
На основу 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 члана 59. став 1. тачка 20.
Статута општине Рума („Службени гласник РС" број 6/09, 38/12, 28/14 и 15/19) Општинско веће
општине на седници одржаној дана 29.08.2022. године, донело је

ПРАВИЛНИКО ИЗМЕНАМАИ ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА
И СТАНОВАКОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА,
ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА

ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕИ УНАПРЕЂЕЊЕ

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИЈП 1/22

Члан 1.

Мења се члан 6. став 1. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације,
породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача,
термичких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему
потрошне топлотне воде, по јавном позиву управе за подстицање и унапређење
енергетске ефикасности ЈП 1/22 број 06-53-10/2022-П од 15.04.2022. године (у даљем
тексту: Правилник) и гласи:

" Укупно планирана средства које општина заједно са средствима Управе за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем Јавног позива бр.
401-28-1/22-1 за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22, износе 30.000.000,00
динара, од чега је 15.000.000,00 динара определила општина Рума, а 15.000.000,00
динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, а за
суфинансирање мера из овог члана 27.000.0000,00 динара, од чега је 13.500.000,00
динара определила општина Рума, а 13.500.000,00 динара Управа за подстицање и
унапређење енергетске ефикасности. Укупно планирана средства која је Општина Рума
определила за самостално субвенционисање мера из овог члана (без Управе за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности) износе 25.000.000,00 динара и она
ће бити расподељена на подносиоце пријава - крајње кориснике чији редни број пријаве
се налази испод црте на коначној листи крајњих корисника, односно пријаве које нису
обухваћене планираним средствима које општина Рума заједно са Управом за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности суфинансира."

Члан2.
Мењасе члан 27. Правилникате сад гласи:

"Оцењивањеи рангирање пројеката домаћинстава врши се применом критеријума из
члана26.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 26., утврђује
јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске



ефикасности из јавног позива на основу бодовања према критеријумима из члана 26.
овог правилника.

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине и
званичној интернет страници Општине.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три дана од дана
објављивања листе у складу са ставом 3. овог члана.

На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава имају право приговора
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на
писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог члана
као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од
дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну
листу.

На основу листе из става 6. овог члана Комисија врши теренски обилазак ради
увида у стање стамбених објеката са те листе и то како стамбене објекте подносиоца
пријава са редним бројем на листи до којег су обезбеђена средства за субвенционисање
преко Општине Рума и Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности,
тако и стамбене објекте подносиоца пријава са редним бројем испод црте на листи за
чије субвенционисање средства опредељује самостално општина Рума без Управе за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана
утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га
елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски
обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева
комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве,
а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у
предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив
прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу
крајњих корисника.

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине и
званичној интернет страници Општине.

На листу из става 10. овог члана подносиоци пријава код којих је извршен
теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана
објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу
ЈЛС.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог члана у року од 15

дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини
коначну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Рума доноси Одлуку о додели бесповратних средстава
крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се
закључују уговори.

На основу Одлуке наведене из става 14. овог члана Општинско веће општине
Рума доноси посебну Одлуку о додели бесповратних средстава за спровођење мера
енергетске санације крајњим корисницима чији су редни бројеви пријаве испод црте на
коначној листи крајњих корисника а које Општина Рума самостално субвенционише, те
на основу чега се закључују посебни уговори.



Члан3.
Остале одредбе Правилника остају непромењене.

Члан4.
Правилник о измени и допуни Правилника ступа на снагу даном доношења од

стране Општинског већа општине Рума и биће објављен у „Службеном листу опшина
Срема"и на званичној интернет презентацији општине Рума.

Образложење
Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС, број

129/2007...47/2018) између осталог је прописано да се град/општина преко својих
органа, у складу са законом, стара о заштити животне средине.

Чланом 69. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије
(„Сл.гласник РС“,број 40/21) између осталог је прописано да се средства за
финансирање или суфинансирање послова у области ефикасног коришћења енергије,
који се односе на израду пројеката, програма и реализацију активности, обезбеђују из
буџета Републике Србије, као и буџета јединице локалне самоуправе.

Чланом 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије
прописано је да надлежни орган јединице локалне самоуправе својим актом може
утврдити посебне финансијске и друге подстицаје, оснивање буџетских фондова као и
коришћење средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и
других активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији, у складу са
законом и прописима који регулишу рад ових органа. О својим активностима у смислу
става 1. овог члана, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да обавести
Министарство.

Чланом 59. ставом |. тачком 20. Статута општине Рума прописано је да
Општинско веће у складу са законом доноси прописе и друге опште акте из
надлежности општине.

Имајући у виду да Општина Рума ће определити додатна новчана средства за
самостално субвенционисање крајњих корисника који се налазе испод црте на коначној
листи крајњих корисника, Општинско веће је донело предметни Правилнико изменама
и допунама Правилника.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

______ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

њЉ 76
Александра Ћирић

Број: 06-114-9/2022-1
Датум: 29.08.2022. године
Рума


