
Коначна листа крајњих корисника (грађана) пријављених на 
Јавни позив 

за учешће грађана у спровођењу мерe енергетске санације путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама  

на територији Града Новог Сада за 2022. годину 
 
У складу са одредбама члана 27. став 10. Правилника о суфинансирању енергетске 

санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе („Службени лист Града Новог Сада“, број 55/21), а на основу Јавног 
позива за учешће грађана у спровођењу мерe енергетске санације путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама  на 
територији Града Новог Сада за 2022. годину, Комисија за реализацију мера енергетске 
санације утврдила је Коначну листу крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за 
учешће грађана у спровођењу мерe енергетске санације путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији 
Града Новог Сада за 2022. годину. 

 
Коначна листа крајњих корисника (грађана):  
 

РЕДНИ 
БРОЈ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ МЕСТО БРОЈ БОДОВА 

1.  Јован Тошић Руменка 95.00 

2.  Ранко Босић Петроварадин 95.00 

3.  Маринко Шобат Ветерник 95.00 

4.  Жељко Слобода Сремска Каменица 92.50 

5.  Драган Веселиновић Петроварадин 92.50 

6.  Мирослав Илић Ветерник 92.50 

7.  Хана Петровић Судаков Нови Сад 92.50 

8.  Јово Међо Руменка 90.00 

9.  Марина Илеш Нови Сад 90.00 

10.  Перо Бајић Каћ 90.00 

11.  Мирослав Марковић Сремска Каменица 87.50 

12.  Зоран Марчета  Каћ 87.50 

13.  Биљана Обрадовић Нови Сад 87.50 

14.  Тони Кузмановски Петроварадин 87.50 



15.  Ђурђа Цвјетковић Николетић Нови Сад 87.50 

16.  Миољка Јовичић Каћ 87.50 

17.  Нада Филиповић Нови Сад 87.50 

18.  Влада Матијевић Ветерник 85.00 

19.  Дарко Деспотовић Нови Сад 82.50 

20.  Агота Ференц Нови Сад 80.00 

21.  Јања Баштић Ветерник 80.00 

22.  Тамара Парошки Шалбут Ветерник 80.00 

23.  Славко Васић Нови Сад 80.00 

24.  Мирко Војновић Нови Сад 80.00 

25.  Јадранка Лалић Руменка 80.00 

 
Комисија је извршила теренски обилазак стамбених објеката закључно са редним бројем 

26 са Ревидиране прелиминарне листе крајњих корисника (грађана) ради увида у стање 
наведених објеката и након утврђивања чињеничног стања сачинила Коначну листу крајњих 
корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мерe 
енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе на породичним кућама  на територији Града Новог Сада за 2022. годину. 
 

На Коначну листу крајњих корисника, подносиоци пријава код којих је извршен теренски 
обилазак имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања Коначне 
листе крајњих корисника на огласној табли и интернет страници Градске управе за заштиту 
животне средине. Приговор се подноси на адресу Градске управе за опште послове Града 
Новог Сада – Писарница, Трг слободе 1, Нови Сад, са назнаком Приговор на коначну ранг листу 
грађана пријављених на Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за 
енергетску санацију породичних кућа, а за које се предлаже додела бесповратних средстава. 
 

Комисија одлучује по приговорима у року од 15 дана од дана пријема приговора и након 
одлучивања по свим приговорима сачињава коначну листу крајњих корисника на основу које 
Градско веће Града Новог Сада доноси одлуку о додели бесповратних средстава крајњим 
корисницима за спровођење енергетске санације, на основу чега се закључују уговори. 

 
 

Комисија за реализацију мера 
енергетске санације 

У Новом Саду, 16. август 2022. године                                 


