
ПРИЛОГ 1

Број пријаве 
(попуњава јединица локалне самоуправе)

Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима

у 2022. години

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Назив привредног субјекта



ПРИЈАВА
на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера

енергетске санације у домаћинствима

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

1. Пун назив привредног субјекта

2. Правна форма

3. Скраћени назив правног лица

4. Матични број 

5. Порески идентификациони број 

6. Седиште 

Место

Јединица локалне 
самоуправе

Поштански број

7.
Адреса за слање поште
(навести и поштански број)

8. Број телефона

9. Број факса

10. Електронска пошта

11. Интернет адреса

  2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

12. Име и презиме 

13. Пол  мушки             женски
14. Телефон
15. Мобилни телефон
16. Електронска пошта

  3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

17. Година оснивања 

18. Назив и шифра делатности



19.
Према подацима из финансијског 
извештаја за 2021. годину привредни
субјект је разврстан у:

 микро 

 мало

 средње

 остало

21. Опис делатности

4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се 
конкурише уписати Х. Могуће је конкурисати за више мера)

Заменa  спољних  прозора  и  врата  и  других  транспарентних  елемената
термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним
просторијама за станове и куће
Ова  мера  обухвата  и  пратећу  oпрему  за  прозоре/врата,  као  што  су
окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске
радове  на  демонтажи  и  правилној  монтажи  прозора/врата,  као  што  је
демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа
прозора,  обрада  око  прозорa/врата  гипс-картон  плочама,  глетовање,
обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената
термичког омотача са одговарајућим својствима према негрејаним
просторијама стамбене заједнице.
Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су 
окапнице,прозорске даске, ролетне, кпци и др., као и пратеће грађевинске 
радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је 
демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа 
прозора, обрада око прозора/врата гипс картон плочама, глетовање, 
обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида за 
стамбене зграде.
Постављање  и  набавка  материјала  за   термичку  изолацију  зидова,
таваница изнад оворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова
термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће.



Постављање  и  набавка  материјала  за   термичку  изолацију  зидова,
таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова
термичког омотача према негрејаном простору за стамбене заједнице.
Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног
покривача за породишне куће (за ову меру се може конкурисати и заједно
са  мером  за  постављање  и  набавка  материјала  за  термичку  изолацију
зидова,  таваница  изнад  отворених  пролаза,  зидова,  подова  на  тлу  и
осталих  делова  термичког  омотача  према  негрејаном  простору  за
породичне куће из става 2. тачка 3) овог члана.
Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни
пелет,  брикет,  сечка),  грејачa  простора,  или  замена  постојећег  грејача
простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.
Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни
пелет,  брикет,  сечка),  грејачa  простора,  или  замена  постојећег  грејача
простора  (котао  или  пећ)  ефикаснијим,  за  породичне  куће,  станове  и
стамбене заједнице.
Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела- радијатора
и пратећег прибора за породичне куће и станове   (за ову меру се може
конкурисати  само заједно  са  мером замене  постојећег  грејача  простора
(котао или пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 6) овог члана.
Замена  постојеће  или  уградња  нове  цевне  мреже,  грејних  тела  –
радијатора и пратећег прибора за стамбене заједнице, за ову меру се може
конкурисати  само заједно  са  мером замене  постојећег  грејача  простора
(котао или пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 7) овог члана или уколико је
одобрен захтев да се зграда прикључи на даљински систем грејања
Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 
система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.
Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде
и пратеће инсталацијегрејног система за породичне куће.

5.Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих једанаест мера 
и максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 25.

Назив мере Рок важења цена



6. Критеријум „Цене књучних добара и услуга“ различит је за сваку од једанаест мера и 
максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60.

Назив производа и услуга наведених у Прилогу 4 за
меру за коју конкурише привредни субјекат

Цена производа и услуга

7. Критеријум ,, рок трајања гаранције“ исти је за свих једанаест мера и максималан број 
бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 15. 

Назив производа Рок трајања гаранције


