
     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, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 11. став 4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 113/17, 50/18, 46/21-
одлука УС, 51/21-одлука УС, 53/21-одлука УС, 66/21 и 130/21), члана 26. тачка 9. и 
члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), 
               Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 11. фебруара 2022. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ 

ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 
 

Члан 1. 
 

                У Одлуци о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу („Службени лист града Краљева“, број 5/19) мења се члан 3. алинеја 1. 
тако да  гласи:  
           „да је бар један брачни, односно ванбрачни партнер, држављанин 
Републике Србије“. 
 

Члан 2. 
 

 Мења се члан 3. алинеја 2. тако да  гласи:  
          „да имају пријављено пребивалиште на територији града Краљева, или 
пријављено боравиште, уколико се ради о избеглим или расељеним лицима, као и 
лицима која немају држављанство Републике Србије или се ради о лицима без 
држављанства (апатриди), најмање једну годину пре подношења захтева“. 
 
 

Члан 3. 

            Мења се члан 4. алинеја 1. тако да гласи: 
         „уверење да је бар једно лице држављанин Републике Србије“. 
 
 
 

                                                              Члан 4. 

           Мења се члан 4. алинеја 3. тако да гласи: 
        „уверење о пребивалишту за пар, или о боравишту уколико се ради о 
расељеним или избеглим лицима или брачном, односно ванбрачном партнеру 
које је страни држављанин или је лице без држављанства (апатрид)“. 
 

 

 



Члан 5. 

 У осталом делу текста Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу („Службени лист града Краљева“, број 5/19) остаје на снази. 

 

Члан 6. 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева''. 

 

Скупштина града Краљева 
Број:  011-37/2022-I 
Дана: 11. фебруара 2022. године 

 

 

                                                                                      Председник 
                                                                         Скупштине града Краљева 

                                                              Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


