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1.

УВОД

Овај документ је предлог Плана капиталних инвестиција, припремљен од
стране Одељења за локални економски развој и Комисије за План капиталних
инвестиција као и представника органа Управе, буџетских корисника, јавних
предузећа, установа и других субјеката друштвеног живота.
Програм за подстицај економском развоју општина УСАИД/МЕГА, који се
спроводи у Ужицу, предвиђа израду Плана капиталних инвестиција. Као основа у
његовој изради коришћени су материјали и модели УСАИД и Урбан института.
Као такав овај предлог биће представљен стручној јавности и достављен на
усвајање Градском већу и Скупштини града Ужица.
Јединице локалне самоуправе у Србији улажу у комуналну инфраструктуру
како би могле пружати основне услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће
и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како
планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и
често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски
приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити локалним самоуправама
боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућити бољи приступ
спољашњим изворима финансирања (ЕУ – предприступним фондовима, средствима из
Националног инвестиционог плана и другим донаторским средствима). План
капиталних инвестиција је план који покрива капиталне пројекте за период од пет
година. Планом су обухваћени пројекти од општег значаја и вредности изнад 100.000
еура. Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција
сматра се годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године
одређује као исечак из вишегодишњег капиталног програма који се односи на
конкретну годину.
Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и
побољшање постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних стратегија
развоја Града. Вишегодишњи план капиталних инвестиција треба да садржи све јавне
инвестиције које су планиране на територији града Ужица или су у његовој
надлежности. Како би овај пројекат био реализован Решењем Градоначелника
образована је Комисија за планирање капиталних инвестиција и одређен је
координатор Комисије за План капиталних инвестиција.

2. ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ
Град Ужице је један од највећих градова Западне Србије и представља
административни, привредни и културни центар по површини највећег округа у
Србији – Златиборског округа. Град Ужице се простире на 666,15км2 површине
територије Републике Србије и према попису из 2002.године има 83.022 становника.
Територија Града Ужице лежи у ЈЗ делу Србије од 43° 59' до 43° 42' ГШ и од 19° 24'
до 19° 59' ГД (WGS координате). Са западне стране граничи се са: Босном и
Херцеговином и општинама Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Ариље, Чајетина. Налази
се у централном делу Златиборског округа.
Град Ужице лежи у планинско-котлинској области (Старовлашко-Рашка висија и део
Западног Поморавља). По карактеру рељефа, то је претежно средње планински појас
(око 800 мнв.просек), чија висина расте идући од истока ка западу. Сам простор
испресецан је речним долинама које су и основни правци комуникација. Истовремено
лежи на западном крају Западно-моравског коридора који пресеца средишњи део
територије Србије трансверзалом од Ужица до Крушевца.
Иста трансверзала се према западу наставља у Босну и Херцеговину. На делу од Чачка
до Ужица, трансверзала прихвата и део магистралног друмског саобраћаја од Београда
ка Црној Гори док магистрална пруга Београд-Бар пролази непосредно поред Ваљева и
преко Ужица води за Црну Гору. Ова укрштања магистралног и трансверзалног
саобраћајног коридора дају Ужицу централну функцију за шире залеђе. Међутим, још
већи значај је у положају града, односно простора општине на контакту околног
планинског залеђа и почетка Западно- моравске равнице као значајног развојног појаса
Србије. Ужице ће тако и остати капија на улазу у тај развојни појас, као што је
вековима било стратегијска и трговачка капија између различитих и комплементарних
природних и економско-географских средина.

2.1. ПРИВРЕДА
Град Ужице спада у групу привредно развијених у Републици. Привредна активност
се одвија у 11 сектора, али највећи утицај на привредна кретања имају предузећа из
прерађивачке индустрије, грађевинарства и трговине. Водеће гране су металска
индустрија, прерада обојених метала, текстилна и дрвна индустрија.
Народни доходак Града Ужица учествује у НД Округа са 36% и приближно 1% у
Републици.
Носиоци привредне активности (рангирани према броју запослених) су: АД
Ваљаоница бакра -Севојно, Импол – Севал, МПП Јединство – Ужице, АД Путеви Ужице, АД Први партизан - Ужице, ЈП Електродистрибуција – Ужице.

Број радника у предузећима по делатности предузећа, 2008.

Број радника у
предузећима

Удео у укупном броју
радника у

укупно
УКУПНО
24 780
Рибарство
0
Вађење руда и камена
156
Прерађивачка индустрија - укупно
5 906
Производња и снабдевање ел.
490
енергијом, гасом и водом
Грађевинарство
1797
Трговина на велико и мало и оправка
моторних возила и предмета за личну 1 771
употребу
Хотели и ресторани
193
Саобраћај, складиштење и везе
1 789
Финансијско посредовање
407
Активности у вези са некретнинама,
378
изнајмљивање и пословне активности
Државна управа и одбрана и обавезно
793
социјално осигурање
Образовање
1 368
Здравствени и социјални рад
2 662
Остале комуналне, друштвене и личне
600
услужне активности
Друштвени производ предузећа 2005. *
Град (€)
Друштвени производ
108088538
Друштвени производ по
1302
становнику
*средњи курс НБС 31.12.2005. - 1€ = 85.50 рсд

предузећима
(%)укупно
100
0
0.63
23.83
1.98
7.25
7.15
0.78
7.22
1.64
1.52
3.20
5.52
10.74
2.42
Округ (€)
250814433

Србија (€)
9826079286

816

1321

Списак јавно-комуналних предузећа

Бр.
Назив предузећа
1 ЈКП "Водовод"
2
3
4
5

ЈКП "Биоктош"
ЈКП "Градска топлана
Ужице"
Регионална санитарна
депонија ‘’Дубоко’’
ЈКП "Нискоградња"

Делатност
производња и дистрибуција воде за пиће
услуге одвожења смећа, паркинг сервис,
одржавање зелених површина, погребне услуге
итд.
дистрибуција и изградња топловодне мреже
управљање отпадом
изградња и одржавање путне мреже

Списак јавних предузећа

Бр.
1

Назив предузећа
ЈП "Стан"

2

ЈП "Дирекција за изградњу"

2.2. ИНДУСТРИЈА

Делатност
одржавање пословног и стамбеног простора
Уређење грађевинског земљишта, организација и
надзор на изградњи комуналних објеката

У области привреде највећи значај за развој имају индустрија, туризам, грађевинарство
и пољопривреда (воћарство и сточарство), саобраћај и везе.
Велики потенцијал града Ужица налази се у:
• Постојећим индустријски капацитетима, средњих и великих предузећа:
Ваљаоница бакра "Еаст поинт", Ваљаоница алуминијума "Импол-Севал", "Први
партизан", ''Јединство'' "Кадињача", "Сретен Гудурић" као и у низу
новоотворених малих предузећа из области индустрије.
• Повољном саобраћајно-географском положају и могућности саобраћајног
повезивања (друмским и железничким) са осталим деловима Републике, Црне
Горе и Босне и Херцеговине.
• Теренима у непосредној близини Ужица, повољним за изградњу малих
индустријских погона и предузетничких зона.
• Изграђеној крупној инфраструктури, водопривредна, електроенергетска,
телекомуникациона и изграђеном гасоводу .
• Нивоу образованости и квалификационој структури становништва.
Индустријске пословне зоне и локалитети

Главни
развојни
појас

Јужни
развојни
појас

Ужице,
Севојно и
Горјани

Качер,
Дријетањ и
део Љубања

Постојеће
Постојеће индустријске зоне
РЗ Крчагово- 32.00 ха
Комплекс Импол Севал и
Ваљаоница бакра – 36.50ха
РЗ Севојно Л- 42 ха 26 ари
Постојеће привреднопословне зоне
Комплекс Фротекса и зона
Мејуг у Севојну
Локалитет испод Импол
Севал-а у Севојну
Постојећи привреднопословни локалитети
у Турици, конфекција и
стовариште
грађ.матер.каменорезац
У Дубоком-произ.намештаја
На Пори поред пута
Испод РЗ Севојно Л у
Севојну
Постојећи индустријски
локалитети
Комплекс Коже у Врелима
Предузеће Флукс на Сарића
Осоју
Комплекс на Локви
(Хладњача Југент, Изолатер)
Постојећи привреднопословни локалитети
Штампарија Рујно

Планиране
РЗ Севојно Д
48.50 ха
Слободна зона Ужице у
Севојну

Каменолом Сурдук 14.30
ха

Привредно-пословна зона
на потезу Горјана 36.50ха

Земљиште са леве стране
магистралног пута М5
Ужице-Златибор, на
Белој Земљи

Постојећи индустријски
локалитети
Конфекција Пахуља на
Поповој води-31.50 ха
Локације за прераду меса у
Качеру
Комплекс Маркинг на
Љубањама
Планирани привреднопословни локалитети
Уз општински пут бр.5, а
на раскрсници путева
Поточање-ЗлакусаПотпећ 2,00 ха

Поточање,
Источна
Крвавци,
приградска
Злакуса и
зона
Потпећ
Западни
развојни
појас

Северни
развојни
појас

Јужни
развојни
појас

Мокра Гора,
Кремна,
Биоска,
Врутци

Постојећи индустријски
локалитети
Котроман у М.Гори- 1.8 ха
пилана у Кремнима
Постојећи индустријски
локалитети
Гостиница,
Хладњача уз регионални пут
Рибашевина,
Р 263 Каран-РибашевинаГубин До,
Трнава
Трнава,
Погон Ваљаоница бакра у
Каран,
Карану
Лелићи,
Конфекција Јавор у Карану
Каменица,
Хладњача Тргоагент у
Добродо,
Лелићима
Пониковица
Пецара у Каменици
Погон Луна
Део
Постојећи индустријски
Љубања,
локалитети
Збојштица,
Каменолом Рид -4.20ха
Дрежник,
Каменолом у Скржутима
Скржути,
Погон Ваљаонице бакра у
Равни,
Равнима
Никојевићи

Планирани индустријски
локалитети
На раскрсници Путева
Р263,ОП 14 и ОП 9
Каран-РибашевинаТрнава у Луновом селу2.5ха

Списак компанија смештених у индустријским зонама/парковима, 2010.

Бр.

Назив компаније

1

Ваљаоница бакра АД
Ужице

2

Импол Севал

3

Јединство АД

4

Јединство Металоградња

Делатност
Производња производа од
бакра
Производња производа од
алуминијума
Извођење грађевинских
радова
Изградња и монтажа

Назив
ИЗ/ИП

Број
радника

Севојно

1300

Севојно

730

Севојно

432

Севојно

185

5

Инос Синма

6

Ауто кућа Ракета

7

АТМ

8

Први Партизан АД

9

24 Септембар

10

Сретен Гудурић

11

Металопрерада

12

АБЦ Производ

челичних конструкција
Прикупљање
секундарних сировина
Услуге везане за продају
и одржавање друмских
возила
Производња производа од
пластике
Производња муниције
Ремонт и конкструкција
електро постројења
Прехрамбена индустрија
Производња хладњака,
оребрених цеви и
саобраћајних знакова
Производња котлова

Локација индустријских зона /паркова, 2010. године.
Индустријска зона Севојно на ортофото подлози

Севојно

127

Севојно

71

Севојно

108

Крчагово

714

Крчагово

259

Крчагово

350

Крчагово

106

Крчагово

78

2.3. ЗАПОСЛЕНОСТ
Број и структура запослених, 2009.

17855

Структура
запослених
у општини
(%)
100

Структура
запослених
у округу
(%)
100

Структура
запослених
у Србији
(%)
100

12193

83

77,6

74,7

5662

17

22,4

25,3

Град
Запослени - укупно
У предузећима, установама,
задругама и организацијама
Приватни предузетници,
самостални делатници и
запослени код њих

Структура запослених у предузећима, установама, задругама и
организацијама, по секторима делатности, 2009.

17752
8000
9752

Структура
запослених у
општини (%)
100
45
55

122

1

9
130
5354

1
1
29

496

3

1766

10

1641

9

164
1799
411

1
10
2

358

2

808

5

1373
2696

8
15

629

4

Град
Запослени - укупно
Жене
Мушкарци
Пољопривреда, лов, шумарство
и водопривреда
Рибарство
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Произв. и снабдев. енергијом,
гасом и водом
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и
оправка моторних возила
Хотели и ресторани
Саобраћај, складиштење и везе
Финансијско посредовање
Послови са некретнинама и
изнајмљивљивањем
Државна управа и социјално
осигурање
Образовање
Здравтсвени и социјални рад
Остале комуналне, друштвене и
личне услуге

Број и полна структура незапослених, преглед по годинама

Незапослени

2000
7928

2002
9486

2003 2004 2005
10193 10050 10401

2006
9631

2007
7610

2008* 2009**
6309
5665

- укупно
Незапослени
4913
- жене
Незапослени
3015
- мушкарци
*октобар 2008.
**децембар 2009.

5745

5847

5643

/

5222

4098

3612

3741

4346

4407

/

4409

3512

2697

3103
2562

Стопа незапослености: 2007, 2008, 2009. године

Стопа незапослености –
2007.
Стопа незапослености 2008.
Стопа незапослености 2009.

Град

Округ

Србија

23.29

35.30

28.17

19.80

28.60

23.80

20.45

21.12

16.6

Незапослени према степену образовања, 2009.

Степен стручне спреме
I
II
III
IV
V
VI
VII/1
VII/2
VIII
УКУПНО

Град
1157
502
1729
1513
123
355
282
4
/
5665

Округ
10699
1619
11806
7628
319
1138
904
11
1
34125

2.4.ПОЉОПРИВРЕДА
Од укупних пољопривредних површина града Ужица, 37% је под пашњацима, 26%
под ливадама и 10% под воћњацима. Брдовити предели, који се простиру у висинском
појасу до 500 м.н.в., имају изванредне агроеколошке погодности за производњу
квалитетног воћа, меса и млека. Такође су погодни за развој говедарства и овчарства.
Приметно је смањење приноса по стаблу у воћарству, али је у успону сточарство и
гајење кромпира. У производњи биљних култура преовлађују: шљива (23%), крушка
(18%), јабука (17%), кромпир (13%) и малина 10%. Град Ужице у односу на друге
општине Златиборског округа предњачи у узгоју живине, а по проценту узгоја оваца и
свиња налази се на другом месту. Последњих година, приметан је пораст узгоја
пастрмке.
Потенцијале из области пољопривреде треба тражити у развоју воћарства и
сточарства. Постоји велико искуство и традиција у гајењу воћа (шљиве и јабуке) и
разноврсног сточног фонда, као и у производњии на далеко познатих ужичких
специјалитета: љута ракија, клековача, кајмак и сир, свињска пршута и сланина, говеђа

пршута и кобасица и сличне прерађевине од меса. Поред чињенице да је смањен број
активног пољопривредног становништва, становништво и у овом односу снага,
морамо посматрати као основни потенцијал у развоју пољопривреде. У Граду Ужицу,
број регистрованих пољопривредних газдинстава се константно повећава. У јануару
2007.године је износио 2 345.
2.5.ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ
Ужице представља комплексан туристички мотив, јер његову атрактивност повећавају
туристичко-географски положај, богато културно наслеђе, споменици новије историје,
амбијентални контраст и његова функција. Богат споменички фонд, етносоцијални
мотиви, разноврсност природних туристичких мотива,знатна материјална база и веома
повољан туристичко-географски положај омогућавају динамичан туристички развој.
Природна добра и споменици, објекти културно - историјског наслеђа: Калуђерске
баре на Тари, Мокра Гора и Шарган, са "Шарганском осмицом" и етно-комплекс
"Дрвенград", Потпећка пећина, Терзића авлија и грнчарија Злакуса, спомен обележје
"Кадињача", Бела каранска црква, Стари град, Хидроцентрала под градом, као и
прелепи амбијенти, пејзажи и предели села: Равни, Дрежник, Гостиница, Злакуса,
Кремна ... представљају атрактивне туристичке дестинације за домаће и стране
туристе.

2.6.РЕСУРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Започети процес приближавања Републике Србије Европској Унији, намеће увођење
европске легислативе, стандарда и понашања у заштити животне средине у нашој
земљи. Према Студији о изводљивости Србија би требало да ојача сарадњу са ЕУ у
сузбијању нарушавања животне средине, посебно али не и искључиво, у погледу
квалитета ваздуха и воде, мониторинга загађивања, унапређења енергетске
ефикасности, заштите у индустријским постројењима, сигурног руковања
хемикалијама, уређења простора, управљања отпадом и заштите шума, флоре и фауне.
Један од концептуалних опредељења Просторног плана Града Ужица (2010) јесте
здрава животна средина, као приоритетни ресурс који треба очувати и унапредити.

3. МОДЕЛ ЗА РАНГИРАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈУ КАПИТАЛНИХ
ПРОЈЕКАТА
Одељење за локални економски развој и Комисија за припрему ПКИ, су у сарадњи са
тренерима и експертима програма УСАИД/МЕГА развили модел за оцењивање и
рангирање капиталних пројекта, а затим га применили на сакупљену листу капиталних
пројеката. У наставку су презентовани основни елементи овог модела.

Основне компоненте и карактеристике модела:

Модел се састоји од шест група критеријума, а 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.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Законска обавезност – овај подкритеријум доноси 0 бодова (пројекат није
обавезан законски) или 18 бодова (пројекат је обавезујући по основу одређених
закона).
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.
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 25 МЗ – 3 бода, од 6-15 МЗ, 4 бода, од 16 до 31- 6 бодова и ако је у служби целе
заједнице 8 бодова.
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.
Одрживост - доноси између 0 и 5 бодова зависно од тога како је процењена
одрживост. Што је већи степен одрживости пројекту се додељује већи број
бодова.

(2) Финансијски утицај
2.1. Учешћа донација,наменских трансфера из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника –
подкритеријум доноси између 0 и 20 бодова, у зависности од процента учешћа
наведених средстава. с
2.2. Утицај на повећање приходне стране буџета – подкритеријум који доноси
између 0 и 10 бодова. Уколико се од пројекта може очекивати допринос у
умереном повећању буџетских прихода пројекту се додељује од 2 до 8 бодова, а
ако значајно повећава приходе он добија 10 бодова. Ако има неутралан утицај он
се вредније нулом.
2.3. Утицај на смањење расходне стране буџета – подкритеријум доноси између 1 и
10 бодова. Уколико се од пројекта/инвестиције може очекивати допринос у
смањењу оптерећења буџета пројекту се додељује 8 бодова, а ако значајно
смањује оптерећење буџета он добија 10 бодова. Ако има неутралан утицај он се
вредније нулом.
2.4. Утицај на повећање изворних прихода – У зависности од приноса који се
очекује од пројекта овај подкритеријум доноси од 0 до 5 бодова. За

2.5.

инвестицију/пројекат који има велики очекиван принос доделиће се 3, односно 5
бодова(за максималан принос). Ако нема приноса он се вреднује са нулом.
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.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Утицај на подстицање локално економског развоја – раст друштвеног
производа, побољшање трговинског биланса - подкритеријум доноси између 0
и 15 бодова. Уколико пројекат значајно утиче на побољшање трговинског
биланса додељује му се 15 бодова. Ако нема утицаја он се вреднује са 0.
Утицај на запошљавање - подкритеријум доноси између 0 и 12 бодова у
зависности од утицаја на запосленост ( од 1 па до преко 50 запослених).
Уколико пројекат не отвара радна места добија 0 бодова.
Утицај на инвестиције у области бизниса - подкритеријум доноси између 0 и
10 бодова у зависности од утицаја на стварање повољних услова и окружења, за
привлачење домаћих и страних инвестиција.
Утицај на развој ПЈП (приватног јавног партнерства) - подкритеријум
доноси између 0 и 8 бодова у зависности од степена учешће ПЈП 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.
Утицај на квалитет живота – подкритеријум доноси од 0 до 5 поена, у
зависности од тога у којој мери утиче на квалитет живота локалног
становништва.

(4) Допринос квалитету живота грађана / ниво услуга
4.1.

Доприноси побољшању јавне и личне сигурности / безбедности грађана подкритеријум доноси између 1 и 15 бодова у зависности од степена утицаја на
сигурност и безбедност грађана.
4.2. Доприноси увођењу нових услуга и капацитета - подкритеријум доноси
између 0 и 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 унапређењу, у зависности од степена унапређења, додељује се од 1 до 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 уређује 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 између 0 и 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 и 5 бодова у зависности од унапређења естетског и културног окружења у коме
се пројекат имплементира.

(5) Утицај на животну средину
Овај критеријум је 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 (неутралан утицај), 30
(унапређује животну средину) и максимално 50 бодова ( знатно унапређује животну
средину).

(6) Ризици
Поред 5 основних критеријума, предвиђен је и шести корективни критеријум који се
односи на ризике имплементације пројекта. Критеријум се такође 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.

4. БОДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ПРЕДЛОЖЕНОМ МОДЕЛУ
ОЦЕЊИВАЊА
У претходној тачки је објашњено бодовање по појединим критеријумима, тј.
подкритеријумима. У наставку су објашњене неке основне карактеристике система
бодовања. Бодовање појединачних капиталних пројеката у предложеном моделу се
врши на следећи начин:
Сваком од критеријума додељен је одређен пондер са којим се бодови додељени у
процесу оцењивања коригују за одређени проценат. Укупан збир коефицијената за
пондерисање јесте 10. У шестом, корективном критеријуму одузима се максимално 1
пондер, тако да број пондера који пројекат може добити износи 9.
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3.1.

УКУПНО
ДОДЕЉЕНИ
БОДОВИ
(ПОНДЕРИСАНИ
БРОЈ БОДОВА)

Статус пројекта

Законска обавезност
Степен завршености/започетости
Општост (да ли служи делу или целини заједнице)
Повезаност са осталим пројектима који су
прихваћени или се већ реализују
Одрживост
Статус пројекта - укупно бодова

2.1.

ПОНДЕРИ

ДОДЕЉЕНИ
БРОЈ
БОДОВА ОЦЕНА

Утицај на економски развој

Утицај на подстицање локалног економског развоја раст друштвеног производа, побољшање
трговинског биланса
Утицај на запошљавање
Утицај на инвестиције у области бизниса
Утицај на развој ПЈП
Утицај на квалитет живота
Утицај на економски развој - укупно бодова

50

2

0
0
0
0
0

4

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Допринос квалитету живота грађана / Ниво услуга

Доприноси побољшању јавне и личне безбедности
грађана
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета
Доприноси побољшању нивоа и квалитета
постојећих услуга и капацитета
Доприноси приближавању / достизању европских и
светских стандарда у вршењу услуга
Доприноси естетском и културном окружењу

0 - 15

15

0

0 - 12
0 - 10

12
10

0
0

0-8

8

0-5

Допринос нивоу услуга - укупно бодова
5

5.1.
5.2.
5.3.

0

5

0

50

0

Утицај на животну средину

Знатно унапређује
Унапређује животну средину
Неутралан је у односу на животну средину

50
30
0

Утицај на животну средину - укупно бодова
УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ РИЗИКА

6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

1.5

50
30
0

50

30
0

1

0

50
250

0
0
0

10

0

Ризици
Политички ризици
Техничко-технолошки ризици
Финансијски ризици
Спровођење процеса јавних набавки
Сложеност прикупљања документационе основе
пројекта

0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10

10
10
10
10
10

0
0
0
0
0

-1

Ризици - укупно бодова
УКУПАН БРОЈ ПОЕНА

0
200

9

0

4.1. ЛИСТА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОБЛАСТИМА
У Одељење за локални економски развој је приспело 147 пројеката који су груписани
а потом сврстани у 12 области/ сектора:
-

-

ПРИВРЕДА
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ЕНЕРГЕТИКА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
КУЛТУРА
СПОРТ И ТУРИЗАМ
ОБРАЗОВАЊЕ
ЗДРАВСТВО
ПИЈАЦЕ
ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

У оквиру сваког сектора, груписано је више пројеката. Комисија је према усвојеним
критеријумима, на следећи начин, бодовала пројекте:

Р.
Назив
бр
ПРИВРЕДА

пројекта

Вредност у
РСД

1.

Комунално опремање дела радне зоне Севојно Л са 182.600.000
изградњом Драгачевске улице
1)Извођење комуналног опремања Радне зоне Севојно
Л ( Ц4,Ц5 водоводна и канализациона линија, јавна
расвета..)
2) Изградња Драгачевске улице
2.
Изградња стамбено-пословног простора касарна 509.546.100
Четврти пук, Крчагово ( конверзија)
3.
Извођење
комуналног
опремања
(Бојовића 42.993.557
воденица и Пантовића ливаде, Сењак)
1)Извођење комуналног опремања за индивидуалне
стамбене објекта Пантовића ливаде
2) Извођење комуналног опремања занатско пословног
центра Бојовића воденица
3)Извођење комуналног опремања за стамбенопословни објекат СЕЊАК
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Укупно
бодова
147

181
105

1.

Реконструкција приступне
саобраћајнице
и 59.700.000
прикључења на регионални пут Р/263 УжицеКосјерић на месту Дубоко

124

2.
3.

1.700.000.000
Обилазница око Ужица Сурдук-Волујац
Петља Злакуса, са прикључком на магистрални 160.000.000

99
153

4.
5.

пут М-5 , са надвожњаком преко пруге Београд –
Бар и делом локалног пута
1.890.000.000
Регионални аеродром Поникве
Реконструкција и изградња улица и приступних 1.197.500.000
путева
1)Реконструкција улице Раднички батаљон Л=1667,4м
2)Изградња пута Глуваћи –Засеок Царина Л=2100м
3)Изградња приступног пута за репетитор
4)Поправка путева и улица на територији града
5)Наставак радова на реконструкцији делова
регионалног пута Р213, Ужице-Јелова гора Л=2000м
6)Реконструкција дела улице Арсенија Чарнојевића
7)Реконструкција дела Карађорђеве улице
8)Реконструкција дела улице Николе Тесле
9)Реконструкција дела Железничке улице
10)Реконструкција Јакшићеве улице
11)Реконструкција игралишта у МЗ Никојевићи
12)Реконструкција дела улице Олге Ђуровић
13)Реконструкција пута за МЗ Дубоко
14)Реконструкција улице Браће Чолића у Севојну
15)Наставак радова на реконструкцији дела улице
Браће Николић у Севојну
16)Реконструкција улице Сарића Осоје
17)Реконструкција улице Ужичке војске Л=500м
18)Наставак радова на реконструкцији Улице
Златиборска
19)Завршетак радова на путу Биоска-Омар –КрндаБрана
20)Изградња шеталишта Стари град
20-1 Изградња тротоара у МЗ Горјанима
21)Изградња пута Чаковина-Миливојевићи-Спарића
липа
22)Изградња пута Распутнице-Милићевићи-ТомићиСимићи-Прогон-МЗ Гостиница
23)Изградња путног правца Каранска задруга-ЦерВелика Метаљка-МЗ Каран
24)Изградња путног правца Торике-Велика МетаљкаМЗ Каран
25)Израда пројектне документације и изградња
тротоара од краја Београдске улице до испод поште на
Пори
26)Могућност повезивања насеља Турица са центром
града преко Старог града-МЗ Турица
27)Павића пут-Јањића кућа-Мишко Павић-МЗ Горјани
28)Пут Босиљчићи-Милановићи- МЗ Горјани
29)Пут Милановића вила-Матијевића брдо-ПрљушаШарена викендица-МЗ Гостиница
30)Пут Мирковина – Коштица – Деспотовићи Дрмановина МЗ Рибашевина
31)Поњевића раскршће – Прљуша - Преведене воде
МЗ Рибашевина
32)Пут Погон-Каран-МЗ Гостиница
33)Пут Пружевине-Милутиновићи-Коштица-МЗ Буар
34)Пут Раковица-МЗ Горјани

169
189

35)Пут Рибашевина-Ђокићи-Филиповићи-Брдо град
МЗ Рибашевина
36)Пут Рибашевина-Чанчаревића раскршће-Даничића
врела
37)Рибашевина-Дубљани-Градинчевићи - Рибашевина
38)Пут
Рибашевина-Склопље-Јанковићи
МЗ
Рибашевина
39)Пут Вукића гробље-Чанчаревићи-Мирићи МЗ
Рибашевина
40)Утврђивање локације и израда паркинг простора на
МЗ Росуље
41)Изградња тротоара на Белој Земљи
42)Пут Антонијевићи-главни пут МЗ Волујац
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.

Санација старе депоније

200.000.000

2.

Изградња енергетског постројења за третман 3.000.000.000
комуналног отпада депонија Дубоко

173

Систем за прикупљање, одвођење и прераду 3.000.000.000
отпадних вода у Ужицу са постројењем за
пречишћавање отпадних вода у Горјанима
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

177

1.

54

3.

Партерно уређење комплекса Дома за смештај 9.000.000
старих и пензионера Забучје и
адаптација пословног простора Центра за
социјални рад « Ужице»

160

ЕНЕРГЕТИКА
1.
2.

Реконструкција
и
модернизација
даљинског грејања
Дистрибутивна гасна мрежа

система 413.500.000

96

2.008.386.800

155

180.000.000

69

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
1.

Даљинско очитавање водомера

2.

Реконструкција
и
изградња
водоводне
и 922.157.700
канализационе мреже и регулација корита реке
Ћетиње
1)Реконструкција водоводне мреже у Нушићевој,
М.Пећинара и Градској улици у МЗ Теразије
2)Санација и реконструкција градске плаже на реци
Ђетињи
3)Реконструкција водоводне линије у улици Николе
Алтомановића, МЗ Теразије
4)Уређење корита реке Ђетиње у МЗ Турица
5)Регулација корита реке Ћетиње
6)Регулација Царинског потока

156

7)Фекална канализација, Бела Земља
8) Изградња главног фекалног колектора у Крчагову
9) Кишна канализација у Милоша Обреновића, Сењак
10) Кишна канализација у Херцеговачкој улици
11) Изградња кишног колектора дуж Херцеговачке
улице до Коштичког потока
12) Регулација Коштичког потока – део од Алексића
моста па до Дома пензионера
13)Регулација потока поред Улице Норвешких
интернираца
14)Локални водовод Кремна
15) Реконструкција и аутоматизација процесне линије
80 ППВ Церовића Брдо – Водовод Ужице (део урађен)
16) Реконструкција примарне водоводне мреже од
АЦЦ
17) Реконструкција водоводних чворова- ЈКП Водовод
18) Изградња канализационе мреже између улица
Драгачевске и Првомајске, МЗ Севојно
19)Изградња водоводне мреже Јелова Гора, Гостиница
и Рибашевина
20)Израда фекалне канализације у Јеловогорској
улици (део урађен)
21) Израда фекалне канализације у другом делу
Златарске улице
22) Реконструкција Улице Проте В.Видаковића са
изградњом водоводне и канализационе мреже (део
урађен).
КУЛТУРА
1.
2.

Реконструкција и санација објеката у култури – 73.500.000
Градски културни центар
246.473.300
Народно позориште Ужице
1)Санација фасаде и кровног покривача Народног
позоришта
2)Реконструкција гледалишта, сцене и инсталација НП
Ужице

3.

123
149

22.150.000
Адаптација и набавка опреме за објекте у култури
1)Реконструкција дечијег одељења и одељења стручне
књиге у Народној библиотеци Ужице
2)Набавка опреме за Историјски архив ( набавка
клизних полица за опрему депоа, набавка опреме за
конзервацију и рестаурацију)
3)Адаптација сутерена Градске галерије Ужице
СПОРТ И ТУРИЗАМ

95

1.
2.

142
95

3.

Реконструкција градског стадиона
Санација кровног покривача у спортској хали 15.264.153
Велики парк Ужице
19.400.000
Туризам
1)Реконструкција путне мреже у области туризма
( Потпећка пећина)

139

2)Мост на Бањици
4.
5.

Реконструкција
и
реновирање
смештајних
објеката у туризму ( Златибор и Бечићи)
10.350.000
Изградња спортских терена
1)Игралиште Борићи

145
107

6.

Изградња градског базена

400.000.000

159

7.

Изградња хале за школски спорт у Крчагову

110.000.000

160

Реконструкција кровова, грејања и објеката у 124.701.129
школама и домовима ученика
1)Реконструкција крова са адаптацијом поткровљаДом ученика средњих школа
2)Реконструкција објекта Музичке школе
3)Санација школске зграде у Волујцу
4)Санација и опремање зграде НИЦ-а у улици Николе
Пашића
5)Санација дела крова на западној страни ВПТШ
6)Замена столарије на школском објекту у ОШ Нада
Матић
7)Замена подова у учионицама у ОШ Стари град
8)Замена паркета у фискултурној сали ОШ Стари град
9)Адаптација слузбених просторија Уметничке школе
10)Реконструкција дотрајале инсталације мреже јаке и
слабе струје на западном делу школске зграде на
ВПТШ
11)Санација плафона 3. спрата- јужна страна ВПТШ
12)Атријум дворишта Техничке школе
13)Израда фризерских салона у Техничкој школи
14)Школски амфитеатар- камерна сцена у ТШ Радоје
Љубичић
15)Обнова фасаде на школи Душан Јерковић
16)Реконструкција поткровља дома за децу и
омладину Петар Радовановић
17)Изградња амфитеатра Учитељског факултета
18)Реконструкција грејног система – прикључак на гас
ОШ Слободан Секулић
19)Реконструкција мокрих чворова у ОШ Стари град
Реконструкција и изградња фискултурних сала у 232.570.000
школама
1)Спортска сала Дом ученика средњих школа
2)Спортска балон сала ОШ Алекса Дејовић
3)Вишенаменска фискултурна сала ОШ Стари град
4) Фискултурне сала у дворишту ОШ Душан Јерковић
5)Фискултурна сала, Дом Петар Радовановић
6) Замена подова у фискултурној сали и адаптација
котларнице у помоћну просторију за фискултурну салу
( Гимназија и Економска школа)

138

ОБРАЗОВАЊЕ
1.

2.

107

3.

4.
5.

14.485.049
Опремање учионица и лабораторија
1) Рачунарска опрема у ВПТШ
2)План набавке лабораторијске опреме, лабораторије
за испитивање грађевинских материјала
3)Опремање једне учионице за општу наставу
Обезбеђење простора и пројектне документације за 101.270.000
Уметничку школу
Изградња вртића на Пори

110.000.000

97

101
159

ЗДРАВСТВО
1.

2.
3.

20.000.000
Реконструкција и санација објеката у здравству
1)Реконструкција и санација Здравствене станице
Севојно, Дом здравља Ужице
2)Реконструкција и санација АТ диспанзера, Дом
здравља Ужице
Реконструкција,
доградња
и
надоградња 30.400.000
онколошког одељења диспанзера Опште болнице
Ужице
Реконструкција,
изградња
и
надоградња 80.800.000
Амбулантно-поликлиничког блока-Општа болница
Ужице

109

159
108

ПИЈАЦЕ
1.
Покривање зелене пијаце
ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

35.080.000

119

1.

129.000.000

130

10.400.000

76

109.000.000

79

61.645.000

97

10.650.000

113

2.

3.
4.

5.

Одржавање дотрајалих фасада на стамбеним
зградама
Набавка опреме за ЈП Стан
1)Набавка опреме за одржавање фасада, олучних
вертикала и уклањања леденица
2)Набавка возила за хитне интервенције (формирање
новог одељења (лифтови), одељење водоинсталатера
3)Набавка опреме за одржавање канализације у
стамбеним зградама
Опрема и простор за ЈКП Биоктош
1)Набавка комуналне опреме
2)Изградња пословног простора ЈКП Биоктош
Набавка опреме ЈКП Нискоградња
1)Конверзија асфалтне базе са мазута на гас и
аутоматизација у циљу испуњења еколошких и
осталих прописа
2)Опрема за одржавање улица и локалних путева на
територији града Ужица
3)Опрема за дробљење каменог агрегата
Постављање јавне расвете
1) Јавна расвета магистралног пута УЖИЦЕЗЛАТИБОР део на Белој Земљи
2) Постављање јавне расвете на путу Кустурићи-

Јелова гора
3) Јавна расвета у центру Рибашевине-проширење
постојеће
*средњи курс НБС . - 1€ = 100рсд

Од укупног броја (40) бодованих пројеката, следећих 12 пројеката/инвестиција
сврстани су у приритетне пројкте који ћеу наведеном периоду бити финансирани из:
буџетских прихода, донаторских средстава, примања од задуживања и осталих
средстава.
4.2. РАНГ ЛИСТА 12 КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 2010-2015.ГОДИНЕ

Р.бр.

Назив пројекта

1

Изградња стамбено-пословног простора
касарна ''Четврти пук'' - Крчагово
( конверзија војне имовине у цивилну)
Систем за прикупљање, одвођење и прераду
отпадних вода у Ужицу са постројењем за
пречишћавање отпадних вода у Горјанима
Изградња енергетског постројења за третман
комуналног отпада - депонија Дубоко
Регионални аеродром Поникве
Санација старе депоније на Сарића осоју
Изградња градског базена
Реконструкција, доградња и надоградња
онколошког одељења диспанзера Опште
болнице Ужице
Дистрибутивна гасна мрежа
Петља ''Злакуса'', са прикључком на
магистрални пут М-5 , са надвожњаком
преко пруге Београд – Бар и делом локалног
пута
Народно позориште - Ужице
1.1. Санација фасаде и кровног покривача
Народног позоришта
2.2. Реконструкција гледалишта, сцене и
инсталација НП Ужице
Комунално опремање дела радне зоне
Севојно Л, са изградњом Драгачевске улице
Пројектна документација , реконструкција и
реновирање објеката на Златибору и у
Бечићима

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

*средњи курс НБС . - 1€ = 100рсд

Износ у динарима
509.546.100
3.000.000.000
3.000.000.000
1.890.000.000
200.000.000
400.000.000
30.400.000
2.008.386.800
160.000.000

246.473.300

182.600.000
Нема утврђеног износа

Приоритетни пројекти по вредности

3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0

1

Изградња стамбено-пословног простора
касарна ''Четврти пук'' - Крчагово

Систем за прикупљање, одвођење и прераду
отпадних вода у Ужицу – постројење у Горјанима

Изградња енергетског постројења за третман
комуналног отпада - депонија Дубоко

Регионални аеродром Поникве

Санација старе депоније на Сарића осоју

Изградња градског базена

Реконструкција, доградња и надоградња
онколошког одељења диспанзера Опште болнице Ужице

Дистрибутивна гасна мрежа

Петља ''Злакуса'', са прикључком
на магистрални пут М-5 , са надвожњаком преко пруге Београд – Бар и делом локалног пута

Народно позориште - Ужице
1.1. Санација фасаде и кровног покривача
Народног позоришта
2.2. Реконструкција гледалишта, сцене и инсталација НП Ужице
Комунално опремање дела радне зоне
Севојно Л са изградњом Драгачевске улице

Реконструкција и реновирање објеката на
Златибору и Бечићима

Листа капиталних пројеката по областима

14%

5%

ПРИВРЕДА
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

14%

3%
8%

8%

3%
5%

11%
16%

8%

5%

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ЕНЕРГЕТИКА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
КУЛТУРА
СПОРТ И ТУРИЗАМ
ОБРАЗОВАЊЕ
ЗДРАВСТВО
ПИЈАЦЕ
ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

СЛАП база података
Информациони систем СЛАП је електронска база података, власништво и њиме
управља СКГО (Стална Конференција Градова и Општина). У њему се налази преглед
кључних општинских инфраструктурних пројеката у Србији. Настао је из потребе да
се убрза развој општинске инфраструктуре, да се пројекти документују и одреде
приоритети на локалном, регионалном и националном нивоу (подизање
конкурентности Србије, недовољна сопствена средства, прикључење ЕУ, грантови,
кредити). СЛАП база података служи и за координацију расподеле ресурса на
националном нивоу, за равномерно улагање у области економије, заштите животне
средине и социјалних потреба).
Листа пројеката града Ужица који се налазе у СЛАП бази података

Наслов пројекта

Назив сектора

Бизнис инкубатор центар
Дом за старе Забучје
Зелена пијаца - млечна пијаца
Замена цеви на водовоној мрежи
Надвожњак Злакуса
Регионални аеродром –Поникве Ужице
Систем за пречишћавање отпадних вода
Регионална санитарна депонија Дубоко

Економска инфраструктура
Друштвена инфраструктура
Заштита животне средине
Заштита животне средине
Економска инфраструктура
Економска инфраструктура
Економска инфраструктура
Заштита животне средине

5. ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ
OЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Просек

НЕТО РЕЗУЛТАТ
Tекући приходи
Укупан текући
суфицит
% текућих прихода
Нето текући
суфицит
% текућих прихода
УПРАВЉАЊЕ
ДУГОМ
Стање дуга (из
биланса стања
31.12.)
Реализ.текући прих.
(биланс прих.и
расх.) - класа 7 из
претходне године
Укупан дуг/
Реализовани
текући прих.
(Према закону o
jaвном дугу)
Сервисирање дуга
(главница + kaмата)
Сервисирање
дуга/ Реализовани
текући прих.
(Према закону o
jaвном дугу)
Сервисирање
дуга/ Нето текући
цуфицит

1.189.382.000

1.295.031.067

1.236.755.255

1.378.000.000

1.451.361.00
0

1.526.838.060

1.592.707.970

1.661.933.429

228.639.000
19%

147.488.067
11%

136.909.584
11%

168.309.792
12%

270.772.495
19%

299.815.901
20%

319.771.186
20%

340.755.806
21%

239.057.729
17%

214.119.000

127.004.292

111.354.548

141.733.792

234.536.229

256.912.971

283.507.156

305.819.576

209.373.446

18%

10%

9%

10%

16%

17%

18%

18%

15%

138.781.000

162.314.000

136.759.000

230.183.000

193.946.734

151.043.804

114.779.774

79.843.544

1.129.562.946

1.302.763.000

1.430.328.616

1.324.616.432

1.655.000.00
0

1.712.161.000

1.799.638.060

1.878.167.970

12%

12%

10%

17%

12%

9%

6%

4%

45.898.061

42.415.260

25.849.000

32.553.775

32.823.605

40.276.000

51.043.033

55.071.463

10%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

2%

3%

12%

26%

29%

28%

22%

21%

16%

14%

21%

*средњи курс НБС . - 1€ = 100рсд

Neto tekući suficit

Tekući prihodi

1.800.000.000

350.000.000

1.600.000.000

300.000.000

1.400.000.000

250.000.000

1.200.000.000

200.000.000

1.000.000.000
Tekući prihodi

800.000.000
600.000.000

100.000.000

400.000.000

50.000.000

200.000.000
0

Neto tekući suficit

150.000.000
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0
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6. ПРИЛОЗИ
-

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

-

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА

-

РЕШЕЊЕ

Obrazac zahteva za kapitalnu investiciju
Odeljenje odgovorno za Projekat (NOSILAC PROJEKTA/INVESTITOR):

Inicijator investicije:

Projekat će koristiti (KORISNIK INVESTICIJE): ko će upravljati objektom
nakon njegovog završetka?

I Opis projekta
A.

Naziv projekta

B. Opis

C. Lokacija

D. Namena

E. Dostavljen je projektni zahtev koji pokriva ovaj projekat, prošle godine?
Da
Ne

II Potreba
A. Ko će izvući najveću korist od ovog objekta?
________ svi građani
_________ komercijalni sektor
_________ industrijski sektor
B. Koji će biti obim usluga koje pruža ovaj objekat?
_________ za celu opštinu
_________ za nekoliko мesnih zajednica
_________ za jednu ili dve мesne zajednice
B.

Dajte komentar o potrebama koje će ovaj projekat zadovoljiti:

D. Uticaj na životnu sredinu:

E. Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju?

III Troskovi
A. Približni ukupni troškovi

B. Već nastali troškovi

C. Saldo

D. Približni ukupni troškovi

E. Detaljni predračuni troškova

1.
Planovi
Građevinski
Arhitektonski
Ukupno
2. Zemljište
a. Lokacija je već
kupljena
b.Lokacija treba da se
kupi
c. Potreban je prostor
d. Procena troškova

3. Izgradnja
a. Procena troškova

4. Oprema i
opremanje
a. Oprema
b. Opremanje
c. Ostalo
Ukupno

IV Predlog izdataka na godišnjem nivou i predlozeni
izvor finansiranja
V Podaci o izgradnji
A. Vrsta investicije:
a. Novi i prošireni objekti
b. Sanacija ili zamena
c. Oprema za poboljšanje javnih objekata
d. Veća oprema
e. Popravke postojećih objekata

B. Procenjeni period izgradnje _____ meseci
C.

Predloženi način izgradnje

D. Stanje planova i specifikacija (3 odgovarajuća)
________ Planovi nisu potrebni
________ Ništa nije urađeno osim ovog zahteva
________ Analiza stanja završena
________ Idejno rešenje sa predračunom u toku
________ Idejno rešenje sa predračunom završeno
________ Idejni projekat u toku izrade
________ Idejni projekat završen
_______ Planovi i specifikacije su u pripremi

________ Planovi i specifikacije su gotovi

VI Procenjeni efekat gotovog projekta na operativne budžete
A. Povećani prihod
B. Smanjeni tekući troškovi
C. Nema uticaja na budžet

D. Povećani troškovi
a. Broj novih radnih mesta
b. Dodatni troškovi za plate
c. Drugi dodatni troškovi
Neto efekat na tekući budžet

VII Procenjeni efekat ovog projekta na budžet ostalih
odeljenja, instalacije ili preduzeća
Pogođena odeljenja:

Opšti efekat na njihove budžete

Komentari

VIII Povezanost sa ostalim projektima- 3 odgovarajuca
A. Ovog odeljenja
Naziv projekta
U kakvoj su vezi

B. Ostalih
odeljenja
Odeljenje:

____da ___ Ne

____ da ___ Ne

Naziv projekta
U kakvoj su vezi

IX Prioritet
A. Koji prioritetni broj vaše odeljenje dodeljuje ovom projektu u odnosu
na ostale trenutne projektne zahteve?

B. Koji su vaši razlozi za dodeljivanje tog prioriteta ovom projektu?

На основу Решења Градоначелника о формирању Комисије за израду Плана капиталних
инвестиција (II број 30-12/10 од _02.09.2010.год.), Комисија за израду Плана капиталних инвестиција
града Ужица на свом састанку одржаном дана 13.09.2010.године, донела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Члан 1.
Овим Пословником утврђује се начин рада и задаци Комисије за израду Плана капиталних
инвестиција (ПКИ) у току израде наведеног Плана.
Члан 2.
Број чланова Комисије одређен је Решењем Градоначелника.
Члан 3.
Комисија доноси одлуке већином гласова, у присуству најмање половине чланова Комисије.
Члан 4.
Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обавља Градска управа за
послове финансија, рачуноводства и привреде - Одељење за локални економски развој.
Члан 5.
Координатора Комисије који организује рад Комисије, сазива и председава седницама
Комисије, бирају чланови на првом састанку.
Члан 6.
Основни задаци Комисије у поступку израде Плана капиталних инвестиција су следећи:
-

верификација Предлога за инвестирање, тј. потврђивање да ли су предлози
потпуни, као и да ли су реални у техничком и правном смислу;

-

допуна потребних података у предлозима за инвестирање, додавање
информација и бројки које недостају. Чланови Комисије који су представници
инвестиционих и финансијских служби ће обезбеђивати све тачне
информације неопходне да би се обавило горе наведено допуњавање предлога;

-

одређивање приоритетних инвестиционих пројеката у складу са прихваћеним
критеријумима, тако што ће израчунати број бодова за сваки пројекат и
рангирати према броју добијених бодова, придржавајући се принципа
садржаних у даљем тексту Пословника;

-

груписање пројеката Плана капиталних инвестиција према усвојеним
категоријама (инфраструктура, остали, итд.), и одредити у коју годину Плана
ће бити сврстани ( унутар категорија, по годинама Плана) на основу бодова,
техничких критеријума и процене степена спремности плана за реализацију;

-

усвајање коначне листе пројеката за План;

-

обављање анализе потребних финансијских средстава за реализацију
припремљене листе пројеката Плана, на основу финансијских могућности
Града;

-

припремање финалне верзије Плана која se доставља Градском већу и
Скупштини града, на даљи поступак.
Члан 7.

У свом раду Комисија ће се придржавати: Обрасца за оцењивање капиталних пројеката,
Модела за рангирање и селекцију капиталних пројеката као и следећих принципа за
одређивање приоритетних инвестиционих пројеката:
-

сваки члан ће засебно проценити сваки инвестициони пројекат, у складу са
критеријумима за оцењивање пројеката и усвојеним бодовањем, као и складу
са Пословником о раду Комисије;

-

оцена пројеката и бодовање ће се обављати на основу иформација садржаних у Предлогу за инвестирање за сваки пројекат;

Члан 8.
Комисија има обавезу да након што Скупштина града усвоји План капиталних инвестиција за
период од 2010. до 2015. године исти ажурира сваке наредне године ослањајући се на
вишегодишњу финансијску анализу, нове поднесене предлоге, као и на овај Пословник.
Члан 9.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.
Измене и допуне овог Пословника врши Комисија, а на основу указане потребе.
-----------Комисија за израду Плана капиталних инвестиција
Број V- 06 – 74 од 13.09. 2010.године.
Координатор Комисије за израду
Плана капиталних инвестиција
Предраг Гавовић

