
НАЦРТ  

  

 

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 

Члан 1. 

У Закону о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник 

РС”, број 113/17), члан 13. мења се и гласи: 

„ Члан 13. 

Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, 

утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на 

примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом 

месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, 

или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у 

вези са одржавањем трудноће. 

Основица накнаде зараде, односно накнаде плате, запосленог који је 

засновао радни однос након рођења детета, утврђује се на основу збира месечних 

основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за 

последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању 

радног односа. 

Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време одсуства са рада 

ради посебне неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу 

збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају 

карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања 

одсуства. 

Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија се 

дељењем збира основица из ст. 1. до 3. овог члана са 18 и не може бити већа од три 

просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења 

захтева. 

Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате представља бруто 

обрачунску вредност.” 

 

Члан 2. 

У члану 17. после става  4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Изузетно, од става 4. овог члана, за лице које остварује и право на накнаду 

зараде, односно накнаду плате, право на остале накнаде по основу рођења и неге 
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детета остварује се у трајању од годину дана од дана отпочињања права на 

породиљско одсуство.“ 

Ст. 5, 6, 7, 8. и 9. постају ст. 6, 7, 8, 9. и 10. 

 

Члан 3. 

Члан 18. мења се и гласи: 

„ Члан 18. 

Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета 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. 
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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 подношења 

захтева нису у радном односу, а у претходном периоду су остваривала приходе по 

основу зараде.” 

 Члан 4. 

Члан 23. мења се и гласи: 

„ Члан 23. 

Родитељски додатак за прво дете рођено 1. јула 2018. године и касније 

утврђује се у висини од 100.000,00 динара и исплаћује се једнократно.  

Родитељски додатак за друго дете рођено 1. јула 2018. године и касније 

утврђује се у висини од 240.000,00 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате 

по 10.000,00 динара. 

Родитељски додатак за треће дете рођено 1. јула 2018. године и касније 

утврђује се у висини од 1.440.000,00 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних 

рата по 12.000,00 динара. 

Родитељски додатак за четврто дете рођено 1. јула 2018. године и касније 

утврђује се у висини од 2.160.000,00 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних 

рата по 18.000,00 динара. 

Износ родитељског додатка за децу из члана 22. став 3. овог закона 

исплаћује се у износу утврђеном за четврто дете. 

Паушал за набавку опреме за дете, из члана 22. став 10. овог закона,  за децу 

рођену 01. јула 2018. године и касније и који се исплаћује заједно са једнократним 

износом родитељског додатка за прво дете, односно првом ратом родитељског 

додатка за друго, треће и четврто дете износи 5.000,00 динара.  

Родитељски додатак утврђен у ст. 1. до  4. овог члана и паушал за набавку 

опреме за дете из става 7. овог члана, усклађују се 1. јануара и 1. јула текуће 

године, почев од 2019. године, на основу статистичких података, са кретањем 

индекса потрошачких цена на територији Републике у претходних шест месеци, а 

њихов номинални износ утврђује решењем министар надлежан за социјална 

питања.  

Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета. 

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно 

отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или 

директно надлежном органу најкасније до навршених годину дана живота детета.  
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Ако се захтев поднесе у здравственој установи, овлашћени 

радник здравствене установе прослеђује га надлежном органу са својим 

електронским потписом овереним квалификованим дигиталним сертификатом.” 

Члан 5. 

Члан 24. мења се и гласи: 

„ Члан 24. 

Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у 

месечним ратама корисник права напусти дете или умре, обуставља се даља 

исплата права до одлуке министарства надлежног за социјална питања. 

Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у  

месечним ратама дете умре, обуставља 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 

текуће године, почев од 2019. године, на основу статистичких података, са 

кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике у претходних шест 

месеци, а његов номинални износ утврђује решењем министар надлежан за 

социјална питања.  

Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у 

месечним ратама дође до развода брака или престанка ванбрачне заједнице, 

обуставља се даља исплата права до одлуке министарства надлежног за социјална 

питања. 

Уколико се у току исплате права на родитељски додатак која се врши у 

месечним ратама утврди да деца нису вакцинисана у складу са прописима у 

области здравствене заштите, обуставља се даља исплата права до одлуке 

министарства надлежног за социјална питања. 

Уколико се у току исплате права на родитељски додатак која се врши у 

месечним ратама утврди да деца предшколског узраста не похађају програм 

припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања 

и образовања  и не живе на територији Републике Србије, обуставља се даља 

исплата права до одлуке министарства надлежног за социјална питања. 

Уколико се у току исплате права на родитељски додатак која се врши у 

месечним ратама утврди да се деца основношколског и средњошколског узраста не 

школују и редовно не похађају наставу  и не живе на територији Републике Србије, 

обуставља се даља исплата права до одлуке министарства надлежног за социјална 

питања. ” 

Члан 6. 
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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. 

Родитељски додатак може остварити мајка чија деца предшколског узраста 

живе и похађају програм припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру 

предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије. 

Родитељски додатак може остварити мајке чија деца основношколског и 

средњошколског узраста живе, школују се и редовно похађају наставу на 

територији Републике Србије. 

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 7. 

          Право на родитељски додатак за децу рођену на дан ступања на снагу Закона 

о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, број 113/17), 

25. децембра 2017. године, и касније, закључно са 30. јуном 2018. године, које се 

остварује у складу са прописима који су били на снази на дан рођења детета а 

исплаћује у једнаким месечним ратама, ускладиће се по службеној дужности, почев 

од 1. јула 2018. године, са бројем рата и месечним износима родитељског додатка 

утврђеним овим законом.  

Члан 8. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику Републике Србије”, а примењује се од  1. јула 2018. године.  


