
 
Република Србија 
Општина Кучево 
Општинска управа Кучево 
Комисија 
Број: IV-06-30-8/2022 
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К У Ч Е В О 
 

Комисија за реализацију 
 Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 

на територији општине Кучево 
 

З А П И С Н И К  
О прегледу документације, бодовању и формирању прелиминарне ранг листе привредних 

субјеката по јавном позиву ЈП2/2022 
 

• Поступак прегледа документације, бодовања и формирања прелиминарне ранг листе 
привредних субјеката спроводи се дана 13.09.2022. године, са почетком у 10.30 сати, у 
канцеларији бр. 26 – скупштинска сала, спрат-II. 
 

• Предмет јавног позива – Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације  у домаћинствима путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  
термостатских  вентила и делитеља на територији општине Кучево. 
 

• 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. 
 

• Мера 2 - Унапређење термотехничких система зграде 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, баланс вентили) 
за станове 
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• Преглед достављене документације, бодовање и формирање прелиминарне ранг листе 
спроводи Комисија у саставу: 
1. Никола Јовановић – председник Комисије 
2. Александар Илић –члан  
3. Милан Ранчић –члан 
4. Марко Петковић – члан 
5. Милица Михајловић – члан 

 
• Критеријуми и бодовање пријаве, у складу са Критеријумима наведеним Јавним 

конкурсом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 
домаћинствима број III-30-26/2022/2 од 01.08.2022. године и Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката: 

 
1. Провера да ли је пријава уредна и да ли је садржина пријаве у складу са Јавним 

позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  
стамбених објеката на територији општине Кучево. 

 
 Број под којим је 
понуда заведена 

код ОУ  
Назив подносиоца понуде / 

носиоца посла 

Конкурише 
за меру 

 

Достављена документација у 
потпуности и у траженом 

року ДА/НЕ (ако је одговор 
НЕ пријава се не разматра) 

IV-30-8/2022-06 

Друштво за изградњу промет и 
услуге „Телефон 

инжењеринг“д.о.о.  
Угриновачки пут 22. Део бр. 52, 

11283 Земун  

Мера 1 ДА 

IV-30-8/2022-06 

Привредно друштво за 
производњу, промет и 

инжењеринг „МLS EXING“д.о.о.  
Трстењакова 3, 11090 Београд 

Мера 1 ДА 

 
* Сви привредни субјекти конкуришу за меру 1 – која је у даљем тексту бодована.  

 
2. Рок важења цена 

 Број бодова 

До 30 дана 5 
31 – 45 дана 10 
46 – 60 дана 20 
61 – 75 дана 30 
Преко 75 дана 40 
„Телефон инжењеринг“д.о.о. – 61 дан. 30 
„МLS EXING“д.о.о. – 76 дана 40 
 

 
Страна  2 / 3 



 
3. Цена производа 

Цене производа Број бодова 
Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

 „Телефон 
инжењеринг“д.о.о. „МLS EXING“д.о.о. 

Опрема и кровна уградња  за соларну електрану  
капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних 
панела, инвертер и остала пратећа инсталације за 
производњу електричне енергије која је 
неопходна приликом прикључења на 
дистрибутивни систем 

904.683 дин 892.689 дин 

Набавка и  уградња двосмерног мерног уређаја 
за мерење предате и примљене електричне 
енергије 

52.710 дин 29.736 дин 

Израда предмера и предрачун, као и извештаја о 
уградњи соларних панела и уградњи мерног 
места који је у складу са законом неопходан 
приликом прикључења на дистрибутивни систем 
неопходан приликом прикључења на 
дистрибутивни систем 

69.030 дин 7.080 дин 

Укупно 1.026.423 дин 929.505 дин (H) 

Бодовање 
Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;    
Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 

60x929.505/1.026.423  

= 54,34 бода 

60x929.505/929.505 
= 60 бода 

 
4. Бодовање обједињено 

 Укупно Бодова Ранг Привредног субјекта 

„Телефон инжењеринг“д.о.о. 
бр. тел. 011/316-9599 84,34 2 

„МLS EXING“д.о.о. 
бр. тел. 011/2660-120 100 1 

  
Потписи чланова Комисије: 
 
Никола Јовановић – председник _________________________ 
Александар Илић –члан ________________________________ 
Милан Ранчић –члан ___________________________________ 
Марко Петковић – члан _________________________________ 
Милица Михајловић – члан ______________________________  
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