
 
 

        

            

На основу члана 21. 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  („Сл. лист општине Сремски Карловци“, бр. 20/2022) 

и предлога Комисије за реализацију мера енергетске санације, Општинско веће општине 

Сремски Карловци на својој 98. седници, одржаној дана 16. децембра 2022. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ 

СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 

ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1.  

 Доноси се Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији 

општине Сремски Карловци за 2022. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс). 

Текст Јавног конкурса, са свим пратећим обрасцима прилаже се уз ову одлуку и 

чини њен саставни део. 

 

Члан 2. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за реализацију мера енергестке санације у складу 

са одредбама 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  („Сл. лист општине Сремски Карловци“, бр. 20/2022). 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке биће отворен 21 дан, односно од 19.12.2022. 

године до 9.01.2023. године, а објавиће се на огласној табли Општине Сремски Карловци 

и на интернет страници општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сремски Карловци“ . 
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