
        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 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 26.марта 2021. године,
донела је 

ОДЛУКУ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЛИЦА
ПРЕМИНУЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

Члан 1.

    Овом одлуком утврђују се услови, начин и поступак за остваривање права на
накнаду дела трошкова сахрањивања лица преминулих услед болести COVID19
изазване вирусом SARS-COV-2, са територије града Краљева.

Члан 2.

    Право на накнаду дела трошкова имају породице чији су чланови преминули
услед  болести COVID19 изазване вирусом SARS-COV-2, односно друга физичка
лица која су о свом трошку сахранила лица преминула услед болести COVID19
изазване  вирусом  SARS–COV-2,  од  дана  проглашења  ванредног  стања  на
територији Републике Србије, од 15. марта 2020. године.

                                                          Члан 3.

   Право из члана 2. ове одлуке остварује се под условима:
- да су преминула лица држављани Републике Србије,

- да су имали пребивалиште на територији Града, односно боравиште ако су
расељена лица са Косова и Метохије,

- да постоји потврда, односно извештај надлежне здравствене установе да је
смрт наступила као последица  болести COVID19 изазване вирусом SARS-
COV-2 и

- да је подносилац захтева о свом трошку сахранио преминуло лице.

                                                               Члан 4.



        Средства за реализацију права из члана 2. ове одлуке обезбеђују се у буџету
града Краљева и износе 20.000,00 динара по преминулом лицу и исплаћују се
једнократно.
                                                             Члан 5.

Захтев за остваривање права утврђеног чланом 2. ове одлуке подноси се
Одељењу  за  друштвене  делатности  Градске  управе  града  Краљева  на
јединственом обрасцу, који се преузима са званичног сајта Града www.kraljevo.rs,
или на шалтеру надлежног Одељења.

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац прилаже:
-потврду,  односно  извештај  надлежне  здравствене  установе  да  је  смрт

наступила као последица  болести COVID19 изазване вирусом SARS-COV-2,
-копију  рачуна  погребних  трошкова  издатих  на  име  подносиоца  захтева,

односно изјаву оверену пред Јавним бележником да је подносилац захтева сносио
трошкове сахрањивања,
            Уверења о држављанству и потврде о пребивалишту, односно о боравишту
за преминулог, прибављају се по службеној дужности.

                                                            Члан 6.

         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. 

                                                                     Члан 7.

  Подносилац захтева за накнаду дела трошкова има право да изјави жалбу на
решење из члана 6. став 1. ове одлуке у року од 8 дана од дана пријема решења.
       Жалба се подноси Градском већу града Краљева преко надлежног Одељења. 

                                                            Члан 8.

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