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ОПШТИНА ЛАПОВО 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-161/22-III 
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ЛАПОВО 

 

 На основу 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 („Службени гласник општине Лапово“, број 7/22) и члана 58. Статута општине 

Лапово („Службени гласник  општине Лапово“ бр. 2/19), Општинско веће општине Лапово, на седници 

одржаној дана 28. октобра 2022. године,  донело је  

 

О Д Л У К У  

о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте 

 на територији општине Лапово за 2022. годину 

 

Члан 1. 

 Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији 

општине Лапово за 2022. годину (у даљем тескту : Јавни конкурс), чији је текст саставни део ове 

Одлуке. 

Члан 2. 

 Поступак из члана 1. ове одлуке спроводи Комисија за реализацију мера енергетске санације ( у 

даљем тексту: Комисија) на основу 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 („Службени гласник  општине Лапово“, број 7/22) . 

 

Члан 3. 

 Јавним конкурсом су прописани предмет и максимална висина бесповратних средстава за 

финансирање, ко могу бити корисници средстава, који су услови за пријаву на конкурс, који су 

трошкови неприхватљиви, обавезна документација уз пријаву на Јавни конкурс, начин преузимања 

документације за јавни конкурс, место и рок за достављање пријава, критеријуми за избор пројеката, 

начин оцењивања, утврђивања листе и избор домаћинстава, као и начин реализације додељених 

средстава.  

Члан 4. 

 Јавни конкурс објавиће се на интернет страници општине Лапово и огласној табли органа 

Општине Лапово.  

                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК 

 

                   Бобан Миличић, с.р. 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у 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 („Службени гласник 

општине Лапово“, број 7/22) којим је прописано да Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 

бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова доноси 

Општинско веће општине Лапово и да Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима 

спроводи Комисија. 

Правилником је прописано која домаћинства имају право учешћа на конкурсу и које услове 

морају да испуне, садржај Јавног позива за крајње кориснике (домаћинства), који су критеријуми за 

избор пројеката крајњих корисника, начин оцењивања, утврђивања листе и избор крајњих корисника, 

као и начин исплате средстава. 

 Саставни део ове одлуке је текст Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем 

уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на 

територији општине Лапово за 2022. годину. 

 На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


