Најчешћа питања и одговори у односу на примену Уредбе о управљању
капиталним пројектима („Сл. гласник РСˮ, бр. 51/2019, у даљем тексту: „Уредбаˮ)

1. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 3. тачке 17. Уредбе предвиђено да
Извештај о процени спремности пројекта сачињавају Министарство финансија,
Министарство за европске интеграције и Министарство надлежно за послове
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поставља се питање да ли се
предметни извештај сачињава на нивоу локалне самоуправе и аутономне
покрајине?
Одговор: Уредбом је прописано да Министарство надлежно за послове
финансија, Министарство надлежно за европске интеграције и Министарство
надлежно за послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са
овлашћеним предлагачем, сачињавају Извештај о процени спремности пројекта
на основу Упитника о процени спремности пројекта, и достављају га надлежној
комисији за капиталне инвестиције. Дакле, како предметни извештај сачињавају
републички органи власти, тумачењем одредаба Уредбе може се закључити да се
исти сачињава само за капиталне пројекте на републичком нивоу, односно
Извештај о процени спремности пројекта нису дужни да сачине органи
територијалне аутономије и органи локалне самоуправе.
2. Питање: Уколико је овлашћени предлагач капиталног пројекта надлежан за
имплементацију више капиталних пројеката који су у различитим
имплементационим фазама, а чији процењени трошкови по појединачном
пројекту не прелазе износ од 5.000.000 евра, а процењени трошкови пројекта у
целини прелазе износ од 5.000.000 евра, да ли се се сматра да се одредбе Уредбе
на појединачне пројекте не примењују, имајући у виду члан 5. став 3. тачка 1.
Уредбе (капитални пројекти мале вредности)?
Одговор: Чланом 4. став 3. Уредбе прописано је да капитални пројекат може
обухватати и повезани низ сродних капиталних пројеката за потребе стратешког
планирања и одлучивања. Чланом 5. став 5. Уредбе прописано је да се капитални
пројекат не сме делити на више пројеката како би се разврстао у нижу категорију
капиталног пројекта и тиме избегле обавезе прописане Уредбом за категорију
пројеката у коју би пројекат био сврстан да није било дељења таквог капиталног
пројекта. Сходном наведеном, одредба члана 4. став 3. Уредбе прописана је ради
дефинисања могућности обухвата низа сродних капиталних пројеката, односно
пројеката који су природно повезани тако да чине јединствену целину за потребе
стратешког планирања и одлучивања. Са друге стране, одредба члана 5. став 5.
Уредбе прописана је ради спречавања поделе једног капиталног пројекта на више
појединачних пројеката који нису сродни, а у циљу сврставања истих у ниже
категорије и тиме заобилажења обавезе достављања потребне документације
Министарству финансија ради праћења капиталних пројеката и правилне
примене Уредбе.
Узимајући у обзир горе наведене одредбе, уколико се у конкретном случају ради
о низу капиталних пројеката који су сродни и обухваћени једним капиталним
пројектом за потребе стратешког планирања и одлучивања, а чија укупна

Најчешћа питања и одговори у односу на примену Уредбе о управљању
капиталним пројектима („Сл. гласник РСˮ, бр. 51/2019, у даљем тексту: „Уредбаˮ)
процењена вредност износи најмање 5.000.000 евра (пет милиона евра) у
динарској противвредности, потребно је применити члан 4. став 3. Уредбе и
сходно томе попунити Уредбом дефинисану инвестициону документацију и исту
доставити Министарству финансија, ради евиденције и праћења капиталних
пројеката.
3. Питање: Чланом 2. став 2. Уредбе дефинисано је да се иста не примењује на
капиталне пројекте који се односе на: набавку, модернизацију и ремонт
наоружања и војне опреме; набавку безбедносно осетљиве опреме, набавку
добара, услуга или радова повезаних са војном или безбедносно осетљивом
опремом или постројењима. Да ли наведено подразумева капиталне пројекте
који носе ознаку поверљиво/строго поверљиво који су безбедносно осетљиви и
тичу се набавке, модернизације, ремонта наоружања и војне опреме, набавке
безбедносно осетљиве опреме, као и набавке добара, услуга или радова који су у
вези са војном или безбедносно осетљивом опремом или постројењима, на које
се не примењује ова Уредба?
Одговор: Чланом 2. став 2. Уредбе прописано је да се одредбе ове Уредбе не
примењују на капиталне пројекте које се односе на:
1) набавку, модернизацију и ремонт наоружања и војне опреме;
2) набавку безбедносно осетљиве опреме;
3) набавку добара, услуга или радова повезаних са војном или безбедносно
осетљивом опремом или постројењима из тач. 1. и 2. овог става.
Чланом 2. став 3. Уредбе прописано је да ће се услови, начин и поступак
имплементације пројекта из члана 2. став 2. Уредбе уредити посебним актом
Владе, на предлог министарства надлежног за послове одбране, министарства
надлежног за унутрашње послове и министарства надлежног за правосуђе.
Сходно наведеном, критеријуми на основу којих се утврђује изузетак од примене
одредби Уредбе тичу се предмета пројекта који се огледа у набавци,
модернизацији, ремонту наоружања и војне опреме, набавци безбедносно
осетљиве опреме, као и набавци добара, услуга или радова који су у вези са
војном или безбедносно осетљивом опремом или постројењима из члана 2 став 2.
тач. 1. и 2. Уредбе. У складу са поменутим, услови, начин и поступак
имплементације у вези са наведеним капиталним пројектима уређују се посебним
актом Владе и у односу на њих одредбе ове уредбе се не примењују. Према томе,
уколико су капитални пројекти који носе ознаку поверљиво/строго поверљиво
безбедносно осетљиви и тичу се набавке, модернизације, ремонта наоружања и
војне опреме, набавке безбедносно осетљиве опреме, као и набавке добара,
услуга или радова који су у вези са војном или безбедносно осетљивом опремом
или постројењима, на наведене пројекте не примењује се Уредба.
4. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 13. став 8. дефинисано да
Министарство за европске интеграције у року од 15 радних дана за пројекте за
које оцени да су стратешки релевантни, прослеђује Образац за идентификацију
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пројекта Министарству финансија, како се наведене активности спроводе на
нивоу локалне власти?
Одговор: Уредбом је прописан поступак оцене стратешке релевантности на
републичком нивоу, тј. када оцену стратешке релевантности пројекта врши
Министарство за европске интеграције. У наставку поступка, након оцене
стратешке релевантности, пројекти се достављају Министарству финансија ради
оцене финансисјског и имплементационог аспекта. Дакле, Уредбом је детаљно
прописан поступак оцене финансијског и имплементационог аспекта на
републичком нивоу, док исти није прописан на нивоу територијалне аутономије
или локалне самоуправе. Међутим како оцену финансијског и имплементационог
аспекта на нивоу републике врши министарство надлежно за послове финансија,
тумачењем путем аналогије може се доћи до закључка да се у случају пројеката
који се спроводе на нивоу територијалне аутономије или локалне самоуправе,
оцену финансијског и имплементационог аспекта врши орган надлежан за
послове финансија на нивоу територијалне аутономије или локалне самоуправе.
5. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 13. ст. 9. и 10. дефинисано да
Министарство финансија Овлашћеном предлагачу доставља мишљење о
финансијском и имплементационом аспекту пројекта, и тромесечно доставља
листу приоритетних пројектних идеја Републичкој комисији за капиталне
инвестиције ради усвајања, да ли наведено значи да надлежни органи за послове
финансија на покрајинском и локалном нивоу власти немају ову обавезу, с
обзиром да иста није дефинисана?
Одговор: Уредбом је прописан поступак усвајања коначне листе приоритетних
пројектих идеја на републичком нивоу, односно предвиђено је да ову листу
разматра и усваја Републичка комисија за капиталне инвестиције, док поступак
усвајања ове листе на нивоу територијалне аутономије или локалне самоуправе
није прописан. Међутим, као и у претходном случају, може се путем аналогије
доћи до истог закључка. Дакле, у случају капиталних пројеката који се спроводе
на нивоу територијалне аутономије или локалне самоуправе, листу приоритетних
пројектних идеја разматра и усваја покрајинска Комисија за капиталне
инвестиције, односно Комисија за капиталне инвестиције локалне самоуправе, па
сходно томе орган надлежан за послове финансија територијалне аутономије или
локалне самоуправе има обавезу да тромесечно доставља листу приоритетних
пројектних идеја наведеним надлежним комисијама.
6. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 13. став 12. Уредбе дефинисано да
Републичка комисија за капиталне инвестиције разматра пројекте са листе и
усваја коначну листу приоритетних пројектних идеја, да ли Комисија за
капиталне инвестиције на локалном нивоу власти има обавезу да разматра
пројекте са листе приоритетних пројектних идеја и усваја коначну листу
приоритетних пројектних идеја предложених од стране локалне власти, с
обзиром да наведено није Уредбом дефинисано?

Најчешћа питања и одговори у односу на примену Уредбе о управљању
капиталним пројектима („Сл. гласник РСˮ, бр. 51/2019, у даљем тексту: „Уредбаˮ)

Одговор: Комисија за капиталне инвестиције на нивоу локалне самоуправе има
обавезу да разматра и усваја коначну листу приоритетних пројектних идеја,
будући да је одредбом члана 3. став 1. тачка 33. Уредбе поред осталог, предвиђено
да се Комисија за капиталне инвестиције образује на републичком нивоу,
покрајинском нивоу и нивоу локалне самоуправе и да иста усваја коначну листу
приоритетних и спремних капиталних пројеката. Међутим, као и у претходним
случајевима, сам поступак је подробно уређен само за републички ниво, док је
локалној самоуправи остављено да сама регулише ово питање имајући у виду
властите капацитете и могућности.
7. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 13. став 13. Уредбе дефинисано да
овлашћени предлагач доставља и уноси у интегрисану базу податке из усвојене
листе приоритетних пројектних идеја у року од 30 дана од пријема обавештења
од Министарства финансија, да ли се то односи на овлашћене предлагаче са нивоа
локалне самоуправе? Ко је надлежни овлашћени предлагач, и коме надлежни
овлашћени предлагач доставља податке?
Одговор: Одредбама члана 3. став 1. тачка 9. Уредбе дефинисан је појам
овлашћеног предлагача. Такође, одредбама члана 13. став 13. Уредбе, прописано
је да је надлежни овлашћени предлагач дужан да у року од 30 дана од дана
пријема обавештења од Министарства финансија у вези са усвојеном коначном
листом приоритетних пројетних идеја, унесе податке о капиталним пројектима у
интегрисану базу капиталних пројеката. Дакле, за капиталне пројекте који се
спроводе на републичком нивоу, Министарство финасија је дужно да
овлашћеном предлагачу достави обавештење у вези са усвојеном листом
приоритетних пројектних идеја. Аналогно наведеном, уколико се капитални
пројекат спроводи на нивоу територијалне аутономије или локалне самоуправе,
орган надлежан са послове финансија територијалне аутономије или локалне
самоуправе, дужан је да овлашћеном предлагачу који реализује конкретан
капитални пројекат достави обавештење о томе да ли се његов пројекат налази на
листи приоритетних пројектних идеја, а исти је након тога дужан да податке о
капиталним пројектима, унесе у интегрисану базу капиталних пројеката.
8. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 14. став 2. дефинисано да је
овлашћени предлагач дужан да у року од 30 дана од пријема обавештења из члана
13. став 13. Уредбе достави Упитник о процени спремности пројекта
Министарству за европске интеграције, Министарству финансија и
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да ли овлашћени
предлагачи са нивоа локалне власти достављају овај Упитник наведеним
министарствима?
Одговор: Уредбом је прописано да је овлашћени предлагач дужан да достави
Упитник о спремности пројекта Министарству за европске интеграције,
Министарству финасија и Министарству грађевинарства саобраћаја и
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инфраструктуре. На основу овог Упитника, наведена министарства у сарадњи са
овлашћеним предлагачем сачињавају Извештај о процени спремности пројекта.
Дакле овај Извештај сачињавају републички органи власти, и он се сачињава за
пројекте који се спроводе на нивоу републике. Органи територијалне аутономије
и локалне самоуправе немају обавезу сачињавања овог Извештаја, па сходно
томе, овлашћени предлагач за пројекте који се спроводе на нивоу територијалне
аутономије или локалне самоуправе није дужан да попуни Упитник о процени
спремности пројекта, из разлога што је сврха овог Упитника састављање
Извештаја о процени спремности пројекта, а чије сачињавање је обавезно само за
републичке органе власти.
Изузетно од наведеног, а узимајући у обзир надлежности које су постојећом
правном регулативом (законом којим се уређује делокруг министарстава, као и
другим прописима) поверене Министарству за Европске интеграције, Упитник о
спремности пројекта се сачињава и доставља по већ установљеној пракси, без
обзира на ком нивоу власти се спроводи пројекат, уколико се финансира из
средстава фондова Европске уније.
9. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 14. став 4. дефинисано да у року
од 45 дана од дана пријема Упитника из става 2. овог члана, Министарство за
европске интеграције, Министарство финансија и Министарство грађевинарства
саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са овлашћеним предлагачем, сачињавају
Извештај о процени спремности пројекта и достављају га надлежној Комисији за
капиталне инвестиције, да ли се наведена одредба односи на локални ниво
власти? Да ли локална самоуправа има Извештај о процени спремности пројекта,
као и које активности предузима надлежна комисија након пријема Извештаја о
процени спремности пројекта, односно да ли исти Извештај усваја, ревидира?
Одговор: Уредбом је прописано да у року од 45 дана од дана пријема Упитника
о процени спремности пројекта, Министарство за европске интеграције,
Министарство финансија и Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, у сарадњи са овлашћеним предлагачем сачињавају Извештај о
процени спремности пројекта и достављају га надлежној Комисији за капиталне
инвестиције, која даље тај пројекат, на основу наведеног Извештаја, разврстава у
једну од четири прописане категорије које одражавају спремност пројекта. Дакле,
за пројекте који се спроводе на нивоу републике, овај поступак је детаљно уређен.
Уредба не уређује овај поступак за пројекте који се спроводе на нивоу
територијалне аутономије или локалне самоуправе. За пројекте који се спроводе
на локалном нивоу, није обавезно достављање Упитника о процени спремности
пројекта, па сходно томе ни састављање Извештаја о процени спремности
пројекта. Међутим, како је Уредбом прописано да надлежна Комисија за
капиталне инвестиције разврстава пројекат у једну од четири прописане
категорије, на основу нивоа спремности пројекта, јасно је да ову дужност има и
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покрајинска Комисија за капиталне инвестиције, односно Комисија за капиталне
инвестиције локалне самоуправе.
Сходно наведеном, органи територијалне аутономије односно локалне
самоуправе су дужни да утврде механизам на основу којег ће надлежна Комисија
за капиталне инвестиције оцењивати зрелост пројекта за имплементацију.
10. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 15. став 2. Уредбе прописано да
овлашћени предлагач доставља Министарству финансија мишљење ревизионе
комисије заједно са документацијом у складу са ставом 1. истог члана, да ли се
наведена одредба не односи на локални ниво власти? Поред тога поставља се
питање да ли се органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове
финансија доставља извештај ревизионе комисије?
Одговор: Ревизиона комисија је образована у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња. Уредбом је прописано да овлашћени предлагач подноси
предходну, односно студију оправданости на ревизију овој комисији, ради израде
извештаја ревизионе комисије, који се даље доставља Министарству финансија.
Дакле, извештај ревизионе комисије се искључиво доставља републичком органу
власти, односно Министрству финансија, те сходно томе, не постоји обавеза
достављања овог извештаја органима територијалне аутономије или локалне
самоуправе, односно ова одредба се примењује искључиво за капиталне пројекте
који се спроводе на нивоу републике.
11. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 15. став 3. дефинисано да се на
пројекте који су предложени за суфинансирање од стране фондова Европске
уније, примењују поступци у складу са прописима који регулишу финансирање
из средстава Европске уније, у сарадњи са Министарством за европске
интеграције и Министарством финансија, да ли поменута министарства
разматрају и пројекте са локалног нивоа који су предложени за суфинансирање
од стране фондова Европске уније?
Одговор: По постојећој правној регулативи, за капиталне пројекте који се
финансирају из средстава фондова Европске уније, за одређивање њихове
стратешке релевантности, надлежно је Министарство за европске интеграције.
Према томе, у конкретном случају није од значаја да ли се капитални пројекат
спроводи на републичком нивоу или нивоу територијалне аутономије и локалне
самоуправе, већ је опредељујућа чињеница то да се пројекат финасира из
средстава фондова Европске уније. Дакле, уколико се капитални пројекат
финансира из фондова Европске уније, оцену стратешке релевантности врши
Министарство за европске интеграције.
12. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 15. став 4. дефинисано да
овлашћени предлагач подноси претходну, односно студију изводљивости на
ревизију Министарству финансија ради ревизије економског и финансијског
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аспекта, да ли и овлашћени предлагачи са локалног нивоа власти достављају
наведену документацију Министарству финансија на разматрање, као и да ли се
Уредба односи само на републички ниво власти?
Одговор: Студију изводљивости није познавала досадашња правна регулатива
сходно чему она представља нов појам који се уводи Уредбом. У погледу обавезе
достављања горе наведене документације Министарству финансија као
републичком органу власти од стране овлашћених предлагача са територије
аутономне покрајине или локалне самоуправе, тумачењем Уредбе путем
аналогије може се доћи до закључка да се, у случају пројеката који се спроводе
на нивоу територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе, предметна
документација доставља искључиво органу надлежном за послове финансија на
нивоу конкретне територијалне аутономије односно јединице локалне
самоуправе.
13. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 16. став 3. Уредбе дефинисано да
орган надлежан за послове финансија врши прелиминарну контролу достављене
документације, на коју документацију се ова одредба односи?
Одговор: Одредбама члана 9 став. 7. Уредбе, прописано је да ће садржај и
обрасце инвестиционе документације, рокове и поступак достављања ближе
прописати министар финансија. Дакле, питање инвестиционе документације
односно достављање исте кроз поједине фазе пројектног циклуса, подробно је
уређено Правилником о инвестиционој документацији („Службени гласник РСˮ
бр. 87/2019).
14. Питање: Имајући у виду да је одредбом члана 22. став 3. прописано да
Министарство финансија, након обраде извештаја о ефектима капиталног
пројекта, о капиталном пројекту обавештава Републичку комисију за капиталне
инвестиције, да ли се ова обавеза обавештавања комисије односи и на локални
ниво власти, с обзиром да иста није дефинисана Уредбом?
Одговор: Ово питање се односи на фазу Екс-пост евалуације. Уредбом је
прописано да за капиталне пројекте из члана 5. став 3. тачка 3. Уредбе, односно
за капиталне пројекте велике вредности, овлашћени предлагач израђује Извештај
о ефектима капиталног пројекта. У поменутом извештају сагледавају се ефекти
који су постигнути имплементацијом капиталног пројекта и врши се њихово
упоређивање са првобитно планираним и процењеним ефектима на остварење
друштвеног, економског, регионалног и еколошки одрживог развоја. Дакле,
обавеза сачињавања овог извештаја односи се на капиталне пројекте велике
вредности, без обзира да ли се капитални пројекат спроводи на републичком
нивоу, или нивоу територијалне аутономије и локалне самоуправе. У погледу
обавезе сачињавања овог извештаја, извор финансирања капиталног пројекта
није од значаја, већ је одређујући критеријум вредност капиталног пројекта.
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15. Питање: Да ли се Уредба односи на капиталне пројекте које предлагачи
финансирају из сопствених средстава?
Одговор: Уредба се не примењује на пројекте које предлагачи финансирају из
сопствених средстава.
16. Питање: Да ли јединица локалне самоуправе може бити овлашћени предлагач
капиталног пројекта уколико се пројекат реализује за њене потребе? Који
пројекти подлежу оцени стратешке релевантности?
Одговор: Јединица локалне самоуправе може бити овлашћени предлагач
капиталног пројекта уколико се пројекат реализује за њене потребе. У складу са
чланом 3. став 1. тачка 1. Уредбе, капиталне пројекте чине јавне инвестиције које
су измећу осталог финансиране из буџета локалне самоуправе.
У том случају локална самоуправа формира своју комисију за капитале
инвестиције, а административне послове за комисију обавља орган локалне
самоуправе надлежан за послове финансија сходно члану 8. Уредбе.
Велики пројекти локалних самоуправа изнад 25 милиона евра у динарској
противвредности, подлежу оцени стратешке релевантности од стране
Министарства за европске интеграције.
17. Питање: Који је основ за стратешки релевантне капиталне пројекте?
Одговор: Основ за стратешки релевантне капиталне пројекте представљају:
програми и планови Владе, секторски стратешки планови, наднационалне
иницијативе у којима Република Србија има учешће, као и иницијатива
релевантних субјеката.

18. Питање: Шта представља процес идентификације и пре-селекције предлога
пројеката?
Одговор: Идентификација и пре-селекција предлога пројеката је процес којим се
проверавају предлози пројектне идеје у смислу њихове релевантности у односу
на политике Владе и утврђује корисност пројекта у односу на неопходне
трошкове и припадајуће ризике, а на основу ког се доноси одлука о усвајању или
одбацивању предлога пројектне идеје.

19. Питање: Да ли сви пројекти пролазе кроз све предимплементационе фазе
пројекта?
Одговор: Одабране идеје капиталних пројеката мале вредности (пројекти чији су
процењени трошкови испод 5.000.000 евра у динарској противвредности)
овлашћени предлагач директно кандидује за имплементациону фазу.
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Поред наведеног, пројекте који су на предлог ресорног министарства препознати
као пројекти од посебног значаја одлуком Владе (на основу закона, усвојених
билатералних и мултилатералних споразума и других уговора и одлуке Владе),
Комисија за капиталне инвестиције директно укључује на листу приоритетних
пројектних идеја. Као такви, ови пројекти не пролазе кроз фазе идентификације,
пред-селекције, припреме и процене спремности пројекта, већ улазе директно у
фазу ревизије.
20. Питање: Које су врсте образаца за идентификацију пројекта?
Одговор: Образац за идентификацију пројекта за сектор саобраћаја (Образац
1.1), Образац за идентификацију пројекта за сектор енергетике (Образац 1.2),
Образац за идентификацију пројекта за сектор животне средине - управљање
отпадом (Образац 1.3.1), Образац за идентификацију пројекта за сектор животне
средине - управљање водама, (Образац 1.3.2) и Образац за идентификацију
пројекта за сектор пословне конкурентности (Образац 1.4).
Уколико се предлог идеје капиталног пројекта не може подвести ни под један од
наведених сектора попуњава се Универзални образац за идентификацију пројекта
(Образац 1.5).
21. Питање: Које су врсте упитника о спремности пројектне документације?
Одговор: Упитник о спремности пројектне документације за сектор саобраћаја
(Образац 2.1); Упитник о спремности пројектне документације за сектор
енергетике (Образац 2.2); Упитник о спремности пројектне документације за
сектор животне средине - управљање отпадом (Образац 2.3.1); Упитник о
спремности пројектне документације за сектор животне средине - управљање
водама (Образац 2.3.2); Упитник о спремности пројектне документације за сектор
пословне
конкурентности
(Образац 2.4);
Уколико је поднет Универзални образац за идентификацију пројекта (Образац
1.5), попуњава се Универзални упитник о спремности пројектне документације
(Образац 2.5).
22. Питање: Када и ко сачињава Извештај о процени спремности пројекта односно
пројектне документације?
Одговор: У року од 45 дана од дана пријема Упитника о процени спремности
пројекта, односно пројектне документације, Министарство за европске
интеграције, Министарство финансија и Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са овлашћеним предлагачем, сачињавају
Извештај о спремности пројекта, односно пројектне документације.
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23. Питање: Ко попуњава Контролну листу за пред-селекцију (Образац бр. 3)?
Одговор: Контролну листу за пред-селекцију (Образац бр. 3) попуњава
овлашћени предлагач капиталног пројекта, коју потом доставља Министарству
финансија, као део документације у поступку предлагања приоритетних области
финансирања.
24. Питање: Како се дефинише процењена вредност пројекта у Обрасцу плана
имплементације пројекта (Образац бр. 5)?
Одговор: Процењена вредност пројекта у Обрасцу плана имплементације
пројекта представља укупан износ неопходан за реализацију целог пројекта.
Износ је потребно приказати и у изворној валути, и у РСД уколико је извор
финансирања инострани. Конверзију валуте потребно је вршити по званичном
средњем курсу НБС на дан попуњавања обрасца (навести средњи курс, као и
датум обрачуна).

