На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, број: 113/2017 и 50/2018), члана 31. алинеја 2, а у вези са чланом 20. Статута Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014) и Одлуке о доношењу Програма
демографског развоја АП Војводине са мерама за његово спровођење („Службени лист АПВ“, број:
3/2005), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 20. децембра 2018. године,
донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ МАТЕРИНСКОГ ДОДАТКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ
Члан 1.
Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се виши степен заштите породице у виду
новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете,
као и услови и начин остваривања ове новчане помоћи.
Члан 2.
Новчану помоћ из члана 1. ове Покрајинске скупштинске одлуке (у даљем тексту:
матерински додатак) остварује незапослена мајка која је почев од 1. јула 2018. године родила
треће или четврто дете.
Члан 3.
Матерински додатак из члана 2. ове Покрајинске скупштинске одлуке 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, 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;
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.
Члан 4.
Редослед рођења деце утврђује се према броју живе деце мајке у моменту подношења захтева
за остваривање права на матерински додатак.
Члан 5.
Средства за финансирање материнског додатка за незапослене мајке обезбеђују се из Буџета
Аутономне покрајине Војводине.
Номинални износ материнског додатка утврђује се решењем Покрајинске владе, након усвајања
Одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за сваку календарску годину.
Члан 6.
Матерински додатак уплаћује се мајци на њен текући рачун.
Дужина права на матерински додатак одређује се на основу статуса незапослености мајке и
не може трајати дуже од 24 месеца непрекидно.

Члан 7.
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, изузев за децу трећег, односно, четвртог
реда рођења рођену почевши од 1. јула 2018. године, а закључно са 31. децембром 2018. године за коју
ће мајке захтев моћи да поднесу најкасније до 30. јуна 2019. године.
Уз захтев за остваривање права на матерински додатак подносе се потребна документација и
уверења надлежних органа о испуњености услова из члана 2, 3. и 4. ове одлуке.
Члан 8.
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 9.
Покрајински секретар надлежан за послове демографије прописаће ближе услове и поступак
остваривања права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете.
Члан 10.
Евиденцију корисника права и контролу трошења наменских средстава из ове
Покрајинске скупштинске одлуке врши Покрајински секретаријат надлежан за послове демографије.
Члан 11.
Ова Покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине", а примењује се од 01. јануара 2019. године.
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