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На основу члана 69. тачка 2. и члана 70. 

став 1.  Закона о енергетској ефикасности и 

рационалној употреби енергије ("Службени 

гласник РС", број 40/21), чл. 57. и 128. став 3. 

Статута града Зрењанина ("Службени лист 

града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен 

текст), и Уредбе о утврђивању Програма 

финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2021. години 

("Службени гласник РС", бр. 9/21 и 32/21),  

Градско веће града Зрењанина  на седници 

одржаној дана 09.05.2021. године, донело је 
 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1.  
 

Овом одлуком уређује се финансијска 

подршка домаћинствима у 2021. години у циљу 

унапређења процеса енергетске транзиције на 

територији града Зрењанина (у даљем тексту: 

Град). 

Члан 2. 
 

            Енергетска транзиција је процес 

преласка са система у коме се доминантно 

користе конвенционални (необновљиви) 

извори енергије на систем заснован на 

коришћењу обновљивих извора енергије који 

подразумева и увођење мера за уштеду 

енергије и њено ефикасно коришћење. 

           Кључни елементи енергетске транзиције 

су: примена мера енергетске ефикасности, 

коришћење обновљивих извора енергије и 

заштита животне средине и смањење утицаја 

на климатске промене. 
 

Члан 3. 
 

 Мере унапређења енергетске 

ефикасности  су: 

1.  унапређење термичког омотача зграде, 

односно свих елемената зграде који раздвајају 

унутрашњи грејни простор од спољашњег 

простора и негрејаног простора зграде, путем:  

- замене спољних прозора и врата и 

других транспарентних елемената 

термичког омотача, 

- постављања термичке изолације 

зидова, крова, таваница изнад 

отворених пролаза, зидова, подова на 

тлу и осталих делова термичког 

омотача према негрејаном простору. 

2. унапређење термотехничких система 

објекта путем замене система или дела система 

ефикаснијим системом путем: 

- замене постојећег котла ефикаснијим 

котлом (грејач простора или 

комбиновани грејач), 

- уградње топлотних пумпи (грејач 

простора или комбиновани грејач), 

- уградње електронски регулисаних 

циркулационих пумпи, 

- опремања извора топлоте (радијатора) 

са термостатским вентилима и осталом 

неопходном арматуром, 

- опремањем система грејања са 

уређајима за регулацију и мерење 

предате количине топлоте објекту 

(калориметри, делитељи топлоте, 

баланс вентили), 

- заменом постојећих и уградњом нових 

ефикасних уређаја за климатизацију, 

- заменом постојећих или уградњом 

нових система за вентилацију са 

рекуперацијом топлоте. 

3. уградња соларних колектора у 

инсталацију за централну припрему потрошне 

воде. 

Члан 4. 
 

           Град ће у 2021. години кроз мере 

унапређења енергетске ефикасности у процесу 

енергетске транзиције суфинансирати део 

трошкова на унапређењу енергетске 

ефикасности у домаћинствима са територије 

града Зрењанина. 

 Конкретне мере које ће Град 

суфинансирати, корисници субвенција, 

учесници у процесу, поступак јавног 
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оглашавања, општи и посебни услови, 

критеријуми за оцену поднетих пријава, 

транспарентност поступка, праћење 

реализације мера, извештавање и сл. 

дефинисаће се Правилником о финансијској 

подршци унапређењу енергетске ефикасности 

стамбених зграда, породичних кућа и станова 

на територији града Зрењанина и Програмом о 

финансијској подршци унапређењу енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних 

кућа и станова на територији града Зрењанина 

за 2021. годину, које доноси Градско веће града 

Зрењанина (у даљем тексту: Градско веће). 
 

Члан 5. 
 

За реализацију ове одлуке обезбеђена 

су средства у буџету града Зрењанина за 2021. 

годину. 

Укупан износ средстава у 2021. години 

за унапређење енергетске ефикасности 

домаћинстава са територије града Зрењанина 

износи 10.000.000,00 (десетмилиона) динара са 

ПДВ-ом. 

Средства су обезбеђена у Одлуци о 

Буџету града Зрењанина за 2021. годину 

("Службени лист града Зрењанина", број 31/20) 

у оквиру Програма 17 Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори  енергије, Програмска 

активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, 

функција 620, позиција 99/4 - економска 

класификација 454 - Субвенције приватним 

предузећима.  

Расподела средстава биће извршена у 

складу са Правилником и Програмом које 

доноси Градско веће. 

Члан 6. 

 

 Активности ће се спроводити на 

стамбеним објектима у власништву физичких 

лица. 

 Активности ће спроводити привредни 

субјекти који испуњавају за то законом 

прописане услове. 

 Физичка лица и привредни субјекти из 

ст. 1. и 2. овог члана, биће одабрани на Јавном 

конкурсу.  

Члан 7. 
 

             О реализацији ове одлуке стараће се 

Енергетски менаџер у Одељењу за привреду- 

Одсек за заштиту и унапређивање животне 

средине. 

Члан 8. 
 

              Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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Број: 06-61-7/21-III 

Дана: 09.05.2021. године 
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ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура,с.р. 
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