
29.01.2019. 
ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 2019 „Цена минус за три плус“ - Град Краљево помаже 
породицама са троје и више деце  
 

Град Краљево је једна у низу локалних самоуправа које су приступиле у 
чланство Удружења Покрет за децу „Три плус“ из Чачка, у циљу обезбеђивања 
финансијских олакшица при куповини робе и пружању услуга породицама са троје 
и више деце, како би се побољшао матреријални положај наведених породица, 
доделом ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 2019 „Цена минус за три плус“. Картица је 
персонализована, намењена породицама са троје и више деце, са којом ове 
породице могу остварити попусте или бити ослобођени плаћања роба и услуга у 
бројним правним субјектима на територији града Краљева, али и целе Србије, који 
су потписали уговоре о пословно-техничкој сарадњи са Покретом за децу „Три 
плус“.  
 Тим поводом, одржана је конференција за новинаре, на којој су 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, заменик начелника Градске 
управе града Краљева Дејан Ћајић и потпредседница Удружења Покрет за децу 
„Три плус“ Далиборка Несторовић најавити почетак реализације пројекта у нашем 
граду, а потписа је и Уговор на основу кога ће бити реализована будућа сарадња 
на овом пројекту.    

Како је истакла потпредседница Покрета за децу „Три плус“ Далиборка 
Несторовић, синегрисана су три основна сегмента друштва - локалне самоуправе, 
породице са троје и више деце и привредни субјекти.  

„Краљево је показало изузетну срчаност што се тиче привредних субјеката и 
правних лица који су се укључили – 122 привредна субјекта је одобрило велике 
попусте и бесплатне услуге породицама са троје и више деце. Наша ПОНОСНА 
КАРТИЦА 2019 „Цена минус за три плус“ је персонализована на име мајке, али је 
намењена целој портодици. Називамо је поносна јер су те мајке заиста поносне 
жене, град је поносан на своје суграђанке, а Покрет је изузетно поносан на свој 
пројекат „Цена минус за три плус“, који је успео да пронађе своје место у 
друштвено одговорним локалним самоуправама попут града Краљева“, истакла је 
представница Покрета.  

Она је позвала привредне субјекте који то до сада нису учинили да се 
прикључе акцији и све мајке из Краљева да дају изјаве о сагласности за обраду 
података, како би што пре почела додела картица за мајке троје и више деце које 
живе у Краљеву. Како је објаснила, уз картицу, мајке добијају и флајер са свим 
привредним субјектима који су се прикључили. Потпредседница Удружења Покрет 
за децу „Три плус“ је истакла да је Покрет ове године увео и Три плус размену – 
корисници картице ће моћи да се улогују на сајт Удружења и размењују гардеробу, 
поклањају оно што им није потребно, а појавили су се и донатори који ће имати 
поклоне за ове породице. 

„Циљ је да се породица стави на прво место. Вишедетна породица мора 
имати бољи статус у друштву и привилегије“, поручила је Далиборка Несторовић.  

Према речима градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, наш 
град се, пратећи делатност других градова у окружењу, прикључио овом пројекту.  

„Очекујем да ћемо успети да обогатимо породицу градова и општина у 
Србији који желе да помогну мајкама троје и више деце. Концепт се заснива на 



сарадњи између Удружења, градова и општина, који обезбеђују новац за чланство  
у Удружењу и за израду картица, и привреднимх субјеката који желе да помогну 
мајкама са троје и више деце“, рекао је Терзић и нагласио: 

„Јако сам задовољан што су наше установе – Краљевачко позориште, 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Спортски центар „Ибар“ одлучили да 
учествују и помогну нижим ценама карата за базен, позориште, бесплатно 
чланство у Библиотеци. Задовољан сам што су Одбојкашки клуб „Техничар“, 
Женски рукометни клуб „Металац“, Кошаркашки клуб „Плеј“ одлучили да деца, 
којих има троје у породици, могу да тренирају бесплатно. Срећан сам што су и 
приватне фирме – агенције за хемијско чишћење, играонице, као и многе друге, 
одлучиле да помогну. Као што су мајке поносне што су родиле троје деце, која ће 
сутра бити добри ђаци, професори, лекари, радници, помоћи развој овог друштва, 
треба да честитамо и предузећима која су одлучила да дају попусте, јер су и они 
поносни јер желе да помогну да имамо више деце. Очекујем да ће још више 
предузећа желети да се прикључи акцији и да ће град Краљево наставити да 
сарађује са Удружењем у годинама које следе“, поручио је градоначелник.  

Поред привредних субјеката на територији града Краљева, код свих који су 
потписали уговоре о пословно-техничкој сарадњи са Удружењем, а имају радње у 
целој Србији, попусти ће важити и у нашем граду – Идеа, WinWin... 
 Градоначелник је истако значај пружања помоћи и подршке мајкама које 
раде на својим радним местима, а потом код куће воде комплетну бригу о деци.  

„Суштина је да сви заједно радимо, Удружење, град и привредни субјекти, 
као што смо били заједно када смо доносили одлуку на Градском већу, када смо на 
седници Скупштине града сви рекли да треба ово да подржимо. То није само 
помоћ деци, већ и родитељима, јер ће у кућном буџету остати више пара за децу. 
Суштина је да сви заједно покажемо да желимо да нам град расте и да имамо 
више деце“, апеловао је градоначелник.    

Заменик начелника Градске управе града Краљева Дејан Ћајић позвао 
мајке, самохране очеве, усвојиоце и старатеље који имају троје и више деце, од 
којих је бар једно малолетно, да поднесу захтев за издавање „Поносне кратице 
2019“ односно попуне Изјаву којом дају пристанак на обраду података о личности у 
сврху издавања „Поносне картице 2019“.  

Како је навео, право на картицу имају породице код којих су мајке са троје и 
више деце, од којих је најмање једно дете малолетно; да су родитељи старатељи 
или усвојиоци детета које је у породици треће или наредно; самохрани очеви који 
се старају о деци; очеви који су преузели бригу о деци; да родитељи (усвојиоци, 
старатељи) имају заједничко пребивалиште са малолетном децом или 
малолетним дететом уколико су остала деца пунолетна, а расељена лица да имају 
заједничко боравиште са малолетном децом или малолетним дететом уколико су 
остала деца пунолетна. 
 Образац Изјаве могу да преузму и попуњену и потписану предају на 
шалтеру Канцеларије за брзе одговоре у Градској управи града Краљева (Трг 
Јована Сарића број 1 – улаз између првог и средњег улаза у Градску управу), од 
30. јануара до 15. фебруара 2019. године – радним данима од 07.00 до 14.00 
часова. Образац Изјаве могу наћи и на званичном сајту Града Краљева 
www.kraljevo.rs, у делу Огласна табла.  

http://www.kraljevo.rs/


Корисник картице, потписивањем Изјаве, може дати сагласност за себе и 
малолетну децу, а пунолетна деца потписују посебну Изјаву којом дају пристанак 
на обраду података о личности у сврху издавања „Поносне картице 2019“.  
Приликом потписивања Изјаве потребно је да покажу на увид личну карту.  

Ћајић је истакао и да ће о датуму поделе ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 2019 будући 
корисници бити благовремено обавештени преко средстава јавног информисања и 
на званичном сајту Града Краљева www.kraljevo.rs.  
  „Породице које до 15. фебруара нису попуниле Изјаву, као и оне породице 
које током године добију треће и свако наредно дете, то могу да учине и након 15. 
фебруара, на шалтеру Канцеларије за брзе одговоре у Градској управи града 
Краљева, радним данима од 10.00 до 13.00 часова“, рекао је заменик начелника 
Градске управе.  

Више информација заинтересовани могу добити добити у Канцеларији за 
брзе одговоре Градске управе града Краљева, на телефон број 306 220, и у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, на телефон 
број 312 471. 

Списак правних субјеката код којих породице са троје и више деце могу 
остварити попуст у Краљеву односно Србији корисници картице могу наћи на 
званичном сајту Удружења Покрет за децу „Три плус“: http://triplus.org.rs/kraljevo/. 

Како је истакао Ћајић, Градска управа стоји на располагању породицама са 
троје и више деце за све информације и помоћ око добијања ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 
2019 „Цена минус за три плус“, која важи за ову годину. 
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