
 

ПРИЛОГ 3 

 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ 

Избор привредних субјеката се врши у складу Правилником о суфинансирању мера 
енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу 
јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, 
ЈП1/22. 

Прва фаза је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава благовремена 
и потпуна и да ли је садржина пријаве у складу са Јавним позивом за учешће привредних 
субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских 
вентила и делитеља топлоте на територији Града Новог Сада. 
 

 КРИТЕРИЈУМ: ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЈАВНОГ 

ПОЗИВА 
ДА/НЕ СТАТУС 

1. Пријава је достављена у утврђеном року  ДА НЕ 
Ако је одговор „не“ 

пријава се не разматра 

2. Приложена је тражена документација: ДА НЕ 
Ако је одговор „не“ 

пријава се не разматра 

 Пријавни формулар (Прилог 1)  
   

 Изјаве подносиоца пријаве (Прилог 2 а-в) 
   

 Фотокопија решења о упису у регистар 
привредних субјеката 

   

 Фотокопија обрасца оверених потписа лица 
овлашћених за заступање (ОП образац) 

   

 Атести за материјале и производе 
   

 Доказ да имају запосленог или на неки други 
начин ангажованог инжењера електротехнике који 
поседује лиценцу у складу са условима Јавног 
позива (само за меру уградње соларних панела) 

   

3. Привредни субјект је уписан у регистар АПР-а,  
најмање  шест месеци који претходе дану 
подношења пријаве 

ДА НЕ 
Ако је одговор „не“ 
пријава се не разматра 

4. Привредни субјект је регистрован као 
привредно друштво или предузетник 

ДА НЕ 
Ако је одговор „не“ 
пријава се не разматра 

5. Над привредним субјектом није покренут 
стечајни поступак или поступак ликвидације 

ДА НЕ 
Ако је одговор „не“  
пријава се не разматра 

6. Привредни субјекат даје гаранцију на 
инвертер од минимално 5 година и на соларне 
панеле од минимално 10 година 

ДА НЕ 
Ако је одговор „не“  
пријава се не разматра 

7. Пријава је потписана од стране овлашћеног 
представника привредног субјекта  

ДА НЕ 
Ако је одговор „не“ 
пријава се не разматра 



После завршене прве фазе све пријаве које су благовремене и потпуне и које су 

достављене у складу Јавним позивом се оцењују на основу следећих критеријума: 

 
 КРИТЕРИЈУМ: ЦЕНА 

За критеријум „Цена” максималан број бодова по мери који може добити подносилац 

пријаве је 60. 

Мера 1 - Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације 
за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње 
двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде 
неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и 
пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни 
приликом прикључења на дистрибутивни систем. 
 

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је 
наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до 6 kW. 
 
 

Укупна цена  Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   

Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

 

 

Мера 2 -  Унапређење термотехничких система путем замене система или дела система 
ефикаснијим системом путем: 
 

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће 

 

(2)  опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, термостатски вентили) за 
станове 

 
 

Укупна цена  Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   

Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

- Уградња електронски регулисане циркулационе пумпе за 

породичне куће   
 

Опремање система грејања за регулацију и мерење предате количине топлоте на 

објекту  

- калориметри 
 

- делитељи топлоте 
 

- термостатски вентили 
 



 

 КРИТЕРИЈУМ:  РОК ВАЖЕЊА ЦЕНА 

За критеријум „Рок важења цена“ максималан број бодова по мери који може добити подносилац 

пријаве је 40. 

 

 

 

 

 

 

Рок важења цена за соларне панеле Број бодова  

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 

Рок важења цена за циркулационе пумпе Број бодова  

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 

Рок важења цена за калориметре Број бодова  

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 



 

 

 

 

 

Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100. 

 

Рок важења цена за термостатске вентиле Број бодова  

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 

Рок важења цена за делитеље топлоте Број бодова  

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 


