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На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању 
материнског додатка за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број: 
60/18), члана 16. став 2. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи („Службени лист  АП Војводине“, број: 37/14, 54/14-  
др. одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова,  д о н о с и  
 
Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на             

матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете 
 

I Уводне одредбе 
 

Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђују се ближи услови и поступак остваривања 

права на матерински додатак за незапослене мајке које роде треће или 
четврто дете (у даљем тексту: матерински додатак). 

 
 

II Услови и поступак остваривањa права на матерински додатак  

   
Члан 2. 

 
Право на матерински додатак остварује незапослена мајка која је 

почев од 01. јула 2018. године родила треће или четврто дете. 

Члан 3. 

Матерински додатак из члана 2. овог Правилника остварује 

незапослена мајка под следећим условима: 
 

1. да је држављанка Републике Србије;  

2. да у тренутку рођења трећег или четвртог детета има пребивалиште 
најмање годину дана на територији Аутономне покрајине Војводине; 

3. да непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да њена деца 
претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или 
дата на усвојење и која није лишена родитељског права у односу на 

децу претходног реда рођења; 
4. да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање 

најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења 
детета до дана подношења захтева, непрекидно. 
 

Услови из става 1. овог члана морају бити кумулативно испуњени. 



Члан 4. 

Редослед рођења деце утврђује се према броју живе деце мајке у 
моменту подношења захтева за остваривање права на матерински додатак. 

 
      Члан 5. 

 

Право на матерински додатак остварује се на основу захтева који 
мајка трећег, односно, четвртог детета подноси најкасније до навршених 

шест месеци живота трећег, односно, четвртог детета, општинској, односно, 
градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева. 

Изузетно од става 1. овог члана, мајке које су родиле треће или 

четврто дете почев од 01. јула 2018. године, а закључно са 31. децембром 
2018. године, захтев ће моћи да поднесу најкасније до 30. јуна 2019. године. 

 
     

       Члан 6. 

 
Испуњеност услова из члана 2. и 3. овог Правилника утврђује се на 

основу следећих доказа:  
 

1. фотокопије личне карте мајке (уколико се ради о чипованој исправи, 
неопходно је да иста буде очитана); 

2. уверења о држављанству Републике Србије за мајку (не старијег од 

шест месеци); 
3. уверења надлежног органа МУП-а којим се потврђује да мајка има 

место пребивалишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 
трајању од најмање годину дана непрекидно до дана рођења трећег, 
односно, четвртог детета; 

4. извода из матичне књиге рођених за сву децу издатих у складу са 
Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, број: 20/09, 

145/14 и 47/18); 
5. уверења надлежног органа старатељства о чињеници да се мајка 

непосредно брине о новорођеном трећем или четвртом детету, да њена 

деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу 
или дата на усвојење као и да мајка није лишена родитељског права у 

односу на децу претходног реда рођења; 
6. потврде да се мајка трећег, односно, четвртог детета налази на 

евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана 

до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана 
подношења захтева, непрекидно; 

7. фотокопије валидног документа о броју активног текућег рачуна мајке. 
 

Чињенице које су од значаја за остваривање права на матерински 

додатак, надлежни првостепени и другостепени органи требало би да утврде 
у складу са чланом 9. став 2. и став 3. и чланом 103. став 3. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) и                          
Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води 
службена евиденција („Службени гласник РС“, број: 56/17),                               

осим у случајевима када странка изричито изјави да ће податке о којима се 
води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у предмету, 

прибавити сама. 



Члан 7. 

 
О праву на матерински додатак у првом степену решава општинска, 

односно, градска управа у којој је пребивалиште подносиоца захтева. 
По жалбама на првостепена решења општинске, односно, градске 

управе у другом степену решава покрајински орган управе надлежан за 

послове демографије. 
 

       
       Члан 8. 

  

Матерински додатак уплаћује се мајци на њен активан текући рачун 
који је доставила у складу са чланом 6. овог Правилника. 

Дужина права на матерински додатак одређује се на основу статуса 
незапослености мајке и не може трајати дуже од 24 месеца непрекидно. 

Право на матерински додатак признаје се од дана рођења трећег, 

односно, четвртог детета. 

 

Члан 9. 

Корисница материнског додатка дужна је да без одлагања, а 

најкасније у року од 15 дана, обавести надлежни општински, односно, 
градски орган: 

- уколико у току исплате права трајно промени своје место пребивалишта 

тако да се њено место пребивалишта више не налази на територији                  
АП Војводине; 

- уколико у току исплате права заснује радни однос;  

- уколико у току исплате права наступе околности које утичу на испуњеност 
услова из члана 3. став 1. тачка 1. и 3. овог Правилника. 

 У свим наведеним ситуацијама из става 1. овог члана прекида се даља 
исплата права на матерински додатак. 

 
Члан 10. 

 

Евиденцију корисника права и контролу утрошка наменских средстава 
из овог Правилника врши Покрајински секретаријат надлежан за послове 

демографије. 
Надлежни првостепени органи врше проверу статуса незапослености 

за кориснице права на матерински додатак четири пута годишње,                        

и то последњег радног дана у сваком кварталу. 
 О евентуалним изменама из става 2. овог члана надлежни првостепени 

органи обавештавају Покрајински секретаријат надлежан за послове 
демографије. 
 

 



Члан 11. 

 
Средства се додељују на основу јавног огласа који расписује                         

Покрајински секретаријат надлежан за послове демографије. 
Текст јавног огласа се објављује у „Службеном листу АП Војводине“,             

у јавном гласилу које се дистрибуира на територији АП Војводине и на                

званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата- 
www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs. 

 
 

Члан 12. 

 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу АП Војводине“, и биће објављен и на огласној табли као и 
на званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата- 
www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.                                                                           

 
 

 
 

Покрајински секретар 
 

Предраг Вулетић 
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