
 
 
 

        На основу члана 20., а у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 7. 
Одлуке о остваривању права на новчану помоћ породици са више деце са територије 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 4/17) 

                Комисија за доделу новчане помоћи породици са више деце са територије града 
Краљева објављује  

 
 
                                                           ЈАВНИ ПОЗИВ 
                                        ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 
 
      Из буџета града Краљева за календарску 2019. годину додељује се новчана 
помоћ породици са двоје и више деце узраста од 7 до 15 година са територије града 
Краљева у једнократном износу од 5.000,00 динара.    

    Право учешћа по јавном позиву имају незапослени родитељи, старатељи или 
усвојиоци, држављани Републике Србије, који имају пријављено пребивалиште или 
боравиште на територији града Краљева најмање три године пре расписивања јавног 
позива, а имају двоје и више деце узраста од 7 до 15 година, која се налазе на редовном 
школовању у тренутку расписивања јавног позива. Право на новчану помоћ немају 
родитељи који остварују право на социјалну помоћ код Центра за социјални рад у складу 
са законом или одлуком града Краљева у тренутку подношења захтева по расписаном 
јавном позиву за доделу новчане помоћи.   

  Подношење пријава са свом потребном документацијом прописаном чланом 9. 
Одлуке о остваривању права на новчану помоћ породици са више деце са територије 
града Краљева по овом јавном позиву отпочиње од дана објављивања јавног позива на 
званичном сајту града Краљева (www.kraljevo.rs) . Образац пријаве се може преузети са 
наведеног сајта или у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, 
канцеларија број 307. 

 
Уз пријаву подносилац је дужан да приложи следеће доказе: 

1. Очитане личне карте родитеља, старатеља или усвојилаца, 
2. Уверење издато од стране Националне службе за запошљавање, филијала у 
Краљеву, као доказ да су оба родитеља незапослена у тренутку подношења захтева по 
јавном позиву, 
3.  Уверење о пребивалишту издато од стране Полицијске управе Краљево, као доказ 
да подносилац захтева и његов брачни или ванбрачни партнер имају пријављено 
пребивалиште или боравиште на територији града Краљева најмање три године пре 
расписивања јавног позива, 
4.  Потврду издату од стране школе, као доказ да се деца узраста од 7 до 15 година 
налазе на редовном школовању у моменту расписивања јавног позива, 
5.  Потврду издату од стране Центра за социјални рад, као доказ да родитељи, 
старатељи или усвојиоци не остварују социјалну помоћ у моменту подношења захтева по 
јавном позиву код Центра за социјални рад Краљево у складу са законом или одлуком 
града Краљева из области социјалне заштите. 

Пријаве са прописаном пратећом документацијом се предају на писарници Градске 
управе града Краљева у затвореној коверти или се могу послати поштом, препоручено, на 
адресу: Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Трг 
Јована Сарића број 1, 36000 Краљево. 

 

http://www.kraljevo.rs/


 
 
 
 
 
На коверти обавезно ставити назнаку: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ“. 
Одлуку по јавном позиву доносиће једном месечно Комисија за доделу новчане 

помоћи и она ће бити објављена на огласној табли Градске управе града Краљева. Против 
одлуке Комисије може се изјавити жалба Градском већу града Краљева у року од осам 
дана од дана објављивања одлуке Комисије. 

  Сва обавештења у вези јавног позива могу се добити у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева, канцеларија број 307 или на телефон 036/306-
034. 

 
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

ПОРОДИЦИ СА ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ГРАДА КРАЉЕВА 


