
Документа потребна за накнаду за време породиљског 

одсуства  

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ 

ОДСУСТВА 

За остваривање права на накнаду зараде за време ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И 

ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ЈЕ 

ПРИВРЕМЕНО ОДЈАВИО ДЕЛАТНОСТ, потребни су следећи докази: 

1. Захтев 

2. Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради 

посебне неге детета – дознака 

3. Извод из матичне књиге рођених 

4. Фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права 

5. Решење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за 

обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе 

месецу у коме је започето коришћење одсуства (аконтационо решење, коначно 

решење о основици доприноса и обрачун РЗЗО ако се одржавала трудноћа) 

6. Фотокопија решења Агенције за привредне регистре о отварању радње 

7. Фотокопија решења Агенције за привредне регистре о привременој одјави радње 

8. Лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту или сличну делатност 

9. Фотокопија личне карте 

10. Фотокопија радне књижице 

11. Фотокопија пријаве осигурања – образац М1 

12. Фотокопија текућег рачуна породиље  

13. Уверење Пореске управе Тутин да је предузетник измирио све обавезе, на дан 

отварања боловања 

  

 

 

 

 

 

 



За остваривање права ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА на накнаду за време ПОРОДИЉСКОГ 

ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА, потребни су следећи 

докази: 

1. Захтев 

2. Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради 

посебне неге детета – дознаке 

3. Изводи из матичне књиге рођених за децу 

4. Фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права 

5. Решење послодавца о праву на породиљско одсуство, право на одсуство са рада 

ради неге детета, односно праву на одсуство са рада ради посебне неге детета 

6. Уговор о раду  

7. Потврда послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно 

пре отварања боловања 

8. Потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по 

основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном 

односу у проценту утврђеном чл. 108. став 1. тачка 4. Закона о раду, за 12 месеци 

који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно 

(написати бруто износ) 

9. Обрачун зараде, односно накнаде зараде, који је послодавац дужан да достави 

запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у 

коме почиње одсуство, за сваки месец појединачно (копија обрачунског листа 

запосленог и обрачуна РЗЗО, ако се одржавала трудноћа) 

10. Извештај – извод банке о исплаћеној заради запосленог лица за сваки месец 

појединачно (на изводу обележити број текућег рачуна породиље, а ако је 

исплаћена готовина, приложити платни списак као доказ) 

11. Фотокопија личне карте 

12. Фотокопија текућег рачуна породиље 

13. Фотокопија радне књижице 

14. Фотокопија пријаве осигурања – образац М3 

  

 

 

 

 

 

 



За остваривање права на накнаду зараде за време ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И 

ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ЈЕ 

ОВЛАСТИО ПОСЛОВОЂУ, потребни су следећи докази: 

1. Захтев 

2. Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради 

посебне неге детета – дознака 

3. Извод из матичне књиге рођених за децу 

4. Фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права 

5. Решење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за 

обавезно пензијско и инвалидско осигурање, последњих 12 месеци који претходе 

месецу у коме је започето коришћење одсуства (аконтационо решење, коначно 

решење и обрачун РЗЗО ако се одржавала трудноћа) 

6. Фотокопија решења Агенције за привредне регистре о отварању радње 

7. Фотокопија решења Агенције за привредне регистре о овлашћеном пословођи 

8. Фотокопија личне карте 

9. Фотокопија радне књижице 

10. Фотокопија пријаве осигурања – образац М1 

11. Фотокопија текућег рачуна породиље 

12. Уверење Пореске управе Тутин да је предузетник измирио све обавезе, на дан 

отварања боловања 

  

 


