На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.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, 46/21oдлука УС, 51/21-одлука УС, 53/21-одлука УС и 66/21), члана 26. став 1. 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 24. децембра 2021.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ ЦЕНУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
У Одлуци о праву на субвенционирану цену комуналних услуга породици са
троје и више деце са територије града Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 36/19) у члану 2. став 1. бришу се речи:„ треће и свако наредно дете“ и додају
се речи: „бар једно дете.“
У истом члану брише се алинеја 1 и додаје се:„да је подносилац захтева
држављанин РС“.
У истом члану додају се став 2. и став 3. који гласе:
„Ово право под истим условима из става 1. овог члана има и породица са
троје и више деце која календарски још нису стасала за полазак у школу.
Сродничка породица која брине о троје и више деце чији родитељи не врше
родитељско право и за коју је регулисан сроднички породични смештај и
старатељска заштита, такође има ово право.“
Члан 2.
Иза члана 2. додаје се члан 2а који гласи:
„Ово право могу остварити породице са троје и више деце уколико не
користе право на новчану помоћ породицама са троје и више деце“.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева''.
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