
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА МИЛИЋИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Радна група за израду Плана приоритетних инфраструктурних  
инвестиција општине Милићи 2019.-2022.година 
Број: 02-022-47-2/18 
Датум: 21.05.2018.године 
 

 

На основу члана 59.став (1) тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16 ), члана 68. став (1) тачка 3) Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, 
број: 5/17 и 10/17) а у вези са Рјешењем о именовању Радне групе за припрему Тематске сједнице 
за израду Плана приоритетних инфраструктурних инвестиција општине Милићи 2019.-2021.година , 
Радна група на састанку одржаном дана 18.05.2018. године донијела је: 
 

 

 

Одлуку о критеријумима за бодовање и рангирање пројеката капиталних 
инвестиција 

 
Члан 1.  

 
Овом одлуком утврђују се критеријуми за бодовање и рангирање капиталних пројеката .  
 

Члан 2.  
 

За сваки критеријум одређен је бодовни систем . Укупан број бодова за критеријум се добија на 
начин што се број бодова добијен сабирањем свих бодова множи са утврђеном тежином за 
критеријум .  

Члан 3.  
 

Критеријуми којима ће се вредновати сваки инвестициони пројекат су следећи :  
 
Критеријум 1. Статус пројекта – тежина критеријума 2.  
 
Елементи за бодовање критеријума  
 
Законска обавеза имплементације пројекта (0-2) 
Пројекат нема обавезу имплементације дефинисану ниједним прописомом  0 бодова 
Постоји прописана препорука за имплементацијом пројекта    1 бод 
Имплементацији пројекта је законска обавеза за локалну заједницу    2 бода 
 
Фаза у којој се пројекат налази (0-3) 
Пројекат је инициран од стране неког субјекта или групе грађана, али није раније препознат као 
приоритет          0 бодова 
Пројекат је као приоритет дефинисан ранијим планским документима  1 бод 
За пројекат постоји урађена пројекта документација     2 бода 
Реализација пројекта је већ започела       3 бода  
 
Број корисника којима пројекат доноси корист (0-3) 
Иплементација пројекта доноси добробит за 10 или мање становника  0 бодова 
Иплементација пројекта доноси добробит за више од 10 а мање од 50 становника 1 бод 
Иплементација пројекта доноси добробит за више од 50 а мање од 200 становника 2 бода 
Иплементација пројекта доноси добробит за више од 200 становника  3 бода 



 
Критеријум 2. Економски развој – тежина критеријума 4 
 
Елементи за бодовање критеријума  
 
Утицај на запошљавање становништва (0-3) 
Реализацијом пројекта запослиће се до 2 особе    0 бодова 
Реализацијом пројекта запослиће се од 3 до 5 особа    1 бод 
Реализацијом пројекта запослиће се од 6 до 15 особа   2 бода 
Реализацијом пројекта запослиће се преко 16 особа    3 бода 
 
 
Утицај на инвестиције у привреди (0-2) 
Пројекат не подстиче инвестиције у привреди и привредне активности 0 бодова 
Пројекат индиректно подстиче привредни развој    1 бод 
Пројекат се имплементира у сврху директне подршке инвестицијама у привреди и развоју привреде                        
2 бода 
 
Утицај на развој пољопривреде (0-2) 
Пројекат не подстиче развој пољопривреде     0 бодова 
Пројекат индиректно подстиче привредни развој пољопривреде  1 бод 
Пројекат се имплементира у сврху директне подршке развоју пољопривреде 2 бода 
 
Утицај на развој туризма (0-2) 
Пројекат не подстиче развој туризма      0 бодова 
Пројекат индиректно подстиче привредни развој туризма   1 бод 
Пројекат се имплементира у сврху директне подршке развоју туризма 2 бода 
 
Критеријум 3. Друштвени развој – тежина критеријума 3  
 
Елементи за бодовање критеријума  
 
Доприноси квалитету образовања и унапређењу образовне инфраструктуре (0-2) 
Пројекат не доприноси унапређењу процеса образовања   0 бодова  
Пројекат индиректно доприноси унапређењу процеса образовања или развија неформално 
образовање         1 бод 
Пројекат се имплементира у сврху подршке развоја образовног процеса 2 бода  
 
Доприноси унапређењу социјалне заштите (0-2) 
Пројекат не доприноси унапређењу социјалне заштите 0 бодова  
Пројекат индиректно доприноси унапређењу социјалне заштите 1 бод 
Пројекат се имплементира у сврху подршке развоја социјалне заштите 2 бода  
 
 
 
Доприноси унапређењу здравствене заштите (0-2) 
Пројекат не доприноси унапређењу здравствене заштите   0 бодова  
Пројекат индиректно доприноси унапређењу здравствене заштите  1 бод 
Пројекат се имплементира у сврху подршке развоја здравствене заштите 2 бода  
 
Доприноси развоју спортско рекреативне инфраструкуре (0-2) 
Пројекат не доприноси развоју спортско рекреативне инфраструктуре 0 бодова  
Пројекат индиректно доприноси развоју спортско рекреативне инфраструктуре 1 бод 
Пројекат се имплементира у сврху развоја спортско рекреативне инфраструктуре 2 бода  
 
 



Критеријум 4. Финансијски утицај – тежина критеријума 2 
 

Елементи за бодовање критеријума  
 
Пројекат утиче на повећање прихода становника (0-2) 
Пројекат нема утицај на повећање прихода      0 бодова 
Пројекат има мали утицај на повећање прихода     1 бод 
Пројекат у значајној мјери утиче на повећање прихода    2 бода  
 
Пројекат утиче на смањење буџетских расхода(0-2) 
Пројекат производи нове трошкове или нема утицај на промјену буџетских трошкова 0 бодова 
Пројекат умањује буџетске трошкове       1 бод  
Пројекат значајно умањује буџетске трошкове      2 бода 
 
Обезбеђеност финансијских средства за реализацију пројекта (0-3) 
Пројекат се у потпуности финансира из буџета општине    0 бодова  
Пројекат се суфинансира до 20 %       1 бод  
Пројекат се суфинансира више од 20 % мање од 75%     2 бода 
За реализацију пројекта у потпуности су обезбијена средства или суфинансирање веће од 75 %  

3 бода   
 
Критеријум 5. Заштита животне средине – тежина критеријума 1 
 
Елементи за бодовање критеријума  
 
Пројекат доприноси заштити животне средине (0-2) 
Пројекат нема утицај на унапређење заштите животне средине   0 бодова  
Пројекат даје мањи допринос заштити животне средине    1 бод  
Пројекат изузетно доприноси заштити животне средине    2 бода 
 
Пројекат има утицај на повећање енергетске ефикасности и боље кориштење природних 
ресурса (0-2) 
Пројекат нема утицај на повећање енергетске ефикасности и боље кориштење природних ресурса     
0 бодова 
Пројекат даје допринос повећању енергетске ефикасности и бољем кориштењу природних ресурса 
1 бод 
Пројекат за циљ има повећање енергетске ефикасности и боље кориштење природних ресурса  
2 бода 

Члан 4.  
 
За сваки пројекат сабирају се бодови добијени по сваком критерију а на основу освојених броја 
бодова формира се листа приоритетних пројеката.  
Уколико два пројекта имају исти број освојених бодова предност има пројекат који је оставрио већи 
број бодова по критеријуму који има већу тежину . 
 

Члан 5.  
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Милићи“. 
 
 
 
      ПРЕДСЈЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ 
            Момир Лазаревић 
 
                                                                                                                   


