
ПРИЛОГ 1 
 
 

Број пријаве  
 

_______________ 
(попуњава јединица локалне самоуправе) 

 
 

 

Спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова 
на територији општине Нови Кнежевац у 2022. години 

 
 
 
 
 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
 
 
 
 
 

Назив привредног субјекта 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЈАВА 
на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине 

Нови Кнежевац у 2022. години 
 

 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 

1. Име и презиме   

2. Пол   мушки             женски 

3. Телефон  

4. Мобилни телефон  

5. Електронска пошта  

 



  3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

1. Година оснивања   

2. Назив и шифра делатности  
 

3. 
Према подацима из финансијског извештаја 
за 2021. годину привредни субјект је 
разврстан у: 

 
 микро  
 
 мало 
 
 средње 
 
 остало 
 

4. Опис делатности  

 
 
4. МЕРА ЗА КОЈУ СЕ НУДИ УСЛУГА И ЦЕНОВНИ ПРЕГЛЕД РОБА И УСЛУГА 
 

Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за 
породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе 

 
Напомена:  

- цене је потребно исказати за репрезентативни пример добара/услуга исказаних у табели, 
- цене дати по наведним ставкама, а потребну опрему предвидети по Правилима о раду 

дистрибутивног система ОДС-а,  
- испред рока важења цена уписати Х, 
- испред рока важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле 

(минимално 10 година) уписати Х . 
 

Опис производа Цена производа са ПДВ-ом  

- Набавка опреме и кровна уградња соларне електране  капацитета 3 kW 
инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу инвертера и 
остале пратеће инсталације за производњу електричне енергије, која је 
неопходна приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

 

- Набавка и уградња  двосмерног мерног уређаја за мерење предате и 
примљене електричне енергије.  

- Израда предмера и предрачуна, као и извештаја о уградњи соларних панела и 
уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом 
прикључења на дистрибутивни систем.  

 



УКУПНА ЦЕНА ПРОИЗВОДА СА ПДВ-ом:  

 
 

Рок важења цена 
 до 30 дана 
 31 – 45 дана 
 46 – 60 дана 
 61 – 75 дана 
 преко 75 дана 

 
Рок важења гаранције за инвертер 

  5 година 
 6 година 
 7 година 
 8 година 
 9 година 

 10 година 

 
Рок важења гаранције за соларне панеле 

  10 година 
 11 година 
 12 година 
 13 година 
 14 година 
 15 година 

 
 
Процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану 
снагу соларних панела 3 kW) износи __________  kWh (очекиван износ је 7.000 kWh). 
 
 
 

 

У _______________,  Потпис и печат законског заступника 
  
Датум: __.__.2022. године ____________________ 

 

 


