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На основу члана 11., 34-37. Закона о 

финансијској подршци породици са децом ( 

''Службени гласник РС'', бр. 113/17 и 50/18), 

члана 189. став 1. тачка 1. Закона о основама 

система  образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 

10/2019) ) и чл. 51. и 128. став 2. Статута града 

Зрењанина Градоначелник града Зрењанина 

дана 21. маја 2019. године донео је 
 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 

РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА И 

УЖИНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о начину регресирања 

трошкова боравка и ужине у Предшколској 

установи и основној школи (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 22/15), код Скале 

регресирања трошкова боравка, ужине и других 

видова заштите деце у Предшколској установи 

и основним школама, у Табеларном прегледу, 

код I Боравак и ужина у Предшколском 

образовању и припремно предшколском 

програму,  после редног броја 7, додају се нови 

редни бројеви 8,9,10,11 који гласе: 

 
''  

Ред. 

број 

ОСНОВ РЕГРЕСИРАЊА % регресирања 

 I БОРАВАК И УЖИНА У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ 

Град Корисник 

8. Деца којој су Мишљењем ИРК Зрењанин дата права на бесплатан 

боравак, исхрану и смештај (уколико трошкове не сноси Република) 

100 - 

9. Деца незапослених расељених лица из АП Косово и Метохија 100 - 

10. Ако приход по члану домаћинства износи до 26%  исплаћене 

просечне зараде по запосленом у граду Зрењанину 

100 - 

11. Сви корисници који нису обухваћени скалом регресирања од тачке 1. 

до тачке 10. а остварују приход по члану домаћинства преко 26%  

просечне  зараде по запосленом у граду Зрењанину 

80 20 

   
Досадашњи редни број 13. постаје редни број 12.'' 

 

Члан 2. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања на огласној табли Градске 

управе. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                              

Број: 110-3/19-II                                                                       

Дана: 21. маја 2019. године                                                                                                  

З Р Е Њ А Н И Н                                                       

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 281. ст. 1, 3, 4. и 6. и 

члана 282. Закона о енергетици (''Службени 

гласник РС'', бр. 145/14 и 95/18 – др.закон), 

члана 32. а сходно члану 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 

и 47/18), члана 36. тачка 87. и члана 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19), Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној дана 

29.08.2019. године, донела је следећу   
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О Д Л У К У 

О НАЧИНУ НАМИРЕЊА ДУГА ЈКП 

''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН  

ПРЕМА ЈП ''СРБИЈАГАС'' НОВИ САД 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком ближе се уређује начин 

намирења дуга који ЈКП ''Градска топлана'' 

Зрењанин има према ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови 

Сад. 

 Циљ доношења ове одлуке је стварање 

услова за несметано пословање ЈКП ''Градска 

топлана'' Зрењанин, као и довођење 

дистрибутивног система природног гаса са 

територије града Зрењанина у функционално и 

безбедно стање, те обезбеђење дуготрајног, 

стабилног и уредног задовољавања потреба 

потрошача. 

Члан 2. 
 

 Град Зрењанин као оснивач ЈКП 

''Градска топлана'' Зрењанин, прихвата да 

измири обавезе које ЈКП ''Градска топлана'' 

Зрењанин има према ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови 

Сад у износу од 599.641.467,00 динара, и то 

тако што ће у замену за наведени дуг, извршити 

пренос својине дистрибутивног система 

природног гаса на територији града Зрењанина 

у својину ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, чији је 

оснивач Влада Републике Србије. 
 

Члан 3. 
 

 Дистрибутивни систем природног гаса 

на територији града Зрењанина из члана 2. ове 

одлуке обухвата објекте и прикључке одређене 

употребним дозволама даље како следи: 

- у МЗ Елемир, употребна дозвола број III-

351-295/87 од 30.12.1987. године; 

- у МЗ Клек, употребна дозвола број III-351-

296/87 од 05.01.1988. године; 

- у МЗ Меленци, употребна дозвола број 351-

249/88 од 24.10.1988. године; 

- у МЗ Меленци 2, употребна дозвола број 

351-226/87 од 29.11.1987. године; 

- у МЗ Ечка, употребна дозвола број III-351-

299/88 од 02.12.1988. године; 

- у МЗ Банатски Деспотовац, употребна 

дозвола број 351-25/89 од 17.02.1989. 

године; 

- у МЗ Ботош, употребна дозвола број III-

351-329/88 од 19.01.1989. године; 

- у МЗ Лукићево, употребна дозвола број 

351-246/88 од 25.10.1988. године; 

- у МЗ Лазарево, употребна дозвола број III-

351-103/88 од 24.05.1988. године; 

- у МЗ Михајлово, употребна дозвола број 

III-351-68/92 од 18.04.1992. године; 

- у МЗ Арадац, употребна дозвола број III-

351-371/91 од 08.01.1992. године; 

- у МЗ Златица, употребна дозвола број 351-

79/85 од 27.02.1985. године; 

- у МЗ 2. октобар (данашња МЗ ''Доситеј 

Обрадовић''), употребна дозвола број 351-

270/84 од 28.09.1984. године; 

- у МЗ Шумица, употребна дозвола број 351-

346/84 од 27.11.1984. године; 

- у МЗ Центар, употребна дозвола број 351-

273/84 од 27.09.1984. године; 

- у МЗ Граднулица, употребна дозвола број 

351-271/84 од 28.09.1984. године; 

- у МЗ Никола Тесла, употребна дозвола број 

351-179/85 од 28.06.1985. године; 

- у МЗ Жарко Зрењанин, употребна дозвола 

број 351-275/85 од 28.09.1984. године; 

- у МЗ Мужља, употребна дозвола број 351-

272/84 од 28.09.1984. године; 

- у МЗ Соња Маринковић, употребна дозвола 

број 351-183/85 од 28.06.1985. године; 

- у МЗ Ђуро Ђаковић (данашња МЗ 

''Берберско-болница''), употребна дозвола 

број 351-182/85 од 28.06.1985. године; 

- у МЗ Стевица Јовановић (данашња МЗ 

''Мала Америка'') , употребна дозвола број 

351-345/84 од 27.11.1984. године; 

- у МЗ Владимир Роловић (данашња МЗ 

''Зелено поље''), употребна дозвола број 

351-181/85 од 28.06.1985. године; 

- у МЗ Вељко Влаховић, употребна дозвола 

број 351-235/84 од 06.09.1984. године, 

- доводни гасовод Елемир-Арадац, употребна 

дозвола број 351-372/91 од 16.12.1991. 

године; 

- доводни гасовод Ботош, Деспотовац, 

Сутјеска, употребна дозвола број III-351-

330/89 од 13.01.1989. године; 

- доводни гасовод Ечка - Лукићево, 

употребна дозвола број III-351-116/89 од 

24.05.1989. године; 

- прикључни гасовод Златица - Лазарево, 

употребна дозвола број III-351-104/88 од 

25.05.1988. године; 

- доводни гасовод Елемир – Арадац, 

употребна дозвола број III-351-372/91 од 

08.01.1992. године; 

- доводни гасовод Елемир – Михајлово, 

употребна дозвола број 351-69/92 од 

14.04.1992. године; 

- Темишварски друм, ROP-ZRE-16645-IUP-

6/2018 од 20.12.2018. године 

- у МЗ Стајићево. 
 

 Употребне дозволе из става 1. овог 

члана, са табелом дужина гасовода, налазе се у 

прилогу ове одлуке и чине њен саставни део. 

 Град Зрењанин је сагласан да преда у 
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својину ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад сву 

дистрибутивну мрежу природног гаса која није 

наведена у ставу 1. овог члана, а којом ЈКП 

''Градска топлана'' Зрењанин у време ступања 

на снагу ове одлуке обавља дистрибуцију 

природног гаса до крањих потрошача. 
 

Члан 4. 
   

 Вредност дистрибутивног система 

природног гаса на територији града Зрењанина 

утврђена је у налазу и мишљењу правног лица 

за обављање послова вештачења ''EXPERT-

TEAM'' доо Нови Сад број 39/17 од 7. фебруара 

2017. године, допуном број 338/17 од 30. 

октобра 2017. године и допуном број 267/2019 

од 30.07.2019. године. 

 Налаз и мишљење из става 1. овог 

члана, налазе се у прилогу ове одлуке и чине 

њен саставни део. 

 Налаже се Градској управи града 

Зрењанина да по ступању на снагу ове одлуке, 

изврши преузимање у пословне књиге града 

Зрењанина и укњижи вредности гасне мреже и 

опреме у износу од 599.641.467,00 динара, која 

је утврђена у налазу и мишљењу правног лица 

за обављање послова вештачења ''EXPERT-

TEAM'' доо Нови Сад број 39/17 од 7. фебруара 

2017. године, допуном број 338/17 од 30. 

октобра 2017. године и допуном број 267/2019 

од 30.07.2019. године и то са стањем на дан 

30.06.2019. године. 
 

Члан 5. 
 

 По ступању на снагу ове одлуке, град 

Зрењанин и ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад 

закључиће одговарајући уговор о замени 

испуњења, којим ће град Зрењанин намирити 

дуг из члана 2. ове одлуке, на тај начин што ће 

у целости пренети право својине на 

дистрибутивном систему природног гаса ЈП 

''СРБИЈАГАС'' Нови Сад. 
 

 

 

Члан 6. 
 

 Овлашћује се Градоначелник града 

Зрењанина да по претходно прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва града Зрењанина, 

закључи одговарајући уговор о замени 

испуњења из члана 5. ове одлуке. 
 

Члан 7. 
 

 Града Зрењанина да измири обавезе 

ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, а у вези са 

чланом 2. ове одлуке, ЈКП ''Градска топлана'' 

Зрењанин има неизмирене обавезе према граду 

Зрењанину у износу од 599.641.467,00 динара. 

 Град Зрењанин своја потраживања 

према ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин у 

износу од 599.641.467,00 динара, конвертује у 

капитал тог предузећа. 
 

Члан 8. 
 

 Налаже се Градској управи града 

Зрењанина да по ступању на снагу ове одлуке, 

предложи измену Одлуке о оснивању јавног 

комуналног предузећа ''Градска топлана'' 

Зрењанин, у смислу увећања основног капитала 

предузећа у корист оснивача, за износ који је 

наведен у члану 2. ове одлуке. 
 

Члан 9. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-90-1/19-I 

Дана: 29.08.2019. године  

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Оливер Митровић,с.р. 
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