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Више од 13.000 мама оштећено Законом о финансијској подршци 
породици са децом 
 
Велики број мама оштећено је применом новог Закона о финансијској подршци 
породици са децом, објавио је портал Бебац.цом. 
     
Више од 13 000 мама оштећено је Законом  
Нижу плату од оне коју су маме имале пре одласка на породиљско боловање 
имају све маме које су радиле мање од 18 месеци и то: 
5.311 мама које су радиле између 12 и 18 месеци пре отварања боловања 
4.463 маме које су радиле између 6 и 12 месеци пре отварања боловања 
3 373 маме које су радиле мање од шест месеци пре отварања боловања 
 
Укупно: 13 147 мама 
Законски минималац добијале су маме које су радиле пуних шест месеци и то само за прва три 
месеца, односно за период коришћења породиљског боловања али не и боловања ради неге 
детета. 
 
Пуну накнаду зарада од 100 % у истом периоду добило је 25 090 жена.  
Кажњено и  480 мама са високим примањима 
У предходних 11 месеци 480 мама је неосновано добило умањене накнаде зарада јер зарађују 
више од три просечне плате у Србији. Иако ове маме плаћају највеће доприносе и то са 
лимитом на пет просечних плата, зато што су се одличиле на потомство држава их је оштетила 
и то са великим новчаним износима. 
Како је држава смањила плате породиљама? 
За разлику од предходно важећег Закона по којем су маме за пуну накнаду зараде морале да 
буду у радном односу 12 месеци, по новом Закону период обрачуна продужен је на 18 месеци. 
Додатна измена која каже да се за сваки месец у којем није било примања рачуна 0 динара, у 
великој мери је умањила накнаде зарада свим мамама које немају 18 месеци везаних примања. 
По предходно важећем Закону продиља која је радила мање од 12 месеци, за месеце у којима 
није добијала плату рачунало се 50% од просечне зараде у Србији.  
То значи да све маме које су радиле мање од 18 месеци пре отварања трудничког боловања 
(које не улази у просек накнаде зараде по новом Закону) добијају мању накнаду зараде од оне 
коју би добијале по старом Закону. 
У првих 11 месеци примене Закона о финансијској подршци породици, накнаду зарада на 
породиљском одсуству остварило је  33.017 мама 
Држава је за ову намену издвојила: 7.193.136.604 динара 
Накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета користило је 24.537 корисника и то 
24.422 мајки и 115 очева. 
За ову намену издвојено је  5.591.814.420 динара  
Проширен број корисника накнаде зарада – колико је држава издвојила новца за ову намену? 
Позитивна страна новог Закона о финансијској подршци породици са децом, коју надлежни 
посебно истичу,  је проширен број корисника па тако по овим изменама, право на накнаду 
зараде на породиљском имају и жене које нису у радном односу код послодавца али су другим 
облицима рада имале уплаћене доприносе. Ту спадају жене ангажоване по уговору о делу, 
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уговору о припвремено повременим пословима, пољопривреднице, предузетнице и сл.. 
 
Укупно корисника права на остале накнаде по основу рођења детета је: 4.425 
914 жена има приходе од самосталне делатности у неком од 18 месеци који се узимају за 
обрачун, а 18 жена има приходе од пољопривреде. 
За ову намену држава је издвојила укупно: 304.488.830  динара, односно 68.811 по корисници 
за 11 месеци или у просеку 6.255 динара по корисници месечно. 
Родитељски додатак 
Укупно 79. 207 родитеља остварило је право на родитељски додатак и то:  
За прво дете: 31.817 
За друго дете: 32.916 
За треће дете: 11.589 
За четврто дете: 2.852 
Укупно: 79.174  
За ову намену држава је издвојила укупно: 9.935.803.857 динара. 
 
 
 
 

 
 

Уз новчану накнаду с Бироа рада иде и пензијски стаж 
 
НОВИ САД: Многи старији радници пензију су приморани да дочекају на евиденцији 
незапослених. 
 
У тренутку када прикупљају документацију за пензионисање, често им није јасно на који начин 
се уписује стаж с Бироа рада, за који су имали право на новчану накнаду. 
У Фонду ПИО објашњавају да се време привремене незапослености није одувек признавало у 
стаж осигурања, а тек када је постало актуелно питање остваривање права радника за чијим 
радом је престала потреба, наметнула се обавеза регулисања стажа осигурања проведеног на 
Бироу по основу примања накнаде за коју је плаћен допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање. 
Тако, по Закону о ПИО обавезно су осигурана и лица за чијим је радом престала потреба, као и 
лица којима је запослење престало због стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима 
предстанка рада послодавца, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и 
запошљавању. Тим лицима у стаж осигурања рачуна се време за које, у складу с прописима о 
раду и запошљавању, примају новчану накнаду за коју је плаћен допринос. 
 
Подаци по службеној дужности 
Јединствену пријаву за незапослене раднике који примају новчану накнаду подноси искључиво 
Национална служба за запошљавање по службеној дужности. НСЗ такође подноси пријаву 
података о стажу и заради накнади, такозвани М-4, као и пријаву промене тих података – М-8. 
Уколико у матичној евиденцији нису регистроване пријаве података о стажу и заради, Фонд 
ПИО ће их прибавити од НСЗ-а службеним путем. 
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То значи да радници који добијају новчану накнаду на евиденцији НСЗ-а  остварују право из 
пензијског и инвалидског осигурања под истим условима као и лица која су обавезно осигурана 
по другом основу. Прецизније, на износ новчане накаде плаћају се доприноси за пензијско и 
инвалидско осигурање и њихов обрачун и уплату ради Национална служба за запошљавање. 
Месечна новчана надокнада исказује се у бруто износу, од којег се одузимају доприноси за 
здравствено и пензијско осигурање, а нето износ добија незапослени радник. 
Периоди за које је извршена исплата новчане накнаде и плаћен допринос за ПИО утврђује се у 
матичној евиденцији и представља стаж осигурања који се узима у обзир приликом 
остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. Ти периоди могу да износе 
најмање три месеца, а највише 24, и то уколико раднику до испуњења првог услуга за 
остваривање права на пензију недостаје до две године. Износ исплаћене новчане накнаде за 
који је плаћен допринос представља основицу осигурања која служи за обрачун права на 
пензију. 
Љубинка Малешевић 
 
 


