МОДЕЛ И КРИТЕРИЈИ ЗА РАНГИРАЊЕ И ОЦЈЕНУ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА
Координациони тим за израду Плана капиталних инвесиција Града Бања Лука (у даљем
тексту: Координациони тим), израђује основну анализу пристиглих пројектних
приједлога путем Обрасца за инвестиционе пројекте, која Координационом тиму,
служи као подлога за одабир пројеката.

1. Идентификација пројеката у складу са важећом Стратегијом развоја града
Бања Лука
Елиминациони критерији су означени са римским бројевима I и II.
Уколико одређени пројекат није у складу са стратешким циљевима важеће Стратегије
развоја града Бања Лука, не може се наћи у Плану капиталних инвестиција града Бања
Лука у дефинисаном планском периоду. Међутим, имајући у виду да је од израде
важеће Стратегије развоја до данас прошло 10 година, могуће је пријавити и пројектне
приједлоге који су у складу са новим развојним приоритетима те тако доприносе
инвестиционом развоју Града у наведеном планском периоду.
Пројекат који се не може сврстати нити под један стратешки циљ важећег стратешког
документа Града или се не односи на неки нови развојни приоритет у контексту
инвестиционог развоја, неће се даље оцјењивати, али се неће брисати из евиденције
пристиглих пројеката.
Пројектни приједлог, чија је процијењена вриједност пројекта наведена у Обрасцу за
инвестиционе пројекте мања од 100.000,00 КМ, неће се даље оцијењивати, али се
такође неће брисати из евиденције пристиглих пројеката.
Пројектни приједлози морају задовољавати сљедеће елиминационе критерије:
Елиминациони критериј I:
Пристигли пројектни приједлози морају бити у складу са важећом Стратегијом развоја
града Бања Лука – тј. одговарати на проблеме из основне и SWOT анализе и
доприносити реализацији стратешких и оперативних циљева важеће Стратегије развоја
града Бања Лука. Пристигли пројектни приједлози могу бити и у складу са новим
развојним приоритетима на подручју Града, те тако доприносити инвестиционом
развоју Града у наведеном планском периоду.
Елиминациони критеријум II:
Процијењена вриједност пројекта мора бити 100.000,00 КМ и више – овај
елиминациони критериј односи се на начин на који је дефинисана капитална
инвестиција, а у смислу одлуке о приступању процесу израде Плана капиталних
инвестиција града Бања Лука.
Након извршене анализе пристиглих пројектних приједлога путем Обрасца за
инвестиционе пројекте, Координациони тим, сврстава пројекте у двије групе: пројекте
за даље оцјењивање и остале пројекте.

2. Оцјена пројеката
Критерији за оцјену пројеката, који су у складу са важећом Стратегијом развоја града
Бања Лука и чија је процијењена вриједност према подацима из Обрасца за
инвестиционе пројекте, већа од 100.000,00 КМ, подијељени су у категоријe: утицај на
инфраструктурни развој, припремљеност пројектне документације, доступност
средстава финансирања, утицај на привредни и друштвени развој и утицај на животну
средину и социјалну укљученост.

Критерији за оцјену пристиглих пројеката за План капиталних инвестиција града
Бања Лука

1. Утицај на инфраструктурни развој

max 30

Приликом оцјене утицаја пројекта на инфраструктурни развој Града, потребно је имати
у виду ефекте реализације пројекта на сљедеће: допринос равномјерном и одрживом
развоју Града, изградња нове инфраструктуре на подручју града, побољшање постојеће
инфраструктуре, број крајњих корисника инфраструктуре, рјешавање приоритетних
проблема на подручју Града у планском периоду. Број бодова додјељује се у зависности
од утицаја пројектног приједлога на наведене параметре, и то како слиједи:
Велики утицај

16-30

Средњи утицај

6-15

Низак утицај

0-5

2. Припремљеност пројектне документације

max 20

Приликом оцјене пројектне документације, потребно је имати у виду да се пројектна
документација односи на техничку документацију (идејни, извођачки пројекат и др.),
дозволе (локацијски услови, грађевинска дозвола), те студије изводљивости, елаборати,
анализе трошкова и користи, студије утицаја на животну средину и др., као и на
рјешеност имовинско-правних односа.
За пројекте који имају у потпуности припремљену пројектну документацију и рјешене
имовинско-правне односе или је њихова реализација у току, додјељује се 20 бодова.
За пројектне приједлоге који имају дјелимично израђену пројектну документацију и
рјешене имовинско-правне односе, додјељује се између 11 и 19 бодова, зависно од
утицаја реализације пројектног приједлога на реализацију пројекта у цјелини.
Од 6 до 10 бодова додјељује се пројектним приједлозима којима ће се довршити тек
једна фаза имплементације пројекта или израдити дио пројектне документације, те
оним пројектнима који имају добро разрађен идејни пројекат или план реализације
пројектних активности.
Од 0 до 5 бодова може добити пројекат који је тек у фази идеје.

У току је реализација пројекта/у потпуности припремљена
пројектна документација
Пројектна документација је дјелимично припремљена

20
11-19

У току је припрема пројектне документације

6-10

Приједлог пројекта (идеја)

0-5

3. Доступност средстава финансирања

max 20

У оквиру овог критерија, оцјењује се доступност финансијских средстава за
реализацију пројекта, а која су потребна за реализацију пројекта у оквиру планског
периода.
Приликом оцјене потребно је узети у обзир очекивану динамику обезбјеђења средстава
и доступност извора и механизама финансирања. За пројекте за које су средства за
реализацију обезбјеђена у потпуности додјељује се 20 бодова. За пројекте гдје су
дјелимично обезбјеђена средства од 16 до 19 бодова, док за пројекте за које нису
обезбјеђена средства, зависно од динамике обезбјеђења и доступности извора
финансирања, додјељује се од 0 до 15 бодова.
Средства за реализацију обезбијеђена у потпуности

20

Средства за реализацију дјелимично обезбијеђена

16 -19

Нису обезбјеђена средства за реализацију пројекта

0-15

4. Утицај на привредни и друштвени развој

max 20

Овим критеријумом оцјењује се утицај реализације пројекта на привредни и
друштвени развој Града.
a) Привредни развој

max 10

Приликом оцјене утицаја пројекта на привредни развој, потребно је имати у
виду ефекте реализације пројекта на сљедеће: број нових/очување постојећих
радних мјеста, стварање услова за развој предузетништва, повећање нивоа и
квалитета постојећих услуга, привлачење домаћих и страних инвестиција, те
рурални развој. Број бодова од 0 до 10 додјељује у зависности од утицаја
пројекта на наведене параметре.
б) Друштвени развој

max 10

Приликом оцјене утицаја пројекта на друштвени развој, потребно је имати у
виду ефекте реализације пројекта на сљедеће: допринос квалитету образовања,
допринос развоју културе, изградња/реконструкција спортско-рекреативних
садржаја, те унапређење туристичких садржаја. Број бодова од 0 до 10
додјељује у зависности од утицаја пројекта на наведене параметре.

5. Утицај пројекта на животну средину и социјалну укљученост

max 10

Овим критеријумом оцјењује се утицај реализације пројекта на животну средину и
социјалну укљученост.
a) Животна средина

max 5

Доприноси одрживом управљању и заштити животне средине
Нема велики негативан утицај на животну средину
Има индикаторе за могући ризичан утицај на животну средину
б) Социјална укљученост, равноправност полова

5
0
-5
max 5

Промовише социјалну укљученост и равноправност полова

5

Не узима у обзир наведени критериј

1

Нарушава правила једнакости и социјалне укљученост

-5

Сљедећа табела показује удио појединачних критерија у укупној оцијени.
Табела: Критерији за оцјену пројеката са бодовима
Критерији

Бодови

Утицај на
инфраструктурни развој

/30

Припремљеност
пројектне документације

/20

Доступност средстава
финансирања

/20

Утицај на привредни и
друштвени развој

/20

Утицај на животну
средину и социјалну
укљученост

/10

Укупно

/100

3. Рангирање пројектних приједлога
У складу са претходним критеријима, Координациони тим, припрема ранг листе
оцијењених пројеката у складу са стратешким циљевима и секторима и укупним бројем
бодова.

