежног за социјална питања МИНИСТАРСТВА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

 Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак за мајку која је 
страни држављанин подноси се и уверење надлежне службе из земље чији 
је мајка држављанин, о испуњености услова из ст. 5. и 6. овог члана. 

Право на родитељски додатак, ако испуњава услове из ст. 1–7. овог 
члана, може остварити и отац детета, уколико је мајка детета страни 
држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права, 
или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету. 

Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђују се у 
односу на дан подношења захтева. 

Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за дете. 
 

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. 

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 
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утврђује решењем министар надлежан за социјална питања 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. 

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 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА 
ДЕЦОМ. 

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 МИНИСТАР 
НАДЛЕЖАН ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

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 МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

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 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА 
ДЕЦОМ. 

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 МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

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 
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министарства надлежног за социјална питања МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ 
ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

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 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА 
ДЕЦОМ. 

Министарство надлежно за социјална питања МИНИСТАРСТВО 
НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

одлуку о даљој исплати права из ст. 1. и 5-9. овог члана доноси у року од 
15 дана од дана достављања предмета. 

 
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. 

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 
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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 И ПОДАТАКА САДРЖАНИХ 
У ЕВИДЕНЦИЈИ О ИМУНИЗАЦИЈИ КОЈА СЕ ВОДИ КОД НАДЛЕЖНОГ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА. 

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 КОЈА СЕ ВОДИ КОД НАДЛЕЖНОГ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА. 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, У ЗАХТЕВУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, МОЖЕ ДАТИ САГЛАСНОСТ ЗА ПРОВЕРУ 
ПОДАТАКА КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ЕВИДЕНЦИЈИ О ИМУНИЗАЦИЈИ КОЈА 
СЕ ВОДИ КОД НАДЛЕЖНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА, А У СУПРОТНОМ 
ДУЖАН ЈЕ ДА ПОДАТКЕ О ИМУНИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ КОЈИ 
ВОДИ ПОСТУПАК ДОСТАВИ ЛИЧНО.  

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 РОДИТЕЉ 
КОЈИ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ И ДЕТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО, 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 26. 

 
Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о 

детету, који је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у 
Републици Србији или страни држављанин који има статус стално 
настањеног странца у Републици Србији за прво, друго, треће и четврто дете 
по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева, под условима 
предвиђеним овим законом. 
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Изузетно од става 1. овог члана мајка која има троје деце а у следећем 
порођају роди двоје или више деце, оствариће право на дечији додатак и за 
свако рођено дете у том порођају, а на основу посебног решења 
министарства надлежног за социјална питања МИНИСТАРСТВА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

Изузетно од става 1. овог члана право на дечији додатак подносилац 
захтева може остварити и за дете вишег реда рођења од четвртог, уколико 
због старосне границе за неко од прво четворо деце по реду рођења више не 
може остварити право. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕ ОСТВАРИТИ И ЗА ДЕТЕ ВИШЕГ РЕДА 
РОЂЕЊА ОД ЧЕТВРТОГ, УКОЛИКО ЗБОГ СМРТИ ДЕТЕТА ИЛИ СТАРОСНЕ 
ГРАНИЦЕ ЗА НЕКО ОД ПРВО ЧЕТВОРО ДЕЦЕ ПО РЕДУ РОЂЕЊА ВИШЕ 
НЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО. 

Под условима из става 1. овог члана право на дечији додатак има и 
старатељ детета. 

Изузетно од става 1. овог члана старатељ детета може остварити право 
на дечији додатак за највише четворо сопствене деце у породици и за свако 
дете без родитељског старања о коме непосредно брине. 

Страни држављанин који ради на територији Републике Србије 
остварује дечији додатак, ако је то одређено међународним споразумом, под 
условима предвиђеним овим законом. 

Дечији додатак припада деци која живе и похађају програм припреме 
детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и 
образовања на територији Републике Србије. 

Дечији додатак припада деци која живе, школују се и редовно похађају 
наставу на територији Републике Србије, ако међународним споразумом није 
другачије одређено. 

Дечији додатак припада детету ако има својство ученика основне школе, 
односно својство редовног ученика средње школе до завршетка 
средњошколског образовања, а најдуже до навршених 20 година живота. 

Дечији додатак припада и детету које из оправданих разлога не започне 
школовање у основној или средњој школи, односно које започне школовање 
касније или прекине школовање у својству редовног ученика у средњој 
школи, и то за све време трајања спречености, до завршетка 
средњошколског образовања а најдуже до 21 године живота. 

Изузетно од става 9. овог члана, дечији додатак припада за дете са 
сметњама у развоју и дете са инвалидитетом за које је донето мишљење 
интерресорне комисије, која је образована у складу са прописима из области 
просвете (у даљем тексту: Комисија) све док је обухваћено васпитно 
образовним програмом и програмом оспособљавања за рад, а за дете над 
којим је продужено родитељско право најдуже до 26 година. 

Надлежни орган дужан је да у сарадњи са одговарајућом школом, у току 
трајања школске године, крајем сваког тромесечја провери редовност 
похађања наставе детета за које се остварује право. 

 
Члан 28. 

 
Једнородитељска породица у смислу овог закона, јесте породица у којој 

један родитељ самостално врши родитељско право, под условом: 
1) да је други родитељ непознат; 
2) да је други родитељ преминуо, а није остварено право на породичну 

пензију; 
3) да је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за рад, а 

није стекао право на пензију; 
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4) да је други родитељ преминуо, а остварено је право на породичну 
пензију; 

5) да је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест 
месеци; 

6) да други родитељ не врши родитељско право по одлуци суда; 
7) да други родитељ не доприноси издржавању детета, а извршење 

обавезе издржавања није било могуће обезбедити постојећим и доступним 
правним средствима и поступцима. 

Не сматра се једнородитељском породицом, у смислу овог закона, 
породица у којој је родитељ који је самостално вршио родитељско право, по 
престанку раније брачне, односно ванбрачне заједнице, засновао нову 
брачну, односно ванбрачну заједницу. 

 
ЧЛАН 28. 

 
ЈЕДНОРОДИТЕЉСКА ПОРОДИЦА У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, ЈЕСТЕ 

ПОРОДИЦА У КОЈОЈ ЈЕДАН РОДИТЕЉ САМОСТАЛНО ВРШИ 
РОДИТЕЉСКО ПРАВО, ПОД УСЛОВОМ: 

1) ДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; 
2) ДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ ПРЕМИНУО, А НИЈЕ ОСТВАРЕНО ПРАВО 

НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ; 
3) ДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ ПОСТАО ПОТПУНО И ТРАЈНО 

НЕСПОСОБАН ЗА РАД, А НИЈЕ СТЕКАО ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ; 
4) ДА ДРУГИ РОДИТЕЉ НИЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ДОПРИНОСИ 

ИЗДРЖАВАЊУ ДЕТЕТА; 
5) ДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ ЛИШЕН РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА, А НИЈЕ 

ОБАВЕЗАН ДА  ДОПРИНОСИ ИЗДРЖАВАЊУ ДЕТЕТА; 
6) ДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ ПРЕМИНУО, А ОСТВАРЕНО ЈЕ ПРАВО НА 

ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ; 
7) ДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ ОБАВЕЗАН ДА ДОПРИНОСИ 

ИЗДРЖАВАЊУ ДЕТЕТА; 
8) ДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ ЛИШЕН РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА, А 

ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА  ДОПРИНОСИ ИЗДРЖАВАЊУ ДЕТЕТА;  
9) ДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НА ИЗДРЖАВАЊУ КАЗНЕ ЗАТВОРА ДУЖЕ 

ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ; 
10) ДА ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕ ДОПРИНОСИ ИЗДРЖАВАЊУ ДЕТЕТА, А 

ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА НИЈЕ БИЛО МОГУЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ 
ПОСТОЈЕЋИМ И ДОСТУПНИМ ПРАВНИМ СРЕДСТВИМА И ПОСТУПЦИМА. 

НЕ СМАТРА СЕ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКОМ ПОРОДИЦОМ, У СМИСЛУ 
ОВОГ ЗАКОНА, ПОРОДИЦА У КОЈОЈ ЈЕ РОДИТЕЉ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО 
ВРШИО РОДИТЕЉСКО ПРАВО, ПО ПРЕСТАНКУ РАНИЈЕ БРАЧНЕ, 
ОДНОСНО ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ЗАСНОВАО НОВУ БРАЧНУ, 
ОДНОСНО ВАНБРАЧНУ ЗАЈЕДНИЦУ. 

 
Члан 31. 

 
За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1) до 3) цензус 

утврђен у члану 30. овог закона увећава се за 30%. 
За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4) до 7), за 

старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са 
инвалидитетом за које постоји мишљење Комисије, а које не користи услуге 
смештаја, цензус утврђен у члану 30. овог закона увећава се за 20%. 
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ЧЛАН 31. 
 

ЗА ЈЕДНОРОДИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 28. СТАВ 1. ТАЧ. 1) - 
5) ЦЕНЗУС УТВРЂЕН У ЧЛАНУ 30. ОВОГ ЗАКОНА УВЕЋАВА СЕ ЗА 30%. 

ЗА ЈЕДНОРОДИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 28. СТАВ 1. ТАЧ. 6) - 
10), ЗА СТАРАТЕЉЕ И РОДИТЕЉЕ ДЕТЕТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 
ДЕТЕТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ МИШЉЕЊЕ 
КОМИСИЈЕ, А КОЈЕ НЕ КОРИСТИ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА, ЦЕНЗУС УТВРЂЕН 
У ЧЛАНУ 30. ОВОГ ЗАКОНА УВЕЋАВА СЕ ЗА 20%. 

 
Члан 32. 
 

Номиналне износе и начин усклађивања цензуса за остваривање права 
на дечији додатак, у складу са чл. 30. и 31. овог закона, прописује Влада на 
предлог министра надлежног за социјална питања МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ 
ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

 
Члан 33. 

 
Висину и начин усклађивања дечијег додатка, прописује Влада на 

предлог министра надлежног за социјална питања МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ 
ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

Износ дечијег додатка, утврђен у ставу 1. овог члана, за 
једнородитељске породице и старатеље, увећава се за 30%, а за родитеље 
детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које је донето 
мишљење Комисије, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог 
лица, а које не користи услуге смештаја, увећава се за 50%. 

Уколико су испуњени услови да се износ дечијег додатка увећа по више 
основа у складу са ставом 2. овог члана, укупан износ увећања не може бити 
већи од 80%. 

Корисници дечијег додатка чија су деца редовно похађала средњу школу 
и са успехом завршила школску годину у септембру текуће године остварују 
право на још један дечији додатак. 

 
Члан 38. 

 
Министар надлежан за социјална питања МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 

ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ  прописује ближе услове 
и начин остваривања права на: накнаду зараде, односно накнаду плате за 
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства 
са рада ради посебне неге детета; остале накнаде по основу рођења и неге 
детета и посебне неге детета; родитељски додатак; дечији додатак; накнаду 
трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског 
старања и накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са 
сметњама у развоју и децу са инвалидитетом и накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи. 

Министар надлежан за социјална питања прописује ближе услове 
одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена родитеља, 
односно усвојитеља, хранитеља или старатеља детета млађег од пет година 
коме је потребна посебна нега. 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА 
ДЕЦОМ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ ОДСУСТВА СА РАДА ИЛИ РАДА СА 
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ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО 
УСВОЈИТЕЉА, ХРАНИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА ДЕТЕТА МЛАЂЕГ ОД ПЕТ 
ГОДИНА КОМЕ ЈЕ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА НЕГА И НЕЗАПОСЛЕНОГ ЛИЦА 
КОРИСНИКА ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ПО ОСНОВУ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА 

О степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета 
мишљење даје надлежна комисија фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, а трошкови њеног рада финансирају се из буџета Републике 
Србије. 

Састав, надлежност и начин рада комисије из става 3. овог члана 
утврђује министар надлежан за социјална питања МИНИСТАР НАДЛЕЖАН 
ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ, у складу са законом. 

 
ИЗУЗЕТНО, НАДЛЕЖНА КОМИСИЈА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА 

ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, 
МОЖЕ ДАВАТИ МИШЉЕЊЕ О СТЕПЕНУ СМЕТЊИ У ПСИХОФИЗИЧКОМ 
РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТУ ДЕТЕТА И У ПОСТУПЦИМА ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ПО ОСНОВУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ЗА 
ВРЕМЕ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА, КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА О ЗАПОШЉАВАЊУ И ОСИГУРАЊУ ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, А ТРОШКОВЕ ЊЕНОГ РАДА СНОСИ НАЦИОНАЛНА 
СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ. 

 
Члан 42. 
 

По жалбама на првостепена решења о правима из члана 11. став 1. тач. 
1) до 7) овог закона у другом степену решава министар надлежан за социјална 
питања МИНИСТАР НАДЛЕЖНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ 
СА ДЕЦОМ. 

Решавање у другом степену по жалбама на првостепена решења о 
правима из члана 11. став 1. тач. 1) до 7) овог закона на територији АП 
Војводине поверава се одговарајућем органу управе АП Војводине. 

 
Члан 45. 
 

Министарство надлежно за социјална питања МИНИСТАРСТВО 
НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ врши 
надзор над радом органа у вршењу овим законом поверених послова државне 
управе, у складу са законом којим се уређује државна управа, а надзор на 
територији АП Војводине поверава се одговарајућем органу управе АП 
Војводине. 

 
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 
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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 
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 МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 

 
ЧЛАН 44А 

 
КОРИСНИК КОМЕ ЈЕ ИЗВРШЕНА ИСПЛАТА НА КОЈУ НИЈЕ ИМАО 

ПРАВО, ДУЖАН ЈЕ ДА МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 

ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ВРАТИ ПРИМЉЕНЕ ИЗНОСЕ. 

            ПРАВНОСНАЖНО, ОДНОСНО КОНАЧНО РЕШЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА КОЈИМ СЕ КОРИСНИК ОБАВЕЗУЈЕ ДА ВРАТИ ПРИМЉЕНЕ 

ИЗНОСЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ИЗВРШНА ИСПРАВА У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИМ ЈЕ УРЕЂЕН ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА. 

           МИНИСТАРСТВО  НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ 

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ИМА ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ИСПЛАЋЕНИХ 

ПОРЕЗА И  ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

 

Члан 50. 
 

„Дечија недеља” организује се сваке године у првој пуној недељи месеца 
октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, 
рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања других 
мера за унапређивање развоја друштвене бриге о деци. 

Активности које се организују за време трајања „Дечије недеље” утврђују 
се програмом који доноси министар надлежан за социјална питања МИНИСТАР 
НАДЛЕЖАН ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ. 
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Подносиоци предлога програма могу бити удружења, која у својим 

програмима деловања имају активности које доприносе циљевима „Дечије 
недеље”, а која имају најмање пет година искуства у организовању 
манифестација за децу на републичком нивоу. 

Активности у току „Дечије недеље” финансирају се средствима која се 
прикупе за време трајања „Дечије недеље” и уплате на посебан рачун. 

Средства из става 4. овог члана користе се за реализацију програма и 
то: 40% за активности на републичком нивоу, а 60% за активности на нивоу 
јединица локалне самоуправе. 

Одобрена средства из става 4. овог члана могу се користити искључиво 
за спровођење прихваћеног програма. 

У буџет програма не могу се уврстити трошкови који се односе на плате 
запослених у удружењу. 

Удружење не може користити одобрена средства за промоцију 
политичких странака или ставова, нити за обављање делатности у циљу 
стицања профита. 

Након реализације одобреног програма, удружење организатор дужно је 
да министарству надлежном за социјална питања МИНИСТАРСТВУ 
НАДЛЕЖНОМ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ поднесе 
наративни и финансијски извештај о реализацији програма. 

Јединице локалне самоуправе су у обавези да, у складу са добијеним 
упутствима, удружењу организатору доставе извештај о реализацији „Дечије 
недеље” на својој територији. 

 
Члан 52. 

 
Наплаћена средства за време трајања „Дечије недеље” утврђују се у 

буџету Републике Србије, а министарство надлежно за социјална питања 
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА 
ДЕЦОМ их распоређује организаторима манифестација посвећених деци, у 
складу са извршеним програмом из члана 50. став 2. овог закона. 

 
Члан 55. 

 
Министар надлежан за социјална питања МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 

ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ донеће прописе на основу 
овлашћења из овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
овог закона. 
 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 
 

Члан 19. 
 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ 

СА ДЕЦОМ УСКЛАДИЋЕ ПОДЗАКОНСКЕ  ПРОПИСЕ ДОНЕТЕ НА ОСНОВУ 

ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 113/17 И 50/18) СА ОДРЕДБАМА ОВОГ 

ЗАКОНА, У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА, ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 

ЗАКОНА. 
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ЧЛАН 20. 
 

 ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА И 
НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ 
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА  РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И 
ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА, КАО И ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО 
ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА КОЈИ СУ 
ЗАПОЧЕТИ ПРЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА ОКОНЧАЋЕ СЕ У 
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ БИЛИ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ 
ОТПОЧИЊАЊА ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА. 
 

ИСПЛАТЕ ПО РЕШЕЊИМА ДОНЕТИМ ПРЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ 
ЗАКОНА КАО И У ПОСТУПЦИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ СУ 
РЕШЕНИ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ БИЛИ НА СНАЗИ ДО 
ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА ВРШИЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА КОЈИ СУ БИЛИ НА СНАЗИ ДО ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ 
ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 21. 
 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА 
У „СЛУЖБЕНОМ  ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, А ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 1. 
ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ, ОСИМ ЧЛАНА 6. (ЧЛАН 17. СТАВ 2.) И ЧЛАНА 7. (ЧЛАНА 
18. СТ. 2, 4. И 6. ) КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 8. МАЈА 2021. ГОДИНЕ. 
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

ПРИЛОГ 2: 

Кључна питања за анализу постојећег стања и  
правилно дефинисање промене која се предлаже 

 
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. 

 
Полазећи од чињенице да је Закон о финансијској подршци породици са 

децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18) који се примењује од 1. јула 
2018. године донео доста новина у овој области, Министарство за рад, 
запошљавање борачка и социјална питања, формирало је крајем 2018. године 
радну групу за праћење и процењивање ефеката примене Закона, чији су чланови 
поред представника овог Министарства били и представници Министарства 
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финансија, Републичког завода за социјалну заштиту и Републичког завода за 
статистику. Председница радне групе била је проф. др Славица Ђукић Дејановић, 
министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику.  

 
Радна група је у свом раду користила  податке Информационог система за 

јединствену исплату права, с циљем даљег унапређења финансијске подршке 
породици са децом. 

 
Такође, представници удружења која се баве породицом и децом, на 

одржаним састанцима којима је присуствовала и председница Владе, имали су 
могућност да изнесу своје идеје и сугестије  које се односе на унапређење Закона 
о финансијској подршци породици са децом.  

 
Пред Уставним судом покренуто је и неколико иницијатива за утврђивање 

неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором појединих 
одредаба Закона.  

До сада су донете три одлуке: 
Уставни суд је на 17. седници одржаној 3. децембра 2020. године у 

предмету IУз-216/2018 одбио предлог за утврђивање неуставности и 
несагласности са потврђеним међународним уговором одредаба Закон о 
финансијској подршци породици са децом и то : 

- члана 13. који се односи на начин утврђивања висине накнаде зараде за 
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 
рада ради посебне неге детета; 

- 17. ст. 1. и 3-9. који се односи на начин остваривања права на остале 
накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета (осим жена 
пољопривредних осигураника); 

- члана 18. ст. 1,3,5,7,8 и 9. који се односи на начин утврђивања висине 
остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета (осим жена 
пољопривредних осигураника); 

- члана 20. који се односи на лимитирање висине накнаде зараде и осталих 
накнада на три просечне зараде у РС; 

- члана 54. став 2. који се односи на начин остваривања права на 
родитељски додатак деце рођење пре почетка примене новог ЗФППД; 

- члана 12. став 1. Закона о изменама и допунама ЗФППД који се односи на 
начин остваривања права на родитељски додатак деце рођене у периоду 
од 25.12.2017. до 30. јуна 2018. године. 
 
У овом предмету Уставни суд је утврдио да одредбе члана 17. став 2. и 

члана 18. ст. 2, 4. и 6. ЗФППД нису у складу са Уставом. Ове одредбе односе се 
начин остваривања права и утврђивање висине осталих накнада по основу 
рођења и неге и посебне неге детета жена пољопривредних осигураника код којих 
временски период у коме се цене основице на које су плаћени доприноси за ПИО 
износи 24 месеца за разлику од осталих категорија  где се основице за обавезно 
социјално осигурање цене у периоду од 18 месеци. 

Уставни суд је одложио објављивање ове одлуке за шест месеци од дана 
њеног доношења. 

Одлука Уставног суда број: IУз-216/2018 објављена је  у „Службеном 
гласнику РС“, број: 46 од 7. маја 2021. године.  

 
Уставни суд је на 18. седници одржаној 17. децембра 2020. године у 

предмету IУз-247/2018 утврдио да одредба члана 14. став 8.  ЗФППД није у складу 
са Уставом и потврђеним међународним уговором у делу који гласи „ако је код 
надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица на које су 
плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде“. 
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Уставни суд је одложио објављивање ове одлуке за шест месеци од дана 
њеног доношења. 

Одлука Уставног суда број: IУз-247/2018 објављена је у „Службеном 
гласнику РС“, број: 51 од 21. маја 2021. године.  

  
Уставни суд је на 6. седници одржаној 15. априла 2021. године у предмету 

IУ3-266/2017 утврдио, да одредба члана 12. став 7. Закона којом није могуће 
истовремено коришћење права на накнаду зараде, односно накнаду плате за 
време одсуства са рада ради посебне неге детета и додатка за помоћ и негу 
другог лица, није у сагласности са Уставом. 

Ова одлука још није објављена у „Службеном гласнику РС“.  
 
По разматрању свих предложених решења и њихових економских ефеката 

приступило се  могућим изменама и допунама законских одредби како би се 
додатно побољшао материјални положај породица са децом. 
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 ПРИЛОГ 3: 

Кључна питања за утврђивање циљева 
 
Предложене измене и допуне Закона првенствено треба да побољшају 

материјални положај запослених и других радно ангажованих породиља. 
Нарочито треба да побољшају материјални положај жена које су пољопривредни 
осигураници у периоду по рођењу детета. 

 
Предложене измене и допуне Закона уводе доњи  лимит накнаде зараде, 

односно накнаде плате за време породиљског одсуства у висини минималне 
зараде, чиме ово право добија и социјалну компоненту. 
 

Такође уведена је могућност да корисници накнаде зараде за време 
одсуства са рада ради посебне неге детета и осталих накнада по основу посебне 
неге детета користе и право на додатак за помоћ и негу друго лица. 

 
Извршена прецизирања која се односе на права на родитељски и дечији 

додатак уклониће евентуалне недоумице  у поступку остваривања права која су 
уочена у његовој досадашњој примени. 

 
Омогућено и корисницима права на новчану накнаду за случај 

незапослености  да добију стручно мишљење о здравственом стању детета а у 
циљу продужења остваривања овог права. 

 
Доношење Закона о изменама и допунама Закона још једном одражава 

чврсто опредељење државе да 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. 
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ПРИЛОГ 4: 

Кључна питања за идентификовање опција јавних политика 

Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ 
бр. 113/17 и 50/18) једини начин је за решавање проблема. 

Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици 
са децом овако уређено право 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 остале накнаде по основу рођења и неге и 
посебне неге детета гарантује брзо, ефикасно и стабилно остваривање ових 
права. 
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ПРИЛОГ 5: 

Кључна питања за анализу финансијских ефеката 

 

Могућност истовременог коришћења накнаде зараде за време одсуства 
са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге 
детета  и додатка за помоћ и негу другог лица захтева додатна финансијска 
средства на годишњем нивоу у износу од  462.121.510,91 динара.  
 

Увођење доњег лимита  накнаде зараде за време породиљског одсуства 
у висини минималне зараде, захтева додатна финансијска средства на 
годишњем нивоу у износу од још   660.049.098,82 динара.  
 

Смањење временског периода у коме се цене основице на које су 
плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање са 24 на 18 месеци у 
поступку остваривања права на остале накнаде по основу рођења и неге и 
посебне неге детета жена које су пољопривредни осигураници захтева додатна 
финансијска средства на годишњем нивоу у износу од још   1.200.000,00 
динара. 
 

Укупно потребна додатна средства за спровођење Закона износе 
1.123.370.609,73 динара 

Средства  за реализацију права прописаних Законом о финансијској 
подршци породици са децом у 2021. 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 
63.827.488.000,00 динара. 

 
За повећање горњег лимита висине накнаде зараде за време 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада 
ради посебне неге детета и осталих накнада по основу рођења и неге и 
посебне неге детета, са три на пет просечних зарада у Републици Србији у 
2022. години биће потребна додатна средства у износу од 507.635.718,66 
динара. 
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ПРИЛОГ 6: 

Кључна питања за анализу економских ефеката 

Закон нема директног утицаја на стварање нових привредних субјеката и 
тржишну конкуренцију. 
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ПРИЛОГ 7: 
Кључна питања за анализу ефеката на друштво 

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 додатно ће се кроз редовне и веће 
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 трудничких и породиљских одсустава.  

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. 
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ПРИЛОГ 9: 

Кључна питања за анализу управљачких ефеката 

Подзаконски акти: Правилник о ближим условима и начину остваривања 
права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС”, број 
58/18) и Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права 
на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради 
посебне неге детета („Службени гласник РС”, број 56/18) ускладиће се у року од 
три месеца од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о 
финансијској подршци породици са децом. 
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ИНФОРМАЦИЈА О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА У ТОКУ 

ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА/ НАЦРТА ПРОПИСА 

Полазећи од чињенице да је Закон о финансијској подршци породици са 
децом  који се примењује од 1. јула 2018. године донео доста новина у овој 
области, то је  са почетком његове примене вршена и анализа његових ефеката 
у пракси, а све у циљу унапређења донетих законских одредби. 

 
При анализи ефеката Закона коришћени су подаци Информационог 

система за јединствену исплату права Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. 

 
Поред тога разматрани су и предлози и сугестије грађана и удружења 

која се баве породицом и децом („Маме су закон“, „Родитељ“, „Бебац“, „Браво 
за маме“, Србија у покрету“) добијени у писменом обраћању Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања као и на одржаним 
састанцима, а који се односе на унапређење Закона. 
 

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. 
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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 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 
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