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261.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС„, бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон, 47/2018), члана 63. Статута Опш-
тине Смедеревска Паланка („МСЛ„ , бр. 9/19) и 
члана 21. Правилника о суфинансирању мера енер-
гет ске санације породичних кућа, станова и стам-
бених зграда које се односе на унапређење тер мич-
ког омотача, термотехничких инсталација и уг-
рад ње соларних колектора за централну припрему 
пот рошне топле воде („Међуопштински службени 
лист Општине Велика Плана и Смедеревска Паланка„ 
број 19/2022)

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка на 
седници одржаној 10. августа 2022. године донело је

ОДЛУКУ

Члан 1.
Продужава се рок за подношење пријава по јавном 

конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације, 
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 на територији Општине Смедеревска Паланка за 
2022.годину објављеном 19.07.2022.године.

Члан 2.
Овом Одлуком рок за подношење пријава, који 

истиче 10.08.2022.год., продужава се и одређује нови 
рок за подношење пријава до 22.08.2022.год. до 15,00 
часова.

Члан 3.
Рок се продужава због недовољног броја пристиглих 

пријава од стране грађана.

Члан 4.
У преосталом делу, Јавни позив остаје непромењен.

Члан 5.
Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске 

управе Општине Смедеревска Паланка, званичној 
интернет страници Општине Смедеревска Паланка и 
Међуопштинском службеном листу Општине Велика 
Плана и Смедеревска Паланка.

Број: 312-578/2022-02/1
У Смедеревској Паланци,10. августа 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Никола Вучен
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