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На основу члана 48. и 107. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14 и 20/14) и члана 18. став 2. -Тарифног
система за обрачун инсталисане топлотне снаге
и испоручене количине енергије града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 32/13), Градско веће града Зрењанина, на
седници одржаној дана 30.09.2014. године
донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ МЕТОДОЛОГИЈЕ
УТВРЂИВАЊА ЦЕНА ЗА ИНСТАЛИСАНУ
СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ КОЛИЧИНУ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТАРИФНОМ
КУПЦУ СА УПУТСТВОМ ЗА РАСПОДЕЛУ
ОБРАЧУНА
Члан 1.
У Методологији утврђивања цена за
инсталисану снагу и испоручену количину
топлотне енергије тарифном купцу са упутством
за расподелу обрачуна (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 11/14) поглавље ''II УПУТСТВО
ЗА РАСПОДЕЛУ ОБРАЧУНА'' у целини се
мења и гласи:
''II УПУТСТВО ЗА РАСПОДЕЛУ ОБРАЧУНА
Упутством за расподелу обрачуна
утврђују се следећи начини обрачуна:
1) Расподела обрачуна за једног
тарифног купца прикљученог на топлотну
подстаницу за независну индивидуалниу зграду
Ако се из топлотне подстанице независне
индивидуалне зграде за једног тарифног купца
врши снабдевање његових грејних тела рачун за
тарифног купца се врши према испорученој
количини топлотне енергије, очитаној на мерном
уређају постављеном на примарном делу
топлотне подстанице.
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2) Расподела обрачуна за више тарифних
купаца прикључених на заједничку топлотну
подстаницу, који су власници независних
стамбених или пословних функционалних
целина, који:
имају заједничке степенишне вертикале,
немају заједничке степенишне вертикале,
већ више вертикала које пролазе кроз
просторије независних функционалних
целина,
имају и заједничке степенишне вертикале у
делу објекта и више вертикала које пролазе
кроз просторије независних функционалних
целина.
Уводи
се
категорија
заједничке
потрошње из разлога што она на терену
евидентно постоји на основу одавања топлотне
енергије цеви секундарне инсталације грејањахоризонталне разводне мреже, ходничких
вертикала, вертикала кроз станове и цеви које се
налазе у подној кошуљици. Препоручују се
следећи
процентуални
удео
заједничке
потрошње у испорученој количини топлотне
енергије за купце који врше мерење, у
зависности од типа цевног развода секундарне
инсталације грејања:
1. за зграде са ветрикалама и разгранатом
хоризонталном цевном мрежом: 20-40%,
2. за зграде са заједничком ходничком
вертикалом и за зграде са спратним и станским
ормарићима: 10-40%.
Заједничку
потрошњу
уговара
скупштина зграде са фирмом која врши
очитавање уређаја за регистровање појединачне
потрошње у оквирима горње препоруке и она се
расподељује свим купцима који користе уређаје
за регистровање појединачне потрошње према
квадратури/инсталисаној
снази
независне
функционалне
целине,
независно
од
одговарајуће индивидуалне потрошње.
а) Ако ниједна прикључена независна
функционална целина тарифних купаца нема
уграђен интерни мерни уређај (интерни
калориметар или алокатор трошкова – делитељ
топлоте) на припадајућем делу секундарне
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инсталације грејања, односно на својим грејним
елементима (телима), расподела обрачуна за
сваког тарифног купца врши се према:
процентуалном учешћу грејне површине
прикључене
независне
функционалне
целине тарифног купца у збиру грејних
површина свих независних функционалних
целина
прикључених
на
предметну
топлотну подстаницу, код стамбених и
стамбено-пословних објеката;
процентуалном учешћу инсталисане снаге
прикључене
независне
функционалне
целине
тарифног
купца
у
збиру
инсталисаних снага свих независних
функционалних целина прикључених на
предметну топлотну подстаницу, код
пословних објеката;
б) Ако све прикључене независне
функционалне целине тарифних купаца имају
уграђене интерне мерне уређаје (сви интерне
калориметре или сви алокаторе трошкова –
делитеље топлоте) на припадајућем делу
секундарне инсталације грејања, односно на
својим грејним елементима (телима), расподела
обрачуна за сваког тарифног купца је однос
очитане вредности испоручене количине
топлотне енергије, односно измереног броја
јединица, на интерном мерном уређају тарифног
купца и збира очитаних вредности испоручене
количине топлотне енергије, односно измереног
броја јединица, на интерним мерним уређајима
свих тарифних купаца. Разлика очитане
вредности испоручене количине топлотне
енергије на мерном уређају инсталираном на
примарном делу топлотне подстанице и збира
очитаних вредности испоручених количина
топлотне енергије на интерним мерним
уређајима свих прикључених тарифних купаца
на предметну топлотну подстаницу представља
топлотну енергију која се емитује кроз разводну
мрежу од заједничке подстанице до интерних
мерних уређаја тарифних купаца (заједничку
потрошњу, губитак топлотне енергије на цевном
разводу) и иста се расподељује процентуално за
сваког тарифног купца према односу њему
испоручене количине топлотне енергије и збира
очитаних вредности испоручених количина
топлотне енергије на свим интерним мерилима
или према уговореном проценту између
скупштине зграде и фирме која врши очитавање.
У случају да се код купца региструје
неисправност
интерног
калориметра,
за
наведеног купца се у периоду неисправности
интерног калориметра, чији интервал се
заокружује на цео број обрачунских периода,
примењује начин обрачуна из тачке 2) подтачка
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с) друга цртица или други одоварајући метод
прописан од стране фирме која врши очитавање.
У случају да услед неисправности
интерних калориметара проценат укупног броја
независних функционалних целина са уграђеним
и исправним интерним калориметрима падне
испод 50%, аутоматски се примењује се начин
обрачуна из таке 2) подтачка а).
У случају да се код купца региструје
неисправност алокатора трошкова – делитеља
топлоте на било којем од грејних тела, за
наведеног купца се у периоду неисправности
алокатора трошкова – делитеља топлоте, чији
интервал се заокружује на цео број обрачунских
периода, примењује начин обрачуна из тачке 2)
подтачка д) прва цртица или други одговарајући
метод прописан од стране фирме која врши
очитавање.
У случају да услед неисправности
појединих
алокатора
трошкова-делитеља
топлоте проценат укупног броја независних
функционалних целина са уређеним и
исправним алокаторима трошкова – делитељима
топлоте на свим њиховим грејним телима падне
испод 50%, аутоматски се примењује начин
обрачуна из тачке 2) подтачка а).
ц) Ако минимум 65% од укупног броја
назависних функционалних целина које се
топлотном енергијом снабдевају из заједничке
топлотне подстанице, имају уграђене и исправне
интерне калориметре на припадајућем делу
секундарне инсталације грејања:
- расподела обрачуна за тарифног купца
без интерног калориметра, као и расподела
обрачуна за тарифног купца који има неисправан
интерни калориметар, врши се према односу
грејне површине/инсталисане снаге његове
функционалне целине и збира грејних
површина/инсталисаних
снага
свих
функционалних целина тарифних купаца
прикључених
на
заједничку
топлотну
подстаницу, увећано за корективни коефицијент
1,5;
- расподела обрачуна за тарифне купце са
интерним калориметрима врши се према
процентуалном учешћу очитане вредности
испоручене количине топлотне енергије на
интерном
калориметру
(за
њихову
функционалну целину) у односу на збир
очитаних вредности испоручене количине
топлотне енергије на интерним калориметрима
свих функционалних целина. Количина топлотне
енергије на коју се примењује горе наведена
расподела је количина топлотне енергије
измерена на мерилу на примарном делу
топлотне подстанице умањена за количину
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топлотне енергије која се обрачунава купцима
без интерних калориметара и количину енергије
која представља заједничку потрошњу.
У случају да се код купца региструје
неисправност
интерног
калориметра,
за
наведеног купца се у периоду неисправности
интерног калориметра, чији интервал се
заокружује на цео број обрачунских периода,
примењује начин обрачуна из тачке 2) подтачка
с) прва цртица или други одговарајући метод
прописан од стране фирме која врши очитавање.
У случају да услед неисправности
интерних калориметара проценат укупног броја
независних функционалних целина са уграђеним
и исправним интерним калориметрима падне
испод 50%, аутоматски се примењује начин
обрачуна из тачке 2) подтачка а).
д) Ако минимум 65% од укупног броја
функционалних целина које се топлотном
енергијом снабдевају из заједничке топлотне
подстанице, имају уграђене и исправне
алокаторе трошкова – делитеље топлоте на свим
својим грејним телима:
- расподела обрачуна за тарифног купца
без алокатора трошкова – делитеља топлоте, као
и расподела обрачуна за тарифног купца који
има неисправне алокаторе трошкова – делитеље
топлоте врши се према односу грејне
површине/инсталисане
снаге
његове
функционалне целине и збира грејних
површина/инсталисаних
снага
свих
функционалних целина тарифних купаца
прикључених
на
заједничку
топлотну
подстаницу, увећано за корективни коефицијент
1,5;
- расподела обрачуна за тарифне купце са
алокаторима трошкова – делитељима топлоте
врши се према процентуалном учешћу збира
очитаних вредности са алокатора трошкова –
делитеља топлоте постављених на њиховим
грејним елементима (телима) (у њиховој
функционалној целини) у односу на збир
очитаних вредности са свих алокатора трошкова
– делитеља топлоте у свим функционалним
целинама. Количина топлотне енергије на коју
се примењује горе наведена расподела је
количина топлотне енергије измерена на мерилу
на примарном делу топлотне подстанице
умањена за количину топлотне енергије која се
обрачунава купцима без интерних калориметара
и количину енергије која представља заједничку
потрошњу.
У случају да се код купца региструје
неисправност алокатора трошкова – делитеља
топлоте на било којем од грејних тела, за
наведеног купца се у периоду неисправности
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алокатора трошкова – делитеља топлоте, чији
интервал се заокружује на цео број обрачунских
периода, примењује начин обрачуна из тачке 2)
подтачка d) прва цртица или други одговарајући
метод прописан од стране фирме која врши
очитавање.
У случају да услед неисправности
појединих алокатора трошкова – делитеља
топлоте проценат укупног броја независних
функционалних целина са уграђеним и
исправним алокаторима трошкова – делитељима
топлоте на свим њиховим грејним телима падне
испод 50%, аутоматски се примењује начин
обрачуна из тачке 2) подтачка а).
Грејна тела на која није могуће уградити
алокаторе трошкова-делитеље топлоте се
приликом респоделе испоручене количине
топлотне енергије обрађују у складу са
препорукама фирме која врши очитавање или се
њихово одавање топлотне енергије прикључује
заједничкој потрошњи.
Исправност
мерила
(интерних
калориметара и алокатора трошкова – делитеља
топлоте) утврђује се од стране овлашћеног
правног лица које врши очитавање мерила.
Уколико сви купци (из горе наведених
група а, б, в, г и д) прикључени на једну
топлотну подстаницу консензусом постигну
сагласност о расподели трошкова за испоручену
количину топлотне енергије и наведену
расподелу доставе уредно потписану и оверену
енергетском субјекту, енергетски субјекат ће
рачуне за испоручену количину топлотне
енергије издавати на основу достављене
расподеле.
Уколико тарифни купци, или друго
овлашћено правно лице, енергетском субјекту не
доставе деловник трошкова за испоручену
количину топлотне енергије, енергетски субјект
ће горе горе наведени деловник израдити према
подацима који су му на располагању.
Мерачи испоручене топлотне енергије –
калориметри уграђени на примарном делу
топлотне подстанице су комерцијална мерила
(која морају испуњавати све законом прописане
услове и која су у власништву енергетског
субјекта),
док
мерила
инсталирана
на
секундарним инсталацијама грејања купаца, у
власништву купаца, представљају само уређаје
на основу којих се одређује процентуално
учешће потрошње топлотне енергије појединог
купца у односу на укупну потрошњу топлотне
енергије, и као таква не служе за директну
наплату испоручене количине топлотне енергије
на основу очитаних вредности.
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Члан 2.
Ову Одлуку објавити
листу града Зрењанина''.

у ''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-198-10/14-III
Датум: 30.09.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
228
На основу члана 48. и члана 107. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14 и 20/14),
разматрајући захтев ЈКП
''Градска топлана'' Зрењанин за корекцију цена
за фиксни и варијабилни део, Градско веће
града Зрењанина је на седници одржаној дана
30.09.2014. године, донело следеће

I. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП "Градска топлана"
Зрењанин на следеће цене грејања:
1. Изворна цена за варијабилни део
............................................................5,63 дин/Кwh,
2.
Изворна
цена
за
фиксни
део
.............................................31,67 дин/м2/ месечно,
3.
Изворна
цена
за
фиксни
део
..........................................................226,21 дин./Кw
инсталисане снаге/месечно.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 100. ст. 1, 2, 3, 4. и 5.
Закона о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09-други закон,
72/09-др.закон и 43/11-одлука УС) и чл. 48. и
107. став 3. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", бр.26/13пречишћен текст, 37/13, 11/14 и 20/14) и члана
17. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2014.
годину (''Службени лист града Зрењанина'', бр.
36/13 и 13/14), Градско веће града Зрењанина, по
прибављеној
сагласности
Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број
401-00-01181/2014-07 од 03.09.2014. године, на
седници одржаној
дана 30.09.2014. године,
донело је
ЗАКЉУЧАК

2.

3.

4.

II. На утврђене цене обрачунаће се ПДВ.
III. Цене ће се примењивати од 01.10.2014.
године.
IV. Ово Решење објавиће се у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
V. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин,
Одељењу за финансије,
Одсеку за послове Скупштине
Градоначелника и Градског већа и
Архиви.

Број: 06-198-11/14-III
Дана: 30.09.2014. године
ЗРЕЊАНИН

1.

РЕШЕЊЕ

града,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
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Усвајају се Измене и допуне Програма
коришћења средстaва буџетског Фонда за
заштиту животне средине града Зрењанина
у 2014. години.
Саставни део овог закључка су Измене и
допуне Програма коришћења средстaва
буџетског Фонда за заштиту животне
средине града Зрењанина у 2014. години.
Закључак са Изменама и допунама
Програма коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине града
Зрењанина у 2014. години објавити у
"Службеном листу града Зрењанина".
Закључак са Изменама и допунама
Програма доставити:
Одељењу за финансије,
Одсеку за заштиту и унапређивање
животне средине и
Одсеку за послове Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-198-13/14-III
Дана: 30.09.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
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- На основу члана 100. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. Закона
о заштити животне срeдине ("Службени гласник
РС", бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 др. закон и 43/11 - одлука УС), члана 48. и 107.
став 3. Статута града Зрењанина, ("Службени
лист града Зрењанина", бр. 26/13 - пречишћен
текст ,37/13, 11/14 и 20/14) и члана 17. Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2014. годину
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 36/13 и
13/14) Градско веће града Зрењанинапо
прибављеној
сагласности
Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број
401-00-01181/2014-07 од 03.09.2014. године, на
седници одржаној
дана 30.09.2014. године,
донело је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
У 2014. ГОДИНИ
У Програму коришћења средстава
буџетског Фонда за заштиту животне средине
града Зрењанина за 2014.годину (у даљем
тексту: Фонд) став 2. мења се и гласи:

01.октобар 2014. год.

''Средства буџетског Фонда за заштиту
животне средине града Зрењанина за 2014.
годину планирана су Одлуком о буџету града
Зрењанина за 2014. годину ("Службени лист
града Зрењанина, бр. 36/13 и 13/14), у оквиру
раздела 4 - Заштита животне средине, извор
финансирања – 01 и 13, у износу од 119.190.255
динара, функционална класификација - 500,
економска класификација 423 - позиција 93/1, у
износу од 2.750.000 динара, економска
класификација 424 - позиција 94, у износу од
42.250.000 динара, eкономска класификација 425
- позиција 94/1, у износу од 40.500.000 динара,
економска класификација 511 - позиција 95, у
износу од 110.000.000 динара, економска
класификација 512 - позиција 96, у износу од
10.000.000 динара и економска класификација
541 - позиција 96/1, у износу од 5.090.255
динара.
Укупно за функционалну класификацију
500, Заштита животне средине 219.190.255
динара.''
Став 3. наведеног Програма мења се и гласи:

''Укупан пројектовани приход буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину :
извор финансирања 01 приход из буџета
извор финансирања 13 пренета неутрошена средства
Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине

91.400.000
119.190.255
210.590.255

Став 4. наведеног Програма мења се и гласи:
''Финансијска средства фонда за заштиту животне средине за 2014. годину планирана су за
реализацију следећих програма:
Редни
број
I
II
III
IV

V

VI
VII
VIII

Намена- активност
Програм праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији града Зрењанина
Реализација планова и програма управљања заштићеним
природним добрима
Програми и пројекти у области заштите животне средине
Остали програми и пројекти у области заштите животне
средине који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и
других предузећа, установа и институција и насељених места
Остали програми и пројекти у области заштите животне
средине, према Одлуци о буџету града Зрењанина за 2014.
годину
Образовне активности (јачање капацитета запослених и
едукација деце предшколског и школског узраста)
Финансирање пројеката невладиних организација
Остало
Укупно са ПДВ (x20%)

Износ(динара) са ПДВ
7.885.000
5.000.000
110.000.000

70.590.255
2.750.000

3.000.000
2.000.000
9.365.000
219.190.255
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Део IV Остали програми и пројекти у области
заштите животне средине који се реализују
преко јавних, јавно-комуналних и других
предузећа, установа и институција и
насељених места, мења се и гласи:
'' IV Остали програми и пројекти у
области заштите животне средине који се
реализују преко јавних, јавно-комуналних и
других предузећа, установа и институција и
насељених места - економска класификација
424, позиција 94, у износу од 15.000.000 динара,
економска класификација 425, позиција 94/1, у
износу од 40.500.000 динара, економска
класификација 512, позиција 96, у износу од
10.000.000 динара и економска класификација
541, позиција 96/1, у износу од 5.090.255 динара,
из Одлуке о буџету града Зрењанина за 2014.
годину (''Службени лист града Зрењанина'',
бр.36/13 и 13/14), потребна средства укупно
70.590.255 динара са ПДВ и то за следеће
потребе:
1) уклањање дивљих депонија, економска
класификација 424, позиција 94,
2) радови на постојећој депонији, економска
класификација 424, позиција 94,
3) радови на регионалној депонији, економска
класификација 424, позиција 94,
4) радови на текућем одржавању црпне
станице ''Зрењанин'', текућем одржавању
одводних канала и пропуста на Багљашком
каналу и израда елабората текућег
одржавања одводних канала и пропуста у
склопу Багљашког канала, економска
класификација 425, позиција 94/1,
5) набавка машина и опреме за реализацију
програма заштите животне средине,
економска класификација 512, позиција 96,
6) изузимање земљишта за потребе текућег
одржавања Багљашког канала, економска
класификација 541, позиција 96/1.''
Део V Остали програми и пројекти у
области заштите животне средине, мења се и
гласи:
'' V Остали програми и пројекти у
области заштите животне средине, према
Одлуци о буџету града Зрењанина за 2014.
годину - економска класификација 423, позиција
94, котизације, дневнице и смештај из Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2014. годину
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.36/13 и
13/14), потребна средства
укупно 2.750.000 динара са ПДВ и то за следеће
намене:

Страна 445

1. учешће у међународним и регионалним
пројектима, потребна средства за
реализацију износе 2.750.000 динара са
ПДВ, економска класификација 423,
котизације, дневнице, смештај.''
У осталом делу Програм коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине града Зрењанина за 2014.годину остаје
неизмењен.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-198-13-1/14-III
Дана: 30.09.2014. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 48. и члана 107. став 3.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст 37/13,
11/14 и 20/14),
разматрајући захтев ЈКП
''Градска топлана'' Зрењанин за корекцију цена
за фиксни и варијабилни део, Градско веће града
Зрењанина је на седници одржаној дана
01.10.2014. године, донело следеће
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења Градског већа број:
06-198-11/14-III од 30.09.2014.године
I. Овим Решењем мења се Решење
Градског већа број: 06-198-11/14-III од дана
30.09.2014. године и то у тачки I, после става 1.
додаје се став 2. који гласи:
"Наплата варијабилног дела цене је у току грејне
сезоне.
Наплата фиксног дела је у току целе године.
Основа за овако утврђивање изворне цене је:
- набавна цена гаса 38,14 дин/м3, количине
природног гаса 10.015.411м3 и количина
топлотне енергије за продају 70.171,19 МW
- остали остварени фиксни и варијабилни
трошкови у 2013.години (по финансијском
извештају)"
II. У осталом делу Решење остаје
непромењено.
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III. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин,
Одељењу за финансије,
Одсеку за послове Скупштине
Градоначелника и Градског већа и
Архиви.

породичном
захтева.

01.октобар 2014. год.
домаћинству

са

подносиоцем

Члан 3.
града,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-199-4/14-III
Дана: 01.10.2014.године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
231
На основу захтева бр. 561-13/2014-24-IV04-03 од 12.08.2014. год упућеног Комесаријату
за избеглице Републике Србије за доделу
једнократне новчане помоћи најугроженијим
домаћинствима избеглица и интерно расељених
лица, Комисија за избор корисника једнократне
новчане помоћи и помоћи за набавку огрева
социјално угроженим породицама избеглица и
интерно расељених лица на територији града
Зрењанина (у даљем тексту: Комисија), на
седници одржаној 19.09.2014. године, донела је

Подносилац захтева и чланови његовог
домаћинства могу остварити право на помоћ под
следећим условима:
1. да имају статус избеглице, односно, да су
регистровани као интерно расељена лица,
2. да имају
пријављено боравиште на
територији града Зрењанина,
3. да нису повратници из миграције у треће
земље и
4. да укупан месечни приход домаћинства није
већи од износа новчане социјалне помоћи
за тај број чланова домаћинства.
Члан 4.
Право на помоћ имају сви подносиоци
захтева под једнаким условима, а према
условима и критеријумима и реду првенства
утврђених овим Правилником.
Члан 5.

П Р А В И Л Н И К
о условима и критеријумима за избор
корисника једнократне новчане помоћи и
помоћи за набавку огрева социјално
угроженим породицама избеглица и интерно
расељених лица на територији града
Зрењанина

Поступак за доделу помоћи спроводи
Комисија на основу поднетог захтева и
достављене документације.
Проверу
испуњености
услова
за
остваривање права на помоћ врши Комисија.
Стручну помоћ у вези остваривања права на
помоћ
пружа Комесаријат за избеглице
Републике Србије.
Уколико се појаве нови и важни елементи
везани за претходно обрађен захтев, Комисија
задржава право на поновно разматрање захтева.

Члан 1.

Члан 6.

Овим Правилником утврђују се услови и
критеријуми за избор корисника једнократне
новчане помоћи и помоћи за набавку огрева
социјално угроженим породицама избеглица и
интерно расељених лица на територији града
Зрењанина (у даљем тексту: помоћ).

Уз захтев за остваривање права на помоћ,
подносилац захтева је дужан да достави следећу
документацију:
1. фотокопију личног документа подносиоца
захтева и чланова његовог породичног
домаћинства
- ако је подносилац захтева у статусу
избеглице,
фотокопију
избегличке
легитимације са пријавом боравишта на
територији града Зрењанина, а за чланове
домаћинства
фотокопије
избегличких
легитимација са пријавом боравишта на
територији града Зрењанина, односно, личних
карата са пријавом пребивалишта
на
територији града Зрењанина, односно, за
малолетне чланове домаћинства фотокопије
извода из матичне књиге рођених,

Члан 2.
Право на помоћ могу да остваре породице
избеглих и интерно расељених лица
са
боравиштем на територији града Зрењанина.
Под породицом у смислу овог Правилника
подразумевају се: супружник, деца, браћа,
сестре,
родитељи,
усвојилац,
усвојеник,
старатељ и друга лица која живе у заједничком
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- ако је подносилац захтева интерно расељено
лице, фотокопију личне карте, легитимације
интерно расељеног лица и пријаве боравишта
на територији града Зрењанина, а за чланове
његовог породичног домаћинства фотокопије
личних карата,
легитимација интерно
расељеног лица и пријава боравишта на
територији града Зрењанина, односно, за
малолетне чланове домаћинства фотокопије
извода из матичне књиге рођених,
2. потврду о месечним примањима домаћинства
- потврду послодавца о заснованом радном
односу и потврду о висини исплаћених зарада
за последња три месеца која претходе месецу
у коме се подноси захтев, односно,
- одсечак од пензије за последњи месец који
претходи месецу у коме се подноси захтев,
односно,
- други одговарајући документ о висини
примања подносиоца захтева и чланова
његовог породичног домаћинства, односно,
- потврду Националне службе за запошљавање
да се подносилац захтева и чланови његовог
породичног домаћинства воде на евиденцији
незапослених лица, односно,
- фотокопију радничке књижице, односно,
- фотокопију здравствене књижице.
3. извештај лекара за доказивање здравственог
стања издат 2014. године или решење о
утврђивању инвалидности или решење о
категоризацији деце ометене у развоју.
4. извод из матичне књиге рођених, извод из
матичне књиге венчаних, односно други важећи
документ којим се доказује сродство,
5. за жену носиоца породичног домаћинства и
једнородитељско домаћинство, прилаже се:
потврда о смрти супружника односно решење
надлежног суда о проглашењу несталог лица за
умрло, потврда о разводу брака, односно, извод
из матичне књиге рођених деце без утврђеног
очинства, односно, доказ о предатој тужби за
самостално вршење родитељског права или
пресуду надлежног суда о самосталном вршењу
родитељског права.
Потребна документација подноси се у
фотокопији, а оригинална документа се
достављају на увид на захтев комисије.
Члан 7.
Комисију
образује
Градоначелник
решењем.
Комисија има председника и четири члана.
Мандат Комисије траје до завршетка
поделе помоћи .
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Члан 8.

Комисија ради и доноси одлуке на седницама.
Председник Комисије сазива седницу и
руководи радом Комисије.
Комисија доноси одлуке консензусом.
Члан 9.
О раду Комисије води се записник који води
записничар.
Записник и осталу документацију о раду
Комисије као документа трајне вредности чува
Градска управа.
Члан 10.
Комисија обавља следеће послове:
1. доноси Правилник,
2. објављује јавни позив,
3. разматра поднете захтеве,
4. сачињава списак најугроженијих
домаћинстава,
5. реализује расподелу помоћи,
6. обавља и друге послове у складу са овим
Правилником.
Члан 11.
Комисија сачињава списак корисника помоћи
узимајући у обзир следеће критеријуме:
1. да месечни приход домаћинства није већи
од износа новчане социјалне помоћи за тај
број чланова домаћинства,
2. да је домаћинство вишечлано са троје или
више деце до 15 година старости,
3. да
је
домаћинство
једнородитељско
породично домаћинство са 3 или више деце
до 15 година старости,
4. да је домаћинство старих лица – жене
старије од 60 година, мушкарци старији од
65 година,
5. да је члан домаћинства телесно инвалидан,
односно, ометен у развоју, односно
психички оболео или болестан од неке од
следећих
тешких
болести:
малигна
обољења, бронхијална и срчана астма,
тешка опструктивна обољења плућа,
активна туберкулоза, инфаркт срца и срчана
обољења, трансплантација срца, мождани
удар,
епилепсија,
прогресивне
нервномишићне болести, парезе и парализе,
6. да је домаћинство једночлано са лицем
старијим од 50 година.
Приликом утврђивања списка корисника
помоћи Комисија даје предност подносиоцу
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захтева који кумулативно испуњава више услова
из става 1. овог члана.
Комисија ће разматрати само благовремено
поднете и потпуне пријаве.
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Члан 13.

Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Члан 12.
Комисија утврђује списак корисника
помоћи на основу испуњености услова из члана
3., приложене документације из члана 6. и
критеријума из члана 11. овог Правилника.
Утврђен списак корисника помоћи
Комисија доставља Комесаријату за избеглице
Републике Србије у предвиђеном року и
организује реализацију дистрибуције помоћи.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Комисија за избор корисника једнократне
новчане помоћи и помоћи за набавку огрева
социјално угроженим породицама избеглица и
интерно расељених лица на територији града
Зрењанина
Број : 553-28/2014-2-II
Дана :19.09. 2014. год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгиша Албуљ,с.р.
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