
ПРИЛОГ 2 
 

Образац 1 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
Ја, _____________________________________________, број ЛК _____________________ 
                                     (име и презиме)                                                      (број личне карте) 
 
законски заступник привредног субјекта __________________________________________, 
                                                                                           (назив привредног субјекта) 
матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном позиву 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.  
 
Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да: 

 су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају 
стварном стању, 

 привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране 
обављања делатности у последње две године и 

 власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривичних дела као 
чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити 
кривични поступак. 

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

м.п.  
 ____________________ 
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ИЗЈАВА 

 
 
Ја, _____________________________________________, број ЛК _____________________ 
                                     (име и презиме)                                                      (број личне карте) 
 
законски заступник привредног субјекта __________________________________________, 
                                                                                           (назив привредног субјекта) 
матични број: _____________, изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  
да је горе наведени привредни субјект  
 

- обезбедио довољну количину соларних панела, инвертера и остале пратеће инсталације 
за производњу електричне енергије, која је неопходна приликом прикључења на 
дистрибутивни систем, 

- у обавези да изврши набавку и уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и 
примљене електричне енергије,   

- у обавези да изради извештај о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је 
у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем, 

- у обавези да изда предмер и предрачун крајњем кориснику, у којем ће бити наведена 
спецификација опреме и радова које је потребно извршити у циљу производње 
електричне енергије и прикључења на дистрибутивни систем. 

 
а све у циљу успешне реализације Јавног позива за спровођење мера енергетске санације у 
домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе на територији општине Нови Кнежевац у 2022. години. 
 
 
У _______________,   
  
Датум: __.__.2022. године  
  
 Потпис законског заступника 

м.п.  
 ____________________ 
 


