
 
            На основу члана 20, а у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон) и члана 26. 
став 1. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
15/13-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. фебруара                 
2017. године, донела је  
 
 
 О Д Л У К У  

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СА ВИШЕ 
ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком утврђују се услови за остваривање права на једнократну 
новчану помоћ незапослених родитеља, старатеља или усвојилаца, који имају 
пребивалиште или боравиште на територији града Краљева, у породици са 
двоје и више деце узраста од 7 до 15 година, која су укључена у систем 
основног образовања. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за доделу новчане помоћи обезбеђују се Одлуком о буџету 
града Краљева за календарску годину. 
 
 

Члан 3. 
 
 Новчана помоћ из члана 1. ове одлуке додељује се на основу јавног 
позива објављеног у локалним средствима јавног информисања и на званичном 
сајту града Краљева www.kraljevo.org. 
 За сваку календарску годину расписује се нови јавни позив и врши 
додела новчане помоћи. 
 

Члан 4. 
 
 Право из члана 1. ове одлуке остварују 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, који 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 из члана 1. ове одлуке немају родитељи који 
остварују право на социјалну помоћ код Центра за социјални рад у складу са 
законом или одлуком града Краљева из области социјалне заштите у тренутку 
подношења захтева по расписаном јавном позиву за доделу новчане помоћи. 
 
 



 
Члан 5. 

 
 Висину износа средстава по кориснику утврђује посебном одлуком 
градоначелник града Краљева. 
 

Члан 6. 
 
 О додели новчане помоћи одлучује Комисија за доделу новчане помоћи 
(у даљем тексту: Комисија), на основу мерила и критеријума утврђених овом 
одлуком. 
 Комисија има председника и четири члана које посебним решењем 
именује градоначелник града Краљева. 
           За члана Комисије обавезно се именује један члан Градског већа града 
Краљева, који је задужен ресорно за област социјалне заштите. 
 

Члан 7. 
 
 Комисија почетком календарске године расписује јавни позив за доделу 
новчане помоћи. 
 Јавним позивом се оглашавају услови за доделу новчане помоћи, број 
корисника, висина новчане помоћи, потребна документа и рокови за пријаву по 
јавном позиву. 
 

Члан 8. 
 

           Комисија најмање једном месечно по поднетим пријавама утврђује 
испуњеност критеријума предвиђених чланом 4. ове одлуке, у поступку који 
укључује и могућност непосредне провере чињеничног стања и доноси одлуку. 
          Одлука се објављује на огласној табли Градске управе града Краљева и 
на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.org. 
 
 

Члан 9.  
  
 Уз захтев, који се подноси на писарници Градске управе града Краљева 
потребно је да подносилац 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 друг 
имају пријављено пребивалиште или боравиште на територији града 
Краљева најмање три године пре расписивања јавног позива, 

4) Потврда издата од стране школе, као доказ да се деца узраста од 7 до 15 
година налазе на редовном школовању у моменту расписивања јавног 
позива, 

5) потврда издата од стране Центра за социјални рад, као доказ да 
родитељи, старатељи или усвојиоци не остварују социјалну помоћ у 

http://www.kraljevo.org/


моменту подношења захтева по јавном позиву код Центра за социјални 
рад Краљево у складу са законом или одлуком града Краљева из области 
социјалне заштите. 

    
Члан 10. 

 
 Против одлуке Комисије може се изјавити жалба Градском већу града 
Краљева у року од осам дана од дана објављивања одлуке Комисије.  
 Приликом одлучивања по жалби у гласању не учествује члан Градског 
већа који је члан Комисије. 
 

Члан 11. 
 
 Новчана помоћ се исплаћује преко пословне банке једнократно. 
  
 

Члан 12. 
 
 Новчана помоћ се додељује без обавезе враћања. 
 
 

  Члан 13. 
 
 О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева. 
 

  Члан 14. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
    
 
Скупштина града Краљева                                           
Број: 011-22/2017-I                                                                    
Дана: 8. фебруара 2017. године                                                       
 
 
                                                                                        Председник 
                                                                            Скупштине града Краљева 
 
 
                                                            Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 


