
        
          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 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС'', број 113/17 и 50/18), члана 26. став 1. тачка 9. и члана 
121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-
пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 21. и  22. маја 2020. 
године, донела је  
 
                                                            ОДЛУКУ 

О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ  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 новчану помоћ породици са троје и више деце, ради 
подстицаја рађања деце на територији града Краљева. 

 

                                                              Члан 2. 
 

Право на новчану помоћ 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 подносилац захтева и чланови породице о којима непосредно брине имају 
пријављено пребивалиште, а расељена и избегла лица боравиште на територији 
града Краљева, и то најмање годину дана пре момента подношења захтева за 
новчану помоћ,  
      - 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. 
 
                                                             Члан 3. 
 

      Ово право могу остварити породице са троје и више деце уколико не користе 
право на субвенционирану цену комуналних услуга. 
     
                                                              
   II  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ  

 
                                                            Члан 4. 
 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ подноси се једном годишње 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. 
       Уверења о држављанству, изводи из матичне књиге рођених за децу, уверења 
о пребивалишту, односно о боравишту, као и доказ да родитељи непосредно 
брину о деци прибављају се по службеној дужности. 
 
                                                        Члан 5. 
 

         Испуњеност услова из члана 2. и 3. ове одлуке утврђује се даном 
подношења захтева. 
         По утврђивању испуњености услова надлежно одељење у року од 15 дана 
од дана подношења захтева доноси решење о праву на новчану помоћ.  
         Новчана помоћ исплаћује се у року од 30 дана од дана правноснажности  
решења.  
         Висину износа новчане помоћи утврђује посебним решењем Градско веће 
града Краљева за сваку календарску годину, сходно средствима у буџету Града. 
 
                                                         Члан 6. 

 

  Корисник права на новчану помоћ има право да изјави жалбу на решење из 
члана 5. став 2. ове одлуке у року од 15 дана од дана пријема решења. 
        Жалба се подноси Градском већу града Краљева преко надлежног одељења. 

 
                                                         Члан 7. 
 

       Корисник права на новчану помоћ 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 новчане помоћи.  
 
                                                         Члан  8. 
 

Средства за реализовање овог права обезбеђују се  у буџету Града Краљева. 
 
                                                         Члан  9. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године. 
        
 
Скупштина града Краљева 

Број:011-96/2020-I                                                                         

Дана: 22. маја  2020. године                                       

 

                                                                 Председник 

                                                                    Скупштине града Краљева                                                                                                 

 

                                                            Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја 
 


