
1.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

Критеријуми за рангирање директних обухватају следеће: 

1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру за коју конкуришу; 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број 

бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих 

критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима 

примењеним на поједини Програм не може прећи 100. 

 

2.  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, 

ћириличним писмом. 

Попуњени, оверени 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 ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 

СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕУ ДОМАЋИНСТВИМА 

– НЕ ОТВАРАТИ“, 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  

Пријава се предаје лично на шалтеру Општинске управе бр. 9 у јединственом управном 

месту или препоручено поштом на адресу: 

Општина Куршумлија 

Општинска управа општине Куршумлија, Комисија за преглед и оцену поднетих 

захтева за суфинансирање мера енергетске санације 

Ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија 

 

Рок за подношење пријава је  02.8.2021. године. 

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. 

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на 

контакт телефон 027/381383. 

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: 

nacelnik@kursumlija.org.  

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине Куршумлија, линк: 

www.kursumlija.org. 

3.  НЕУРЕДНА ПРИЈАВА 

mailto:nacelnik@kursumlija.org
http://www.kursumlija.org/


 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који 

документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена. 

 

4.  ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА 

 

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником. 

Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисија за преглед и оцену поднетих 

захтева за суфинансирање мера енергетске санације ( у даљем тексту  Комисија) на основу 

прегледа поднетих пријава. 

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

и решењем ће бити одбијене. 

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца 

пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације. 

Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве. 

За сваку меру ће бити формирана посебна прелиминарна листа привредних субјеката. 

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли 

општинске управе и званичној интернет страници општине у року од 15 дана од дана истека 

рока за подношење пријава. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од 

дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката 

учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних 

привредних субјеката као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у 

року од 15 дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 

избору привредних субјеката  у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља 

Општинском већу на усвајање. 

Општинско веће општине Куршумлија доноси  Одлуку о избору привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 

приговора. 

Одлука Општинског већа општине Куршумлија о избору привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и 

званичној интернет страници Општине Куршумлија. 

На Одлуку о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације може се 

поднети приговор општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања. Одлука 

општинског већа је коначна. 

 


