
Образац: П.ЕЕ1.02 
  

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА НА ЈАВНИ 
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
број 136-401-814/2017-01/4 од 22.03.2017. године 

  

Број пријаве (Управа за капитална улагања)   
Датум пријаве (Управа за капитална улагања)   
Подносилац пријаве   
Назив пројекта   

  

1. 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
РБ Услов за учешће на јавном конкурсу ДА НЕ 

1. Пријава је поднета благовремено 
  

  

2. Подносилац пријаве је одговарајући 
  

 
  

 

3. Пројек  ат је у складу са циљевима и наменом јавног 
конкурса 

    

4. Израђена је техничка документација 
    

5. Издат је важећи акт надлежног органа којим се 
одобрава грађење или извођење радова 

    

ЗАКЉУЧАК 

Услови за учешће на јавном конкурсу су испуњени 
    

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
  

2. 

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
РБ Назив документа ДА НЕ 

1. 
Уредно попуњен, потписан и оверен од стране 

овлашћеног лица подносиоца пријаве  
Образац пријаве предлога пројекта П.ЕЕ1.01 

  

 
 

  

 
 

2. 

Копија главне свеске техничке документације у 
зависности од класе и намене објекта (главна свеска 

идејног пројекта, главна свеска пројекта за грађевинску 
дозволу, главна свеска пројекта за извођење) 

(свака страна копије оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица подносиоца пријаве) 

  

 
 

  

 
 

3. 

Копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом 
извештаја техничке контроле из извода пројекта за 

грађевинску дозволу 
(свака страна копије оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица подносиоца пријаве) 

  

 
 

  

 
 

4. 

Копија елабората енергетске ефикасности за 
стање пре и после спровођења предложених мера 

унапређења енергетске ефикасности (осим за пројекте 
реконструкције и санације јавне расвете) 

(свака страна копије оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица подносиоца пријаве) 

  

 
 

  

 
 



2.

5. 

Копија техно-економске анализе примене предложених 
мера унапређења енергетске ефикасности израђене од 

стране одговорног пројектанта 
(свака страна копије оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица подносиоца пријаве) 

  

 
 

  

 
 

6. 

Копија важећег акта надлежног органа којим се 
одобрава грађење или извођење радова (свака страна 

копије оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве) 

  

 
 

  

 
 

7. 

Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом 
радова, оверен и потписан од стране одговорног 

пројектанта, не старији од шест месеци са 
нумерисаним странама 

  

 
 

  

 
 

8. 

Копија потврде о пореском идентификационом броју 
подносиоца пријаве 

(копија оверена и потписана од стране овлашћеног 
лица подносиоца пријаве) 

  

 
 

  

 
 

ЗАКЉУЧАК 

Достављена документација је комплетна и технички исправна 

  

 
 

  

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
  

3. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

РБ Критеријум Максималан број бодова 
Остварени 

број 
бодова 

А. Општи утицај и значај пројекта 30   

1. 

Повећање учешћа обновљивих извора енергије 
• повећање преко 60% - 10 бодова 
• повећање од 40-60% - 8 бодова 
• повећање од 20-40% - 6 бодова 

• повећање до 20% - 4 бода 
• без учешћа обновљивих извора енергије - 0 

бодова 

10   

2. 

Смањење емисије угљен-диоксида на годишњем 
нивоу 

• смањење преко 60% - 10 бодова 
• смањење од 40-60% - 8 бодова 
• смањење од 20-40% - 6 бодова 

• смањење до 20% - 4 бода 
• без смањења угљен-диоксида - 0 бодова 

10   

3. 

Смањење потребне примарне енергије на 
годишњем нивоу 

• смањење преко 60% - 10 бодова 
• смањење од 40-60% - 8 бодова 
• смањење од 20-40% - 6 бодова 

• смањење до 20% - 4 бода 
• без смањења потребне примарне енергије - 0 

бодова 

10   

Б. Оправданост пројекта 20   



3.

1. 

Степен суфинансирања пројекта 
• преко 45% учешћа у финансирању извођења 

радова - 10 бодова 
• од 35-45% учешћа у финансирању извођења 

радова - 8 бодова 
• од 25-35% учешћа у финансирању извођења 

радова - 6 бодова 
• од 15-25% учешћа у финансирању извођења 

радова - 4 бода 
• до 15% учешћа у финансирању извођења радова - 

2 бода 
• без суфинансирања - 0 бодова 

10   

2. 

Прост период повраћаја инвестиције 
• Прост период повраћаја инвестиције мањи од 6 

година - 10 бодова 
• Прост период повраћаја инвестиције од 6-8 

година - 8 бодова 
• Прост период повраћаја инвестиције од 8-10 

година - 6 бодова 
• Прост период повраћаја инвестиције од 10-12 

година - 4 бода 
• Прост период повраћаја инвестиције преко 12 

година - 0 бодова 

10   

РБ Критеријум Максималан број бодова 
Остварени 

број 
бодова 

Ц. Одрживост пројекта 20   

1. 

Финансијска одрживост 
• Достављени подаци у потпуности указују да ће 
пројекат испунити критеријум одрживости - 10 

бодова 
• Достављени подаци делимично указују да ће 
пројекат испунити критеријум одрживости - 5 

бодова 
• Достављени подаци не указују да ће пројекат 
испунити критеријум одрживости - 0 бодова 

10   

2. 

Институционална одрживост 
• Достављени подаци у потпуности указују да ће 
пројекат испунити критеријум одрживости - 10 

бодова 
• Достављени подаци делимично указују да ће 
пројекат испунити критеријум одрживости - 5 

бодова 
• Достављени подаци не указују да ће пројекат 
испунити критеријум одрживости - 0 бодова 

10   

Д. Степен ризика и изводљивост пројекта 30   
  

1. 

Процена ризика 
• Идентификовани су ризици и корективне 

активности у свим фазама реализације пројекта - 15 
бодова 

• Нису идентификовани ризици и корективне 
активности у свим фазама реализације пројекта - 10 

бодова 
• Нису идентификовани ризици и корективне 

активности - 0 бодова 

15   



3.

2. 

Изводљивост пројекта 
• Рок за завршетак радова до 120 календарских 

дана - 15 бодова 
• Рок за завршетак радова преко 120 календарских 

дана - 0 бодова 

15   

ЗАКЉУЧАК 
Укупан број бодова 100   

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
  

4. 

ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ТРАЖЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА   

ОДОБРЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА   
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  

  
Место и датум: 

 
_________________________ 

  КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД 
И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

    Име и презиме, председник Комисије 
    __________________________________ 
    Име и презиме, члан 
    __________________________________ 
    Име и презиме, члан 
    __________________________________ 
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