
 

ПРИЛОГ 1 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ  
 

ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 

НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА 

ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22  

 

 

 

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ  
 

1. 
Име и презиме подносиоца 

пријаве 
 

2. Број личне карте   

3. Адреса из личне карте  

4. Број телефона (фиксни)  

5. Број телефона (мобилни)  

6.  
Пријава се подноси за 

(заокружити):  

1. породична 

кућа 
2. стан 

7. 
Број катастарске парцеле и 

катастарска општина 
 

8. 
Адреса породичне куће за коју 

се подноси пријава 
 

9. 
Адреса стана за који се подноси 

пријава 
 

10. 

Име и презиме власника 

породичне куће/стана (навести 

све власнике) 

 

 

 

 

 



2. МЕРА/МЕРЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ  

Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске 

ефикасности осим за меру из тач. 4)  

 *За меру из тачке 4) се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача 

простора (котао или пећ) ефикаснијим из тачка 2) или 3)  

 

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ/СТАНА 

Укупна површина породичне куће/стана у 
квадратним метрима из Решења о порезу на 
имовину (сабрана површина од свих власника који 
плаћају порез на кућу/стан)  

 
 

Уколико је објекат у поступку озакоњења, навести 
укупну површину објекта (легалан део и део који 
треба да се озакони)  

 

Број корисника који станује у објекту (који су 
пријављени на адреси породичне куће/стана)  

 
 

Спратност породичне куће (нпр. По+П+1+Пк) – ако 
се пријава подноси за породичну кућу 

 

Пријава се подноси за све етаже породичне куће 
(спратове) 

ДА НЕ 

Уколико је претходни одговор НЕ, навести број 
етажа за који се подноси пријава 

 

 

 

 

1) 
Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 
термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 
просторијама, за породичне куће и станове 

2) 
Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора или 
замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 
породичне куће и станове 

3) 
Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 
грејачa простора или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим, за породичне куће и станове 

4)* 
Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 
пратећег прибора за породичне куће и станове 

5) 
Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

6) 
Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће 
инсталације грејног система за породичне куће 



1. ПОСТОЈЕЋЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ 
(потребно је да заокружите одговор) 

 
1. ДРВЕНИ ЈЕДНОСТРУКИ са једним стаклом 

 
Примери: 
 

 
 
 

 
2. ДРВЕНИ ДВОСТРУКИ са размакнутим крилима 

 
Примери: 
 

 



 
3. Дрвени једноструки са ДУПЛИМ (ВАКУУМ) СТАКЛОМ 

 
Примери: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ПВЦ или алуминијумски  
 
Пример: 

 

 
 

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ У ПОГЛЕДУ ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА 
 (потребно је да заокружите одговор) 

1. Спољни зидови и кров без термичке изолације  

2. Спољни зидови без, а кров са термичком изолацијом  

3. Спољни зидови са, а кров без термичке изолације 

4. Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 

 

3. ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН ГРЕЈАЊА 

(потребно је да заокружите одговор) 

1. Угаљ/лож уље/мазут 

2. Електрична енергија 

3. Дрво 

4. Природни гас/пелет/даљинско грејање 



Односи се само за меру уградње соларних колектора 

ПОТРОШНА ВОДА ЗА ДОМАЋИНСТВО СЕ ГРЕЈЕ НА: 

(потребно је да заокружите одговор) 

1. Угаљ/лож уље/мазут 

2. Електрична енергија 

3. Дрвa 

4. Природни гас/пелет/даљинско грејање 

 
 
Напомена:  
 

Оцењивање и рангирање пројеката врши се у складу са Правилником 
којим се уређује расподела средстава Града Новог Сада и применом 
критеријума из одељка VIII Јавног позива. 
 

Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве 
констатује да подаци наведени у Пријави нису истинити, подносилац ће бити 
дисквалификован.  

 
 
 

 
 
Датум: _________________ 

 
Потпис подносиоца захтева 

 

 

___________________________ 

 


