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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-138-1/22-III
Дана: 06. октобра 2022. године    
З Р Е Њ А Н И Н
Трг слободе број 10

На основу члана 49. став 2. и члана 51.
тачка  2)  Закона  о  запосленима у  аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени  гласник  РС",  бр. 21/16,  113/17,
95/18,  114/21,  113/17  - др.  закон,  95/18  - др.
закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123
- др. закон) и члана 57. став 1. тачка 29. и члана
128.  став  3.  Статута  Града  Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 17/20
-  пречишћен  текст), Градско  веће  града
Зрењанина  на  седници  одржаној  дана
06.10.2022. године, доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ

                                               
1. Милошу  Королији, дипломираном

правнику,  дана  06.  октобра  2022.  године,
престаје  рад  на  положају начелника
Градске  управе  града  Зрењанина,  због
подношења писмене оставке.

2. Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење  о  утврђивању  права  на  плату
начелника  Градске  управе  града
Зрењанина, број  06-25-3/22-III,  од дана  1.
фебруара 2022. године.

3. Против  овог  Решења  жалба  није
допуштена.

4. Ово решење објавити у Службеном листу
града Зрењанина.

О б р а з л о ж е њ е

 Милош  Королија  поднео је  Градском
већу  града  Зрењанина  дана  6.  октобра  2022.
године писмену оставку на положај начелника
Градске управе града Зрењанина.

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима
у  аутономним  покрајинама  и  јединицама
локалне  самоуправе  (''Службени  гласник  РС'',
бр.  21/16,  113/17,  95/18,  114/21,  113/17  -  др.
закон,  95/18  -  др.  закон,  86/19  -  др.  закон,
157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон) утврђено
је  да  градско,  односно  општинско  веће
поставља  и  разрешава  начелника  управе  и
заменика  управе,  а  чланом  51.  тачка  2)
одређено  је  да  службенику  престаје  рад  на
положају подношењем писмене оставке.

Чланом  57.  став  1.  тачка  29.  Статута
града  Зрењанина  ("Службени  лист  града
Зрењанина",  број 17/20 - пречишћен  текст)
одређено  је  да  Градско  веће  поставља  и
разрешава начелника Градске управе, а чланом
128.  став  3.  истог  Статута  утврђено  је  да
градско веће  доноси правилнике,  пословнике,
наредбе, упутства, решења, закључке, предлоге
и препоруке,  а  изузетно  доноси и  друге  акте
када је за то овлашћено законом или Статутом.

Решењем Градског већа града Зрењанина
број 06-25-2/22-III од 1. фебруара 2022. године,
Милош  Королија,  постављен  је  за  начелника
Градске  управе  града  Зрењанина,  дана  1.
фебруара  2022.  године,  на  период  од  пет
година.

На основу горе наведеног, а у складу са
Законом  о  запосленима  у  аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
и  Статутом  града  Зрењанина  Милошу
Королији, дана  06.  октобра  2022.  године,
престаје  рад  на  положају  начелника  Градске
управе  града  Зрењанина,  због  подношења
писмене оставке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против  овог  решења  жалба  није

допуштена,  али  може  да  се  покрене  управи
спор.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
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Број: 06-138-2/22-III
Дана: 06.10.2022. године     
З Р Е Њ А Н И Н

На  основу  члана  56. став 2. Закона  о
запосленима  у  аутономним  покрајинама  и
јединицама  локалне  самоуправе  (Службени
гласник  РС,  бр.  21/16,  113/17,  95/18,  114/21,
113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др.
закон, 157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон) и
члана 57. став 1. тачка 29.  и члана 128. став 3.
Статута  Града  Зрењанина ("Службени  лист
града  Зрењанина", број  17/20  -  пречишћен
текст), Градско  веће  града  Зрењанина  на
седници  одржаној  дана  06.10.2022.  године,
доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

                                                                            

1. Милош Королија, дипломирани правник,
поставља  се  за вршиоца  дужности
начелника  Градске  управе  града
Зрењанина, најдуже на три месеца.

2. Службеник  ступа  на  положај  даном
доношења овог  Решења, дана 06. октобра
2022. године.

3. Против  овог  Решења  жалба  није
допуштена.

4. Ово Решење објавити у Службеном листу
града Зрењанина.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима
у  аутономним  покрајинама  и  јединицама
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр.
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др.  закон,
95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др.
закон  и  123/21  -  др.  закон) утврђено  је  да
уколико није постављен начелник управе, као
ни  његов  заменик,  до  постављења  начелника
управе,  Веће  може  поставити  вршиоца
дужности  -  службеника  који  испуњава
утврђене услове за радно место службеника на
положају, који ће обављати послове начелника
управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.

Чланом  57. став  1. тачка  29.  Статута
Града  Зрењанина  ("Службени  лист  града
Зрењанина",  број 17/20 -  пречишћен  текст)
одређено је  да  Градско  веће  поставља  и
разрешава начелника Градске управе, а чланом
128. став  3. истог  Статута  утврђено је  да
градско веће  доноси правилнике,  пословнике,
наредбе, упутства, решења, закључке, предлоге

и препоруке,  а  изузетно  доноси и  друге  акте
када је за то овлашћено законом или Статутом.

Решењем Градског већа града Зрењанина
број 06-138-1/22-III од  дана, 06. октобра 2022.
године  начелнику  Градске  управе  града
Зрењанина  утврђен  је  престанак  рада  на
положају због подношења писмене оставке.

 Увидом у персонални досије службеника
Милоша  Королије  утврђено  је  да  именовани
испуњава  све  услове  за  постављење  вршиоца
дужности. 

На  основу  наведеног,  а  у  складу  са
Законом  о  запосленима  у  аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
и Статутом града Зрењанина Милош Королија,
дипломирани правник из Зрењанина, поставља
се  за  вршиоца  дужности  начелника  Градске
управе града Зрењанина, дана 6. октобра 2022.
године, а најдуже на три месеца.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против  овог  решења  жалба  није

допуштена,  али  може  да  се  покрене  управи
спор.

     ПРЕДСЕДНИК
      ГРАДСКОГ ВЕЋА
      Симо Салапура,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-149-1/22-III
Дана: 31.10.2022. године    
З Р Е Њ А Н И Н
Трг слободе број 10

На основу члана 49. став 2. и члана 51.
тачка  2)  Закона  о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени  гласник  РС'',  бр.  21/16,  113/17,
95/18,  114/21,  113/17  -  др.  закон,  95/18  -  др.
закон,  86/19 -  др.  закон,  157/20 -  др.  закон и
123/21 - др. закон) и члана 57. став 1. тачка 29.
и  члана 128. став  3. Статута Града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 17/20
-  пречишћен  текст), Градско  веће  града
Зрењанина  на  седници  одржаној  дана
31.10.2022. године, доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ

                                                              

1. Милошу  Королији, дипломираном
правнику,  дана 31.  октобра  2022.  године,
престаје  рад  на  положају  вршиоца
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дужности начелника Градске управе града
Зрењанина.

2. Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење  о  утврђивању  права  на  плату
вршиоца  дужности  начелника  Градске
управе града Зрењанина, број  06-138-3/22-
III, од дана 6. октобра 2022. године.

3. Против  овог  Решења  жалба  није
допуштена.

4. Ово Решење објавити у Службеном листу
града Зрењанина.

О б р а з л о ж е њ е

Милош  Королија  поднео  је  Градаском
већу града Зрењанина  дана 28.  октобра  2022.
године  писмену  оставку  на  положај  вршиоца
дужности начелника Градске  управе  града
Зрењанина.

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима
у  аутономним  покрајинама  и  јединицама
локалне  самоуправе  (''Службени гласник  РС'',
бр.  21/16,  113/17,  95/18,  114/21,  113/17  -  др.
закон,  95/18  -  др.  закон,  86/19  -  др.  закон,
157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон) утврђено
је  да  градско  односно  општинско  веће
поставља  и  разрешава  начелника  управе  и
заменика начелника управе, а чланом 51. тачка
2)  утврђено је да  службенику престаје рад на
положају подношењем писмене оставке.

Чланом  57. став  1. тачка  29.  Статута
Града  Зрењанина  ("Службени  лист  града
Зрењанина",  број 17/20 - пречишћен  текст)
одређено је  да  Градско  веће  поставља  и
разрешава  начелника и  заменика  начелника
Градске  управе,  а  чланом  128. став  3. истог
Статута  утврђено је  да  градско  веће  доноси
правилнике,  пословнике,  наредбе,  упутства,
решења,  закључке,  предлоге  и  препоруке,  а
изузетно  доноси  и  друге  акте  када  је  за  то
овлашћено законом или Статутом.

Решењем Градског већа града Зрењанина
број 06-138-2/22-III од 6. октобра 2022. године,
Милош  Королија,  постављен  је  за  вршиоца
дужности  начелника  Градске  управе  града
Зрењанина,  дана  6.  октобра  2022.  године,  а
најдуже на три месеца.

На основу горе наведеног,  а у складу са
Законом  о  запосленима  у  аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
и  Статутом  града  Зрењанина  Милошу
Королији, дана  31.  октобра  2022.  године,
престаје  рад  на  положају  вршиоца  дужности
начелника  Градске  управе  града  Зрењанина,
због подношења писмене оставке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против  овог  решења  жалба  није
допуштена,  али  може  да  се  покрене  управи
спор.

     ПРЕДСЕДНИК
      ГРАДСКОГ ВЕЋА
      Симо Салапура, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-149-2/22-III
Дана: 31.10.2022. године   
З Р Е Њ А Н И Н
Трг слободе број 10

На  основу  члана  56. став 1. Закона  о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон,
47/18 и 111/21 -  др. закон), члана 49. став 2. и
чл.  98. и  99.  став  1.  Закона  о  запосленима  у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/16,
113/17,  95/18,  114/21,  113/17  -  други  закон,
95/18 - други закон, 86/19 - други закон, 157/20
- други закон и 123/21 - други закон), 57. став 1.
тачка  29. и  члана 73.  став  1.  Статута  Града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
број 17/20 - пречишћен текст) и члана 6. став 1.
тачка  29.  Пословника  Градског  већа  града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
бр. 16/14 - пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19
и  30/20), Градско  веће  града  Зрењанина  на
седници  одржаној  дана 31.10.2022.  године,
доноси следеће  

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
                                                                            

1. Ненад Домјесков, дипломирани правник,
поставља се за начелника Градске управе
града Зрењанина, на период од пет година.

2. Службеник  ступа  на  положај дана  1.
новембра 2022. године.

3. Против  овог  Решења  жалба  није
допуштена.

4. Ово Решење објавити у Службеном листу
града Зрењанина.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом  56. став  1.  Закона  о  локалној
самоуправи  ("Службени  гласник  РС", бр.
129/07,  83/14  - др.  закон, 101/16  -  др. закон,
47/18  и  111/21  -   др.  закон) утврђено је  да
начелника општинске управе,  односно управе
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за поједине области поставља општинско веће,
на основу јавног огласа, на пет година.  

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима
у  аутономним  покрајинама  и  јединицама
локалне  самоуправе  (''Службени гласник  РС'',
бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - други
закон, 95/18 - други закон, 86/19 - други закон,
157/20 -  други закон и  123/21  -  други закон)
утврђено  је  да  градско,  односно  општинско
веће поставља и разрешава начелника управе и
заменика начелника управе, а чланом 99. став
1. истог Закона одређено је да службеник ступа
на  положај  даном  доношења  решења  о
постављењу на положај.

Чланом  57. став  1.  тачка  29. Статута
Града  Зрењанина  ("Службени  лист  града
Зрењанина", број  17/20  -  пречишћен  текст)
утврђено  је  да  Градско  веће  поставља  и
разрешава  начелника  и  заменика  начелника
Градске  управе,  а  чланом  73. став  1. истог
Статута  одређено  је  да  начелника  Градске
управе  поставља  Градско  веће,  на  основу
јавног огласа, на пет година.

Чланом 6.  став 1.  тачка  29.  Пословника
Градског  већа  града  Зрењанина  ("Службени
лист града Зрењанина", бр. 16/14  - пречишћен
текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) одређено је
да  Градско  веће  поставља  и  разрешава
начелника  и  заменика  начелника  Градске
управе.

Градско веће града Зрењанина огласило
је  Јавни  конкурс број  06-139-1/22-III, за
попуњавање  положаја  на  радном  месту
начелник Градске управе града Зрењанина, на
период од пет година, који је објављен дана 7.
октобра  2022. године,  а  закључeн  дана  22.
октобра 2022. године. 

На  Јавни  конкурс  пријавио  се  један
кандидат  који испуњава  услове  из  наведеног
конкурса - Ненад  Домјесков,  дипломирани
правник из Зрењанина.

На основу  Решења Градског  већа града
Зрењанина о  избору  кандидата  по  Јавном
конкурсу  за  попуњавање  положаја  на  радном
месту  начелник  Градске  управе  града
Зрењанина,  а  у  складу  са  Законом  о
запосленима  у  аутономним  покрајинама  и
јединицама  локалне  самоуправе и  Статутом
града  Зрењанина  Ненад  Домјесков,
дипломирани правник из Зрењанина, поставља
се  за начелника  Градске  управе  града
Зрењанина, дана 1. новембра 2022.  године, на
период од пет година. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против  овог  решења  жалба  није
допуштена,  али  може  да  се  покрене  управи
спор.

     ПРЕДСЕДНИК
      ГРАДСКОГ ВЕЋА
      Симо Салапура, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-149-4/22-III
Дана: 31.10.2022. године   
З Р Е Њ А Н И Н
Трг слободе број 10

На  основу  члана  56. Закона  о  локалној
самоуправи  ("Службени  гласник  РС", бр.
129/07,  83/14  - др.  закон, 101/16  -  др. закон,
47/18 и 111/21 -  др. закон), члана 49. став 2. и
чл.  98. и  99.  став  1.  Закона  о  запосленима  у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/16,
113/17,  95/18,  114/21,  113/17  -  други  закон,
95/18 - други закон, 86/19 - други закон, 157/20
- други закон и 123/21 - други закон), 57. став 1.
тачка 29. и члана 73. Статута Града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 17/20
- пречишћен текст) и члана 6. став 1. тачка 29.
Пословника  Градског  већа  града  Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 -
пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20),
Градско  веће  града  Зрењанина  на  седници
одржаној  дана 31.10.2022.  године, доноси
следеће  

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

                                                                             

1. Милош Королија, дипломирани правник,
поставља  се  за  заменика  начелника
Градске  управе  града  Зрењанина,  на
период од пет година.

2. Службеник  ступа  на  положај дана  1.
новембра 2022. године.

3. Против  овог  Решења  жалба  није
допуштена.

4. Ово Решење објавити у Службеном листу
града Зрењанина.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом  56.  Закона  о  локалној
самоуправи  ("Службени  гласник  РС", бр.
129/07,  83/14  - др.  закон, 101/16  -  др. закон,
47/18  и  111/21  -   др.  закон) утврђено је  да
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начелника општинске управе,  односно управе
за поједине области поставља општинско веће,
на  основу  јавног  огласа,  на  пет  година  и  да
начелник  општинске  управе  може  имати
заменика  који  га  замењује  у  случају  његове
одсутности  и  спречености  да  обавља  своју
дужност,  као  и  да  се  заменик  начелника
општинске  управе  поставља  на  исти начин  и
под истим условима као начелник.  Чланом 66.
став  1.  истог  Закона  прописано  је  да  органи
града  обављају  послове  предвиђене  овим
законом  за  органе  општине,  као  и  друге
послове утврђене законом и статутом града. 

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима
у  аутономним  покрајинама  и  јединицама
локалне  самоуправе  (''Службени гласник  РС'',
бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - други
закон, 95/18 - други закон, 86/19 - други закон,
157/20 -  други закон и  123/21  -  други закон)
утврђено  је  да  градско,  односно  општинско
веће поставља и разрешава начелника управе и
заменика начелника управе, а чланом 99. став
1. истог Закона одређено је да службеник ступа
на  положај  даном  доношења  решења  о
постављењу на положај.

Чланом  57.  став  1.  тачка  29.  Статута
Града  Зрењанина  ("Службени  лист  града
Зрењанина", број  17/20  -  пречишћен  текст)
утврђено  је  да  Градско  веће  поставља  и
разрешава  начелника  и  заменика  начелника
Градске  управе,  а  чланом  73.  истог  Статута
одређено  је  да  начелника  Градске  управе
поставља  Градско  веће,  на  основу  јавног
огласа,  на  пет  година  и  да  начелник  Градске
управе може имати заменика који га замењује у
случају  његове  одсутности  и  спречености  да
обавља  своју  дужност,  као  и  да  се  заменик
начелника  Градске  управе  поставља  на  исти
начин и под истим условима као начелник.

Чланом 6.  став 1.  тачка 29.  Пословника
Градског  већа  града  Зрењанина  ("Службени
лист града Зрењанина", бр. 16/14 - пречишћен
текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) одређено је
да  Градско  веће  поставља  и  разрешава
начелника  и  заменика  начелника  Градске
управе.

Градско веће града Зрењанина огласило
је  Јавни  конкурс  број  06-140-2/22-III, за
попуњавање  положаја  на  радном  месту
заменик  начелника  Градске  управе  града
Зрењанина,  на  период  од  пет  година,  који  је
објављен  дана  11.  октобра  2022.  године,  а
закључeн дана 26. октобра 2022. године. 

На  Јавни  конкурс  пријавио  се  један
кандидат  који испуњава  услове  из  наведеног
конкурса  -  Милош  Королија,  дипломирани
правник из Зрењанина.

На  основу Решења Градског  већа  града
Зрењанина  о  избору  кандидата  по  Јавном
конкурсу  за  попуњавање положаја  на  радном
месту  начелник  Градске  управе  града
Зрењанина,  а  у  складу  са  Законом  о
запосленима  у  аутономним  покрајинама  и
јединицама  локалне  самоуправе и  Статутом
града  Зрењанина  Милош  Королија,
дипломирани правник из Зрењанина, поставља
се  за  начелника  Градске  управе  града
Зрењанина, дана 1. новембра 2022.  године, на
период од пет година. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против  овог  решења  жалба  није

допуштена,  али  може  да  се  покрене  управи
спор.

     ПРЕДСЕДНИК
      ГРАДСКОГ ВЕЋА

      Симо Салапура
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На основу чл. 57. и 128. став 3. Статута
града  Зрењанина  (''Службени  лист  града
Зрењанина'',  бр.  17/20  -  пречишћен  текст,),
Градско  веће   града  Зрењанина  на   седници
одржаној   дана  31.10.2022.  године,  донело  је
следећи:

З А К Љ У Ч А К

1. Ставља  се  ван  снаге   Правилник  о
суфинансирању  енергетске  санације
породичних кућа и станова путем уградње
соларних  панела  за  производњу
електричне енергије за сопствене потребе
и  унапређење  термотехничког  система
путем  уградње  калориметра,
циркулационих  пумпи,  термостатских
вентила  и  делитеља  топлоте  (''Службени
лист Града Зрењанина'', број 10/2022).

2. Овај  Закључак  објавити  у  „Службеном
листу града Зрењанина “.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-149-10/22-III
Дана: 31.10.2022. године   
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура,с.р.
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На основу чл. 57. и 128. став 3. Статута

града  Зрењанина  (''Службени  лист  града
Зрењанина'',  бр.  17/20  -  пречишћен  текст,),
члана  20.  став  1.  тачка  8.  Закона  о  локалној
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самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07....
47/18),  члана  69.  и  70.  Закона  о  енергетској
ефикасности  и  рационалној  употреби  енергије
(„Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и
члана 40. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20)  и
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину
(„Сл. лист града Зрењанина“ бр. 32/21 и 21/22), а у
складу са  Одлуком о  прерасподели средстава
програма  суфинансирања  мера  енергетске
санације породичних кућа и станова („Сл. лист
града Зрењанина“ број    ).   Градско веће  града
Зрењанина  на   седници  одржаној   дана
31.10.2022. године, донело је следећи:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ

МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ,
ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ
НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ
ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ

ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ
КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ

ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

Члан 1.

У  Правилнику  о  суфинансирању  мера
енергетске санације, породичних кућа, станова
и  стамбених  зграда   које  се  односе  на
унапређење  термичког  омотача,
термотехничких  инсталација  и  уградње
соларних  колектора  за  централну  припрему
потрошне топле воде   (''Службени лист Града
Зрењанина'', број 10/2022) мења  се члан 6. став
1 и гласи:

„Укупно  планирана  средства  које  град
Зрењанин  заједно  са  средствима  Управе  за
подстицање  и  унапређење  енергетске
ефикасности додељује путем Јавног позива за
суфинансирање Програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова,
на  основу  Јавног  позива,  ЈП  1/22,  износе
29.411.764,71 динара,  од чега је  15.000.000,00
динара  определио  град  Зрењанин,  а
14.411.764,71 динара Управа за  подстицање и
унапређење  енергетске  ефикасности,  а  за
суфинансирање  мера  из  овог  Правилника
29.411.764,71 динара,  од чега је  15.000.000,00
динара  определио  град  Зрењанин,  а
14.411.764,71 динара Управа за  подстицање и
унапређење енергетске ефикасности.“

Члан 2.

Правилник  о  измени  и  допуни
правилника о суфинансирању мера енергетске

санације,  породичних  кућа,  станова  и
стамбених зграда које се односе на унапређење
термичког  омотача,  термотехничких
инсталација  и уградње соларних колектора за
централну  припрему  потрошне  топле  воде
ступа на снагу даном доношења.

Овај  Правилник  ће  се  објавити  у
''Службеном листу града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-149-11/22-III
Дана: 31.10.2022. године    
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

Симо Салапура,с.р.
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На основу чл. 57. и 128. став 3. Статута
града  Зрењанина  (''Службени  лист  града
Зрењанина'',  бр.  17/20  -  пречишћен  текст,),
члана  20.  став  1.  тачка  8.  Закона  о  локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07....
47/18),  члана  69.  и  70.  Закона  о  енергетској
ефикасности  и  рационалној  употреби  енергије
(„Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и
члана 40. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20)  и
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину
(„Сл. лист града Зрењанина“ бр. 32/21 и 21/22), а у
складу са Записником Комисијe за реализацију
мера енергетске  санацијe  на територији града
Зрењанина од 13.10.2022.   Градско веће  града
Зрењанина  на   седници  одржаној   дана
31.10.2022.. године, донело је следећу:

ОДЛУКУ 
О ПРЕРАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

ПРОГРАМА СУФИНАНСИРАЊА МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ

КУЋА И СТАНОВА

1. Планирана   новчана  средства  у
износу  2.350.000,00   динара  планирана
предвиђена  чланом  6.  Правилника  о
суфинансирању  енергетске  санације
породичних кућа и станова путем уградње
соларних  панела  за  производњу
електричне енергије за сопствене потребе
и  унапређење  термотехничког  система
путем  уградње  калориметра,  циркула-
ционих  пумпи,  термостатских  вентила  и
делитеља топлоте (''Службени лист града
Зрењанина'', број 10/2022), пренамењују се
за  реализацију  суфинансирања  мера  из
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Правилника  о  суфинансирању  мера
енергетске  санације,  породичних  кућа,
станова и стамбених зграда које се односе
на  унапређење  термичког  омотача,
термотехничких  инсталација  и  уградње
соларних  колектора  за  централну
припрему  потрошне  топле  воде
(''Службени  лист  Града  Зрењанина'',  број
10/2022).
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