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На основу члана 111. Закона о социјалној 

заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 24/11 и 117/22 - 

одлука УС), члан 20. став 1 тачка 4 Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

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

47/18 и 111/21 - др.закон), чл. 57. и 128. ст. 3 

Статута града Зрењанина („Службени лист 

града Зрењанина“, број 17/20 - пречишћен 

текст) Градско веће града Зрењанина, на 

седници одржаној дана 07.11.2022. године, 

доноси  

 

ПРAВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА 

НА 

СУБВЕНЦИЈУ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР 

ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА 

СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА 

ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се начин, 

поступак и критеријуми остваривања  права на 

субвенцију - енергетски ваучер за плаћање 

дела енергената за социјално угрожена 

домаћинства на територији града Зрењанина (у 

даљем тексту: енергетски ваучер). 

Циљ спровођења мера доделе субвенције 

је превазилажење потешкоћа у обезбеђењу 

енергената за социјално угрожена домаћинства 

на територији града Зрењанина.  

 

Члан 2. 

Енергетским ваучером у смислу овог 

Правилника, сматра се субвенција за утрошену 

електричну енергију, гас, испоручену топлотну 

енергију путем система даљинског грејања. 

Вредност ваучера је 15.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

Средства за ове намене опредељена су у 

Одлуци о буџету града Зрењанина за Пројекат 

0902 - 4003 “Активности Канцеларије за 

смањење сиромаштва”, позиција 47 - Накнаде 

за социјалну заштиту из буџета у укупном 

износу који се посебно утврђује за сваку 

календарску годину и додељиваће се на основу 

Јавног позива. 

Јавни позив расписује Градоначелник 

града Зрењанина, а поступак спровођења 

Јавног позива спроводи Комисија коју именује 

Градоначелник посебним решењем.  

 

ПРАВО НА ДОДЕЛУ ЕНЕРГЕТСКИХ 

ВАУЧЕРА 

Члан 4. 

 Право на доделу енергетских ваучера и 

учешће на Јавном позиву има подносилац 

пријаве за домаћинство са територије града 

Зрењанина које мора испуњавати следеће 

услове: 

 

1. да има пребивалиште на територији града 

Зрењанина минимум шест (6) месеци од дана 

подношења захтева; 

2. да укупан месечни приход, умањен за порезе 

и доприносе, по члану породице остварен у 

три месеца који претходе месецу у коме је 

поднет захтев не прелази износ од 25.000,00 

динара; 

3. да лица, односно домаћинства нису у 2022. 

години за набавку огрева остварила право на 

једнократну новчану помоћ од стране Центра 

за социјални рад Зрењанина или су остварили 

право по основу Уредбе о енергетски 

угроженом купцу или им је по другом основу 

из средстава града Зрењанина 

субвенционисано плаћање рачуна за утрошену 

електричну или топлотну енергију код 

привредног субјекта. 

4. Уколико се за грејање користе два или више 

различитих енергената, подносилац захтева 

може да оствари право на субвенцију само за 

једну врсту енергента предвиђеног јавним 

позивом. 

Члан 5. 

 Захтев за остваривање права на 

субвенцију, подноси се на прописаном 

обрасцу, који је обавезан и доступан на 

званичној интернет презентацији Града 

Зрењанина - Е-управа - Огласи и конкурси. 
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Обавезна документацијa која се доставља 

уз захтев од стране подносиоца пријаве је 

следећа: 

1. потписан и попуњен прописани Пријавни 

образац за субвенцију; 

2. фотокопија личне карте за подносиоца 

пријаве; 

3. потврда о пребивалишту за све чланове 

домаћинства; 

4. потврда о приходима оствареним у 

претходна три месеца која претходе месецу 

подношења пријаве на јавни позив, за све 

чланове заједничког домаћинства: за 

запослена лица: потврде издате од стране 

послодавца о оствареним приходима, за 

пензионере: чек од пензије, за незапослена 

лица: уверење из НЗС да је лице 

незапослено, потврда издата од стране 

организације надлежне за пензијско и 

инвалидско осигурање, односно потврда 

исплатиоца, односно ПИО фонда, изјава о 

приходима од пољопривреде, сезонским 

пословима и сл., за студенте фотокопија 

индекса (прва и страна са овереним 

семстром), за лица која обављају 

самосталну делатност: потврда Пореске 

управе о висини примања; 

5. последњи рачун за утрошак енергента 

издат од стране снабдевача енергента 

(струја, гас или даљинско грејање) као 

потврда корисничког бројa односно 

идентификационог броја за корисника; 

6. у случају да подносилац захтева нема 

уговор о снабдевању електричном 

енергијом, природним гасом или 

топлотном енергијом путем даљинског 

грејања, односно уколико рачун не гласи на 

његово име, уз захтев се прилаже уговор 

или други документ којим се доказује по 

ком правном основу домаћинство борави у 

стамбеној јединици у коме је купац по 

уговору о снабдевању електричном 

енергијом, природним гасом или 

топлотном енергијом путем даљинског 

грејања друго лице (уговор о закупу стана, 

одлука суда и сл.). 

Подносилац захтева при подношењу 

захтева даје слободан пристанак на обраду 

података сагласно закону којим се уређују 

питања заштите података о личности, у 

облику и на начин прописан тим законом. 

   

Члан 6. 

Подносилац пријаве у циљу додатног 

бодовања доставља следећу 

документацију: 

1. Копију решења надлежног органа о 

утврђивању степена инвалидитета издату 

од стране надлежног републичког органа; 

2. Копију решења о оствареним правима 

по прописима из области борачко - 

инвалидске заштите; 

3. Копију решења надлежног Центра за 

социјални рад о утврђеном праву на 

додатак / увећан додатак за помоћ и негу 

другог лица; 

4. Уверење надлежног Центра за социјални 

рад као доказ да у оквиру домаћинства 

породица има децу на породичниом 

(старатељство) или хранитељском 

смештају; 

5. Мишљење Интерресорне комисије града 

Зрењанина. 

 

КОМИСИЈА 

Члан 7.  

Комисију из члана 3. овог Правилника 

именује Градоначелник града Зрењанина 

посебним решењем. 

Седницу сазива и њеним радом руководи 

председник Комисије. 

Комисија врши оцењивање пристиглих 

пријава и одабир корисника средстава. 

Административне и стручне послове за 

потребе Комисије обавља надлежна 

организациона јединица Градске управе града 

Зрењанина - Одељење за друштвене 

делатности - Одсек за друштвену бригу о деци 

и социјално укључивање - Канцеларија за 

социјално укључивање и смањење 

сиромаштва.  

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

Члан 8. 

 Пријава се подноси на следећој адреси:  

Градска управа града Зрењанина 

Одељење за друштвене делатности 

Одсек за друштвену бригу о деци и социјално 

укључивање (канцеларија 4) 

Трг слободе 10 

23000 Зрењанин 

- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ - 

ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР - са назнаком “НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 

ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА 

Члан 9. 

 Поступак за оцењивање пристиглих 

пријава и избор корисника субвенције вршиће 

се на основу листе састављене бодовањем 

према следећим критеријумима: 
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Бодови који се додељују за све мере: 

ПРИХОДИ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА 

Пприходи по члану  Број бодова 

До 25.000,00 динара 5 

До 20.000,00 динара 10 

До 15.000,00 динара 15 

ДОДАТНИ БОДОВИ Број бодова 

1. Породица са троје и више деце у заједничком породичном домаћинству 

старости од 0-26 година у складу са позитивним законским прописима 

који регулишу појам породице 

 

Три детета 2 

Четири детета 4 

Петоро и више деце 6 

2. Породица у складу са позитивним законским прописима који 

регулишу појам породице са чланом инвалидним лицем са утврђеним 

степеном инвалидитета од 70-100% 

 

Једно инвалидно лице 2 

Два инвалидна лица 4 

Три и више инвалидних лица 6 

3. Породица у складу са позитивним законским прописима који 

регулишу појам породице са чланом који је стекао права у складу са 

законским прописима који регулишу област борачко-инвалидске 

заштите 

 

Један корисник  2 

Два корисника 4 

Три или више корисника 6 

4. Породица у складу са позитивним законским прописима који 

регулишу појам породице са чланом/члановима домаћинства старијим 

од 70 година 

 

Један члан домаћинства старији од 70 година 2 

Два члана домаћинства старија од 70 година 4 

Три или више чланова домаћинства старијих од 70 година 6 

Породица у складу са позитивним законским прописима који регулишу 

појам породице са чланом који је стекао право на додатак / увећан 

додатак за помоћ и негу другог лица 

6 

 

Члан 10. 

Уколико две или више пријава имају исти 

број бодова, предност ће имати пријава која:  

а) има већи број деце; 

б) има три или више чланова домаћинства 

старијих од 70 година; 

в) има члана / чланове домаћинства који су 

корисници додатка / увећаног додатка за 

помоћ и негу другог лица; 

г) има мање приходе по члану 

домаћинства. 

 

Члан 11. 

 Комисија након истека рока за подношење 

пријава по Јавном позиву разматра поднете 

пријаве и врши проверу достављене 

документације, у смислу да ли корисници 

испуњавају услове за остваривање субвенција 

и врши бодовање поднетих захтева на основу 

критеријума одређених у чл. 9 и 10. овог 

Правилника. 

 По извршеном бодовању Комисија 

утврђује предлог ранг листе корисника, која се 

објављује на званичној интернет презентацији 

града Зрењанина. 

 Подносилац пријаве има право приговора 

Комисији на листу у року од 3 (три) дана од 

дана њеног објављивања на званичној 

интернет презентацији града Зрењанина. 

 Комисија разматра приговоре и утврђује 

Коначну ранг листу и предлог Решења у року 
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од 5 радних дана од дана истека рока за 

подношење приговора. 

 Решење о утврђивању права на субвенцију 

за плаћање дела енергената за социјално 

угрожена домаћинства са територије града 

Зрењанина доноси Градоначелник, а износ 

одобрених средстава Град уплаћује на рачун  

снабдевача енергента на основу броја бројила 

као идентификационог броја за корисника. 

 

Члан 12. 

  У случају потребе, Комисија има право да 

изврши теренски обилазак објеката 

подносиоца захтева који су испунили услове за 

остваривање субвенција, приликом чега се 

проверава усаглашеност пријаве подносиоца 

захтева са фактичким стањем и по потреби 

врши увид у поднету документацију. 

Приликом теренског обиласка Комисија, уз 

обавезно присуство подносиоца захтева, 

сачињава Записник у два примерка, при чему 

један примерак остаје подносиоцу пријаве, а 

други задржава Комисија. 

 Подносилац пријаве има право примедбе 

на Записник у року од 3 дана од доласка 

Комисије. Рок за одлучивање Комисије по 

жалбама је 8 дана од достављања жалбе. 

 

Члан 13. 

       Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења и објављује се у “Службеном листу 

града Зрењанина”. 

           

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ                                                                                                   

Број: 06-151-4/22-III 

Дана: 07.11.2022. године    

З Р Е Њ А Н И Н 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура, с.р. 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
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