
           
 

 На основу члана 63. тачка 18. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), и члана 39. став 1. Пословника о 
раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/19-
пречишћен текст), по разматрању предлога члана Градског већа града Краљева 
Милоша Угреновића за допуну предложеног дневног реда Педесет девете 
седнице Градског већа града Краљева,  
           Градско веће града Краљева, на Педесет деветој (ванредној) седници 
одржаној дана 28.децембра 2021. године, донело је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 

I 

            Одобрава се исплата солидарне помоћи за побољшање здравственог, 
материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у Градској 
управи града Краљева (службенике и  намештенике), и запосленог у Градском 
правобранилаштву града Краљева, у износу од 50% просечне плате код 
послодавца исплаћене за месец октобар 2021.године. 
 
 

 II 
 

Солидарна помоћ из става I решења исплатиће се на следећи начин: 
-запосленом чији је износ нето плате, исплаћене за месец октобар 

2021.године, до 50.000,00 динара, у пуном износу утврђене солидарне помоћи из 
става I решења; 
-запосленом чији је износ нето плате, исплаћене за месец октобар 2021.године, од 
50.000,01 до 80.000,00 динара, умањено за 10% од пуног износа утврђене 
солидарне помоћи из става I решења и 
-запосленом чији је износ нето плате, исплаћене за месец октобар 2021.године, 
већи од 80.000,01 динара,  умањено за 20% од пуног износа утврђене солидарне 
помоћи из става I решења. 
 
 

                                                                    III 

             Исплата солидарне помоћи из става I овог решења неће се вршити за 
функционере-изабрана, именована и постављена лица на сталном раду у 
органима и службама града Краљева. 

 

IV 

 Обавезује се Одељење за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева да спроведе потребну процедуру за обезбеђивање средстава за ову 
намену.  

 



V 

 Обавезују се начелник Градске управе града Краљева, Градски 
правобранилац града Краљева, Oдељење за општу управу и Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева да на основу важећих 
података и службених евиденција предузму активности из своје надлежности ради 
спровођења овог решења. 

VI 

 Решење доставити: начелнику  Градске управе града Краљева, Градском 
правобраниоцу града Краљева, Oдељењу за општу управу Градске управе града 
Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и уз 
материјал седнице Градског већа града Краљева. 

 

 

 

Градско веће града Краљева                            Председник Градског већа 
Број:011-416/2021-I                                               Градоначелник града Краљева 
Дана:28.12.2021.године                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог                                                                       


