
  На основу члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19 - пречишћен текст) и члана 5. став 4. Одлуке о 
новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 43/21), 
 

  Градско веће града Краљева, на Шездесетој (ванредној) седници 
одржаној дана 14. јануара 2022. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ 

ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 
  Утврђује се новчана помоћ породици са троје и више деце са територије 
града Краљева за 2022. годину у износу од 10.000,00 динара. 

II 
  Средства потребна за исплату новчане помоћи обезбеђена су Одлуком о 
буџету града Краљева за 20221. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21). 

III 
  О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева. 

IV 
   Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 

 
Образложење 

  Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 5. став 4. 
Одлуке о новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 43/21), којом се утврђују 
услови, начин, критеријуми и поступак за остваривање права на наведену помоћ, 
ради подстицаја рађања на територији града Краљева. Право на новчану помоћ имају 
све породице са троје и више деце све док се бар једно дете налази на редовном 
школовању, а најдуже до навршене 26. године живота, под условом да је подносилац 
захтева држављанин РС, да подносилац захтева и чланови породице о којима 
непосредно брине имају пријављено пребивалиште, односно боравиште за исељена 
и избегла лица на територији града Краљева и да породица непосредно брине о 
својој деци, као и да родитељи нису лишени родитељског права. 

  Висину износа новчане помоћи утврђује  Градско веће града Краљева 
сваке године за календарску годину, у складу са Одлуком, а средства за реализовање 
овог права обезбеђују се у буџету града Краљева за 2022. годину у складу са 
Одлуком о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, 
број 43/21), како је наведено у диспозитиву овог решења. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-7/2022-I 
Датум: 14. 01. 2022. године 
                                 Председник Градског већа  
                                                                                 градоначелник града Краљева 

               др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


