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На основу
члана 11. Закона о
финансијској подршци породица са децом (Сл.
гласник РС", бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 одлука УС и 66/2021), члана 57. став 1. тачка
14. и 128. став 3. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 пречишћен текст), Градско веће града
Зрењанина 27.08.2021. доноси:
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ
РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА И
ИСХРАНЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се начини
регресирања трошкова боравка и исхране у
Предшколској установи (у даљем тексту
Установа), боравка и ужине у Основној школи,
и друга питања од значаја за заштиту детета.
Члан 2.
Под предшколском установом у
смислу овог Правилника подразумевају се
установе утврђене Одлуком о утврђивању
мреже јавних предшколских установа у граду
Зрењанину, а под основним школама у смислу
овог Правилника подразумевају се установе
утврђене Одлуком о мрежи јавних основних
школа на територији града Зрењанина.
Члан 3.
Право на регресирање трошкова боравка,
исхране и ужине и друге видове заштите
предшколске деце и ученика предвиђених
овим Правилником утврђују се приликом
уписа у Установу, односно школу, а у циљу
побољшања материјалног положаја породица
са децом, породица са децом са сметњама у
развоју и инвалидитетом и породица са децом
без родитељског старања.
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Члан 4.
Породицу у смислу овог правилника, а
на основу закона чине: супружници и
ванбрачни партнери, деца и сродници у правој
линији без обзира на степен сродства, као и
сродници у побочној линији до другог степена
сродства под условом да живе у заједничком
домаћинству.
Чланом породице, у смислу става 1.
овог члана, сматра се и дете које не живи у
породици, а налази се на школовању - до краја
рока прописаног за то школовање, а најкасније
до навршене 26. године живота.
Чланом породице, у смислу става 1.
овог члана, сматра се и супружник без обзира
где фактички живи.
Изузетно од става 1. и 3. овог члана,
чланом породице не сматра се извршилац
насиља у породици, односно његови приходи
и имовина не утичу на право жртава насиља у
породици да остваре право, ако испуњавају
друге услове прописане законом и овим
правилником.
Чланом породице старатеља сматра се
и лице, које се у породици старатеља налази на
основу решења органа старатељства.
Изузетно од става 1. овог члана,
приликом утврђивања редоследа рођења деце,
у породицу се убрајају и деца која не живе у
њој.
Заједничко домаћинство, у смислу овог
закона,
јесте
заједница
живљења,
привређивања и трошења средстава свих
чланова домаћинства.
II НАЧИН УТВРЂИВАЊА ЦЕНЕ УСЛУГА
УСТАНОВЕ
Члан 5.
Цену услуга Установе утврђује Градско
веће града Зрењанин на основу предлога
економске цене боравка и исхране у
Предшколској установи, која мора бити у
складу са одредбама Правилника о мерилима
за утврђивање цене услуге у дечјим
установама и у складу са обезбеђеним
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средствима у буџету утврђеним Одлуком о
буџету.
Члан 6.
За остваривање програма рада Установи
се признаје број извршилаца утврђен актом о
систематизацији Установе, на коју сагласност
даје Градоначелник Града Зрењанина.
III НАЧИН РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА
БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 7.
Град учествује у регресирању трошкова
целодневног и полудневног боравка све деце
која су уписана у Установу у укупном износу
од 80% од економске цене по детету.
Члан 8.
Корисник услуга плаћа трошкове
боравка детета у Установи у максималном
износу од 20% од утврђене економске цене на
основу потписаног Уговора са Предшколском
установом.
Уговор између Предшколске установе
и законског заступника детета се потписује за
сваку школску годину.
Кориснику се за сваки месец издаје
уплатница за накнаду трошкова боравка и
исхране детета
од стране Предшколске
установе у износу који се обрачунава на
основу 50% аконтације трошкова који су
фиксни и износа до пуне цене сразмерно броју
дана боравка детета у Предшколској установи,
осим уколико на основу Закона о финансијској
подршци породици са децом и овог
Правиникa, решењем надлежног Одељења
Градске управе града Зрењанина корисник
услуге није ослобођен плаћања исте.
Право из става 3. овог члана Корисник
услуга остварује на основу поднетог захтева са
одговарајућом документацијом Одељењу за
друштвене делатности, Одсек за друштвену
бригу о деци и социјално укључивање Градске
управе града Зрењанина.
Жалба на решење подноси се Градском
већу града Зрењанина у року од 8 дана од дана
пријема решења.
Члан 9.
Право на регресирање трошкова боравка
у Установи у висини од 100 % од стране Града
остварује се у складу са Скалом регресирања
трошкова боравка, ужине и других видова
заштите деце у Предшколској установи и
основној школи (у даљем тексту: Скала) која је
саставни део овог Правилника.
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Члан 10.
Корисник права из овог Правилника који
је на основу неистинитих или нетачних
података, или непријављених промена које
утичу на губитак оствареног права, дужан је да
накнади штету, у складу са законом.
IV РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА,
ИСХРАНЕ И УЖИНЕ
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Члан 11.
Деца и ученици који предшколски
програм и образовно васпитни програм
похађају у основним школама на територији
града Зрењанина имају право на продужени
боравак,
исхрану,ужину
и
социјалнопревентивну заштиту.
Основне школе у насељеним местима на
територији Града Зрењанина које су у складу
са законом верификоване за обављање
делатности предшколског васпитања и
образовања рад могу обављати рад у
полудневном и целодневном програму у
складу са капацитетима у погледу простора,
опреме, средстава, запослених и потребама
деце и заинтересованости родитеља.
Деца и ученици који предшколски и
образовно васпитни програм похађају у
Основној и средњој школи "9 мај" имају право
и на ручак.
Право на продужени боравак, ужину и
ручак утврђује се за период септембар–јун за
сваку наставну годину, односно сваку
календарску школску годину уколико се
васпитно образовни рад обавља током целе
календарске школске године .
Члан 12.
Цену
продуженог боравка, исхране,
полудневног боравка и ужине ученика, након
спроведеног поступка по Закону о јавним
набавкама и усвојеног од стране Савета
родитеља, основне школе достављају Градској
управи града Зрењанина - Одељењу за
финансије.
Сви ученици у основној и средњој школи
"9 мај" имају право на бесплатну исхрану
након спроведеног поступка по Закону о
јавним набавкама и усвојеног од стране Савета
родитеља и исти дотављају Градској управи
града Зрењанина - Одељењу за финансије.
Члан 13.
За ученике чији обвезници издржавања
нису у могућности да сносе трошкове боравка,
ужине и ручка, у циљу обезбеђивања
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приближно једнаких услова образовања и
васпитања деце, Град може учествовати у
финансирању наведених трошкова.
Право на регресирање трошкова боравка
и ужине имају ученици од I - VIII разреда
основне школе.
Члан 14.
О стицању права деце и ученика на
регресирање трошкова боравка, ужине и ручка
основне школе обавештавају родитеље у
складу са одредбама овог Правилника и
Скалом.
Основне школе достављају за децу и
ученике, месечно до 4. у месецу за претходни
месец, податке о деци и ученицима који имају
право на регресирање трошкова боравка,
ужине и ручка са потребном документацијом,
Одељењу за друштвене делатности, Одсек за
друштвену бригу о деци и социјално
укључивање Градске управе града Зрењанина.
Право из става 2. овог члана, Корисник
услуга остварује на основу решења Одељења
за друштвене делатности, Одсек за друштвену
бригу о деци и социјално укључивање Градске
управе града Зрењанина.
Жалба на решење подноси се Градском
већу града Зрењанина у року од 8 дана од дана
пријема решења.
Члан 15.
Град обезбеђује школама средства за
регресирање трошкова боравка, ужине и ручка
на
основу
валидне
рачуноводствене
документације.
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V ОСТАЛИ ВИДОВИ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ
Члан 16.
У зависности од расположивих средстава
у буџету, Град може учествовати у
регресирању трошкова социјално-превентивне
заштите ученика (набавка одеће, обуће, књига,
летовање и сл.).
Град може учествовати у регресирању
трошкова превоза, исхране и смештаја ученика
ометених у развоју који су смештени у
центрима за васпитање и образовање тих лица
ван седишта града Зрењанина.
VI ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Надзор над применом овог Правилника
врши Одељење за друштвене делатности и
Одељење за финансије .
Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о критеријумима
пријема деце и начину регресирања трошкова
боравка и ужине у Предшколској установи и
основној школи ( ''Службени лист Града
Зрењанина“ 22/15, 21/19 и 3/20).
Члана 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу
града
Зрењанина'', а примењиваће се од 01.09.2021.
године.

СКАЛА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА, УЖИНЕ И ДРУГИХ ВИДОВА ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
Ред.
број
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

ОСНОВ РЕГРЕСИРАЊА
I Боравак , исхрана и ужина у Предшколском образовању и основним школама
Корисници материјалног обезбеђења
Деца без родитељског старања смештена у Установе социјалне заштите
Деца без родитељског старања смештена у старатељску или хранитељску
породицу на територији града Зрењанина, а за које трошкове боравка и исхране
не сноси Република
Деца ратних војних инвалида
Треће и свако наредно дете у породици
Корисници сигурне кућe чије је пребивалиште на територији града Зрењанина
за време боравка у истој
Деца са сметњама у развоју и телесним инвалидитетом за које трошкове
боравка и исхране не сноси Република
Деца којој су Мишљењем ИРК Зрењанин дата права на додатну подршкубесплатан боравак, исхрана и смештај (уколико по другом основу ове трошкове
не сноси Република)
Деца незапослених, расељених лица из АП Косово и Метохија

% регресирања
Град
100
100

Корисник
-

100

-

100
100

-

100

-

100
100

-

100

-
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ОСНОВ РЕГРЕСИРАЊА

% регресирања

Изузетно за децу која нису у систему социјалне заштите, а за коју по стручној
процени и мишљењу Центра за социјални рад града Зрењанина, а која нису
обухваћена претходним тачкама је потребно обезбедити ова права.
Сви корисници који нису обухваћени скалом регресирања трошкова боравка и
исхране у предшколском васпитању и образовању од тачке 1. до тачке 10.
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