
На основу члана 20. тачка 17, члана 24. став 1, члана 32. тачка 6, а у вези 
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07 и 83/14-др. закон), члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци 
породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05, 107/09 и 104/14 - 
УС) и члана 26. тачка 9. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“,  број 15/13-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној данa 30.септембра и 
3.октобра 2016. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О  ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ  

 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком утврђује се право на једнократну новчану накнаду мајкама 
прворођеног детета, са пребивалиштем на територији града Краљева. 
 Када приликом првог порођаја мајка роди двоје или више деце остварује 
право на једнократну новчану накнаду за свако дете. 
 

Члан 2. 
 

Право на једнократну новчану накнаду може остварити мајка која 
непосредно брине о детету за које је поднела захтев и која није лишена 
родитељског права у складу са законом. 

 

Члан 3. 
 

Право на једнократну новчану накнаду може изузетно остварити и отац 
детета, са пребивалиштем на територији града Краљева уколико мајка детета 
није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена да 
непосредно брине о детету, уз прибављање одговарајућих доказа о разлозима 
спречености. 

 
Члан 4. 

 
 Захтев за остваривање права на једнократну новчану накнаду, са 
потребном документацијом, подноси се на прописаном обрасцу надлежном 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева у року од 
дванаест месеци од дана рођења детета. 
 
 

Члан 5. 
 

Право на новчану накнаду утврђује се у висини од 13.000,00 динара. 
Овлашћује се Градско веће града Краљева да може вршити корекцију 

новчаног износа из става 1. у циљу остваривања права на једнократну новчану 
накнаду за прворођено дете, у складу са финансијским могућностима града 
Краљева. 



Члан 6. 
 

Новчана накнада се исплаћује једнократно из буџета града Краљева, на 
основу правноснажног решења Одељења за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева. 

 
 

Члан 7. 
 
            Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на 
једнократну новчану накнаду за прворођено дете („Службени лист града 
Краљева“, број 12/09). 

 
 

Члан 8. 
 

             О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева, Одељење за заједничке послове 
Градске управе града Краљева и Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева.  

 
 

Члан 9. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 
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