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Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписује 
ЈАВНИ ОГЛАС 

за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за децу и породицу 
 

I 
 

На основу члана 11, 22. и 23. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2022), Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова у 2023. години планирана средства од 360.000.000,00 динара усмериће: 
 
1. за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о материнском додатку за незапослене мајке за треће или 
четврто дете („Службени лист АП Војводине“, број: 60/2018). 
 

II 
 

Услови за стицање права по јавном огласу: 
 

            ● Право на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете остварује незапослена 
мајка која је држављанка Републике Србије, која је почев од 01. јула 2018. године родила треће или четврто дете, 
која у тренутку рођења трећег, односно, четвртог детета има пребивалиште најмање годину дана на територији 
Аутономне покрајине Војводине, која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија 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, као и која 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. Исплата материнског додатка почевши од 01. јануара 2023. године врши се у износу од по 
22.500,00 динара за сваки месец, а може да траје најдуже 24 месеца непрекидно. 

  
Неопходна документација/матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете остварује 

се на основу поднетог захтева мајке и 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. 
 



 
Захтев за остваривање права на матерински додатак са потребном документацијом подноси се најкасније до 

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

        III 
 

Овај јавни оглас отворен је током целе године. 
 

 
IV 
 

Незапослене мајке које испуњавају услове за остваривање наведеног права могу да поднесу захтев са потребном 
документацијом у општинској-градској управи у којој је њихово пребивалиште, као и да се детаљно информишу о 
условима и начину остваривања права на матерински додатак путем телефона 021/452-371 и 021/452-339 као и 
на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова: 
www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs. 
 

V 
 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова - на основу поднетих 
захтева и приложене документације, у складу с расположивим средствима покрајинског буџета за 2023. годину - 
доделиће средства у складу с наведеном одлуком у јавном огласу. 

 
VI 
 

Јавни оглас објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Ало“ и на 
интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова: 
www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs. 
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