
На основу члана 10. Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у 

којој се роди треће дете ("Службени лист АПВ", бр. 4/13) и члана 36. став 2. 

Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист 

АПВ",бр. 40/12 – пречишћен текст), Покрајински секретар за здравство, 

социјалну политику и демографију, доноси 

Правилник о ближим условима и 

начину остваривања права на новчану 

помоћ породици у којој се роди треће 

дете 

Правилник је објављен у "Службеном листу 

АПВ", бр. 10/2013 од 20.3.2013. године, 

ступио је на снагу 28.3.2013, а примењује се 

1.1.2013. 

I Уводне одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником одређују се ближи услови и начин остваривања права 

на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете, утврђени Одлуком 

Владе АП Војводине, о остваривању права на новчану помоћ породици у 

којој се роди треће дете (у даљем тексту: Одлука). 

II Услови и начин остваривања права на новчану помоћ породици у којој 

се роди треће дете 

Члан 2. 

Новчану помоћ породици у којој се роди 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 на новчану помоћ из става 1. овог члана остварује мајка која 

непосредно брине о детету за које подноси 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 оства-ри и отац 

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

подноси захтев за остваривање новчане помоћи породици у којој се роди 

треће дете утврђује према мајци. 

Члан 3. 



Право на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете остварују 

мајка, односно отац који непосредно брину о детету за које подносе захтев. 

Члан 4. 

Право на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете остварује се 

на основу поднетог захтева мајке, односно оца и следећих доказа: 

1) доказа о пребивалишту у општини-граду на територији Аутономне 

Покрајине Војводине (фотокопије личне карте мајке, односно оца издате 

најмање годину дана пре рођења трећег детета); 

2) извода из матичне књиге рођених за сву децу, издатог у складу са 

Законом о матичним књигама ("Службени гласник РС", број: 20/09); 

3) уверења надлежног органа старатељства да мајка, односно отац 

непосредно брину о детету за које подносе захтев, да њена, односно његова 

деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или 

дата на усвојење и да мајка, односно отац нису лишени родитељског права у 

односу на њену, односно његову децу претходног реда рођења; 

4) фотокопије валидне документације о отвореном текућем рачуну. 

Члан 5. 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ породици у којој се роди 

треће дете подноси се најкасније до навршене прве године живота трећег 

детета, општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште 

подносиоца захтева. 

Члан 6. 

Општинска, односно градска управа, обавештава подносиоца захтева да је 

ради исплате новчане помоћи породици у којој се роди треће дете неопходно 

да у захтеву упише број свог текућег рачуна отвореног код финансијске 

организације. 

Члан 7. 

Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете исплаћује се у 24 

једнаке месечне рате, и то у износу од по 12.000,00 динара за сваки месец 

почевши за сву новорођену децу од дана 01.01.2013. године на текући рачун 

подносиоца захтева. 

Члан 8. 

Номинални износ новчане помоћи породици у којој се роди треће дете 

утврђује се Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине након усвајања 

Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за сваку календарску 

годину, односно након утврђеног износа средстава за реализацију наведене 

мере. 

Члан 9. 



Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу АП Војводине", а примењује се од 01.01.2013. године. 
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