
 
ПРИЛОГ 1 

 
Пријавни образац и образац о стању породичних кућа за пријаву на Јавни конкурс 

за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе  

Јавни позив број__________________ 
  

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ  
 

1. Име и презиме  

2. Број личне карте   

3. Адреса  

4. Број кат. парцеле   

5. Катастарска општина   

6. Број телефона (фиксни)  

7. Број телефона (мобилни)  

 

2. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ 

Површина куће/стана у 
квадратним метрима из Решења 
о порезу на имовину 

 
 

Број корисника који станује у 
објекту 
 

 
 

Број спратова у објекту 
 

 

 
 
Тренутно стање спољних зидова (потребно је да заокружите одговор): 

1. не постоји термичка изолација 

2. термичка изолација је уграђена  
Тренутно стање крова (потребно је да заокружите одговор): 

1. не постоји термичка изолација 
2. термичка изолација је уграђена 

 

 
 

 



 
Постојећи начин грејања: 

1. Угаљ/лож уље/мазут 
2. Електрична енергија 
3. Дрва 
4. Природни гас/пелет 

Претежни прозори на вашем објекту*: 
1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвени прозори 

Примери: 

 
 
 

2. ДУПЛИ дрвени прозори 
Примери: 

 
 



 
3. Дрвени прозори са (вакуум) стаклом 

      Примери: 
 

 

4. ПВЦ или алуминијумски прозори 
  Пример: 

 

 
* потребно је да заокружите одговор. 
 
Напомена:  
 

Евалуација пријава подносиоца  ће се вршити у складу са  критеријумима за избор пројеката из Прилога 
3 Јавног позива. 
 

Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве констатује да подаци наведени у 
пријави нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован.  
 
 
 
 
Датум:_______________2022.год.           
  

 Потпис подносиоца захтева 
 
 

                                                                                                                ---------------------------------- 
    
 



Листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте општине 
Жагубица 

 
 
Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и 
уградњу. Предрачун је обавезно поднети уз пријаву. 
 
 

Привредни субјекти чије пријаве испуњавају услове прописане одредбама Јавног конкурса за избор привредних субјеката су: 

 
Редни 
број Назив привредног субјекта/фирме Адреса  И-мејл адреса Контакт телефон НАПОМЕНА 

 

1 
Веселин Вићентијевић ПР 
Бежичне телекомуникације 
ВЕСАНЕТ Табановац 

 
Табановац  
12307, б.б. (Петровац на Млави) 
Издвојено место: 
Петра Добрњца 106,  
12300 Петровац на Млави 
 

office@vesanet.rs 063/477-158 
012/351-158  

2 
Експорт-импорт предузеће за 
производњу, промет и услуге РД 
Солар систем ДОО Крагујевац 

Солунска 21, 
34000 Крагујевац office@rdsolar.rs 034/326-529 

069/658-410  

 



 
 

ПРИЛОГ 3 
 

Kритеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе 

 
 

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне 

техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који је у складу 

са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем 
(породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова максимално 
Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 25 
 

Постојећи начин грејања на:   Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут   5 
Електрична енергија  10 
Дрво  15 

Природни гас/пелет/градска топлана  25 

   

Постојеће карактеристике спољне столарије  Број бодова 
Дрвени, једноструки са једним стаклом  5 
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима  10 
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум 
стаклом 

 15 

ПВЦ, алуминијум   25 

К фактор заузетости површине за породичне куће 
К<15  20 
15≤К<17,5 19,5 
17,5≤К<20  19 
20≤К<22,5  18,5 
22,5≤К<25 18 
25≤К≤27,5  17,5 
27,5≤К≤30 17 

К>30 16 



 
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 
Средства су коришћена у последње три године   0 

 
     
 



ИЗЈАВA 

 

Ја (име и презиме)_______________________________из____________________(адреса) 
ЈМБГ____________________________БР.ЛК_____________________дајем сагласност 
општини Жагубица да у моје име а за потребе Јавног позива 3/21 може извршити увид, 
прибави и обради личне податке о чињеницама које води Републички геодетски завод-
катастар непокретности, а које су неопходне у вези одлучивања за доделу  субвенције за 
спровођење мера енергетске санације у оквиру Јавног позива________, за парцелу која 
се налази на територији општине Жагубица. 

 

У ______________                                                                                          __________________________ 

Дана ____________                                                                                     (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                              Адреса:_____________________ 

                                                                                              ЈМБГ:_______________________ 

                                                                                              БР.ЛК: ______________________                                                                                                          

                                                                                  Издавалац личне карте:______________  

                                                                                                    

                                                                                                  

 



САГЛАСНОСТ 

 

 

Ми доле потписани сувласници смо сагласни да _____________________(име и презиме) 
из___________________(адреса) ЈМБГ_____________________ БР.ЛК_______________ 
може поднети пријаву на Јавни позив за грађане у општини Жагубица бр.______                 
од:________године и остварити право на суфинансирање за објекат у 
улици___________________ , који се налази на територији општине Жагубица. 

 

У ______________                                                                                          __________________________ 

Дана ____________                                                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                 БР.ЛК: ____________________                                                                                                          

                                                                                    Издавалац личне карте:_____________  

                                                                                                    

                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                         (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                 БР.ЛК: ____________________                                                                                                          

                                                                                    Издавалац личне карте:_____________  

 

                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                         (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                  БР.ЛК: ____________________                                                                                                          

                                                                                     Издавалац личне карте:_____________  
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