
Краљево сваке године све богатије – пораст броја новорођених беба 
 

Град Краљево се, у последње три године, може похвалити повећањем броја 
новорођенчади. У Породилишту Опште болнице „Студеница“, 2018. године, рођено 

је 1.190 беба, током 2019. Краљево је постало богатије за 1.210 малених суграђана, 
а у прошлој години на свет је дошло 1.293 Краљевчана.  

Град Краљево, у циљу повећања наталитета, настоји да помогне и 
породицама са децом и онима које желе а не могу да добију потомке.  

Међу бројним градовима и општинама који су се прикључили Покрету за 
децу „Три плус“, како би обезбедили финансијске олакшице при куповини робе и 
коришћењу услуга породицама са троје и више деце, налази се и наш град.  

У циљу подстицања рађања деце на својој територији, град Краљево 

субвенционише плаћање услуга ЈКП „Чистоћа“ и ЈЕП „Топлана“ са 30 одсто, али ће 
онима који то право не могу да остваре, након што Градско веће донесе одлуку на 
првој наредној седници, са 10.000 динара, једнократно помоћи породицама са троје 
и више деце. Град једнократно помаже и незапосленим родитељима, старатељима 
или усвојиоцима са пребивалиштем или боравиштем на својој територији, са двоје 
и више деце од седам до 15 година, која иду у основну школу. 
 Право на новчану помоћ могу да остваре и незапослене породиље, као и 
мајке за прворођено дете.   

Како би Краљево сваке године имало још више нових малих становника, 

Град помаже и породицама које желе да се остваре као родитељи издвајајући 
материјална средства за вантелесну оплодњу - по породици, у току једне године, до 
300.000 динара.  

Краљево се против беле куге бори и најновијим одлукама с краја прошле 
године омогућавајући својим суграђанима да децу упишу и у приватне 
предшколске установе које имају решење о верификацији надлежног министарства, 
али и субвенционирањем привредних субјеката на територији града који желе да 
отворе вртиће за децу својих запослених.  

Деведесет пет дечака и девојчица, колико је током јануара ове године рођено 
у краљевачком Породилишту, улива наду да ће се овај тренд повећања броја 
новорођених Краљевчана наставити. Како би помогао својим суграђанима да се 
остваре као родитељи, али и да проширују своје породице, Град ће наставити да 
изналази нове начине да свака наредна година буде све богатија бебама.   
 


