DEĈIJI DODATAK
1. Pojam
Izuzetno pravo na dečiji dodatak podnosilac zahteva može ostvariti i za dete višeg reda rođenja
od četvrtog, ukoliko zbog starosne granice za neko od prvo četvoro dece po redu rođenja više ne
može ostvariti pravo.
Pod navedenim uslovima pravo na dečiji dodatak ima i staratelj deteta.
Izuzetno staratelj deteta može ostvariti pravo na dečiji dodatak za najviše četvoro sopstvene dece
u porodici i za svako dete bez roditeljskog staranja o kome neposredno brine.
2. Ko sve ima pravo na deĉiji dodatak ?
Strani državljanin koji radi na teritoriji Republike Srbije ostvaruje dečiji dodatak, ako je to
određeno međunarodnim sporazumom, pod uslovima predviđenim ovim zakonom.
Dečiji dodatak pripada deci koja žive i pohađaju program pripreme deteta pred polazak u
osnovnu školu u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Republike Srbije.
Dečiji dodatak pripada deci koja žive, školuju se i redovno pohađaju nastavu na teritoriji
Republike Srbije, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.
Dečiji dodatak pripada detetu ako ima svojstvo učenika osnovne škole, odnosno svojstvo
redovnog učenika srednje škole do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najduže do
navršenih 20 godina života.
Dečiji dodatak pripada i detetu koje iz opravdanih razloga ne započne školovanje u osnovnoj ili
srednjoj školi, odnosno koje započne školovanje kasnije ili prekine školovanje u svojstvu
redovnog učenika u srednjoj školi, i to za sve vreme trajanja sprečenosti, do završetka
srednjoškolskog obrazovanja a najduže do 21 godine života.
Izuzetno dečiji dodatak pripada za dete sa smetnjama u razvoju i dete sa invaliditetom za koje je
doneto mišljenje interresorne komisije, koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti
prosvete (u daljem tekstu: Komisija) sve dok je obuhvaćeno vaspitno obrazovnim programom i
programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže
do 26 godina.
Nadležni organ dužan je da u saradnji sa odgovarajućom školom, u toku trajanja školske godine,
krajem svakog tromesečja proveri redovnost pohađanja nastave deteta za koje se ostvaruje pravo.
Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove
porodice, ne poseduju novčana i druga likvidna sredstva (ostvarena prodajom nepokretnosti,
akcije, obveznice i druge hartije od vrednosti i sl.) u vrednosti većoj od iznosa dve prosečne
zarade po zaposlenom u Republici bez poreza i doprinosa po članu porodice, a prema poslednjem
poznatom podatku u momentu podnošenja zahteva.
Ako podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice poseduju novčana i druga likvidna
sredstva u vrednosti većoj od iznosa dve prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez
poreza i doprinosa po članu porodice, a prema poslednjem poznatom podatku u momentu
podnošenja zahteva, podnosilac zahteva ne može ostvariti pravo na dečiji dodatak za period

srazmeran broju meseci koji se dobija deljenjem ukupnog iznosa tih sredstava sa prosečnom
zaradom po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa.
Neposredna briga o detetu, u smislu, podrazumeva neposredno staranje o životu, zdravlju,
vaspitavanju i obrazovanju deteta koje živi u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva.
Smatra se da roditelj neposredno brine o detetu ako dete živi, pohađa program pripreme deteta
pred polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja i školuje se u
mestu prebivališta.
Izuzetno smatra se da roditelj neposredno brine o detetu i ako dete pohađa:
a) osnovnu ili srednju školu van mesta prebivališta jer u mestu prebivališta ne postoji osnovna ili
srednja škola;
b) osnovnu školu koja mu je bliža mestu stanovanja, odnosno dostupnija;
v) željenu srednju školu koja ne postoji u mestu prebivališta, ili koju nije moglo da upiše zbog
nedovoljnog broja bodova.
Neposrednom brigom ne smatra se zbrinjavanje deteta u ustanovu socijalne zaštite, starateljsku ili
hraniteljsku porodicu.
Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove
porodice, ne poseduju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije ni u inostranstvu, osim
stambenog prostora u kome porodica živi, a koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva
uvećan za još jednu sobu.
Izuzetno pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi
njegove porodice, koji ostvaruju dohodak od poljoprivrede, ne poseduju nepokretnosti na
teritoriji Republike Srbije ni u inostranstvu, osim stambenog prostora u kome porodica živi, a
koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećan za još jednu sobu i drugih nužnih
ekonomskih zgrada u poljoprivrednom domaćinstvu i zemljišta u površini do dva hektara po
članu porodice.
Izuzetno od napred navedenog pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac
zahteva, odnosno članovi njegove porodice, osim stambenog prostora u kome porodica živi,
poseduju i drugu nepokretnost na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, u idealnom delu, ne
većem od 20 kvadratnih metara, stečenu poklonom i u skladu sa propisima o nasleđivanju.
Izuzetno pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi
njegove porodice, osim stambenog prostora u kome porodica živi, poseduju i garažu i iznajmljeni
poslovni prostor (zakup) ne veći od 20 kvadratnih metara.
Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se:
1) ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri
meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus, a ukupan
mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 3%
prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini ili je
ostvaren od zemljišta do 500 metara kvadratnih na kome je podignuta stambena zgrada;

2) ako ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos
od 7% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini,
a porodica ne ostvaruje druge prihode.
Izuzetno pravo na dečiji dodatak bez ponovnog dostavljanja dokaza o materijalnom stanju
porodice ostvaruje korisnik novčane socijalne pomoći čija deca redovno pohađaju školu, a
nezavisno od materijalnih uslova porodice korisnik čije dete ostvaruje dodatak za pomoć i negu
drugog lica.
Ispunjavanje uslova iz ovog člana organ nadležan za rešavanje o pravu utvrđuje pribavljanjem
podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti.
3. Potrebna dokumentacija
Uz zahtev za priznavanje prava na deĉiji dodatak podnosilac zahteva prilaže sledeće:
1. Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu;
2. Fotokopiju ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva ili očitane lične karte;
3. Potvrdu o neto prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za
svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode;
4. Dokaz o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola);
5. Dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora, kao što su (izvod iz
zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu,
ugovor o zakupu stana, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju
stana) ukoliko o tome nema podataka u službenoj evidenciji;
6. Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
7. Dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (sudska odluka o
vršenju roditeljskog prava / potvrda kazneno – popravne ustanove o izdržavanju kazne
zatvora duže od 6 ,meseci / izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja / dokaz o
poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice…)

Na osnovu dobijene saglasnosti podnosioca zahteva, po službenoj dužnosti se
pribavlja sledeće:

1. Podaci iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
2. Podaci o državljanstvu Republike Srbije za podnosioca zahteva;
3. Podatke o prebivalištu za svu decu u porodici;

4. Podatak da je podnosilac zahteva zdravstveni osiguranik na teritoriji Republike Srbije;
5. Podatak o nezaposlenosti podnosioca zahteva i odraslih članova zajedničkog
domaćinstva;
6. Podatak o starateljstvu ili hraniteljstvu,
7. Podatak da li je podnosilac zahteva ili drugi član zajedničkog domaćinstva ostvario
katastarski prihod u prethodnoj godini, u mestu rođenja i mestu stanovanja,
8. Podatak da li se podnosilac zahteva ili drugi član zajedničkog domaćinstva vodi kao
poreski obveznik u mestu rođenja i mestu stanovanja,
9. *Podatak iz Matične knjige umrlih za preminule članove domaćinstva.

PODNOSILAC ZAHTEVA, MOŽE NA OSNOVU PISMENE SAGLASNOSTI
PRILOŽITI SVE ILI NEKE OD DOKAZA KOJI SE PRIBAVLJAJU PO SLUŽBENOJ
DUŽNOSTI.
Važno je istaći da je od 08.06.2016. sa stupanjem na snagu određenih članova novog Zakona o
opštem upravnom postupku znatno olakšana procedura podnošenja zahteva za ostvarivanje
prava na roditeljski dodatak jer je od navedenog datuma organ koji vodi postupak dužan da po
službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama
o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.
4. Predaja zahteva za ostvarivanje prava
Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak bez obzira ko je podnosilac zahteva podnosi se
nadležnom opštinskom organu uprave u Vašem mestu gde ste obrazac i preuzeli . U Beogradu se
zahtev podnosi Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.
Obrasce za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak možete preuzeti i on line.
5. Dužina priznanja prava na deĉiji dodatak
Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva.
6. Obnavljanje prava na deĉiji dodatak
Zahtev za obnavljanje prava neophodno je podneti najranije 30 dana pre isteka važnosti
rešenja.

Uz popunjen zahtev potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva koji su isplaćeni u
poslednja tri meseca koja prethode podnošenju zahteva, a od drugih dokaza podneti samo one
koji se odnose na promene koje su od značaja za ostvarivanje prava.
7. Iznos deĉijeg dodatka
Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i
107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to
1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje
prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.
Rešenjem o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za
ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec APRIL pod br. službeno/2018-12 od 17.04.2018.
utvrđuje se sledeće :

NOMINALNI IZNOS PRAVA

Deĉiji dodatak od 01.04.2018. –
30.09.2018. ( prvo, drugo, treće i
ĉetvrto dete )

REDOVAN IZNOS

2.788,56

UVEĆAN IZNOS

3.625,13

NAPOMENA :
Uvećani cenzus podrazumeva samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta
ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju, a koje nije smešteno u stacionarnu
ustanovu.

NOMINALNI IZNOS PRAVA

Cenzus za ostvarivanje prava na
dečiji dodatak za april 2018.

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

Cenzus za ostvarene prihode u
skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o
finansijskoj podršci porodici sa
decom

8.665,04

10.398,04

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,84

3,40

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,62

7,94

Cenzus za ostvarene prihode od
poljoprivrede

Isplata dečjeg dodatka vrši se isključivo preko tekućeg računa kod Poštanske štedionice.
Ukoliko nemate račun kod Poštanske štedionice isti će Vam biti otvoren službenim putem.
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ЈМБГ

подносиоца захтева
** Затамњена поља попуњава служба

ОПШТИНСКА-ГРАДСКА УПРАВА _______________________________________
Број

шифра општине

Датум __________________________

Лични подаци подносиоца захтева:

Поштански број за прву исплату
ЗАХТЕВ
за остваривање права на дечији додатак

Име
Презиме
( улица )
из

( број )

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
( назив финансијске организације )
Брачно стање

__________________________

Заокружите све врсте прихода.
Остварујем приходе од:

Попуњава служба

Не остварујем приходе

01)

Зараде

у износу од

03)

Самосталне делатности

у износу од

04)

Ауторских права

у износу од

05)

Капитала

у износу од

06)

Непокретности

у износу од

07)

Капиталних добитака

у износу од

08)

Пензије и инвалиднине

у износу од

10)

Примања по прописима о правима ратних инвалида

у износу од

14)

Накнада за време незапослености

у износу од

16)

Сродника који имају законску обавезу издржавања

у износу од

17)

Отпремнина у случају престанка за радом запослених

у износу од

18)

Накнада по основу социјалних програма

у износу од

19)

Нерегистрованих делатности

у износу од

20)

Остало

у износу од

21)

Реализованих новчаних и других ликвидних средстава

у износу од

што укупно износи

02)

( број текућег рачуна )

1) ожењен/удата 2) неожењен/неудата 3) разведен/разведена 4) удовац/удовица 5) ванбрачна заједница

Број чланова заједничког домаћинства

00)

ПТТ број

Пољопривреде и шумарства

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

у износу од

,

динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

Подносиоцу захтева који нема сопствени текући рачун у Поштанској штедионици исплата дечијег додатка вршиће се на рачун отворен по службеној
дужности код ове финансијске организације. Подносилац захтева који нема сопствени текући рачун у Поштанској штедионици навешће у заглављу
захтева поштански број поште где ће подићи прву уплату дечијег додатка и картицу за свој новоотворени текући рачун.
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Подаци о супружнику или ванбрачном партнеру:
ЈМБГ
( име )
(презиме)
Заокружите све врсте прихода које остварује.
Супружник или ванбрачни партнер остварјуе приходе од:

Попуњава служба

00)

Не остварује приходе

01)

Зараде

у износу од

03)

Самосталне делатности

у износу од

04)

Ауторских права

у износу од

05)

Капитала

у износу од

06)

Непокретности

у износу од

07)

Капиталних добитака

у износу од

08)

Пензије и инвалиднине

у износу од

10)

Примања по прописима о правима ратних инвалида

у износу од

14)

Накнада за време незапослености

у износу од

16)

Сродника који имају законску обавезу издржавања

у износу од

17)

Отпремнина у случају престанка за радом запослених

у износу од

18)

Накнада по основу социјалних програма

у износу од

19)

Нерегистрованих делатности

у износу од

20)

Остало

у износу од

21)

Реализованих новчаних и других ликвидних средстава

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

у износу од

,

што укупно износи

02)

Пољопривреде и шумарства

,

у износу од

,

динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

Подаци о стамбеном статусу породице - чланова заједничког домаћинства:

Сопствена кућа - стан 1) Да
Број соба

__________________________

Кућа - стан сродника
Број соба

2) Не

1) Да

2 ) Не

__________________________

Изнајмљена кућа - стан од приватног станодавца са којим нисам у сродству 1) Да

2) Не

Земљиште у хектарима _____________________
Друге непокретности ___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Подаци о деци према редоследу рођења:
ЈМБГ детета

име детета

Прворођено
презиме детета

члан домаћинства 1) Да
похађа школу

1) Да

2) Не
2) Не

школује се из средстава јавних расхода 1) Да

2) Не

статус детета

ЈМБГ детета

име детета

Другорођено
презиме детета

члан домаћинства 1) Да
похађа школу

1) Да

2) Не
2) Не

школује се из средстава јавних расхода 1) Да

2) Не

статус детета
ЈМБГ детета

име детета

Трећерођено
презиме детета

члан домаћинства 1) Да
похађа школу

1) Да

2) Не
2) Не

школује се из средстава јавних расхода 1) Да

2) Не

статус детета
ЈМБГ детета

име детета

четврторођено
презиме детета

члан домаћинства 1) Да
похађа школу

1) Да

2) Не
2) Не

школује се из средстава јавних расхода 1) Да

2) Не

статус детета

ИЗЈАВА

Члан 17. Закона

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да непосредно бринем о деци наведеној у захтеву, и то:
1) прворођеном 2) другорођеном

3) трећерођеном

4) четврторођеном

( заокружити)
ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ
_________________________________________
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ИЗЈАВА

Члан 5. Закона

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ја и чланови моје породице не поседујемо новчана и друга
ликвидна средства (акције, обвезнице и друге хартије од вредности) у вредности већој од износа тридесет дечијих додатака
по члану породице, што износи * ___________________________________ динара.
ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ
_____________________________________

* (Податак о висини износа од тридесет дечијих додатака на дан подношења захтева корисник добија у надлежној служби)
ИЗЈАВА

Члан 2. Закона

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да заједницу привређивања и трошења средстава остварујем са
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(навести све чланове домаћинства)

ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ
_____________________________________

Обавезујем се да ћу све настале промене које су у вези са остваривањем права на дечији додатак
пријавити у року од 15 дана од дана настале промене.
Сагласан сам да се докази у вези са овим захтевом провере по службеној дужности.
Напомена:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Подносилац захтева
_________________________________
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*
*
*
*

10.
11.
12.
13.

*
*
*

14.
15.
16.

*

ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ,
УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ФОТОКОПИЈЕ ЛИЧНИХ КАРАТА ОДРАСЛИХ ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА, А ЗА ДЕЦУ ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА,
ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ,
ПОТВРДУ О ПРИХОДИМА У ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ ОСТВАРУЈЕ
ПРИХОДЕ,
ПОТВРДУ О КАТАСТАРСКИМ ПРИХОДИМА У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА И СТАНОВАЊА,
ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА И СТАНОВАЊА
ПОТВРДУ О СВОЈСТВУ РЕДОВНОГ УЧЕНИКА ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА (основна и средња школа),
ДОКАЗЕ О ЧИЊЕНИЦАМА У ВЕЗИ НЕПОКРЕТНОСТИ, КАО И СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА, КАО ШТО СУ (извод из земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности,
решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана),
ПОТВРДУ НАДЛЕЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ О РАЗЛОЗИМА ЗА НЕРЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ,
АКТ О РАЗВРСТАВАЊУ ЗА ДЕТЕ ОМЕТЕНО У РАЗВОЈУ,
АКТ О ПРОДУЖЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА,
ДОКАЗЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ СТАТУС САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА ( извод из матичне књиге уимрлих за другог родитеља, доказ о
поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног
очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе),
ДОКАЗИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (уверење и радна књижица),
ДОКАЗИ О СТАРАТЕЉСТВУ ИЛИ ХРАНИТЕЉСТВУ (акт надлежног органа старатељства),
ФОТОКОПИЈУ КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА (обе стране)

ПРИЛОЗИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ДОСТАВЉАЈУ СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ СТАТУСА
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