
 На основу члана 51. Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац“, број 

6/2019-пречишћени текст) и члана 21. став 1. Одлуке о реализацији активности из програма 
коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину („Службени лист 

општине Књажевац“, број 24/21 од 05.07.2021. године), Општинско веће општине Књажевац на 
телефонској седници одржаној дана 18.10.2021. године, донело је: 

 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за 

вишепородично становање) на територији Општине Књажевац за 2021. годину 
 

I 
  

У Решењу о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на 

стамбеним зградама (објекти за вишепородично становање) на територији Општине Књажевац за 
2021. годину, који је објављен на званичној интернет страници Општине Књажевац, линк: 

www.knjazevac.ls.gov.rs, дана 28.09.2021. године, број 312-205/2021-09 од 27.09.2021. године, у 

Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за 
вишепородично становање) на територији Општине Књажевац за 2021. годину, који је саставни део 

овог решења у Поглављу “VI  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА” став 1.  мења се  и гласи:  
 “Рок за подношење пријава је 31 дан од дана објављивања на званичној интернет 

страници и огласној табли Општине Књажева, тј. до 29.10.2021. године“. 

II 

Ов Решење   објавити на огласној табли Општинске управе Књажевац и званичној интернет 

страници Општине Књажевац, линк: www.knjazevac.ls.gov.rs. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинско Веће општине Књажевац донело је Решење о расписивању Јавног позива за 

суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за вишепородично 
становање) на територији Општине Књажевац за 2021. годину, број 312-205/2021-09 од 27.09.2021. 

године и расписало Јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним 
зградама (објекти за вишепородично становање) на територији Општине Књажевац за 2021. 

годину, објављен на званичној интернет страници Општине Књажевац, линк: 

www.knjazevac.ls.gov.rs, дана 28.09.2021. године, а на основу члана 21. став 1. Одлуке о 

реализацији активности из програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску 
ефикасност за 2021. годину („Службени лист општине Књажевац“, број 24/21 од 05.07.2021. 

године). 

У току трајања рока за подношење пријава на Јавни позив за суфинансирање мера 

енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за вишепородично становање) на 
територији Општине Књажевац за 2021. годину, рок за подошење пријава се са 21 дан продужава 

на 31 дан од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници и огласној табли 
Општине Књажевац, из разлога  потребе  за дужим роком за прибављање обавезне документације 

која се подноси уз пријаву на јавни позив.   

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву Решења. 

Број:  312-211/2021-09 

Дана  18.10.2021. године 

К њ а ж е в а ц 
 

                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                        с.р.   мр Милан Ђокић 
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