
На основу члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе („Службени лист општине Сокобања, број 45/2021) и члана 71. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), 

Општинско веће општине Сокобања, на  седници одржаној 30.05.2022.године донело јe 

О Д Л У К У 

I 

Расписује се Јавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава 

за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања. 

Текст Јавног конкурса за учешће грађана у спровођењу енергетске санације у 

домаћинствима на територији општине Сокобања прилаже се уз ову одлуку и чини њен 

саставни део. 

II 

Јавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава за енергетску 

санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања спроводи Комисија за 

реализацију мера енергетске санације у складу са одредбама Правилника о 

суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела 

за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист општине 

Сокобања, број 45/2021). 

III 

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и 

званичној интернет страници опптине Сокобања, а најаву Јавног конкурса у локалним 

медијима. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 410-449 /22 

У Сокобањи дана: 30.05.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Миодраг Николић 



На основу Одлуке Општинског веће општине Сокобања  о расписивању Јавног 

конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије број 401-449/22 од 30.05.2022. 

године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем 

уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 

(„Службени лист општине Сокобања “ број 45/2021), општина  Сокобања 

расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на 

породичним кућама на територији општине Сокобања за 2022. годину 

I. ПРЕДМЕТ 

Предмет финансирања обухвата следеће: 

- набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места 

(погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места - Прилог 6 ), 

снаге до и једнако 6 kW 

- набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење 

предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу 

електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из 

Јавног позива; 

- уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног 

уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне 

инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем 

у складу са Прилогом 4 из Јавног позива; 

- израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи 

соларних панела, инверетара и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, 

као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима 

дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са 

Прилогом 4 из Јавног позива. 



II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

 Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:  

 

1) домаћинстава  која су у претходном периоду користила средства Општине Сокобања 

за сличне активности и иста оправдали и 

2) домаћинстава која су у претходне две године после достављања Решења о додели 

бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности 

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове: 

 

1) да је подносилац пријаве: 

(1) власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или 

носилац права над бројилом, или 

(2) уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, 

неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву 

и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране 

јавног бележника да се за објекат може поднети пријава; 

2) да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем 

рачуну за потпрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 

kWh.; 

 

 

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА  

 

  Максимални износ средстава подстицаја који се додељује, представља мањи 

износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално  420.000 динара 

са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем снаге панела у kW из достављене профактуре, 

са  износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом. 

  За соларне панеле капацитета преко 6  kW разлику до укупне вредности радова 

према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће домаћинства. 

 

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

 

 У неприхватљиве трошкове спадају: 

 

• рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или 

испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и 

опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих 

захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности; 

• трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови 

одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови 

осигурања кредита  

• набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи 

или за услуге које подносилац захтева сам извршава; 

• други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације. 



 

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

Пријава мора да садржи: 

 

1) потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности; 

2) један од следећих доказа за стамбени објекат: 

- доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, 

- грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе, 

- грађевинску дозволу добијену из поступка легализације, 

- решење о озакоњењу или доказ да су започели поступак легализације 

3) фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева и за лица која 

живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица 

доставити фотокопије здравствених књижица; 

4) предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему,  наведену у одељку I Јавног 

позива, са уградњом  коју грађанин добија од једног од привредних 

субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила Општина а коју 

грађанин изабере са листе; 

5) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се 

конкурише за један од претходних месеци.. 

6) Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити 

сагласност власника оверена код јавног бележника (Прилог 9). 

7) Уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна 

сагласност свих лица који су власници осталих бројила. 

8) Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву 

(Прилог 8). 

 

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

 Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници 

Општине Сокобања, или на пријавници општине и садржи: 

1) Комплетан текст Јавног позива, 

2) Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа  

3) Прилог 2 - Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму  

од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. 

4) Прилог 3 -  Kритеријуми за избор пројеката. 

5) Прилог 4 - Општи услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње 

инсталације постојећег објекта купца за :  

Индивидуална домаћинства са директним мерењем; 

Издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. 

године. 

6) Прилог 5 – Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како 

да постану купци – произвођачи електричне енергије“. 

7) Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом 

8) Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем 

9) Прилог 8 - Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о 

власништву  

10)  Прилог 9: Изјава о сагласности власника оверена код јавног бележника 

 



 

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА 

 

 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет 

страници и огласној табли Општине  Сокобања, 

 Конкурс је отворен закључно са даном 15.06.2022. године. 

 Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један 

оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са 

назнаком: 

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом 

пошиљаоца на полеђини коверте. 

 

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Сокобања, 

или препоручено поштом на адресу: 

 

Општина Сокобања,  

улица Светог Саве број 23 

Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Сокобања 

   

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се 

обратити на контакт телефон  064/8560788  и електронску адресу: e-mail: 

ruzica.jocic@opstinasokobanja.com . 

 Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Сокобања. 

 Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације 

(печат поште), без обзира на датум приспећа.  

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

  

 

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 

Критеријуми за избор пројеката су следећи: 

 

1) постојеће стање спољних зидова;  

2) примарни начин грејања;  

3) постојеће карактеристике спољне столарије; 

4) К фактор заузетости површине за породичне куће; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ruzica.jocic@opstinasokobanja.com


Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 3. 

 

 

X ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

 

Оцењивање и рангирање пројеката грађана, врши се у складу са Правилником о 

суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе и применом критеријума из 

одељка IX  Јавног позива. 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје 

било који документ из одељка VI. Јавног позива и у том случају решењем ће бити 

одбачена. 

 Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не 

оцењују и решењем ће бити одбијене. 

Комисија надлежна за преглед пријава и реализацију пројеката општине 

Сокобања (у даљем тексту: Комисија)  разматра пријаве у складу са условима из одељка 

I  Јавног позива, утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника на основу 

бодовања према критеријума за избор пројеката из одељка IX Јавног позива. 

У току поступка оцене и избора пројеката Комисија може да од подносиоца 

пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.  

Листу из става 4. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и 

званичној интернет страници Општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању листе из става 4. овог одељка у року од три дана од дана 

објављивања листе. 

На листу из става 4. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора 

Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на 

писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 4. овог 

одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 

дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану 

прелиминарну листу. 

На основу листе из става 9. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради 

увида у стање стамбених објеката, стања места где ће се поставити соларни панели, са те 

листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна 

средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 10. овог одељка 

утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га 

елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега врши теренски обилазак 

првог следећег на листи за којег нису обезбеђена средства на основу прелиминарне 

листе. 

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева, 

комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, 

а један задржава Комисија.  

На основу записника из става 12. овог одељка комисија сачињава коначну листу 

крајњих корисника. 

Листу из става 13. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и 

званичној интернет страници Општине. 

На листу из става 13. овог одељка подносиоци пријава код којих .је извршен 

теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана 



објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу 

општине Сокобања. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 15. овог одељка у року од 

15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини 

коначну листу крајњих корисника. 

Општинско веће општине Сокобања доноси Решење о додели бесповратних 

средстава грађанима за спровођење мера енергетске санације. 

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

 На основу донетог Решења о додели бесповратних средстава грађанима за 

спровођење мере енергетске санације уградњом соларних панела закључују се 

појединачни уговори са грађанима и привредним субјектима. Саставни део овог уговора 

је технички извештај/елаборат издат од стране изабраног привредног субјекта(извођача 

радова) који садржи шему и технички опис инсталације соларних панела, као и изјаву да 

се на постојећи кров могу поставити соларни панели и да се на унутрашњу инсталацију  

могу уградити соларни панели. Извештај/елаборат мора садржати све елементе 

неопходне за издавање Акта о прикључењу од стране ОДС-а 

  

Након завршетка радова потребно је да грађанин достави Комисији, доказ о 

уплати целокупног сопственог удела у финансирању радова на уградњи соларних панела 

и остале инсталације  привредном субјекту (извођачу радова) (признаница/рачун). 

  Услови да општина пренесе средства субвенције привредном субјекту (извођачу 

радова) су: 

1. Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и 

предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив.  

2. Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС 

снабдевањем.  

3. ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни 

систем  и упише га у регистар купца-произвођача. 

 Уколико привредни субјекат није средства наменски утрошио, или радови нису 

изведени у складу са предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, Општина 

неће уплатити средства додељена јавним позивом. 

 Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. Грађанин ће сам 

сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције одобрене 

уговором из става 1. овог одељка. 

 Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног 

привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре 

реализације набавке, обавести Комисију и достави нову профактуру/предрачун, с тим да 

износ субвенције не може бити већи од одобреног. 

 



 

ПРИЛОГ 1 

 

Пријавни образац и образац о стању породичних кућа за пријаву мере уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на 

Јавни позив општине Сокобања 

  

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ  
 

1. Име и презиме  

2. Број личне карте   

3. Адреса  

4. Број кат. парцеле   

5. Катастарска општина   

6. Број телефона (фиксни)  

7. Број телефона (мобилни)  

 

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ 

Површина куће/станау 

квадратним метрима из Решења 

о порезу на имовину 

 

 

Број корисника који станује у 

објекту 
 

 

 

Број спратова у објекту 

 

 

 

 

Тренутно стање спољних зидова (потребно је да заокружите одговор): 

1. не постоји термичка изолација 

2. термичка изолација је уграђена  
*  

Постојећи начин грејања: 

1. Угаљ/ложуље/мазут 

2. Електричнаенергија 

3. Дрва 

4. Природнигас/пелет 

5. Градскатоплана 

Претежни прозори на вашем објекту*: 



 

1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвенипрозори 
Примери: 

 
 

 

2. ДУПЛИ дрвени прозори 
Примери: 

 
 

3. Дрвени прозори (вакуум) стаклом 
     Примери: 

 

 



 

4. ПВЦ или алуминијумски прозори 
  Пример: 

 

 

 

* потребноједазаокружитеодговор 

 

Напомена:  

 

Евалуација пријава подносиоца  ће се вршити у складу са  критеријумима за избор пројеката из Прилога 

3 Јавног позива. 

 

Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве констатује да подаци наведени у 

пријави нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован.  

 

 

 

 

Датум:________2022.год.             

 Потпис подносиоца захтева 

 

 

                                                                                                                --------------------------- 

    

 



Листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте општине 

Сокобања 
 

 

Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и 

уградњу. Предрачун је обавезно поднети уз пријаву. 

 

 

Привредни субјекти чије пријаве испуњавају услове прописане одредбама Јавног конкурса за избор привредних субјеката су: 

 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта/фирме Адреса  И-мејл адреса Контакт телефон 

НАПОМЕНА 

 

1 ДОО „Маратон“ Ћуприја, улица Лоле Рибара 

број 36 

maraton91@hotmail.rs 

 

035/8476304 

064/1343525 

 

2 “Energy net services” DOO  Каћ, улица Партизанска број 

160 

servis@energznet.rs 

 

djovanovic@energynet.rs 

 

021/68-61-000 

066/280063 

 

3 „Телефон инжењеринг“ ДОО  Земун, улица Угриновачки пут 

22 део 52 

office@telefon-

inzenjering.co.rs 

 

nikola.sakan@telefon-

inzenjering.co.rs 

 

011/316-9599 

011/316-9539 

062/296280 

 

4 “Green energy  save groupe” DOO   Нови Сад, улица Ћирила и 

Методија нрој 102 

office@gegs.rs 

 

rajko.bojcic@gegs.rs 

 

021/63-655-65 

063/507207 

 

5 “KEY4S”  Београд, улица Милована 

Миловановића број 2/36 
office@key4s.eu 

 
darko.ivanovic@key4s.eu 

011/4065-715 

060/3456465 

 

mailto:maraton91@hotmail.rs
mailto:servis@energznet.rs
mailto:djovanovic@energynet.rs
mailto:office@telefon-inzenjering.co.rs
mailto:office@telefon-inzenjering.co.rs
mailto:nikola.sakan@telefon-inzenjering.co.rs
mailto:nikola.sakan@telefon-inzenjering.co.rs
mailto:office@gegs.rs
mailto:rajko.bojcic@gegs.rs
mailto:office@key4s.eu
mailto:office@key4s.eu
mailto:darko.ivanovic@key4s.eu


 
6 “TOPHELL T&M  PLUS”  Београд, Раковица, улица 

Борска број 43 локал 2 

topheelttgradnja@gmail.com 

 

065/9992867  

 

mailto:topheelttgradnja@gmail.com


 

ПРИЛОГ 3 

 

Kритеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе 

 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова максимално 

Спољни зидови без термичке изолације  10 
25 

Спољни зидови са термичком изолацијом ее 25 

 

Постојећи начин грејања на:  
Број бодова максимално 

Угаљ/ лож уље,/мазут  5 

25  
Електрична енергија 10 

Дрво 15 

Природни гас/пелет/градска топлана 25 

  

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова максимално 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

25  

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум 

стаклом 

15 

ПВЦ, алуминијум  25 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће Број бодова максимално 

К<15  25 

25 

15≤К<17,5 22,5 

17,5≤К<20  20 

20≤К<22,5  17,5 

22,5≤К<25 15 

25≤К≤27,5  12,5 

27,5≤К≤30 10 

К>30 5 

Укупно  100 
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ОДОБРЕНА СНАГА



 

  

О ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ СА НЕТО МЕРЕЊЕМ 

Закључен дана  __________________________  између уговорних страна: 

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд (Стари град), ул. Балканска 13, Београд-Стари град, Матични број 20053658, ПИБ 

103920327, ЈБКЈС: 83175, које заступа  ______________________________________________  (у даљем тексту: Снабдевач) 

и 

2.  __________________________________________________  

(име и презиме, ЈМБГ) 

______________________________________________________ , (у даљем тексту: Купац-произвођач) 

(адреса) 

Уговорне стране су сагласне: 

- да је Купац-произвођач дана __.__.20__. године поднео захтев Снабдевачу за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем 

(у даљем тексту: Уговор), у коме је изјавио да је у складу са прописима и стандардима изградио постројење за производњу електричне 

енергије из обновљивих извора енергије (у даљем тексту: производни објекат) и прилагодио мерно место за стицање статуса Купца-

произвођача. 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом објекта Купца-произвођача-категорија домаћинство, који производи 

електричну енергију за сопствену потрошњу а вишак произведене електричне енергије испоручује у дистрибутивни систем, као и начин и 

услови обрачуна потраживања и обавеза у вези са преузетом и испорученом електричном енергијом, преко места примопредаје: 

Адреса:  ________________________ (место), улица  _______________________________________________ , бр.  _____ , спрат  _______ , 

ЕД број  _____________________________ , Наплатни број:  __________________________ , ПОД број  ____________________________ , 

категорија ______________________________________ , група  _________________________________________ . 

Количине електричне енергије 

Члан 2. 

Количине електричне енергије одређују се на основу оствареног преузимања и испоруке од стране Купца-произвођача на месту 

примопредаје. 

Цена електричне енергије 

Члан 3. 

Цена електричне енергије за снабдевање електричном енергијом је регулисана цена и утврђује се у складу са Законом о енергетици и 

Методологијом за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. Цена електричне енергије је дефинисана Одлуком о 

регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање. 

Начин обрачуна и испостављање рачуна 

Члан 4. 

Оператор дистрибутивног система (у даљем тексту: ОДС) очитава мерне уређаје у складу са законом којим се уређује област енергетике и 

податке доставља, у прописаним роковима, Снабдевачу, и то податке о: 

1) преузетој електричној енергији од стране Купца-произвођача; 

2) испорученој електричној енергији од стране Купца-произвођача. 

Обрачунски период је по правилу један календарски месец. 

На основу добијених података о преузетој односно испорученој електричној енергији, Снабдевач утврђује нето електричну енергију која 

представља разлику укупне преузете и укупне испоручене електричне енергије Купца-произвођача у дистрибутивни систем у току једног 

месеца, утврђене у кМИ, по временима примене тарифа за активну енергију засебно. 

Обрачун електричне енергије се врши методом нето мерења, при коме се вишком испоручене електричне енергије по тарифама, у току једног 

месеца, умањује количина нето електричне енергије по тарифама у току наредног обрачунског периода. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу испостављати рачуне за електричну енергију на основу података достављених од стране ОДС за место 

примопредаје за сваки обрачунски период, а у складу са Методологијом за одређивање цене електричне

Заводни број Снабдевача: 



енергије за гарантовано снабдевање, по истоврсним тарифним елементима за одговарајућу категорију и групу крајњих купаца којој Купац-

произвођач припада. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу обрачунавати трошкове приступа систему на основу Методологије за одређивање цене приступа систему. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу обрачунавати и накнаде, трошкове, акцизу, ПДВ, таксе и друге обавезе, у складу са прописима. 

Купац-произвођач се обавезује да плаћање по рачунима Снабдевача изврши најкасније до 28. у месецу за претходни месец. 

Адреса за доставу рачуна за предметно место примопредаје: __________________________________________________ (унети аДресу). 

Мејл адреса за доставу рачуна: ______________________________________________________________________ (унети мејл аДресу). 

Дужности снабдевача 

Члан 5. 

Снабдевач је дужан да: 

1) ОДС-у без одлагања достави примерак закљученог Уговора. 

2) закључи уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Купца-произвођача прикључен као и уговор којим 

преузима балансну одговорност за место примопредаје Купца-произвођача. 

3) објекат Купца-произвођача из предмета овог Уговора, током трајања уговорног односа, континуирано снабдева електричном 

енергијом на начин и под условима утврђеним прописима. 

4) Купцу-произвођачу обезбеђује количину електричне енергије коју одређује Купац-произвођач, на основу остварене потрошње на 

месту примопредаје. 

5) редовно Купцу-произвођачу доставља рачуне за електричну енергију. 

6) у својим пословним књигама, евидентира и урачунава уплате Купца-произвођача, сходно закону којим се уређују облигациони 

односи. 

7) Купца-произвођача који је стекао статус енергетски угроженог купца по основу здравственог стања штити од обуставе испоруке 

електричне енергије, у складу са прописима; 

8) о приговору Купца-произвођача на рачун, одлучује у року од осам дана од дана пријема приговора, у складу са 

прописима. 

9) пре подношења захтева ОДС-у за обуставу испоруке електричне енергије у писаној форми упозорава Купца- произвођача да измири 

обавезе из овог Уговора, у року који не може бити краћи од 30 (словима: тридесет) дана од 

дана достављања упозорења, у складу са прописима. 

10) о приговору Купца-произвођача на обуставу испоруке електричне енергије одлучује у року од три дана од дана пријема приговора. 

11) обавештава ОДС да су отклоњени разлози за извршену обуставу испоруке електричне енергије. 

12) у законском року обавести Купца-произвођача о промени цена и других услова снабдевања, с тим да Купац- произвођач има право 

на раскид Уговора, ако не прихвати промену цене и измењене услове. 

13) у писаној форми обавештава Купца-произвођача да су се стекли услови за раскид Уговора, у складу са прописима. 

14) путем средстава јавног информисања и своје интернет странице (ммжерз.гз) обавештава Купца-произвођача о променама свих 

прописа који су од значаја за уговорни однос. 

15) уз рачун или на други погодан начин, Купцу-произвођачу обезбеђује увид у податке о уделу свих врста извора енергије у укупно 

продатој електричној енергији Снабдевача у претходној години, као и у податке о ефектима предузетих активности за повећање 

енергетске ефикасности и за заштиту животне средине за производне капацитете из којих је набављена електрична енергија. 

16) после промене снабдевача издаје Купцу-произвођачу коначни обрачун, најкасније у року од шест недеља од дана промене 

снабдевача. 

17) вишак електричне енергије пренесе на наредне обрачунске периоде у оквиру периода за поравнање потраживања и обавеза између 

Купца-произвођача и Снабдевача из члана 9. овог Уговора, а који не може утицати на претходне обрачунске периоде. 

18) извршава друге обавезе у складу са прописима и Уговором. 

Права Снабдевача 

Право Снабдевача је да: 

1) уколико Купац-произвођач не измири доспели рачун, упозорава Купца-произвођача у писаној форми да измири обавезе 

из Уговора, у складу са прописима. 

2) под условима и на начин утврђен прописима подноси захтев ОДС за обуставу испоруке на месту примопредаје Купца- произвођача 

који и после пријема упозорења пред обуставу испоруке не извршава своје уговорне обавезе. 

3) у складу са прописима, од Купца-произвођача прибавља податке неопходне за закључење и праћење овог уговорног 

односа. 

4) остварује друга права у складу са прописима. 

Дужности купца-произвођача 

Члан 7. 

Купац-произвођач дужан је да: 

1) у року доспећа назначеном на рачуну уплаћује износ рачуна. 

2) за доспели, а неплаћени рачун или део рачуна, плаћа камату у складу са прописима. 

3) потрошњу односно производњу електричне енергије остварује у границама одобрене снаге, у складу са актом о прикључењу ОДС. 

4) вишак произведене електричне енергије предаје у дистрибутивни систем преко места примопредаје. 

5) даје Снабдевачу личне и друге податке неопходне за закључење и праћење уговорног односа, у складу са прописима. 

6) у року од 15 дана од дана настале промене, Снабдевачу пријављује промену власништва, односно права закупа или коришћења над 

објектом који се снабдева електричном енергијом, промену адресе достављања рачуна, промену личног имена, промену намене 

потрошње електричне енергије и друге промене од значаја за уговорни однос, а у противном, Снабдевач неће бити одговоран за 

евентуалну штету која, због овог пропуста Купца-произвођача, може настати за Купца-произвођача. 

Члан 6. 



7) извршава друге обавезе у складу са прописима и овим Уговором. 

Права Купца - произвођача 

Члан 8. 

Право Купца-произвођача је да: 

1) Снабдевачу поднесе приговор на рачун у року од осам дана од дана пријема рачуна. 

2) Снабдевачу подносе приговор на извршену обуставу испоруке електричне енергије, у складу са прописима. 

3) се заштити од обуставе испоруке електричне енергије уколико је стекао статус енергетски угроженог купца. 

4) промени снабдевача у складу са прописима и овим Уговором. 

5) путем средстава јавног информисања и интернет странице Снабдевача, буде благовремено обавештаван о променама свих прописа 

које су од значаја за уговорни однос. 

6) упути захтев за обуставу испоруке електричне енергије коју спроводи ОДС и која може трајати најмање годину дана, а најдуже две 

године у складу са прописима. 

7) остварује друга права у складу са прописима. 

Поравнање потраживања и обавеза 

Члан 9. 

Период за поравнање потраживања и обавеза измећу Купца-произвођача и Снабдевача је једна година која траје од 1. априла текуће године 

закључно са 31. мартом наредне године (у даљем тексту: годишњи период). 

У случају новоприкљученог мерног места годишњи период из става 1. овог члана траје од датума прикључења објекта Купца- произвођача. 

У случају искључења објекта Купца-произвођача годишњи период из става 1. овог члана престаје на дан искључења објекта Купца-

произвођача. 

Ако је период од дана прикључења мерног места објекта Купца-произвођача до искључења мерног места краћи од годишњег периода из 

става 1. овог члана, период за поравнање потраживања и обавеза измећу Купца-произвођача и Снабдевача траје од дана прикључења објекта 

Купца-произвођача до дана искључења објекта Купца-произвођача. 

У случају обуставе испоруке електричне енергије Купцу-произвођачу, период се привремено прекида до наставка испоруке електричне 

енергије, након престанка разлога који су довели до обуставе електричне енергије. 

У случају промене снабдевача, на дан промене снабдевача годишњи период из става 1. овог члана се завршава и почиње нови. 

У случају раскида уговора, као и у случају да Купцу-произвођачу престане тај статус, годишњи период из става 1. овог члана престаје на дан 

раскида уговора, односно даном губитка статуса Купца-произвођача. 

Купац-произвођач нема право на потраживања за количину испоручене електричне енергије која је већа од количине преузете електричне 

енергије у периоду за поравнање потраживања и обавеза. 

Уколико је на крају периода за поравнање потраживања и обавеза између Купца-произвођача и Снабдевача количина укупно испоручене 

електричне енергије већа од укупно преузете нето електричне енергије од Купца-произвођача, Купац-произвођач без права на накнаду 

предаје Снабдевачу вишак електричне енергије утврђен у текућем обрачунском периоду у коме се врши поравнање потраживања и обавеза 

утврђених по временима примене тарифа за активну енергију. 

Обустава испоруке електричне енергије и искључење 

Члан 10. 

Купац-произвођач је упознат да, у случају да се на месту примопредаје обустави испорука електричне енергије, не престаје Уговор и 

Снабдевач има обавезу да Купцу-произвођачу издаје рачун према тарифама „обрачунска снага“ и „трошак гарантованог снабдевача“ за све 

време трајања обуставе, осим у случају када је на захтев Купца-произвођача обустављена испорука која траје најмање годину дана, а најдуже 

две године. 

У периоду док траје обустава испоруке електричне енергије Купцу-произвођачу, енергија се не испоручује Купцу-произвођачу, нити се 

електрична енергија од њега преузима у систем. 

У случају да дође до обуставе испоруке, Купац-произвођач је дужан да предузме потребне мере заштите живота или здравља људи, 

безбедности имовине и заштите животне средине. 

Трошкове наставка испоруке електричне енергије сноси Купац-произвођач.



(По пуномоћју број од (унети датум)) 

 

Трајање и примена уговора 

Члан 11. 

Уговор се закључује на период *од ____ . _ .20 __ . године до __ . _ .20 _ . године. 

Уговор се сматра закљученим потписивањем Уговора од стране обе уговорне стране, *а примењује се од дана прикључења производног 

објекта Купца-произвођача на дистрибутивни систем од стране ОДС. 

Измене и допуне уговора 

Члан 12. 

Све измене и допуне овог Уговора вршиће се у писаној форми анексом овог Уговора. 

Престанак уговора 

Члан 13. 

Уговор престаје у случају: 

- искључења објекта Купца-произвођача са дистрибутивног система. 

- једностраног раскида било које уговорне стране у складу са прописима; 

- отказа од стране Купца-произвођача због коришћења права на промену снабдевача; 

- смрти Купца-произвођача који нема наследнике; 

- да Купцу-произвођачу престане тај статус у складу са позитивним прописима; 

- предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, односно којим се уређује енергетика, као и споразумно. 

Отказни рок за сваку од уговорних страна је најмање 30 дана пре планираног престанка Уговора. 

Решавање спорова 

Члан 14. 

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у случају да то није могуће спор ће решавати стварно и месно надлежан 

суд пребивалишта, односно боравишта Купца-произвођача. 

Завршне одредбе 

Члан 15. 

*Почетком примене овог уговора, престаје да важи уговор о снабдевању електричном енергијом који је закључен између Купца-

произвођача и Снабдевача за наведено место примопредаје. 

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се законски и подзаконски прописи којима се уређују облигациони односи, 

енергетика и коришћење обновљивих извора енергије. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (словима: четири) истоветна примерка, од којих Снабдевач задржава 2 (словима: два), Купац- произвођач 1 

(словима: један) и 1 (словима: један) примерак за ОДС. 

За Купца-произвођача 

име и презиме 

за Снабдевача 

име и презиме 



ИЗЈАВУ 

 

Ја (име и презиме) из ___________(адреса) ЈМБГ___________ БР.ЛК__________ дајем 

сагласност општини/граду да у моје име а за потребе Јавног позива 3/21 може извршити 

увид, прибави и обради личне податке о чињеницама које води Републички геодески 

завод-катастар непокретности а које су неопходне у вези одлучивања за избор  

субвенције у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, за парцелу 

која се налази на територији града/општине___________. 

 

У ______                                                                                          __________________________ 

Дана ______                                                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                 БР.ЛК: ____________________                                                                                                          

                                                                                               Издавалац личне:_____________  

                                                                                                    

                                                                                                  

 



САГЛАСНОСТ 

 

 

Ми доле потписани сувласници смо сагласни да ___________(име и презиме) из 

___________(адреса) ЈМБГ___________ БР.ЛК__________ може поднети пријаву на 

Јавни позив за грађане у општини/граду бр._____ од :_______ године и остварити право 

на суфинансирање за објекат у улици_________ , који се налази на територији 

града/општине___________ 

 

У ______                                                                                          __________________________ 

Дана ______                                                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                 БР.ЛК: ____________________                                                                                                          

                                                                                               Издавалац личне:_____________  

                                                                                                    

                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                         (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                 БР.ЛК: ____________________                                                                                                          

                                                                                               Издавалац личне:_____________  

 

                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                         (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                 БР.ЛК: ____________________                                                                                                          

                                                                                               Издавалац личне:_____________  
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