На основу одлуке Скупштине Града Бијељина о формирању Радне групе за израду
Плана капиталних инвестиција (број:01-022-107/14 датум:13.11.2014.године), Радна
група за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне
инфраструктуре Града Бијељина на свом састанку одржаном дана 13.11.2014.године
,донијела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА И ПЛАН РАЗВОЈА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овим Пословником утврђује се начин рада и задаци Радне групе за израду Плана
капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града
Бијељина за период 2015-2017.
Члан 2.
Број чланова Радне групе одређен је Одлуком Скупштине Града Бијељина.
Члан 3.
Радна група доноси одлуке већином гласова, ако сједници присуствује више од
половине чланова Радне групе.
О раду Радне групе записничар кога одређује Радна група, води записник који
обавезно садржи: мјесто и вријеме одржавања сједница, присутност, дневни ред, рад по
дневном реду, усвојене закључке и препоруке.
Записник потписују координатор Радне групе и записничар.
Записник се чува у складу са прописима о роковима чувања архивске грађе.
Члан 4.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обавља
Градска управа Града Бијељина, Кабинет Градоначелника - Одсјек за локални
економски развој и европске интеграције.
Члан 5.
Координатора Радне групе који организује рад Радна групе, сазива и предсједава
сједницама Радне групе, бирају чланови на првом састанку.
Члан 6.
Основни задаци Радне групе у поступку израде Плана капиталних инвестиција и
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Плана развоја комуналне инфраструктуре су следећи:
- Усвајање јединственог обрасца за подношење Приједлога за инвестирање, који
служи за предлагање инвестиционих пројеката;
- Верификација прикупљених приједлога за инвестирање, тј.потврђивање да ли су
приједлози потпуни, као и да ли су реални у техничком и правном смислу;
- У сарадњи са надлежним службама допуна потребних података у предлозима за
инвестирање, додавање информација и бројки које недостају.
- Чланови Радне групе који су представници инвестиционих и финансијских служби
ће обезбеђивати све тачне информације неопходне да би се обавило горе наведено
допуњавање предлога;
-

Дефинисање критеријума оцјењивања инвестиционих пројеката;

- Одређивање приоритетних инвестиционих пројеката у складу са прихваћеним
критеријумима, тако што ће израчунати број бодова за сваки пројекат и рангирати према
броју добијених бодова;
- Груписање пројеката Плана капиталних инвестиција према усвојеним категоријама
(инфраструктура, остали, итд.), и одредити у коју годину Плана ће бити сврстани
(унутар категорија, по годинама Плана) на основу бодова, техничких критеријума и
процјене степена спремности Плана за реализацију;
- Обављање анализе потребних финансијских средстава за реализацију припремљене
листе пројеката Плана, на основу финансијских могућности Града;
- Прикупљање планова улагања у комуналну инфраструктуру од надлежних
предузећа за подручје Града и дефинисање трогодишњег и годишњег Плана развоја
комуналне инфраструктуре;
- Израда радног нацрта планова и организовање јавне расправе те обављање
консултација са Привредним савјетом;
- Усвајање коначне листе пројеката за трогодишњи План и годишње планове на
основу процјене финансијских могућности Града, резултата јавне расправе и
консултација са Привредним савјетом;
- Израда завршног радног приједлога Плана капиталних инвестиција и Плана развоја
комуналне инфраструктуре на подручју Града која се доставља Градоначелнику на даљи
поступак.
Члан 7.
У свом раду Радна група ће се придржавати: Обрасца за оцјењивање капиталних
пројеката, Модела за рангирање и селекцију капиталних пројеката као и сљедећих
принципа за одређивање приоритетних инвестиционих пројеката:
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- Сваки члан ће засебно процијенити сваки инвестициони пројекат, у складу са
критеријумима за оцјењивање пројеката и усвојеним бодовањем, као и складу са
Пословником о раду Радне групе;
- Оцјена пројеката и бодовање ће се обављати на основу иформација садржаних у
Приједлогу за инвестирање за сваки пројекат;

Члан 8.
Радна група има обавезу да након што Скупштина града усвоји План капиталних
инвестиција и План развоја комуналне инфраструктуре за период од 2015. до 2017.
године исти ажурира сваке наредне године ослањајући се на вишегодишњу финансијску
анализу, нове поднесене предлоге, у складу са овим Пословником.
Члан 9.
Измјене и допуне овог Пословника врши Радна група, на основу указане
потребе.
Члан 10.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

КООРДИНАТОР РАДНЕ ГРУПЕ
__________________________
Мићо Мићић
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