ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA

1. Pojam
Bolovanje radi nege deteta predstavlja odsustvo sa rada koje se automatski nadovezuje nakon
isteka porodiljskog bolovanja za koje smo rekli da traje od dana otvaranja pa do navršena 3
meseca od rođenja deteta. Shodno navedenom, bolovanje radi nege deteta traje od bebina
navršena 3 meseca pa do isteka 365 dana od otvaranja porodiljskog odsustva.
2. Kako se otvara ovo bolovanje?
Nema potrebe da sprovodite proceduru otvaranja ove vrste bolovanja jer ista i ne postoji zbog
toga što se ovo bolovanje automatski nadovezuje na porodiljsko odsustvo i iznos novčane
naknade za vreme ovog odsustva je isti kao procenat novčane naknade za vreme porodiljskog
odsustva.
3. Zatvaranje odsustva sa rada radi nege deteta
Pošto se ova vrsta odsustva automatski nadovezuje na porodiljsko odsustvo, Vi nakon isteka 365
dana od datuma otvaranja porodiljskog odsustva kod Vašeg ginekologa ili ginekološkinje
zaključujete bolovanje i doznaku o zaključenju istog dostavljate Vašem poslodavcu ili
poslodavki, a ukoliko ste preduzetnica dostavljate Vašem knjigovođi ili knjigovođici.
4. Da li otac deteta može da koristi ovo bolovanje?
Naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa
rada radi posebne nege deteta, za decu različitog reda rođenja, mogu istovremeno koristiti oba
roditelja.
Naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi
nege deteta, za decu različitog reda rođenja, ne mogu istovremeno koristiti oba roditelja.
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