
 

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

општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и чална 21. Правнилника о суфинансирању мера 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (''Службени лист 

општине Нови Бечеј'', број 22/2021), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 32. седници 

одржаној дана 03.09.2021. године донело је следећу 

О Д Л У К У 

I 

Овом Одлуком мења се део VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА, Јавног позива за 

суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама 

на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину број III 02-501-159 /2021 од 

13.08.2021. године, на тај начин што се у првом ставу иза речи је број „21“ мења бројем 

„28“ и у ставу другом наведени датум „03.09.2021., године“ мења датумом „10.09.2021. 

године“, те део VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА, став први и други Јавног позива 

за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама 

на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину сада гласе:  

„VI  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

Рок за подношење пријава је 28 дана од дана објављивања Јавног позива на 
званичној интернет страници и огласној табли општине Нови Бечеј, 

Конкурс је отворен до 10.09.2021. године.„  

У осталим деловима текст Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације на 
породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. 
годину остаје непромењен. 

II 

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

Општине Нови Бечеј, а измену 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 

Чланом 21. Правнилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 22/2021) 

предвиђено је да Општинско веће доноси одлуку о расписивању јавног позива за доделу 

бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама за енергетску санацију 

стамбених зграда, породичних кућа и станова. 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. Након разматрања предлога за продужење рока за подношење 

пријава по објављеном Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације на 

породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. 

Годину, а у складу са напред наведеним, одлучено је као у изреци Одлуке. 
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