Остваривање права на родитељски додатак
Право на родитељски додатак остварује се на основу захтева који подноси
мајка детета, која је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у
Републици Србији.
Право може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус
стално настањеног странца за дете рођено на територији Републике
Србије.
Право се може остварити за прво четворо деце по редоследу рођења
мајке, а изузетно и за дете вишег реда рођења, које је рођено заједно са
трећим, четвртим дететом из вишеструке трудноће на основу посебног
решења Министарства.
Право 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.
Услов за остваривање права на родитељски додатак је и вакцинација све
деце мајке у складу са прописима у области здравствене заштите
Републике Србије, као и редовно похађање, деце доспелог узраста,
обавезног припремног предшколског програма у оквиру система
предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије,
односно редовно похађање наставе у оквиру система основношколског
образовања Републике Србије.
Услов за остваривање права је и да родитељи и деца живе на територији
Републике Србије.
Мајка која је страни држављанин не може остварити право на родитељски
додатак уколико је у земљи чији је држављанин остварила исто или слично
право за дете за које је поднет захтев.
Отац детета, под истим условима остварује право, 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.
Захтев се подноси градској-општинској управи (Служби дечије заштите) у
месту пребивалишта мајке.
Захтев се може поднети и у породилишту које је укључено у систем Е-беба.
О захтеву се одлучује у роковима прописаним Законом о општем управном
поступку.
По доношењу решења исплата се врши у року до 45 дана.
Потребно је попунити захтев, а остала документација се прибавља из
службених евиденција електронским или непосредним увидом у
евиденцију или на упит.
Захтев се не може електронски послати али се може поднети у
породилишту које је укључено система Е-беба.
Жена по отпочињању породиљског одсуства подноси захтев за
остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, у Служби дечије заштите у месту
пребивалишта и уз захтев прилаже решење послодавца о оствареном
праву на одсуство у складу са Законом о раду, дознаку о отпочињању
породиљског одсуства , као и фотокопију дознаке о првом коришћењу
„трудничког боловања“ (уколико га је користила) и фотокопију картице
текућег рачуна.
Остали подаци преузимају се из доступних евиденција.
О праву се прво одлучује привременим решењем у трајању од три месеца,
а потом се доноси решење за цео период трајања права. Привремено
решење се доноси из разлога што у моменту отварања породиљског
одсуства дете још није рођено, а и нема свих података о основицама на
које су плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање по основу
зараде.
Подаци о основицама на које су плаћени доприноси за обавезно социјално
осигурање преузимају се из ЦРОСО.
На основу преузети основица за посматрани период (18 месеци пре
отпочињања породиљског одсуства, односно првог боловања због

компликација у вези са трудноћом) долази се до податка о просечној бруто
основици у чијој висини се и утврђује накнада зараде, односно плате.
Министарство нето износ накнаде зараде уплаћује на рачун корисника, а
пореза и доприноса на законом прописан начин.
О захтеву се одлучује у роковима прописаним Законом о општем управном
поступку.
По уношењу решења у Информациони систем исплата се врши до краја
текућег месеца за претходни месец.
Не очекује се кашњење у исплати накнаде зараде.
Паушал за набавку опреме за дете у износу од 5.000 динара исплаћује се
заједно са једнократним износом родитељског додатка за прво дете,
односно првом испалтом родитељског додатка за друго, треће и четврто
дете.

