
На основу члана 30. тачка 6. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске 

скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени 

лист АПВ", број 4/10), а у вези са чланом 2. став 1. Одлуке о доношењу 

програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама 

за његово спровођење ("Службени лист АПВ", број 3/05) и у вези са чланом 

58. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 

("Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/12 - одлука Уставног суда 

Републике Србије), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 

одржаној 13. фебруара 2013. године, д о н е л а  је 

Одлуку о остваривању новчане помоћи 

породици у којој се роди треће дете 

Одлука је објављена у "Службеном листу 

АПВ", бр. 4/2013 од 14.2.2013. године, 

ступила је на снагу 22.1.2013, а примењује се 

од 1.1.2013. 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се виши степен заштите породице у виду новчане 

помоћи породици у којој се роди треће дете (у даљем тексту: новчана помоћ 

породици за треће дете), као и услови и начин остваривања ове новчане 

помоћи. 

Члан 2. 

Новчану помоћ породици за треће дете остварује мајка која на дан 

01.01.2013. године и касније роди треће дете под условом да у тренутку 

рођења трећег детета има пребивалиште најмање годину дана на територији 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Право из става 1. овог члана остварује мајка 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. 

Новчану помоћ под истим условима као и мајка може да оствари и отац 

трећег детета, с тим што се редослед рођења трећег детета за које отац 

подноси захтев за остваривање новчане помоћи породици за треће дете 

утврђује према мајци. 

Члан 3. 

1. Редослед рођења деце утврђује се према броју живе деце мајке у 

моменту подношења захтева за остваривање права на новчану помоћ 

породици за треће дете. 

2. У случају када се у првом порођају родило троје или више деце, трећим 

дететом се сматра треће и свако наредно дете рођено у том порођају. 



3. У случају када се у другом порођају роди двоје или више деце, трећим 

дететом се сматра треће дете према редоследу рођења и свако наредно дете 

рођења у том порођају. 

4. У случају када мајка која има двоје деце у следећем порођају роди двоје 

или више деце, сва деца рођена у том порођају сматрају се трећим дететом. 

У случају из става 2, 3. и 4. овог члана, исплата новчане помоћи извршиће 

се за свако рођено дете у том порођају, у износу утврђеном за треће дете. 

Члан 4. 

Захтев за остваривање новчане помоћи породици за треће дете са 

потребном документацијом подноси се најкасније до навршене прве године 

живота детета, општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште 

подносиоца захтева. 

Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ породици за треће дете, 

подноси се потребна документација и уверење надлежног органа 

старатељства о испуњености услова из члана 2. 

Члан 5. 

Решавање о новчаној помоћи породици за треће дете у првом степену 

поверава се општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште 

подносиоца захтева. 

О новчаној помоћи породици за треће дете општинска, односно градска 

управа решава на основу поднетог захтева. 

Члан 6. 

По жалбама на првостепена решења општинске, односно градске управе о 

новчаној помоћи породици за треће дете у другом степену, решава 

покрајински орган управе надлежан за послове друштвене бриге о деци. 

Члан 7. 

Поступак за остваривање новчане помоћи из ове одлуке води се по 

одредбама Закона о општем управном поступку. 

Члан 8. 

Новчана помоћ породици за треће дете исплаћује се мајци, односно оцу 

који је остварио то право путем текућег рачуна. 

Новчана помоћ породици за треће дете исплаћује се у 24 једнаке месечне 

рате, од 01.01.2013. године. 

Члан 9. 

Средства за финансирање новчане помоћи породици за треће дете 

обезбеђују се из буџета Аутономне Покрајине Војводине. 

Номинални износ новчане помоћи породици за треће дете утврђује се за 

сваку годину решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, након 



усвајања Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине, за сваку 

календарску годину. 

Члан 10. 

Старешина покрајинског органа управе надлежан за послове друштвене 

бриге о деци, прописаће ближе услове и начин остваривања новчане помоћи 

породици за треће дете. 

Члан 11. 

Надзор над применом ове одлуке, врши покрајински орган управе 

надлежан за послове друштвене бриге о деци. 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Аутономне Покрајине Војводине", а примењује се од 01.01.2013. 

године. 
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