ГРАД ТРЕБИЊЕ

ОБРАЗАЦ ЗА КАНДИДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2016-2018. ГОДИНА

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈЕДЛОГА ( назив/име, контакт особа, број телефона)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1. ОПИС ПРОЈЕКТА
1.1.
Назив пројекта __________________________________________________
1.2.
Сектор ( заокружити сектор коме припада) :- привреда,
- Инфраструктура
- Заштита животне средине
- Социјална заштита
- Образовање
- Култура
- Спорт
- Здравство
- Остали пројекти
1.3.
Циљ : _________________________________________________________
1.4.
Опис пројекта: _________________________________________________
____________________________________________________________________
1.5.
Локација пројекта : _____________________________________________
1.6.
Намјена пројекта : ______________________________________________
2. ПОТРЕБА ЗА ПРОЈЕКТОМ
2.1.
o
o
o
o
2.2.

Ко ће имати највећу корист од пројекта?
Сви грађани Требиња
Комерцијални сектор
Индустријски сектор
__________________
Који ће бити обим услуга које пружа пројекат?

o За цијели Град
o За неколико мјесних заједница
o За једну или двије мјесне заједнице
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2.3.
Коментар о потребама које ће овај пројекат задовољити:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.4.
Како се те потребе тренутно задовољају ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.5.

Описати да ли постоји утицај пројекта на животну средину.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.6.
Да ли је пројекат дефинисан у стратешком документу или није?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.7.
Повезаност са другим пројектима :
o ДА ; у каквој су вези , директној или индиректној ( подвући) ?
Назив пројекта са којим је предложени пројекат у вези :
_________________________________________________________
o НЕ
3. ПРИПРЕМЉЕНОСТ И ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА
3.1.

Степен припремљености пројекта:
o Пројекат усаглашен са просторно-планском документацијом
ДА
НЕ
o Постоји Идејно рјешење/идејни пројекат ?
ДА
НЕ
o Студија оправданости
ДА
НЕ
o Техничка документација израђена
ДА
НЕ
o Постоји грађевинска дозвола
ДА
НЕ
o Ријешени имовинско-правни односи
ДА
НЕ
o Започета је реализација пројекат у претходном периоду ДА

НЕ

3.2.
Укупна вриједност пројекта:_________________, од тога:
o Израда инвестиционо техничке документације и прикупљање дозвола
________КМ
o Куповина земљишта
_________ КМ
o Изградња
________КМ
o Набавка и уградња опреме
_________ КМ
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3.3.
Потенцијални извори финансирања; процентуално учешће у укупној
вриједности пројекта:
o Буџетска средства
_____________ %
o Кредит
______________%
o Јавно-приватно партнерство
______________%
o ЕУ фондови
______________ %
o Остало ________________
______________ %

3.4.
Приједлог издатака на годишњем нивоу и предложени извор
финансирања
извор

До сада уложено

2015.

2016.

2017.

Буџетска средства
кредит
Јавно-приватно
партнерство
ЕУ фондови
остало

4. ПОДАЦИ О ИЗГРАДЊИ
4.1.

4.2.

Врста инвестиције
o изградња новог објекта
o оправка/реконструкција постојећег објекта
o набавка опреме
Период изградње ( у мјесецима ) ___________________________

5. ПРОЦЈЕЊЕНИ ЕФЕКТИ РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТА
5.1.
Финансијски ефекти
o Повећање прихода
o Смањење текућих трошкова
o Повећање трошкова ( ново запошљавање, трошкови плата,...)
o Нема ефеката на текући буџет
5.2.
Економски ефекти
o Утицај на развој локалне привреде
o Утицај на развој и унапређење села
o Утицај на додатно запошљавање
5.3.
Подизање квалитета услуга
o Ефикаснија локална самоуправа
o Развој људских ресурса
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6. ПРИОРИТЕТ
6.1.
Који приоритетни број додјељујете овом пројекту у односу на остале
захтјеве?
___________________________________________________________________
6.2.
Који су ваши разлози за додјељивање тог приоритетног броја?
__________________________________________________________________
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Појашњење за попуњавање обрасца:
1. Опис пројекта
1.1.Упишите назив пројекта који предлажете.
1.2. Означите на који сектор се пројекат односи.
1.3. Наведите који циљ се постиже реализацијом пројекта који предлажете.
1.4. Опишите , у пар реченица, о чему се ради у пројекту на начин да то буде
разумљиво за све који читају образац.
1.5. Наведите локацију пројекта.
2. Потреба за пројектом
2.1. Означите ко ће имати највећу корист од реализације пројекта или допишите
одговор уколико се не слажете са понуђеним.
2.2.Заокружите одговор за који мислите да је тачан.
2.3.Наведите , идентификујте, потребе које ће бити задовољене реализацијом овог
пројекта.
2.4.Наведите како се тренутно те потребе задовољавају.
2.5. Да ли постоји утицај пројекта на животну средину и какав ( позитиван или
негативан).
2.6.Да ли постоји повезаност пројекта са стратешким документом Града.
2.7. Да ли је пројекат који кандидујете повезан са неким пројектом који се налази у
фази реализације или који је већ реализован. Ако постоји, наведите о ком се пројекту
ради.
3. Припремљеност и трошкови пројекта
3.1. Наведите степен припремљености пројекта којег кандидујете ( заокружите испред
понуђеног одговора. Могуће је заокружити више понуђених опција).
3.2. Наведите процијењену инвестициону вриједност пројекта у КМ.
3.3. Молимо Вас да наведете потенцијалне изворе финансирања ( могуће више
понуђених ставки), те процентуално учешће тих средстава у укупној вриједности
пројекта.
3.4. Наведите приједлог издатака на годишњем нивоу.
4. Подаци о изградњи
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4.1. Наведите врсту инвестиције коју пројекта обухвата
понуђених ставки).

(могуће навођење више

4.2. Наведите очекивано трајање пројекта.
5. процјењени ефекти реализованог пројекта
5.1. Заокружите понуђени одговор који, према Вашем мишљењу, описује очекиване
финансијске ефекте од реализације пројекта;
5.2. Заокружите понуђени одговор који , према Вашем мишљењу, описује очекиване
економске ефекте од реализацоје пројекта;
5.3. заокружите понуђени одговор који описује очекиване ефекат на квалитет услуга
локалне самоуправе.
6. Приоритет
6.1. Молимо Вас да додјелите приоритетни број овом пројекту у односу на остале
пројектне захтјеве;
6.2. објасните који су Ваши разлози за додјељивање тог броја овом пројекту.

