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КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ 

 

 

 Критеријуми за оцењивање и рангирање пријава привредних субјеката и 

максимални број бодова по сваком од критеријума дати су у следећој табели: 

 

Критеријуми за оцењивање Број бодова 

Цена предметних добара и услуга заједно са уградњом 70 

Рок важења цена 15 

Рок важења гаранције за инвертер  5 

Рок важења гаранције за соларне панеле 5 

Процењени износ произведене електричне енергије у периоду од три 
године, за инсталисану снагу панела од 6 kW 

5 
 
 
 

Бодовање појединачних пријава по критеријумима врши се на следећи начин: 
 
1) Најнижа понуђена цена се бодује максималним бројем бодова - 70. Остале 

понуђене цене се бодују према следећој формули: 

Број бодова =
Најнижа понуђена цена

Понуђена цена
× 70 

 

2) Рок важења цена од 6 месеци и више бодује се максималним бројем бодова - 

15. Остали понуђени мањи рокови важења цене се бодују према следећој формули: 

Број бодова =
Понуђени рок важења

Рок важења од мин. 6 месеци 
× 15 

 

3) Начин бодовања за рок важења гаранције за инвертер дат је у следећој табели: 

Рок важења гаранције за инвертер од 5 година 3 

Рок важења гаранције за инвертер више од 5 година 5 

 

4) Начин бодовања за рок важења гаранције за панеле дат је у следећој табели: 

Рок важења гаранције за соларне панеле од 10 година 3 

Рок важења гаранције за соларне панеле више од 10 година 5 

 

  



 

5) Начин бодовања за процењени износ произведене електричне енергије у 
периоду од 3 године дат је у следећој табели: 

Процењени износ од 15.000 kWh произведене електричне енергије 
у периоду од три године, за инсталисану снагу панела од 6 kW  

3 

Процењени износ већи од 15.000 kWh произведене електричне 
енергије у периоду од три године, за инсталисану снагу соларних 
панела од 6 kW  

5 

 

  



 

ОБРАЗАЦ 1  

 

 

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 Чачка -  Пријаве за Јавни позив / Конкурс за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe које се финансирају из буџета 

града Чачка за 2021. 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 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 Чачка - Пријаве за Јавни позив / Конкурс за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe које се финансирају из буџета 

града Чачка за 2021. 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 

Стручне комисије коју решењем образује Градско веће. 

         

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

                          (место) 

 

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

                  (датум)     

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

                                                                  (потпис и печат одговорног лица) 


