
            На основу члана 32. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник“, број 129/07, 83-14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/11, 104/16 и 95/18) и члана 26. став 1. тачка 9. и 121. став 2. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 27. децембра 2019. 
године, донела је  
 
 
                                                             ОДЛУКУ 

О ПРАВУ НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
   ПОРОДИЦИ  СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                               Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђују се услови, начин, критеријуми и поступак за 
остваривање права на субвенционирану цену комуналних услуга породици са 
троје и више деце, ради подстицаја рaђaња деце на територији града Краљева, 
уколико ово право не остварују по другом основу. 

 
 

                                                               Члан 2. 
 

Право на субвенционирану цену комуналних услуга има породица са троје и 
више деце док се треће и свако наредно дете налази на редовном школовању, а 
најдуже до навршене 26. године живота, уз кумулативну испуњеност следећих 
критеријума: 
      -     да  су држављани РС, 
       -  да чланови породице имају пријављено пребивалиште, а расељена  и 
избегла лица боравиште на територији града Краљева, и то најмање годину дана 
пре момента подношења захтева за субвенционирану цену комуналних услуга,  
      -   да породица станује на адреси стана, односно куће за коју непокретност 
тражи умањење обавеза плаћања комуналних услуга, 
    -    да породица непосредно брине о деци, односно да деца нису смештена 
у установу социјалне заштите или да нису на хранитељском смештају, као ни да 
родитељи нису лишени родитељског права, 
     -   да породица уредно измирује обавезе плаћања за извршене комуналне 
услуге. 
                                                              
                                                              Члан 3. 
 

Субвенционирана цена обухвата следеће комуналне услуге (у даљем 
тексту: пружаоци услуга): 

1. сакупљање, одвожење и депоновање отпада, 
2. снабдевање топлотном енергијом. 
 
 
 

                                                            



                                                          Члан 4. 
 

        Износ субвенције у висини од 30% цене услуга остварује породица 
(корисник комуналних услуга). 

Износ субвенције комуналних услуга не садржи обрачунати ПДВ. 
 
       
II  ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАНЕ ЦЕНЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

                                                         Члан 5. 
 

Захтев за остваривање права на субвенционирану цену комуналних услуга 
подноси се на прописаном обрасцу Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева преко писарнице Градске управе града Краљева.  

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се: 
1. очитане личне карте, или копије истих, односно копије легитимација 

избеглих, односно расељених лица свих пунолетних чланова породице, 
 2.  потврда о редовном школовању за децу, 
 3. копија последњег рачуна за комуналне услуге издата од стране 

пружаоца услуга, 
4. потврда од стране пружаоца услуга да корисник комуналних услуга нема 

неизмирених обавеза према пружаоцима услуга из члана 3. ове одлуке.  
    Уверења о држављанству, изводи из матичне књиге рођених за децу, 

уверења о пребивалишту, као и доказ да родитељи непосредно брину о деци 
прибављају се по службеној дужности. 
 
                                                          Члан 6. 
 

      Чињеница да породица живи у објекту за који се тражи умањење обавеза 
плаћања комуналних услуга доказује се рачуном који гласи на корисника услуга, 
односно уговором о закупу или неким другим документом (адреса из личне карте) 
којима се потврђује да се породица налази на адреси за коју се захтева 
признавање права на субвеционирану цену комуналних услуга. 

Корисник комуналних услуга је у обавези да у потпуности измири обавезе 
по рачунима за комуналне услуге из члана 3. ове одлуке, закључно за месец који 
претходи месецу подношења захтева за остваривање права на субвенционирану 
цену комуналних услуга. 
 
                                                      
III НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ   
       ЦЕНУ 
                                                 
                                                          Члан 7. 
 
          По утврђивању испуњености услова из члана 5. и 6. ове одлуке надлежно 
одељење доноси кориснику комуналних услуга решење о праву на 
субвенционирану цену комуналних услуга и саставља списак корисника 
субвенциониране цене комуналних услуга, и заједно са донетим решењима 
доставља пружаоцима услуга.  



 
Решење се издаје са роком важења од једне године. 
Нови захтев се може поднети најраније 30 дана пре истека рока важења 

решења. 
 
                                                             Члан 8. 

 
На основу списка из члана 7. став 1. овог члана и достављених решења, 

пружаоци услуга врше обрачун који са захтевом за дознаку средстава и 
фотокопијама рачуна корисника услуга до 20-тог у месецу за претходни месец, 
достављају надлежном одељењу Градске управе града Краљева. 

На основу налога надлежног одељења  и достављене документације из 
става 1. овог члана врши се плаћање из средстава буџета града Краљева  
пружаоцима услуга у року од 15 дана. 

   
                                                           Члан 9. 
 

 Корисник права на субвенцију има право да изјави жалбу на решење из 
члана 7. став 1. ове одлуке у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 Жалба се подноси Градском већу града Краљева преко надлежног 
одељења. 

 
                                                         Члан 10. 
   
       Корисник права на субвенцију је у обавези да надлежном одељењу пријави 

сваку промену која је од утицаја на остваривање и престанак права из ове одлуке, 
у року од 15 дана од дана настанка промене. 
       Уколико се утврди да је дошло до злоупотребе права, корисник ће бити у 

обавези да врати неосновано исплаћена средства по основу субвенционираних 
услуга у буџет града Краљева. 
 
                                                        Члан 11. 
 

Средства за реализовање субвенциониране цене по овој одлуци обезбеђују 
се  у буџету града Краљева. 
 
                                                     Члан 12. 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године. 
        
 

Скупштина града Краљева 

Број:011-353/2019-I                                                                Председник 

Дана: 27. децембра 2019. године                             Скупштине града Краљева 

 

                                                        Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 


