
На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине 

Нови Бечеј'', број 6/2019) и Правнилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког 

омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности ЈП1/22 (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2022), Општинско веће 

општине Нови Бечеј, на 48. седници одржаној дана 13.05.2022. године донело је следећу 

О Д Л У К У 

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима на територији општине Нови Бечеј. 

Текст Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

санације  стамбених објеката на територији општине Нови Бечеј прилаже се уз ову Одлуку и 

чини њен саставни део. 

II 

Поступак јавног конкурса за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

санације у домаћинствима на териротији општине Нови Бечеј спроводи Комисија за 

реализацију мера енергетске санације у складу са Јавним позивом за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине 

Нови Бечеј и одредбама Правнилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког 

омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности ЈП1/22 (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2022). 

III 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', на интернет страници 

Општине Нови Бечеј, а најаву јавног позива на Телевизији Нови Бечеј, Радио Бечеју, као и на 

ФБ страници Општине Нови Бечеј, Webinfo portal Novi Bečej и Pannon RTV, Суботица и др. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правнилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког 

омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности ЈП1/22 (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2022) предвиђено је да 

Општинско веће доноси одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника, 

односно привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на 

териротији општине Нови Бечеј. Истим чланом је предвиђено да предметни јавни конкурс 

спроводи Комисија за реализацију мера енергетске санације, као и да се јавни позив објављује 

обавезно на интернет страници општине, а најава јавног позива у локалним медијима. С 

обзиром на све напред наведено, одлучено је као у изреци Одлуке. 
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