
          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, 101/16-
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) и члана 121. став 2. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен 
текст), 
             Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 8. јула 2022. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 

 
Члан 1. 

 

           Овом одлуком утврђује се право на новчану помоћ незапосленим 
породиљама на територији градa Краљева, услови и начин остваривања права, 
начин обезбеђивања средстава и друга питања од значаја за остваривање овог 
права, у циљу повећања наталитета. 
 
                                                               Члан 2.  
 

          Право на новчану помоћ остварује незапослена мајка за свако дете рођено у 
току једног порођаја, без обзира на број претходно рођене деце, која има 
пребивалиште или боравиште за интерно расељена лица са територије Косова и 
Метохије на територији града Краљева дуже од једне године пре рођења детета и 
која непосредно брине о детету/деци за које је поднела захтев, чија деца 
претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску, старатељску породицу, или дата на усвајање и која није лишена 
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења. 
           Уколико мајка нема пребивалиште или боравиште за интерно расељена 
лица са територије Косова и Метохије на територији Града дуже од једне године 
пре рођења детета, или уколико је мајка након рођења детета пријавила 
пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица са територије 
Косова и Метохије на територији града Краљева, она може остварити право из 
става 1. овог члана ако отац детета има пребивалиште или боравиште за интерно 
расељена лица са територије Косова и Метохије на територији Града дуже од 
једне године пре рођења детета. 
          Мајка која је након рођења детета пријавила пребивалиште, односно  
боравиште за интерно расељена лица са територије Косова и Метохије на 
територији града Краљева, не може остварити ово право ако је исто или слично 
право остварила у месту претходног пребивалишта, односно боравишта. 
          Дете за које се подноси захтев мора да има пребивалиште, односно 
боравиште за расељена лица са територије Косова и Метохије на територији 
Града.    
          Право из члана 2. став 1. ове одлуке може да оствари мајка страна 
држављанка која има привремено боравиште или статус стално настањеног 



странца на територији града Краљева, под условом да је дете рођено на 
територији Републике Србије и има пребивалиште, односно боравиште у граду 
Краљеву.  
          Ово право може да оствари и незапослени отац детета уколико мајка није 
жива, ако је напустила дете, или је из објективних разлога спречена да 
непосредно брине о детету. 
          

Члан 3. 
 

        Право на новчану помоћ незапосленим породиљама остварује мајка, која је у 
моменту рођења детета незапослена, на основу захтева и прибављања следећих 
доказа: 
1. доказ о пребивалишту или боравишту мајке и детета, 
2. доказ о броју живорођене деце мајке, 
3. доказ о незапослености мајке,  
4. уверење Центра за социјални рад да мајка непосредно брине о детету/деци 
за које је поднела захтев, као и да њена деца претходног реда рођења нису 
смештена у установу социјалне заштите, старатељску, или хранитељску 
породицу, или дата на усвајање и да није лишена родитељског права у односу на 
децу претходног реда рођења, 
5. фотокопија текућег рачуна мајке. 
 
                                                                 Члан 4. 
 

  Уколико право на новчану помоћ остварује незапослени отац, уз захтев 
прибављају се докази из члана 3. одлуке који се односе на оца детета, као и 
одговарајући следећи доказ: 
1. доказ о смрти мајке детета, 
2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, 
3. одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права, 
4. извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, 
или решења надлежног суда којим је лишена пословне способности, 
5. потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора 
за мајку. 
 

                                                                  Члан 5. 
 

Захтев за остваривање права подноси се најкасније до навршене прве 
године живота детета. 
            Захтев за новчану помоћ не може се поднети за дете које у моменту 
подношења захтева није живо. 
 

     Члан 6. 
 

            Право на новчану помоћ утврђује се у износу од 10.000,00 динара нето на 
месечном нивоу, од момента рођења детета до навршене прве године живота 
детета. 



            Градско веће града Краљева може вршити корекцију новчаног износа из 
става 1. овог члана сходно средствима у буџету Града. 
            Средства за реализовање овог права обезбеђују се у буџету града 
Краљева. 

Члан 7. 
 

           Ако у току коришћења права на новчану помоћ наступе промене (нпр. 
пресељење, заснивање радног односа и слично), прималац новчане помоћи је у 
обавези да насталу промену пријави одмах, а најкасније у року од осам дана како 
би се извршила обустава исплате новчане помоћи.  
           Неосновано исплаћен износ новчане помоћи прималац је у обавези да 
врати у буџет Града. 
           Корисник права из ове одлуке који је на основу неистинитих или нетачних 
података, остварио право и примио новчану помоћ дужан је да надокнади штету, у 
складу са законом. 
 

Члан 8. 
 

            О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и 
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева. 
                                                    
                                                                Члан 9. 
 

           Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о новчаној 
помоћи незапосленим породиљама („Службени лист града Краљева“, број 15/20 и 
37/21). 
 

Члан 10. 
 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-224/2022-I 
Дана: 8. јула 2022. године 
                                                                                     Председник 
                                                                          Скупштине града Краљева 
                                                                 Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 


