ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА
ДЕЦОМ
Члан 1.
У Закону о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – УС, 51/21 – УС, 53/21 – УС и 66/21), у
члану 11. став 1. после тачке 3) додају се тач. 3а) и 3б) које гласе:
„3а) право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини,
односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења
детета;
3б) једнократна помоћ за рођење другог и трећег детета;”.
Члан 2.
У члану 23. став 1. мења се и гласи:
„Родитељски додатак за прво дете рођено 1. јануара 2022. године и
касније утврђује се у висини од 300.000,00 динара и исплаћује се једнократно.”.
Члан 3.
После члана 25. додају се Одељак 3a и чл. 25а, 25б, 25в и 25г и Одељак
3б и члан 25д који гласе:
„3a Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно
куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
Члан 25а
Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно
куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може
остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније под условом
да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици
Србији.
Право из става 1. овог члана под условима утврђеним законом којим се
уређују основе својинскоправних односа може остварити и мајка која је страни
држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на
територији Републике Србије и/или је држављанин Републике Србије.
Изузетно, од ст. 1. и 2. овог члана, у случају смрти мајке детета, право
може остварити отац детета.
Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује мајка која непосредно брине о
детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису
смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу
или дата на усвојење, и која није потпуно лишена родитељског права у односу
на децу претходног реда рођења.
Право из ст. 1. и 2. овог члана, изузетно, признаје се и уколико је дете
претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране
здравствене заштите и неге, а по претходно прибављеној сагласности
министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.
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Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити мајка новорођеног детета
под условом да први пут стиче у својину породично-стамбену зграду или стан
на територији Републике Србије.
Захтев за остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана подноси се преко
надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року од годину дана од дана
рођења детета.
Члан 25б
Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно
куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може
остварити мајка новорођеног детета до износа који утврђује Влада.
Право из става 1. овог члана утврђује се на основу доказа о потребним
средствима за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породичностамбене зграде или стана и процене вредности породично-стамбене зграде
или стана од стране надлежног пореског органа и надлежног органа за
геодетске послове.
Члан 25в
О праву из члана 25а овог закона одлучује Комисија за доделу новчаних
средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породичностамбене зграде или стана по основу рођења детета (у даљем тексту:
Комисија).
Одлука Комисије је коначна у управном поступку.
Чланове Комисије именује Влада, а чине је представници органа
државне управе надлежних за социјална питања, бригу о породици и
демографију, послове финансија, привреде, грађевинарства, бриге о селу и
Републичког геодетског завода.
Председник Комисије је министар надлежан за социјална питања.
Стручну и административно-техничку
министарство надлежно за социјална питања.

потпору

Комисији

пружа

Влада утврђује ближе услове и начин остваривања права из члана 25а
овог закона, критеријуме за одређивање висине средстава, потребну
документацију, начин исплате и контролу наменског коришћења средстава и
друга питања која су од значаја за остваривање права.
Члан 25г
Непокретност или сразмерни део непокретности изграђене или купљене
средствима додељеним у складу са чл. 25а-25в овог закона представља
посебну имовину мајке.
Непокретност изграђена или купљена средствима додељеним у складу
са чл. 25а-25в овог закона не може се отуђити у периоду од пет година од
куповине, односно изградње, без сагласности органа старатељства надлежног
да штити права и интересе деце.
3б Једнократна помоћ за рођење другог и трећег детета
Члан 25д
Право на једнократну помоћ у висини од 100.000,00 динара може
остварити мајка која је остварила право на родитељски додатак за друго,
односно треће дете рођено 1. јануара 2022. године и касније.
Отац детета, може остварити право из става 1. овог члана уколико
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испуњава услове за остваривање права на родитељски додатак за друго,
односно треће дете утврђене у члану 22. став 9. овог закона.
Захтев за остваривање права из става 1. овог члана, подноси се
истовремено са захтевом за родитељски додатак за друго, односно треће дете.
Исплата права из става 1. овог члана врши се истовремено са исплатом
прве рате родитељског додатка за друго, односно треће дете.
Износ права из става 1. овог члана усклађује се 1. јануара и 1. јула,
почев од јула 2022. године, на основу података републичког органа надлежног
за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији
Републике Србије у претходних шест месеци, а њихов номинални износ
утврђује решењем министар надлежан за финансијску подршку породици са
децом.”.
Члан 4.
Право на родитељски додатак за децу рођену пре ступања на снагу овог
закона, оствариваће се у складу са прописом који је био на снази у време
рођења детета.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

