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На основу чланова 12., 26. и 27. 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 калориметара,
циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за
суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова,
Јп1/22(„Службени лист општина Срема ~ број 10/22), (у даљем тексту: Правилника) и расписаним
Јавним конкурсом за избор крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације породичних
кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене
потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи ,

термостатских вентила и делитеља на територији општине Рума број 06-9-16-1/2023-1 од 26.01.2023.
године, Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија), након
извршеногтеренског обиласка, на седници одржаној дана 10.03.2023. године утврдила је

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ

СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И

ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА

[

УТВРЂУЈЕ СЕКоначна листа крајњих корисника мера енергетске санације за општину Рума( у
даљем тексту: Коначна листа крајњих корисника), по објављеном Јавном конкурсу за избор
крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова путем
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских
вентила и делитеља на територији општине Рума број 06-9-16-1/2023-1 од 26.01.2023. године (у
даљем тексту: Јавни конкурс).

Подносиоци пријава под редним бројевима од 1-7 испуњавају услове из Јавног конкурса и

Правилника, Комисија је извршила теренски обилазак њихових пријава и остварују право на
субвенцију коју обезбеђује заједно Министарство рударства и енергетике - Управа за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности и Општина Рума:

Редни| Подносилац пријаве Адреса Број бодова
број |

1. | Маријо Рис Рума, Железничка 134 100

2. | Митровић Бранислав Рума, Баштенска 70 98

3. | Васић Слободан Рума, Аугуста Цесараца 37 а 97

4. | Нада Милиновић Рума, 27. октобар 28 96



5. Симатовић Рајко Рума, Карађорђева 5 88,5

6. Савић Раденко Краљевци, Вељкова 128 88,5

7. Стојић Ненад Хртковци, Вука Караџића 18а 88,5Р Р'

Подносиоци пријава под редним бројевима од 8-10 испуњавају услове из Јавног конкурса, и

Правилника, али Комисија није извршила теренски обилазак њихових пријава јер ниједан
подносилац пријава није елиминисан са Ревидиране прелиминарне ранг листе, те како нема
довољно новчаних средстава за субвенционисање ових пријава, подносиоци пријава под
редним бројевима од 8-10 остају испод црте:

Редни Подносилац пријаве Адреса Број бодова
број

8.
| Никола Матијевић Рума, Фрушкогорска 20 87
Т

9. |

Митровић Небојша Рума, Лењинова 107 86

10. Дејан Вукојевић Хртковци, Вука Караџића 5 51

Подносилац пријаве под редним бројем 11. је крајњи корисник чија је пријава формално
неисправна/непотпуна те иста није прихваћена, па је одбачена:

Редни| Подносилац пријаве Адреса Број бодова
број
Це | Ерић Зоран Никинци, Косте Нађа 94 81

п

Подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора
Комисији у рокуод 8 (осам ) дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор

се подноси на писарници, у згради Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр. 5, Комисији

за реализацију мера енергетске санације.

ш

Коначна листа крајњих корисника објавиће се на огласној табли Општине Рума и званичној

интернет страници Општине Рума.

Председница комисије
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Драгана Кончар


