
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 мере енергетске санације у 
домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребe и и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Града Суботице.  
 
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 ____________     Потпис законског заступника 
  

 



ОБРАЗАЦ 2  

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

Поступак покрећем код Града Суботице -  Пријаве за Јавни позив за учешће привредних субјеката 
у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребe и и унапређењу термотехничких система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља 
које се финансирају из буџета Града Суботице за 2022. годину и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за 
потребе поступка прибавити (заокружити):  

 

1. Решење о упису у одговарајући регистар  
 

Упознат/а сам да уколико не поднесем наведене податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран од стране 
комисије коју решењем образује Градоначелник. 

 

             

..........................................  

                          (место) 

 

..........................................                                                 

                  (датум)     

                                                                             ......................................................................... 

                                                      (потпис и печат одговорног лица) 



ОБРАЗАЦ 3  

 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

 

Поступак покрећем код Града Суботице -  Пријаве за Јавни позив за учешће привредних субјеката 
у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребe и и унапређењу термотехничких система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља 
које се финансирају из буџета Града Суботице за 2022. годину и тим поводом дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

      Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција1, а који су неопходни у поступку 
одлучивања.  
                   

..........................................  

                          (место) 

                        

..........................................                                                 

                  (датум)     

                                                                             ......................................................................... 

                                                      (потпис и печат одговорног лица) 

 
 

 
1 Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа 



ОБРАЗАЦ 4 

 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
Ја, ___________________________________________, број ЛК __________________ 
                                       (име и презиме)                                            (број личне карте) 
 
Законски заступник    ____________________________________                                                                                   
                                                  (назив привредног субјекта) 
 
матични број: __________________, изјављујем, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да је                          (назив привредног субјекта) 
обезбедио довољну количину  соларних панела и пратеће опреме, како би се  реализовао  
Јавни позив за спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређење 
термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља на територији Града Суботице.  
 
 
 
 
 
 
 
У ____________,  
 

Датум ____________           
                                                                        ......................................................................... 

                                                                                     (потпис и печат одговорног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ 4 

 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
Ја, ___________________________________________, број ЛК __________________ 
                                       (име и презиме)                                            (број личне карте) 
 
Законски заступник    ____________________________________                                                                                   
                                                  (назив привредног субјекта) 
 
матични број: __________________, изјављујем, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да је _______   _______    (назив привредног субјекта) 
обезбедио довољну количину  соларних панела и пратеће опреме, како би се  реализовао  
Јавни позив за спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређење 
термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља на територији Града Суботице.  
 
 
 
 
 
 
 
У ____________,  
 
Датум ____________     Потпис законског заступника 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


