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На основу члана 9. став 4. Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (''Службени гласник РС'', бр.
36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04 и
115/05), члана 13 и члана 14. Одлуке о
социјалној заштити и социјалној сигурности
грађана у граду Зрењанину (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 6/2009) и на основу члана
108. став 2. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
Градоначелник
града
Зрењанина
дана
29.06.2009. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ И
УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И ПОСТУПКА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ
НАРОДНЕ КУХИЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин рада
народне кухиње и утврђују се услови и поступак
за остваривање права на коришћење услуге
народне кухиње на територији града Зрењанина,
Члан 2.
Народна кухиња се формира у циљу
социјалне заштите и социјалне сигурности
најугроженијих грађана града Зрењанина који се
налазе на евиденцији Центра за социјални рад
града Зрењанина.
Члан 3.
Право на коришћење услуга народне
кухиње имају лица која се налазе на евиденцији
Центра за социјални рад града Зрењанина из
категорије:
самохрана старачка домаћинства без прихода;
лица неспособна за рад;
породица где су оба родитеља остала без
запослења и извора прихода;

29. ЈУН 2009.

БРОЈ: 8

душевно оболела лица и лица ометена у
психофизичком развоју;
друга лица за које стручна служба Центра за
социјални рад оцени да спадају у категорију
социјално најугоженијих грађана града
Зрењнина.
Члан 4.
Право на коришћење услуга народне
кухиње из члана 3. овог правилника имају
појединци, односно породице под условом да:
1. немају приходе, или имају приходе мање од
износа нивоа социјалне сигурности за
појединца, односно породицу у предходном
месецу у ком се ради преиспитивање права на
услуге народне кухиње или ако је корисник
најниже пензије;
2. ако осим стамбеног простора који одговара
потребама појединца, односно породице и
окућнице
од
0.5
ха,
нема
других
непокретности;
3. појединац или члан породице не поседује
покретну имовину чијим коришћењем или
отуђењем, без угрожавања основних животних
потреба, може обезбедити средства у износу
већем од износа утврђеном у ставу 1 овог
члана.
Члан 5.
Право на услуге народне кухиње не може
остварити појединац или члан породице:
који је закључио уговор о доживотном
издржавању;
који је способан за рад, а одбио је понуђено
запослење, радно ангажовање на привременим,
повременим и сезонским пословима;
коме је радни однос престао његовом вољом,
његовом сагласношћу или кривицом, с тим да
од престанка радног односа није протекло две
године, или да по престанку радног односа
није наступила неспособност за рад.
Члан 6.
Породицом се у смислу остваривања права
на услуге народне кухиње сматрају брачни и
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ванбрчни другови, деца (брачна, ванбрачна,
усвојена и узета на издржавање) и сродници у
побочној линији до другог степена под условом
да живе у заједничком домаћинству.
Члан 7.
Неспособни за рад у погледу остваривања
права на услугу народне кухиње су:
жене старије од 60 година и мушкарци старији
од 65 година живота;
деца до навршене 15 године живота и деца која
су на редовном школовању у средњој школи
до краја рока прописаног за то школовање;
лице потпуно неспособно за рад, према
прописима о пензијском и инвалидском
осигурању.
Потпуна неспособност за рад се доказује
налазом и мишљењем вештака, комисије
пензијског и инвалидског осигурања или
решењем донетим у поступку признавања права
из пензијског и социјалног осигурања.
Члан 8.
О остваривању права на услуге народне
кухиње у првостепеном поступку одлучује
решењем Центар за социјални рад по службеној
дужности са листе евидентираних лица Центра
за социјални рад или по основу захтева странке.
Члан 9.
Центар за социјални рад ће решавајући у
првом степену примењивати одредбе Закона о
општем управном поступку, Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана и одредбе овог правилника, користећи
методе стручног рада и тумачења наведених
прописа.
Решење о признању права на коришћење
услуге народне кухиње се утврђује на временски
период до годину дана.
Члан 10.
Центар за социјални рад града Зрењанина ће
корисницима којима је решењем признато право
на коришћење услуга народне кухиње, поред
решења издавати и потврду о стеченом праву, на
основу које ће се корисник у градској
Организацији Црвеног крста идентификовати
као корисник услуге народне кухиње.
Градска Организација Црвеног крста
Зрењанин ће током трајања права на услуге
народне кухиње, пратити реализацију и
указиваће Центру за социјални рад на
евентуалне промене чињеничног стања.
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Члан 11.

Против решења Центра за социјални рад
града Зрењанина о признавању права на
коришћење услуга народне кухиње може се
изјавити жалба Градској управи града
Зрењанина-Оделењу за друштвене делатности у
року од 15 дана од дана уручења решења.
Члан 12.
Оброци који ће се делити корисницима
услуге народне кухиње се састоје из топлих
оброка и ланч пакета или само из ланч пакета у
количини предвиђеној за цео месец за кориснике
којима због удаљености или других разлога није
могуће свакодневно достављање топлих оброка
Расподелу и дистрибуцију топлих оброка и
ланч пакета вршиће градска организација
Црвеног крста Зрењанин на основу кућног реда
народне кухиње у дистрибуивним центрима који
су оформљени за ту намену.
Члан 13.
Припрема топлих оброка и ланч пакета ће
бити поверена оном ко да најбољу понуду по
расписаном јавном позиву за достављање понуда
за јавну набавку велике вредности.
Поступак
припреме
конкурсне
документације, распис за доставу понуда и
одабир најповоњније понуде вршиће Служба за
јавне набавке града Зрењанина, а на основу
Закона о јавним набавкама.
Топли оброци и ланч пакети морају да
испуњавају критеријуме квалитета које је
прописала Међународна организација Црвеног
крста.
Члан 14.
Појединац или породица којима се решењем
призна право на коришћење услуга народне
кухиње дужни су:
1. да у случају промене имовног и економског
стања или запослења, обавесте надлежну
службу Центра за социјални рад града
Зрењанина у року од 15 дана, од дана када је
промена наступила;
2. да у случају да нису у могућности да преузму
оброк за одређене дане или ће променити
место боравка о томе обавесте дистрибутере;
организације Црвеног крста Зрењанин на
дистрибутивном пункту на ком преузимају
оброк или да унапред обавесте дистрибутере
Црвеног крста или надлежну службу Центра за
социјални рад у случају да примају ланч
пакете на месечном нивоу;
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3. да се придржавају кућног реда рада народне
кухиње и
4. да се легитимишу приликом преузимања
оброка.
Члан 15.
У случају да појединац грубо прекрши
правила прописана чланом 14. овог Правилника
или злоупотреби признато му право на
коришћење услуге народне кухиње (ненаменско
коришћење или продаја оброка или ланч пакета,
уступање признатог права трећем лицу,
нередовно преузимање оброка...) надлежна
служба Центра за социјални рад града
Зрењанина му решењем може одузети признато
право и решењем исто право доделити другом
појединцу са листе чекања.
Члан 16.
Средства за финансирање рада народне
кухиње се обезбеђују из Буџета града Зрењанина
као основног начина финансирања рада народне
кухиње као и из дугих алтернативних извора (
донације, поклони ...).
Број оброка и временски период у којима
ће се делити ће се одређивати за сваку буџетску
годину у зависности од расположивих средстава,
а најкраће за шест зимских месеци.
Члан 17.
Односи између Центра за социјални рад
града Зрењанина, Организације Црвеног крста
Зрењанин и града Зрењанина у погледу
међусобних права, обавеза
и финансирања
регулисаће се посебним уговорима.
Уговоре из претходног става закључиће
Градоначелник града Зрењанина.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 110-9/09-II-10-01
Дана: 29.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов
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На основу чл. 45 и 108. став 2. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
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Зрењанина'', бр. 21/08), Градоначелник града
Зрењанина, дана 29.06. 2009. године, донео је
НАРЕДБУ
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗА
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА
НЕУСКЛАЂЕНОСТИ ПРИХОДА И
ОБАВЕЗА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
У 2009. ГОДИНИ
I Овом Наредбом налажу се мере за
превазилажење
проблема
неусклађености
прихода и обавеза буџета града Зрењанина у
2009. години, а које су засноване на принципима
економске стабилизације које је утврдила Влада
Републике Србије.
II
Наложеним мерама треба остварити
јединство, солидарност и континуитет.
III Налажу се следеће мере:
1. Повећати приход буџета града Зрењанина
по основу пореза на имовину, локалних
комуналних такси, накнаде за коришћење
градског грађевинског земљишта, накнаде за
уређење грађевинског земљишта, накнаде за
заштиту животне средине и осталих локалних
јавних прихода кроз повећање процента наплате;
2. Преиспитати све одлуке донете од стране
Скупштине општине Зрењанин или Скупштине
града Зрењанина везане за локалне јавне
приходе у смислу повећања ефеката примене;
3. Повећати сопствене приходе од обављања
делатности буџетских корисника уз обавезу
месечног извештавања о њиховој наплати од
стране Одељења за послове финансија и
рачуноводства;
4.Обезбедити
могућност
коришћења
сопствених прихода буџетских корисника
искључиво за намене измирења функционалних
обавеза уз обавезу месечног извештавања о томе
од стране Одељења за послове финансија и
рачуноводства;
5. Повећати наплату прихода по основу
пружања услуга јавних предузећа;
6. Преиспитати цене услуга јавних предузећа
најкасније до краја јуна 2009. године;
7.Преиспитати
цене
целодневног
и
полудневног боравка деце у Предшколској
установи и регресирање те цене од стране буџета
града Зрењанина;
8. Обезбедити преузимање наплате накаде за
коришћење грађевинског земљишта и накнаде за
заштиту животне средине од 1. јула 2009. године
од стране Службе за пореску управу града
Зрењанина;
9. Обезбедити уплату свих локалних јавних
прихода које су до сада наплаћивала јавна
предузећа на уплатне рачуне града Зрењанина –

29. јун 2009. год.

Број 8

Службени лист града Зрењанина

Приход од закупа непокретности
(закуп
пословног простора и дневни закуп тезги );
10. Ограничити запошљавање код свих
буџетских
корисника
без
сагласности
Градоначелника града Зрењанина;
11. Утврдити Предлог мера за ограничење
потрошње по основу исплата за зараде до краја
јуна 2009. године од стране Одељења за послове
финансија и рачуноводства;
12. Раскинути радне односе на одређено
време као и радне односе на основу
привремених и повремених послова до краја јуна
2009. године код свих корисника буџетских
средстава;
13. Ревидирати програме рада за 2009.
годину свих јавних преузећа и установа у смислу
смањивања обима програмских активности до
50% до краја јуна;
14. Обезбедити да се одлуке о спровођењу
поступка за доделу средстава у складу са
проприсима који регулишу јавне набавке код
свих корисника буџетских средстава не доносе
без
сагласности
Градоначелника
града
Зрењанина или лица које он за то овласти;
15. Социјална давања запосленима свести на
најнеопходније видове код свих корисника
буџетских средстава;
16.
Накнаду
трошкова
превоза
у
приградском
и
међумесном
саобраћају
исплаћивати запосленима у висини месечне
карте;
17. Умањити трошкове репрезентације код
свих корисника буџета за 50% у односу на
извршење у претходној години;
18. Трошкове службених путовања у
иностранство свести на 70% извршења истих у
претходној
години
уз
сагласност
Градоначелника;
19. Накнаде одборницима, председницима и
секретарима одборничких група смањити
линеарно за 10%;
20. Накнаде члановима органа управљања и
надзора јавних предузећа и установа чији је
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оснивач Скупштина града Зрењанина смањити
за 10%;
21. Средства текуће буџетске резерве
користити само за намене које нису предвиђене
Одлуком о буџету за 2009. годину или су
предвиђене у недовољном обиму и притом
имати крајње рестриктиван приступ трошењу.
IV Обавезује се Одељење за послове
финансија и рачуноводства да сваких 15 дана
обавештава буџетске кориснике о додељеним
квотама.
V Обавезује се Одељење за послове
финансија и рачуноводства да након доношења
Мeморандума о буџету и економској и
финансијској политици за 2009. годину са
пројекцијама за 2010. и 2011. годину сачини
предлог измена и допуна буџета града
Зрењанина за 2009. годину.
VI Јавна, јавно-комунална предузећа и
установе који су корисници буџетских средстава
дужна су да спроводе наложене мере, а
директори су непосредно одговорни.
У случају непоступања по наложеним
мерама биће обустављен трансфер средстава из
буџета града Зрењанина.
VII Задужује се Одељење за послове
финансија и рачуноводства да месечно сачињава
извештаје о реализацији наложених мера и о
ефектима њиховог спровођења и доставља их
Градоначелнику.
VIII Ову Наредбу објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-3-325/09-II-10-01
Дана: 29.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов
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