
 
 
На основу члана 6 и 8 Одлуке о остваривању права на новчану помоћ породици са више 

деце са територије града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 4/17), Решења 
градоначелника града Краљева о утврђивању износа једнократне новчане помоћи број: 011-
3/2019-I од 10.01.2019. године и Решења о именовању Комисије за доделу новчане помоћи 
породици са више деце са територије града Краљева број: 011-339/2019-I од 20.12.2019. године,  

КОМИСИЈА ЗА  ДОДЕЛУ  НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ВИШЕ ДЕЦЕ СА 
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА (у даљем тексту-Комисија), решавајући по поднетим захтевима 
за доделу новчане помоћи за месец октобар-децембар 2019. године, на седници одржаној дана 
17.12.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I       Захтеви подносиоца, и то: 
 
1. Светлана Стојковић 
2. Јелица Пантелић 
3. Љиљана Чоловић 
4. Милан Јоксимовић 
5. Раде Радосављевић 
6. Загорка Стијовић 
7. Ивана Кречак 
8. Данка Радаковић 
9. Маријана Милуновић 
10. Соња Стојковић 
11. Милоранка Пајовић 
12. Љиљана Никадиновић 
13. Драган Живић 
14. Далиборка Михаиловић 
15. Марина Милановић 
16. Сања Стојковић  
17. Анђелка Речевић 
18. Валентина Парезановић 
19. Милена Дугалић 
20. Јелица Здравковић Пајић 
21. Слободан Марковић 

    
УСВАЈАЈУ СЕ КАО, ОСНОВАНИ, на основу чега се УТВРЂУЈЕ да ИСПУЊАВАЈУ 

УСЛОВ за доделу једнократне новчанe помоћи у износу од 5.000,00 динара без обавезе 
враћања за месец  март-октобар 2019. године.  

 
II Захтеви подносиоца, и то: 

 
 

1. Нина Терзић 
2. Надежда Каитовић 

 
 

 
 



ОДБИЈАЈУ СЕ, КАО НЕПОТПУНИ, на основу чега се УТВРЂУЈЕ да НЕ ИСПУЊАВАЈУ 
УСЛОВ за доделу једнократне новчанe помоћи у износу од 5.000,00 динара без обавезе 
враћања за месец октобар-децембар 2019. године. 

 
       

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Решењем градоначелника града Краљева, број : 011-339/2019-I од 20.12.2019. године 

образована је Комисија за доделу новчане помоћи породици са више деце са територије града 
Краљева. 

Решењем градоначелника града Краљева број: 011-3/2019-I од 10.01.2019. године 
утврђен је износ у висини од 5.000,00 динара за календарску 2019. годину. 

Јавни позив за доделу новчане помоћи града Краљева, објављен је на огласној табли 
Градске управе града Краљева 20.05.2109. године, истог дана је истакнут на сајту града 
Краљева за календарску 2019. годину, такође је објављен као сервисна информација у локалним 
средствима јавног информисања. 

      На расписани Јавни позив за доделу новчане помоћи града Краљева, пристигло је 22 
захтева за период октобар-децембар 2019. године.  

Решавајући по поднетим захтевима, разматран је сваки појединачни захтев са свом 
пратећом документацијом у циљу утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања. 

Захтеви из става 1. диспозитива ове одлуке, усвојени су као основани, због испуњености 
критеријума предвиђених Одлуком о остваривању права на новчану помоћ породици са више 
деце са територије града Краљева. 

Захтеви из става 2. диспозитива ове одлуке, одбијени су као непотпуни, због 
неиспуњености критеријума предвиђених Одлуком о остваривању права на новчану помоћ 
породици са више деце са територије града Краљева. 

Имајући у виду напред наведено, одлучено је као у диспозитиву одлуке, сходно члану 6 и 
8 Одлуке о остваривању права на новчану помоћ породици са више деце са територије града 
Краљева. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Градском већу града 

Краљева у року од осам дана од дана објављивања на одлуке Комисије на огласној табли 
Градске управе града Краљева и на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.org. 

 
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ВИШЕ ДЕЦЕ СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 


