
П  Р  И  Ј  А  В  Н  И    О  Б  Р  А  З  А  Ц 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У 

ГРАДУ НИШУ  ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

1. Лични подаци           
 

 Име и презиме __________________________________________________________  

 ЈМБГ: _______________________________  

Адреса _________________________________________________________________ 

Број кат.парцеле _______________________ КО ______________________________ 

 Телефон: фиксни __________________________________ 

      мобилни _________________________________ 

 
2. Подаци о објекту на коме се спроводе мере смањења загађења ваздуха у граду Нишу  

пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину 

      Спратност објекта: ____________________________________________________ 

Површина објекта: _______________________________ (m2) 

 
3. Подносилац пријаве учествовао у првом позиву за доделу средстава у оквиру Јавног конкурса 
за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних 
ложишта у 2021. години и на истом био одбијен због административне неподобности (недостајуће 
документације) (штиклирати) 
 

        
Да       Не 

 
 
4. Подаци о постојећем начину грејања (штиклирати) 

ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН ГРЕЈАЊА 

Постојећи начин грејања (уколико користите више начина грејања 
штиклирајте)  

 

Угаљ, лож уље  
Дрво, брикет  
Електрична енергија  
 
Врста грејног уређаја  

Котао снаге  >20kW  
Етажне пећи снаге <20kW  
Шпорет, пећ  

 
 

 

 

 

 

 

 



Прилози: 

Обавезна документација за  све подносиоце пријаве: 

1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у 
граду Нишу  пореклом из индивидуалних ложишта за 2021.годину (Прилог 1); 

 

2. Фотокопију личне карте без чипа оверену код нотара или очитану чиповану личну карту 
власника објекта. Датум очитавања личне карте са чипом и датум овере фотокопије личне карте 
без чипа код нотара не смеју бити старији од шест месеци. 

 

 

3. Доказ о броју чланова домаћинстава 

a. Фотокопија личне карте или очитане чиповане личне карте за све чланове 
домаћинства који исту поседују у складу са Законом. Датум очитавања личне 
карте са чипом и датум овере фотокопије личне карте без чипа код нотара не 
смеју бити старији од шест месеци. За децу је потребно доставити копију пријаве 
пребивалишта или уверење о пребивалишту. Ниједан од поменутих докумената 
(пријава или уверење) не сме да буде старији од шест месеци; 

b. Лична изјава о броју чланова заједничког домаћинства у слободној форми; 

 

 

 

 

 

 

4. Копију Уверења да подносилац захтева има пријављену имовину на територији Града Ниша и 
да на дан изадавања уверења нема дуговања по основу пореза за имовину на  уплатним 
рачунима које администрира Градска управа за финансије-Сектор за локалну пореску 
администрацију; 

 

 

5. Извод из листа непокретности за објекат издат од стране надлежне или овлашћене 
институције у складу са Законом, не старији од шест месеци (фотокопија);  

 

6. Копију једног од следећих доказа за стамбени објекат: 

a. доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, 

b. грађевинску или употребну дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења 
дозволе, 

c. грађевинску или употребну дозволу добијену из поступка легализације или 

d. решење о озакоњењу 

 

 

 

 

 

 

7. Потписана изјава о сагласности да орган 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. (Прилог 2) 

 

Поред документације из тачке 1-7 овог члана, подносиоци пријаве за МЕРУ 1  достављам и следећа 
документа (штиклирати уколико конкуришете за Меру 1) :  
 
 Потврда да не постоји могућност прикључења на дистрибутивну мрежу природног гаса 

(коју издаје предузеће овлашћено за снабдевање и дистрибуцију природног гаса) и 
потврда да не постоји могућност прикључења на систем даљинског грејања коју издаје 
ЈКП „Градска Топлана“ Ниш  

 
 

 
 

 Предрачун за набавку опреме насловљен на подносиоца пријаве са јасно наведеним 
карактеристикама котла које су тражене у чл. 4 Правилника о спровођењу мера смањења 
загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години, 

 
 

 



исказан посебно са ПДВ-ом у односу на друге трошкове;  

Поред документације из тачке 1-7 овог члана, подносиоци пријаве за МЕРУ 2  достављам и следећа 
документа (штиклирати уколико конкуришете за Меру 2) 
 Потврду о поднетом захтеву за прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу у којој 

је недвосмислено наведено да постоје техничке могућности за приључење, а коју издаје 
предузеће овлашћено за снабдевање и дистрибуцију природног гаса или Решење о 
прикључењу на дистрибутивну гасоводну мрежу издато од стране предузећа 
овлашћеног за снабдевање и дистрибуцију природног гаса; 

 
 

 

 Предрачун за набавку опреме насловљен на подносиоца пријаве са јасно наведеним 
карактеристикама котла које су тражене у чл. 4 Правилника о спровођењу мера смањења 
загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години, 
исказан посебно са ПДВ-ом у односу на друге трошкове; 

 
 

 

Поред документације из тачке 1-7 овог члана, подносиоци пријаве за МЕРУ 3  достављам и следећа 
документа (штиклирати уколико конкуришете за Меру 3) 
 Потврда о могућности прикључења на систем даљинског грејања  коју издаје ЈКП 

„Градска Топлана“ Ниш  - не старија од шест месеци; 
 

 

 Предрачун за прикључење на систем даљинског грејања који издаје ЈКП „Градска 
Топлана“ Ниш, насловљен на подносиоца пријаве; 

 
 

 
Опционо достављање документације за додатно бодовање за све три мере 

 Изјава подносица пријаве да ће стари уређај бити предат на рециклажу;  

 
 Изјављујем да прихватам Конкурсом прописане услове и критеријуме мера смањења загађења ваздуха 
у граду Нишу 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 
 

 ________________________ 
 
НАПОМЕНА: ИЗБРИСАТИ ИЗ ЛИСТЕ ПРИЛОГА ОНЕ КОЈИ СУ НЕПРИМЕНЉИВИ ЗА 
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА У ОДНОСУ НА МЕРУ ЗА КОЈУ КОНКУРИШЕТЕ 


