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 На основу чл. 3 Одлуке Скупштине општине Алексинац бр.011-31 од 20.03.2015. године о 
приступању изради Плана капиталних инвестиција за период 2016-2019., Радног плана за припрему 
програмског буџета (ПБ) и Плана капиталних инвестиција (ПКИ) општине Алексинац бр.011-87 од 
08.07.2015. године, Радна група за израду плана капиталних инвестиција доноси 

 

ПРAВИЛНИК 
o изради Плaнa кaпитaлних инвeстициja општине Алексинац 

за период 2016-2019  
 

Члан 1. 

 Пeриoд нa кojи сe oднoси Oпштински плaн кaпитaлних инвeстициja 

 План капиталних инвестиција (ПКИ) општине Алексинац је документ од општег интереса и од 
стратешког значаја којим се одређују главне смернице инвестиционог развоја Општине у периоду од 
четири године. ПКИ ће се ажурирати након истека сваке године и биће усвојен од стране Скупштине 
општине Алексинац. 

  Једногодишње ажурирање Плана капиталних инвестиција, осим додавања нових пројеката или 
закључивања старих, подразумева и једногодишње одређивање приоритета на основу унапред 
утврђених критеријума. 

 

Члан 2. 

 Врстa инвeстициja нa кojе сe Плaн oднoси: 

 Капиталним инвестицијама сматрају се: 
 

 изградња и обнављање инфраструктуре, укључујући израду планске, пројектне и друге 
неопходне инвестиционо-техничке  документације, 

 куповина земљишта, 

 куповина, изградња и реконструкција стамбених, пословних и објеката за јавну употребу 
укључујући израду планске, пројектне и друге неопходне инвестиционо-техничке  
документације, и 

 набавка опреме за јавну употребу чији је век трајања дужи од 5 година. 

 Tрoшкoви пoтрeбни зa aдeквaтнo и блaгoврeмeнo oдржaвaњe, пoпрaвку, рeстaурaциjу и 
мoдeрнизaциjу имoвинe сe укључуjу у oпeрaтивнe или у кaпитaлнe трoшкoвe. 

 Плaнирaњe будућих oпeрaтивних трoшкoвa нoвих кaпитaлних инвeстициja трeбa дa буду 
укључeни у прojeктнe зaхтeвe. 

Члан 3. 

 Дeфинициja кaпитaлне инвестиције 

 Свe кaпитaлнe инвeстициje кojи припaдajу нaбрojaним кaтeгoриjaмa и прeлaзe врeднoст oд 
100.000 eврa у динaрскoj прoтиврeднoсти и имajу живoтни вeк дужи oд пет (5) гoдина сматраће се 
капиталним пројектом. Tрoшкoви прojeкaтa укључуjу трoшкoвe припрeмe прojeкaтa, припрeмe студиja 
извoдљивoсти, oбeзбeђeњa зeмљиштa, инжeњeрингa, рeaлизaциje сaмoг прojeктa и трoшкoви 
кaпитaлнoг oдржaвaњa и eвeнтуaлних зaмeнa (дeлoвa) срeдстaвa. 

 
Члан 4. 

 
 Oргaнизaциoнa jeдиницa зaдужeнa зa припрeму и прeдлaгaњe ПКИ 

 Зa вoђeњe прoцeсa припeмe ПКИ и oбeзбeђeњe инструкциja зa учeсникe прoцeсa, зaдужeнa je 
зa ту сврху фoрмирaнa Радна група за израду Плана капиталних инвестиција и програмског буџета 
општине Алексинац (у даљем тексту: радна група).  
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 Радна група припрема и дефинише изглед пројектног обрасца који се користи за прикупљање 
детаљних информација о сваком предложеном пројекту и припрема упутство за његово попуњавање. 
Обрасци и упутства су кључни за делотворан процес планирања капиталних инвестиција зато што се 
помоћу њих обезбеђују једнообразне и комплетне информације које су потребне за оцењивање, 
утврђивање приоритета и рангирање пројеката. 

 Радна група координира све активности, а стручна група припрема нацрт ПКИ према 
инструкцијама радне групе.  

 Радна група дефинише критеријуме за утврђивање приоритета, бира пројекте за укључење у 
ПКИ на бази тих критеријума, подноси ПКИ председнику општине који га предлаже Скупштини на 
усвајање. 

 

Члан 5. 

 Предлагање, усвајање, финансирање и реализација ПКИ вршиће се по следећој процедури: 

- предлагање пројеката Радној групи за израду ПКИ могу вршити јавна предузећа, установе, 
надлежне службе Општине Алексинац, грађани, удружења, правна лица идруге заинтересоване 
стране, по објављеном јавном позиву на пројектном обрасцу који је саставни део овог 
Правилника; 

- од стране Радне групе посебно формирана Комисија за оцену предлога пројеката за ПКИ може 
тражити допуну документације и додатна појашњења у року од 8 (осам) дана; 

- Комисија за оцену предлога пројеката ПКИ врши селекцију и рангирање пројеката на основу 
утврђених критеријума из овог Правилника; 

- након рангирања пројеката, Радна група нацрт ПКИ ставља на јавни увид и организује јавну 
расправу; 

- по завршетку јавне расправе нацрт ПКИ доставља се Општинском већу на утврђивање и предлог 
ПКИ се подноси СКупштини на усвајање. 

 

Члан 6.  

 Пре утврђивања нацрта ПКИ, надлежне стручне службе Општинске управе, јавних предузећа, 
установа и остале специјализоване службе по потреби, урадиће процену очекиваних трошкова 
одржавања за сваки рангирани пројекат. Ова процена ће бити саставни део ПКИ. 

 

Члан 7.  

 

 Извори финaнсирaњa ПКИ 

 Слeдeћe oпциje у пoглeду финaнсирaњa прojeкaтa ћe сe рaзмaтрaти приликoм oдучивaњa o 
нaчину финaнсирaњу кaпитaлних прojeкaтa из ПКИ: 

 буџет општине Алексинац 

 буџет Ррепублике Србије 

 сопствена средства буџетских корисника 

 Кредитна средства 

 домаће и међународне донације 

 Jaвнo-привaтнo пaртнeрствo (JПП) 

 Јeднoкрaтни прихoди, прихoди oд прoдaje имoвинe, нaкнaдe зa урeђeњe зeмљиштa, нaкнaдa oд 
зaкупa зeмљиштa и средства буџетског суфицита намењена за инвестиционе пројекте - кoристићe сe зa 
финaсирaњe кaпитaлних прojeкaтa. 

 Буџeтски прихoди ћe сe кoристити зa финaнсирaњe кaпитaлних прojeкaтa кojи сe мoгу 
рeaлизoвaти бeз дoдaтнoг зaдуживaњa. 
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Члан 8. 

 

 Задуживање у циљу финансирања пројеката из ПКИ 

 Општина ће се дугорочно задужити за финансирање само оних капиталних пројеката који се не 
могу ефикасно финансирати из буџетских прихода, укључујући средства добијена из донација или 
субвенционисаних зајмова. Доспеће дугорочног зајма не може бити дуже од животног циклуса пројекта 
који се финансира из позајмљених средстава. Дугорочни комерцијални кредити се могу користити тек 
када је обезбеђена целокупна техничка документација пројекта и када су добијене све неопходне 
дозволе.  

 Задуженост (укупни износ постојећих и нових кредита) мора да буде у складу са законским  
ограничењима и не сме да пређе износ од 50% укупних буџетских текућих прихода из претходне године, 
а у складу са Законом о јавном дугу. 

Члан 9. 

   

 Критеријуми за рангирање/селекцију капиталних пројеката 

 Сваки предложени пројекат мора испуњавати све критеријуме како би био узет у разматрање. 
Сви пројекти се оцењују на основу збира добијених поена, који одражавају његов значај за локалну+ 
самоуправу у односу на друге предложене пројекте 

 Модел се састоји од шест група критеријума: 

1. Статус пројекта 
2. Финансијски утицај 
3. Утицај на економски развој 
4. Допринос квалитету живота грађана/ ниво услуга 
5. Утицај на животну средину 
6. Ризици 

 Сваки од критеријума се састоји од 5 подкритеријума (осим петог који се састоји од три 
градације основног критеријума).  

 Свака група критеријума носи по максимално 50 бодова. Шеста група критеријума такође носи 
50 бодова, али како се та група критеријума односи на ризике пројекта, бодови додељени у тој групи се 
одузимају од претходног збира бодова (збир свих 5 критеријума који максимално може износити 250 
бодова). Максималан број бодова који пројекат може добити износи 250 бодова. 

  

 (1) Статус пројекта 

 

1.1. Законска обавезност – овај подкритеријум доноси 0 бодова (пројекат није обавезан законски) или 
18 бодова (пројекат је обавезујући по основу одређених закона). 

1.2. Степен завршености/започетости - подкритеријум доноси између 0 и 12 бодова зависно од тога у 
којој се фази започетости/завршености пројекат налази. Ако пројекат још није започет добија 0 бодова, 
а што је већи степен завршености додељује му се већи број бодова. 

Уколико се ради о изградњи инфраструктурних објеката,изградњи и реконструкцији стамбених, 
пословних и објеката за јавну употребу степен завршености/ започетости наведених инвестиција се 
одређује у процентуалном односу реализованих финансијских средстава за наведену инвестицију 
утврђен на дан израде ПКИ и укупне финансијске вредности инвестиције на дан израде ПКИ. Бодовање 
се врши множењем максималног броја бодова за овај подкритеријум са степеном реализације 
израженог у процентима заокруживањем на цели број. 

На претходно описани начин ће се вршити и бодовање набавке опреме за јавну употребу. 
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1.3. Општост (да ли служи делу или целини заједнице) – подкритеријум доноси од 0 до 8 бодова. 
Уколико производи/услуге које пројекат обезбеђује задовољавају потребе грађана из само једне месне 
заједнице, добија 1 бод; од 2 - 5 МЗ – 3 бода, од 6 - 15 МЗ, 4 бода, од 16 и више МЗ - 6 бодова , а ако је у 
служби целе заједнице 8 бодова. 

1.4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују – овај подкритеријум 
доноси од 0 до 7 бодова. Уколико пројекат није повезан са осталим пројектима добија 1 бод, уколико је 
у вези са још једним или више пројеката али није условљен њима 3 бода и ако је повезан и условљен 
њиховом реализацијом 7 бодова.  

1.5. Одрживост - доноси 0 или  5 бодова зависно од тога да ли се одрживост пројекта може доказати 
постојањем правног основа (успостављене интерне процедуре, правни акти, дугорочни планови 
коришћења и одржавања, правни, финансијски и кадровски предуслова за ефективно искоришћење 
инвестиције, итд.).  

 

(2) Финансијски утицај 

 

2.1. Учешћа наменских трансфера из Републике, донација, приватног капитала, кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника –  подкритеријум доноси између 0 и 20 бодова, у зависности од 
процента учешћа наведених средстава .  

2.2. Утицај на повећање буџетских прихода – подкритеријум који доноси 0, 5 или 10 бодова. Уколико се 
од пројекта може очекивати допринос у умереном повећању буџетских прихода (до 5%) пројекту се 
додељује 5 бодова, а ако значајно повећава приходе (преко 5%) он добија 10 бодова. Ако има неутралан 
утицај он се вреднује нулом.  

2.3. Утицај на смањење буџетских расхода – подкритеријум доноси 0, 5 или 10 бодова. Уколико се од 
пројекта/инвестиције може очекивати допринос у смањењу оптерећења буџета (до 5%) пројекту се 
додељује 5 бодова, а ако значајно смањује оптерећење буџета( преко 5%) он добија 10 бодова. Ако има 
неутралан утицај он се вреднује нулом.  

2.4. Утицај на повећање изворних прихода буџета – У зависности од ефеката који се очекују од пројекта 
овај подкритеријум доноси од 0 до 5 бодова. За инвестицију/пројекат који има велики очекиван 
допринос доделиће се 3, односно 5 бодова (за максималан принос). Ако нема утицаја он се вреднује са 
нулом. 

2.5. Да ли су обезбеђена или тек треба да се обезбеде финансијска средства – подкритеријум који 
доноси од 0 до 5 бодова. За инвестицију/пројекат који има обезбеђена средства период доделиће се 5 
бодова. За оне инвестиције/пројекте за које се очекују средства доделиће се од 0 до 4 бода, у 
зависности од очекиване динамике прилива средстава. 

 

(3) Утицај на економски развој 

 

3.1. Утицај на подстицање локално-економског развоја – раст друштвеног производа, побољшање 
трговинског биланса - подкритеријум доноси 0 или 15 бодова. Уколико пројекат значајно утиче на 
побољшање трговинског биланса додељује му се 15 бодова. Ако нема утицаја он се вреднује са 0. 

3.2. Утицај на запошљавање - подкритеријум доноси између 0 и 12 бодова зависности од утицаја на 
запосленост (од 1 па до преко 50 запослених), запошљавање у складу са родносензитивним 
критеријумима (жене, ромска популација, омладина, особе са инвалидитетом и остале теже запошљиве 
категорије лица). Уколико пројекат не отвара радна места добија 0 бодова.  

3.3. Утицај на инвестиције у области предузетништва и равоја малих и средњих предузећа (МСП) - 
подкритеријум доноси између 0 и 10 бодова у зависности од утицаја на стварање повољних услова и 
окружења, за привлачење домаћих и страних инвестиција (степенинфраструктурне уређености и 
техничке опремљености окружења, степен успостављених нових и унапређених постојећих капацитета 
услуга сектроу МСП и предузетницима). 
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3.4.Утицај на развој ЈПП (јавно-приватног партнерства) - подкритеријум доноси између 0 и 8 бодова у 
зависности од степена учешће ЈПП у реализацији пројекта. Уколико се пројекат у целини реализује у овој 
форми, додељује му се 8 бодова, а уколико се она не користи вреднује се са 0 бодова. 

3.5.Утицај на повећање фискалних капацитета – подкритеријум доноси од 0 или 5 поена. 

 

(4) Допринос квалитету живота грађана/ниво услуга 

 

4.1.  Доприноси побољшању јавне и личне сигурности/безбедности грађана - подкритеријум доноси 
између 0 и 15 бодова у зависности од степена утицаја на сигурност и безбедност грађана.  
4.2. Доприноси увођењу нових услуга и капацитета - подкритеријум доноси 8 или 12 бодова, у 
зависности од тога да ли пројекат омогућава увођење услуга/производа које у досадашњем периоду 
нису биле расположиве. Уколико  је у питању новина у одређеној  области, додељује се 12 бодова, а 
уколико се ради о услугама које постоје али нису биле доступне, додељује се 8 бодова. 
4.3. Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета - уколико овај пројекат 
неутрализује угроженост здравља или сигурности и/или спречава хаварије система или на неки други 
начин подиже квалитет постојећих услуга или проширује капацитете, додељује му се 10 бодова. Ако 
поправља, обнавља или замењује инсталације и уређаје које су у лошем техничком стању и/или су 
застарели добија 8 бодова. Када пројекат одржава систем на постојећем нивоу добија 5 бодова.  
4.4.Доприноси приближавању/достизању европских/светских стандарда у вршењу услуга - 
подкритеријум доноси 0 или 8 бодова у зависности од процене њиховог доприноса приближавању 
међународним, посебно европским,стандардима у пружању јавних услуга. 
4.5. Доприноси естетском и културном окружењу- подкритеријум доноси између 0 или 5 бодова у 
зависности од унапређења естетског и културног окружења у коме се пројекат имплементира.  
 
(5) Утицај на животну средину  

 

Овај критеријум се не састоји од подкритеријума, већ од његове градације у зависности од утицаја 
пројекта на животну средину у којој се имплементира. У зависности од овог утицаја, пројекту се 
додељује од 0 (нема утицаја), 30 (посредно унапређује животну средину) и максимално 50 бодова 
(директно унапређује животну средину). 

 

(6) Ризици 

 

 Изложеност капиталних пројеката ризицима  представља корективни критеријум, који се 
односи на ризике имплементације пројекта. Критеријум се састоји од пет појединачних подкритеријума: 

6.1. политички ризици,  
6.2. техничко-технолошки ризици,  
6.3. финансијски ризици, 
6.4. ризици везани за спровођење процеса јавних набавки, и 
6.5. ризици везани за сложеност прикупљања документационе основе пројекта. 

 

 У зависности од процене степена ризика по основу сваког од подкритеријума додељује се од 0 
(нема ризика) до 10 бодова (постоји реалан ризик). Укупан збир бодова у овом критријуму одузима се 
од збира бодова у претходних пет критеријума, обзиром да се ради о критеријуму који није 
афирмативан. 

 Члан 10. 

 

 Обрасци 

Одређују се два обрасца у процесу израде ПКИ: 



Правилник о изради Плана капиталних инвестиција 
____________________ 

Радна група за израду плана капиталних инвестиција општине Алексинац 

 

1. Образац бр.1. - Захтев за реализацију капиталног инвестиционог пројекта,  
2. Образац бр.2 - Образац за оцењивање капиталних пројеката. 

 

 

Образац бр.1 

 

 
ЗАХТЕВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

ОПШТИНА: АЛЕКСИНАЦ 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:  

ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА: 
 
 

КОРИСНИК ПРОЈЕКТА: 
 
 

I  ОПИС ПРОЈЕКТА 

1. Назив пројекта:  
 
 

2. Назив и шифра програма коме припада 
(програмска класификација према „Упутству 
за израду програмског буџета" Министарства 
финансија): 

 

3. Опис пројекта: 

- Које потребе ће пројекат задовољити / 
решити проблеме 

 
- Како се те потребе тренутно задовољавају 

 

4. Користи од пројекта ће имати: a) сви грађани 
b) поједине групације  
c) јавни сектор 
d) привреда 

5. Утицај пројекта на: a) једну МЗ 
b) више МЗ ______________ (уписати број) 
c) читаву општину 

6. Повезаност са осталим пројектима који су 
прихваћени или се већ реализују: 

a) индиректно повезани 
b) директно повезани 
c) директно јако повезани 

7. Временски оквир пројекта:  

8. Правни основ за реализацију пројекта:  

9. Законска обавезност пројекта (постоји/не 
постоји):  

 

10.  Веза пројекта са стратешким документима:   

11. Циљ пројекта  

12. Степен завршености пројекта (у %):  

II ОДГОВОРНОСТИ Организација Особа 

Одговоран за планирање и 
предлагање пројекта: 

  

Одговоран за имплементацију   
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пројекта: 

Одговоран за управљање 
пројектом након реализације: 

  

III ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА Очекивано ( у РСД) Реализовано (у РСД) 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА   

Почетак реализације   

Завршетак реализације   

Процењени годишњи трошкови 
одржавања 

  

СТРУКТУРА ТРОШКОВА Очекивано (у милионима РСД) Реализовано (у милионима РСД) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Планска документација           

Земљиште           

Изградња           

Опрема и опремање           

Остало           

Укупни трошкови           

ФИНАНСИРАЊЕ Очекивано (у милионима РСД) Реализовано (у милионима РСД) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Локални буџет           

Сопствени приходи           

Капитални трансфер           

Капитална донација           

Кредит           

Обвезница           

Укупно           

IV ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

ФИНАНСИЈСКИ   

Повећање буџетских прихода (у односу на 
претходну годину у %) 
 

 

Смањење буџетских расхода (у односу на 
претходну годину у %) 
 

 

Ефективност инвестиције (изражено у 
финансијским показатељима: профитна стопа, 
период повраћаја и др.) 

 

ЕКОНОМСКИ  

Утицај на локални економски развој (описати)  

Утицај на запошљавање (унети број очекиваних 
новозапослених) 

Очекивано Реализовано 

Укупно М Ж Укупно М Ж 

      

ДОПРИНОС НИВОУ УСЛУГА  

Доприноси побољшању јавне  и личне 
сигурности/ безбедности грађана  (описати) 

 
 
 

Доприноси увођењу нових услуга и капацитета 
(описати) 

 
 
 

Доприноси побољшању нивоа и квалитета 
постојећих услуга и капацитета (описати) 

 
 
 

Доприноси приближавању/достизању европских  
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и светских стандарда у вршењу услуга (описати)  
 

Доприноси локалном естетском и културном 
окружењу (описати) 

 
 
 

УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (знатно 
унапређује, унапређује, нема утицаја на 
унапређење животне средине) (описати) 

 
 
 

ОЦЕНА РИЗИКА 
Процените ризике користећи скалу од  1 
(најнижи) до 10 (највиши)  

Политички  Техничко-технолошки 

 
Финансијски 

 

    

Спровођење 
поступка 
јавних 
набавки 

 
Сложеност прикупљања документационе 

основе пројекта 

    

V  СПРЕМНОСТ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  

Тип документа Статус (обележити поље) 
Опис статуса 

(нема/ у току/ 
завршено) 

 Датум завршетка Коментар 

Претходна Студија 
оправданости 

     

Студија оправданости 
по српским 
прописима 

     

Студија оправданости 
по ЕУ-ДГ Регио форми 

     

Процена утицаја 
пројекта на животну 
средину 

     

ИПА Апликација      

Остало 
(специфицирати): 
 

     

VI  СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОЗВОЛА   

Тип документа Статус (обележити поље) 
Опис статуса 

(нема/ у току/ 
завршено) 

 Датум завршетка Коментар 

Део пројекта:  

Генерални пројекат      

Локацијски услови      

Идејни пројекат      

Пројекат за 
грађевинску дозволу 
са изводом из 
пројекта за 
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грађевинску дозволу 

Грађевинска дозвола/ 
Решење о одобрењу 
извођења радова (за 
пројекте из чл.145 
Закона о планирању и 
изградњи) 

     

Тендерска 
документација 

     

Пројекат за извођење      

Власништво над 
земљиштем 

     

Остало 
(специфицирати): 

     

VII  НИВО ПРИОРИТЕТА ПРОЈЕКТА  

Приоритет у односу 
на друге пројекте 

  

Образложење   

VIII ПРОЦЕНА БУДУЋИХ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА  

 

 

 

 

 

 

IX  КОМЕНТАР ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА  

 

 

 

 

 

 

Број, датум и место 

 
 
 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

 
 
 

 

 

 

Потпис 

 

  

* Обавезно попунити образац електронским путем 

 

 



Правилник о изради Плана капиталних инвестиција 
____________________ 

Радна група за израду плана капиталних инвестиција општине Алексинац 

 

Образац бр.2  

 

 ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ                                                          ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 

Пројекат (број и назив) 

Број Критеријуми СКАЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

М
А

К
С

И
М

А
Л

А
Н

 

Б
Р

О
Ј 

Б
О

Д
О

В
А

 

П
О

Н
Д

ЕР
И

 

Д
О

Д
ЕЉ

ЕН
О

 

Б
О

Д
О

В
А

- 
О

Ц
ЕН

А
 

У
К

У
П

Н
О

 Д
О

Д
ЕЉ

ЕН
И

 
Б

О
Д

О
В

И
(п

о
н

д
е

р
и

са
н

и
 б

р
о

ј б
о

д
о

ва
) 

1 2 3 4 5 6 5x6 

1 Статус пројекта 

1.1. Законска обавезност 0 или 18 18 

3 

  

1.2. Степен завршености/ започетости 0-12 12   

1.3. 
Општост (да ли служи целини или делу 
заједнице) 

0-8 8   

1.4. 
Повезаност са осталим пројектима који су 
већ прихваћени или су у фази релаизације 

0-7 7   

1.5. Одрживост 0-5 5   

Статус пројекта- укупно бодова  50    

2 Финансијски утицај  

2.1. 

Учешћа донација, наменских трансфера из 
Републике, приватног капитала,повољних 
кредита, сопствених средстава буџетских 
корисника 

0 или 20 20 

 

 

2,5 

  

2.2. Утицај на повећање буџетских прихода 0-10 10   

2.3. Утицај на смањење буџетских расхода 0-10 10   

2.4. Утицај на повећање изворних прихода  0-5 5   

2.5. 
Да ли су обезбеђена или је тек потребно 
да се обезбеде финансијска средства 

0-5 5   

Финансијски утицај- укупно бодова  50    
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3 Утицај на економски развој 

3.1. 

Утицај на подстицање локално-
економског развоја – раст друштвеног 
производа, побољшање трговинског 
биланса 

0 или 15 15 

 

 

 

2 

 

 

  

3.2. Утицај на запошљавање 0-12 12   

3.3. 
Утицај на инвестиције у области 
предузетништва и равоја МСП 

0-10 10   

3.4. 
Утицај на развој јавно-приватног 
партнерства 

0 или 8 8   

3.5. 
Утицај на повећање фискалних 
капацитета 

0 или 5 5   

Утицај на економски развој- укупно бодова  50    

4 Допринос квалитету живота грађана/ ниво услуга 

4.1. 
Доприноси побољшању јавне и личне 
сигурности/безбедности грађана 

0-15 15 

1,5 

  

4.2. 
Доприноси увођењу нових услуга и 
капацитета 

0-12 12   

4.3. 
Доприноси побољшању нивоа и квалитета 
постојећих услуга и капацитета 

0-10 10   

4.4. 
Доприноси приближавању/достизању 
европских/светских стандарда у вршењу 
услуга 

0 или 8 8   

4.5. 
Доприноси естетском и културном 
окружењу 

0 или 5 5   

Допринос квалитету живота грађана/ ниво услуга- 
укупно бодова 

 50    

5 Утицај на животну средину  (бира се један од понуђених избора) 

5.1. Знатно унапређује 50 50 

1 

50  

5.2. Унапређује  30 30 30  

5.3.  
Нема утицаја на унапређење животне 
средине 

0 0 0  
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Утицај на животну средину- укупно бодова  50    

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ РИЗИКА  250 10   

6 Ризици 

6.1. Политички 0-10 10 

-1 

  

6.2. Техничко-технолошки 0-10 10   

6.3. Финансијски 0-10 10   

6.4. Спровођење поступка јавних набавки 0-10 10   

6.5. 
Сложеност птикупљања документационе 
основе пројекта 

0-10 
10   

 Ризици – укупно бодова  50    

 УКУПАН БРОЈ ПОЕНА  200 9   

 

Датум евалуације:  

Име и презиме чланова 
Комисије  

 

 

 

Потписи чланова Комисије 

 

 

 

 


