
П  Р  И  Ј  А  В  Н  И    О  Б  Р  А  З  А  Ц 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА 
ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

1. Лични подаци подносиоца захтева      
    
 

 Име и презиме 
__________________________________________________________  

 ЈМБГ: _______________________________  

Адреса 
_________________________________________________________________ 

Број кат.парцеле _______________________ КО 
______________________________ 

 Телефон: фиксни __________________________________ 

      мобилни _________________________________ 

 
2. Подаци о објекту на коме се спроводе мере  

      Спратност објекта: 
____________________________________________________ 

Површина објекта: _______________________________ (m2) 

 

3. Mерa смањења загађења ваздуха у граду Краљеву пореклом из 
индивидуалних ложишта за 2021. годину за коју се подноси пријава 
(штиклирати само једну меру) 
 

1. Замена постојећих  котлова за грејање ефикаснијим 
котловима на пелет 

 

2. Замена постојећих  котлова за грејање ефикаснијим 
котловима на гас 

 
 

 
4. Подаци о постојећем начину грејања (штиклирати) 
 

ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН ГРЕЈАЊА 

Постојећи начин грејања (уколико користите више 
начина грејања штиклирајте)  

 

Угаљ  



Дрво  

Угаљ и дрва  

 
 
Прилози: 

1. фотокопија личне карте или очитана лична карта подносиоца пријаве са јасно 
видљивом адресом становања; 

2. грађевинска дозвола, употребна дозвола, решење о озакоњењу, односно други 
документ којим се доказује легалност објекта - фотокопија;  

3. решење о утврђивању пореза на имовину - фотокопија; 
4. подаци о непокретности за стамбени објекат - прибављени на сајту Републичког 

геодетског завода katastar.rgz.gov.rs; 
5. потврда предузећа овлашћеног за снабдевање и дистрибуцију природног гаса 

да нема техничких могућности за прикључење на дистрибутивну мрежу 
природног гаса  - само за набавку котла на пелет; 

6. потврда предузећа овлашћеног за снабдевање и дистрибуцију природног гаса 
да постоји могућност прикључења на дистрибутивну мрежу природног гаса  - 
само за набавку котла на гас;  

7. предрачун за набавку котла; 
8.  доказ да котао који се набавља испуњава стандард SRPS 303-5/2012  -  
фотокопија сертификата акредитоване лабораторије издате од стране  овлашћене 
европске куће – од продавца - само за набавку котла на пелет;  
9. доказ о броју чланова домаћинства : 
   -  изјава подносиоца пријаве  о члановима заједничког домаћинства – на 
обрасцу; 
    - фотокопија личне карте или очитана лична карта са јасно видљивом адресом     

становања (за пунолетне чланове  домаћинства) и 
    - уверење о пребивалишту (за децу); 
10. доказ о месечним примањима  - за пунолетне чланове домаћинства: 
   - потврда о исплаћеној нето заради за месец који претходи месецу подношења 

захтева – од послодавца, 
   - чек од последње исплаћене пензије,  
  - уверење за незапосленог члана породичног домаћинства да је на евиденцији 

незапослених лица – од Националне службе за запошљавање, 
  -  потврда о школовању за пунолетне чланове домаћинства; 
11. потписана изјава о сагласности да Град, за потребе поступка, може извршити 

увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.  

 
 
Изјављујем да прихватам Конкурсом прописане услове и критеријуме мера 
смањења загађења ваздуха у граду Краљево  пореклом из индивидуалних 
ложишта за 2021. годину. 



 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци 
наведени у пријави истинити. 
 

 
 
 
   
   
Датум:____________2021. године 

 Потпис подносиоца захтева 
 

                                                                                  ________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


