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ПРЕДМЕТ: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

 
Овим путем обавештавамо јавност да је од 1. јула 2018. године на снагу ступио Закон о изменама и 
допунама Закона о финансијској подршци породици са децом у оквиру којег су предвиђене бројне 

новине везане за родитељски додатак, породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и 

одсуство са рада ради посебне неге детета, и дечији додатак. 
 

1. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК 

Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета. Захтев за остваривање права 

на родитељски додатак подноси се најкасније до навршених годину дана живота детета. 

 
Родитељски додатак за: 

- прво дете  износи 100.000 динара и исплаћује се једнократно,   

- друго дете  износи 240.000 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате по 10.000 динара, 
- треће дете износи 1.440.000 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 12.000 динара, 

- четврто дете износи 2.160.000 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 18.000 динара. 

 
Увећан износ од 100.000 динара за прво дете односи се на децу рођену од 01.07.2018. године, за децу 

рођену до 30.06.2018. године остаје износ од 39.000 динара, а захтев се подноси најкасније до 

навршених шест месеци живота детета.  

 
Увећани износи за друго, треће и четврто дете односе се на децу рођену од 25.12.2017. године. 

Захтеви који су већ предати за друго, треће и четврто дете, биће до краја године по службеној 

дужности поново обрађени, издата нова решења и исплаћена разлика. 
 

Услови за добијање родитељског додатка су: 

- да мајка непосредно брине о новорођеном детету, 

- да непосредно брине  о деци претходног реда рођења, 
- да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, 

старатељску породицу или дата на усвојење, да није лишена родитељског права и да против ње није 

покренут поступак за лишавање родитељског права,   
- да деца живе на територији Републике Србије, 

- да су деца претходног реда рођења вакцинисана у складу са прописима у области здравствене 

заштите Републике Србије, 
- да деца претходног реда рођења (доспелог узраста) похађају припремни предшколски програм у 

оквиру предшколског васпитања и образовања  у Републици Србији, 

- да деца претходног реда рођења (доспелог узраста) редовно похађају основну школу; 

- да мајка и отац детета (супруг/ванбрачни партнер) не живе у иностранству. 
2. ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО 
 
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, као и остале накнаде, за 

време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 



детета, предаје се по пребивалишту/боравишту породиље, а не према седишту послодавца као што је 

било до сада. Захтев се може поднети до истека законом утврђене дужине трајања права које се 
остварује. Захтев подноси породиља или послодавац у њено име. 
 
По новом Закону постоје две категорије: 
 
а.  Право на накнаду зараде/плате за запослене код послодавца. 
 
б. Право на остале накнаде које остварујe мајкa којa je у периоду од 18 месеци пре рођења детета 

остваривала приходе: 

- а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по основу 

незапослености, 

- по основу самосталног обављања делатности, 

- као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља 

делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана, 

- по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, 

- по основу уговора о делу, 

- по основу ауторских уговора, 

- по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа. 

 

Право на накнаду зараде/плате по новом Закону имају мајке које отворе дознаку за породиљско 

одсуство од 01.07.2018. године, а право на остале накнаде могу да остваре мајке чија су деца рођена 
после 01.07.2018. године. Исплата нето накнаде зараде врши се директно на рачун корисника 

(породиље), а пореза и доприноса на одговарајуће уплатне рачуне.   

 
Све породиље које су започеле породиљско одсуство (отвориле дознаку) пре 01.07.2018. године 

подносе захтев по старом Закону, послодавац је дужан да најпре исплати накнаду зараде породиљи, а 

касније да преда захтев за рефундацију средстава.  
 

 
3. ДЕЧИЈИ ДОДАТАК 
 
Новине у остваривању права на дечији додатак су следеће: 
 
- деца у хранитељским породицама немају више право на дечији додатак, 
- дечији додатак припада детету најдуже до навршених 20 година живота, 

- свако тромесечје ће бити вршена провера редовног похађања наставе за дете за које се остварује 

право, 

- породица може да поседује и другу непокретност стечену поклоном или наслеђивањем, не већу од 
20 квадратних метара, 

- у приходе улази родитељски додатак за треће и четврто дете, 

- ученици средњих школа добијаће још један дечији додатак у септембру уколико су редовно 
похађали наставу и са успехом завршили школску годину. 
 
Здравствено осигурање није више неопходан услов за оставаривање било ког права по овом закону. 
 

   

 

 
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 
 
Од 7. јула 2018. године на снагу је ступио Закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, 



војних инвалида, породица палих бораца и чланова њиховох породица. Корисници ових права нису у 

обавези да доносе нову документацију, већ ће првостепени орган по службеној дужности донети нова 
решења која ће бити уручена корисницима.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За сва питања можете се обратити Служби за борачко-инвалидску заштиту и друштвену бригу о деци, 

Градска управа Суботица, Трг слободе 1.  
 
Родитељски додатак и породиљско одсуство: 

024/626-933, 024/626-855, 024/626-940 
 
Дечији додатак: 

024/626/939, 024/626-938 
 
Борачко-инвалидска заштита: 
024/626-857, 024/626-856 
 


