
 

Број: I–ЗД-1-64/14 
Датум: 24.07.2014. 
Нови Сад 
 
Покрајински омбудсман на основу члана 33 став 1 алинеја 2 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману („Сл. лист АПВ“ бр. 23/02, 5/04, 
16/05, 18/09-промена назива акта) даје 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну заштиту и демографију, као 
орган управе надлежан за примену Одлуке о остваривању новчане помоћи 
породици у којој се роди треће дете („Сл. лист АП Војводине“, бр. 4/2013), који 
прописује ближе услове и начин остваривања новчане помоћи породици за 
треће дете и ова новчана средства обезбеђује, пропустио је да кориснике 
информише о томе ког датума у месецу ће бити исплата новчане помоћи за треће 
дете. 
 
Имајући у виду тежак материјални положај грађана у нашој земљи, економску 
сигурност породичног живота, циљ популационе политике и бриге о наталитету, 
објављивањем информације о датуму исплате новчане помоћи, обезбедила би се 
већа правна сигурност и квалитетније остваривање овог права, које је 
превасходно у најбољем интересу деце. 
 
У складу са напред наведеним, Покрајински омбудсман упућује Покрајинском 
секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију следећу 
 

П Р Е П О Р У К У 
 

Потребно је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију, учини свој рад транспарентним, тако што ће 
обезбедити доступност информације о датуму исплате новчане помоћи 
породици за треће дете, објављивањем овог обавештења на својој 
интернет страници. 
 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 
успоставиће конкретну сарадњу са Покрајинским секретаријатом за 
финансије, на основу које ће месечно ажурирати податке о тачном датуму 
исплате новчане помоћи. 
 
Препоручује се и да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију, месечно обавештава и писане и електронске 

 
 



медије о датуму исплате, како би се ова информација учинила што 
транспарентнијом за грађане.  
 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 
обавестиће Покрајинског омбудсмана о мерама које су предузете ради 
спровођења ове препоруке у року од 15 дана од дана достављања препоруке, у 
складу са чланом 33 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском 
омбудсману. 
 
Ова препорука ће после уручења Покрајинском секретаријату за здравство, 
социјалну политику и демографију бити објављена на интернет страници 
Покрајинског омбудсмана. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Покрајински омбудсман је примио представку грађанке, мајке троје деце, у којој 
указује на нетранспарентност информације о томе ког датума у месецу ће бити 
исплата родитељског додатка за треће дете, као стимулативне мере 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну заштиту и демографију. У 
представци је наведено да на интернет страници надлежног покрајинског 
секретаријата ова информација не постоји, иако је информација од изузетне 
важности родитељима и њиховој деци.  
 
Након увида у интернет страницу Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну заштиту и демографију потврђено је да наведене информације нису 
доступне грађанима. Полазећи од чињенице да је ова мера донета у интересу 
популационе политике и подршке породици са више деце, да је финансијска 
подршка породици питање које је приоритетне природе, као и да је потребно 
предузети све мере како би грађани што лакше остваривали своја права и били 
информисани о њима, Покрајински омбудсман је упутио Препоруку овом органу 
да успостави сарадњу са Покрајинским секретаријатом за финансије, од кога ће 
континуирано месечно да добија обавештења о датумима исплате новчане 
помоћи породици за треће дете, а потом ће ту информацију објављивати на 
својој интернет страници и напослетку о томе обавештавати писане и 
електронске медије.  
 
 
С поштовањем,        
 
                                                                                                   ЗАМЕНИЦА 
                                                                                ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА                                                                                   
 
                                                                                                 Марија Кордић 
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