
На основу  члана  32.  тачка  6)  а  у  вези  са  чланом  66.  став  3.  Закона  о
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-
др. закон и 47/18) и члана 26. тачка 9), члана 4. а у вези са чланом 8. Закона о
контроли државне помоћи („Службени гласник РС", број 73/19) и члана 121. став 2.
Статута  града Краљева („Службени лист града Краљева",  број  6/19-пречишћен
текст), 

Скупштина  града Краљева, на седници одржаној дана 29. децембра 2020.
године, донела је

ОДЛУКУ
 О СУБВЕНЦИОНИРАЊУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА

КРАЉЕВА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овом одлуком  уређују се услови, начин и поступак остваривања права на
субвенционирану  цену  исхране,  као  и  цену  одржавања  хигијене  смештајног
простора  деце  предшколског  узраста  запослених  у  за  то  наменски  уређеном
простору код привредних субјеката са седиштем на територији града Краљева.

 Под  привредним  субјектом  подразумева  се  привредно  друштво  и
предузетник.

II УСЛОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 2.

  Права  из  члана  1.  ове  одлуке  имају  привредни  субјекат  или  више
привредних субјеката, удружених с циљем оснивања заједничког објекта у коме ће
боравити деца предшколског узраста под условом:
-  да има седиште на територији града Краљева;
-  да је код једног или више привредних субјеката запослено најмање 250 лица;
-  да  су  обезбеђени  смештајни  и  кадровски  капацитети  за  децу  предшколског
узраста запослених који у свему одговарају условима и стандардима прописаним
за делатност смештаја и исхране деце предшколских установа Републике Србије.

III НАЧИН И ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

Члан 3.

Захтев за остваривање права на субвенционирану цену исхране подноси се
на прописаном обрасцу одељењу Градске управе града Краљева надлежном за
послове привреде преко писарнице.

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се:
1. извод из привредног регистра;



2. доказ о испуњености услова о броју запослених;
3. изјава  послодавца  о  броју  деце  која  користе  услуге  смештаја  и

исхране на месeчном нивоу;
4.       доказ  о  испуњености  услова  у  погледу смештајних  и  кадровских

капацитета  за  децу  предшколског  узраста  запослених  који  у  свему  одговарају
условима  и  стандардима  прописаним  за  делатност  смештаја  и  исхране  деце
предшколских  установа  Републике  Србије-решење  о  верификацији  издато  од
надлежног министарства РС;

5.    доказ о површини и структури простора намењеног за смештај деце
предшколског узраста запослених;
6.     број рачуна за уплату субвенционисаних средстава.  
У  случају  удруживања  више  привредних  субјеката,  захтев  подноси  онај

привредни субјекaт,  коjег  су  остали овластили за  подношење захтева са  свим
доказима који се траже за појединачног привредног субјекта.

Члан 4.

Одељење  Градске  управе  за  послове  привреде  доноси  решење  по
поднетом захтеву у року од 30 дана од дана поднетог захтева.

Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Краљева
у року од 8 дана од дана пријема преко одељења које је донело решење у првом
степену.

                                                              Члан 5.

Градско веће  града  Краљева  одређује  висину субвенциониране  цене
исхране по детету, као и субвенционирану цену одржавања хигијене простора по
квадратном  метру  смештајног  простора,  у  износи  до  највише  80%  од  износа
коштања исте код Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита'' Краљево.

Члан 6.

Привредни субјекат, као корисник субвенције описане у члану 1. ове одлуке
у обавези је до 15. у месецу за претходни месец, Одељењу надлежном за послове
привреде  достави  доказе  (фактуру,  рачуне  и  сл.)  којим  правда  додељена
субвенционирана средства.

Члан 7.

Привредни субјекат, као корисник субвенције описане у члану 1. ове одлуке
у обавези је да Одељењу надлежном за послове привреде одмах, а најкасније у
року од 8 дана од настанка промене пријави сваку промену која се тиче права на
одобрену субвенцију. 



                                                    Члан 8.

Градска управа града Краљева има право да преко надлежних одељења у
току  примене  ове  Одлуке,  провери  тачност  података  достављених  од  стране
привредног субјекта.

Уколико  се  приликом  вршења  контроле  утврде  неправилности,  односно
нетачно приказане чињенице, које нису уредно пријављене сходно члану 7. ове
Одлуке, привредни субјекат губи право на субвенцију.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Средства за реализовање субвенционисане цене по овој одлуци обезбеђују
се из буџета града Краљева.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“, а примењује се почев од 01.01.2021. године.

Скупштина града Краљева
Број:011-346/2020-I
Дана:29. децембра 2020. године

                                                                                    Председник 
                                                                       Скупштине града Краљева   
                                                                    
                                                              Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја




