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 и
унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих
пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте, Јавни позив број ЈП1/22 на
територији Општине Кладово
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. МЕРА/МЕРЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ

1)

2)

набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ за
производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за
мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и
извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на
дистрибутивни систем.( Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног
места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако
6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на
дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива).
уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће,
или
опремање
система грејања
са
уређајима
за регулацију и
мерење
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове

предате

3. 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

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ
Напомена: Испред приложене документације уписати Х

потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности;
један од следећих доказа за стамбени објекат:
доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
грађевинску дозволу добијену из поступка легализације,
решење о озакоњењу,
фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева и за лица која живе на адреси
породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених
књижица;
предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему, наведену у одељку I Јавног позива, са
уградњом коју грађанин добија од једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2)
коју је објавила Општина а коју грађанин изабере са листе;
фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за један
од претходних месеци.
Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника
(Прилог 9).
Уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна сагласност свих лица који
су власници осталих бројила.
Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву (Прилог 8).

*Обавезно заокружити одговор
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:
Угаљ/лож уље/мазут
Електрична енергија
Дрва
Природни гас/пелет
Градска топлана
Претежни прозори на вашем објекту*:
1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвенипрозори
1.
2.
3.
4.
5.

Примери:

2. ДУПЛИ дрвени прозори
Примери:

3. Дрвени прозори (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

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

