
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ 

-Координациони тим за израду  

Програма капиталних инвестиција 

 

 

 

Ј А В Н И    П О З И В 

 

за достављање приједлога пројеката за ажурирање 

 Програма капиталних инвестиција општине Котор Варош 

 за период од 2022.- 2026. године 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 

 

Општина Котор Варош је 2021.године усвојила Програм капиталних инвестиција за 

период 2021.-2025.године, који се ажурира сваке наредне године, ослањајући се на 

вишегодишњу финансијску анализу и нове поднесене приједлоге, на начин који је 

утврђен Одлуком о начину и процедури ажурирања Плана капиталних инвестиција 

општине Котор Варош.   

 

 

2. ПРАВО И УСЛОВИ ПРЕДЛАГАЊА ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗРАДУ 

ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

 

 Право предлагања пројеката за израду новог Програма капиталних инвестиција 

имају сви грађани, удружења грађана, представници мјесних заједница,  

предузетници, представници општинске управе и остали субјекти; 

 

 Могуће је попунити више од  једног апликационог формулара. 

 

 

3. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

 

 

Носилац ове активности је Координациони тим за израду Програма капиталних 

инвестиција, кога је Рјешењем именовао Начелник општине. 

 

Координациони тим за израду Програма капиталних инвестиција је усвојио сет 

критерија на основу којих ће рангирати све пристигле приједлоге пројеката, што ће 

служити за ажурирање  Програма капиталних инвестиција. 

 

 



Критерији за рангирање пројеката су следећи: 

 

 

 

 ПРИОРИТЕТ Тежина 

1 Утицај на општински економски развој 20 

2 Број корисника пројекта 20 

3 Постојање додатних средстава (суфинансирање) 15 

4 Утицај на запошљавање 10 

5 Пројекат доноси нове буџетске приходе и смањује трошкове 10 

6 Статус пројекта (степен досадашње реализације) 10 

7 Специфична вриједност пројекта 10 

8 Пројекат је повољан за животну средину 5 

 

 

 

 

4. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 

 

4.1. Образац за подношење приједлога за израду Програма капиталних 

инвестиција се може добити на инфо пулту у згради општине, у 

просторијама мјесних заједница и на wеб страници општине; 

 

4.2. Образац приједлога пројеката за ревизију Програма капиталних инвестиција 

треба попунити и доставити најкасније до 20.10.2021. године на протокол 

у Шалтер сали у згради општине или путем поште на општину Котор 

Варош са назнаком за Координациони тим за Програм капиталних 

инвестиција. Приједлози достављени након овог рока неће бити узети у 

разматрање; 

 

4.3. За све нејасноће и додатне информације можете се обратити координатору 

Координационог тима за израду Програма капиталних инвестиција на број 

телефона 784-230, 784-616, 784-617 од 08:00 до 14:00. 
 

 

Број: 10/1-3-3/21 

Датум: 05.10.2021.године 

                       

Одобрио:                                                                                             ВОЂА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                       Координационог тима за израду 

Зденко Сакан, дипл.инж.шум.                                Програма капиталних инвестиција 

                      Недељко Гламочак 

 

 

 


