
 
 

СЛАП ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 

Регистрација и ажурирање пројеката у области заштите животне средине: комунални отпад, отпадне воде и 

снабдевање водом. 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У СЕКТОРСКОМ УПИТНИКУ 

Да би пројекат, односно нова верзија постојећег пројекта могли да буду објављени, потребно је да буде 

одговорено на сва питања у секторском упитнику, осим (означени звездицом „*“): 

1. Економска развијеност, уколико је пројекат регионални, односно међуопштински; 

2. Обезбеђена финансијска средства за реализацију пројекта, уколико нема обезбеђених/утрошених 

средстава; 

3. Покривеност/повраћај трошкова, уколико није израђена студија изводљивости, односно 

оправданости са анализом трошкова и користи. 

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ 

Уз одговоре на питања, потребно је приложити и одговарајућу документацију, у складу са упутством 

приложеним уз свако питање, нарочито: 

1. Питање „Обезбеђена финансијска средства за реализацију пројекта“ (уколико је уписано да 

постоје): приложити доказ о обезбеђеним/утрошеним средствима или информацију (нпр у Word 

документу) о томе који документи постоје и где је могуће извршити увид, са контакт подацима; 

2. Питање „Приступачност инвестиције (кредитна способност)“: податак добијен из Министарства 

фианансија, односно одељења јединица ЛС задуженог за послове финансија; 

3. Питање „Ефикасност наплате комуналних услуга“: приложити документ из ЈКП о обиму и наплати 

комуналних услуга у 2012. години; Ако је пројекат регионални, приложити барем документ из 

јединице ЛС са највећим бројем становника; Ажурирати постојеће пројекте са подацима из 2012. 

године. 

4. Питање „Утицај на здравље становништва“: уколико је узначено да постоје здравствени проблеми 

становништва, приложити одговарајући документ, на пример извештај локалног завода за јавно 

здравље или Института за јавно здравље Србије. 

5. Питање „Потреба за инфраструктуром“: документ из ЈКП о проценту/броју становника који је 

покривен комуналном услугом у 2012. години. Ако је пројекат регионални, приложити барем 

документ из јединице ЛС са највећим бројем становника; Ажурирати постојеће пројекте са 

подацима из 2012. године; 

6. Питање „Посвећеност општине пројекту“: називе јединица ЛС уписати у одговарајуће текстуално 

поље једино ако је приложен одговарајући документ, у складу са упутством приложеним уз питање. 

ЗРЕЛОСТ (СПРЕМНОСТ) ПРОЈЕКТА 

У оквиру дела 6 секторских упитника, „Зрелост (спремност) пројекта“ је обавезно приложити следеће 

документе, уколико је узначено да су завршени или усвојени: 

a. Уз наведено, уколико је означено да је документ „усвојен“, треба приложити документ о 

усвајању (нпр одлуку скупштине јединице ЛС). 


