
 

  

Пројекат „Регионална мрежа за развој капацитета за услуге водоснабдијевања и одводње“ 

(“Regional Capacity Development Network for Water and Sanitation Services - RCDN”) 

 

Капитални инфраструктурни инвестициони пројекти у сектору за  

водоснабдијевање, одводњу и пречишћавање отпадних вода 

 

АГЕНДА 

 

ДАТУМ  16. новембар,  2021. године 

ВРИЈЕМЕ 
 

09:00 – 15:00h 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

Општи циљ обуке је да се учесницима омогући приступ финансијским 

пројектима за инвестиције у капиталну инфраструктуру, испуњавање 

међународних финансијских стандарда и захтијева донатора, те пружање 

адекватне подршке у свим фазама управљања пројектним циклусом. 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 

 

Специфични циљеви обуке су да учесницима обезбиједе потребни оквир, 

опште знање и вјештине за: 

1. Упознавање са улогама и одговорностима за припрему пројеката и 

приступ финансирању; 

2. Разумијевање кључних елемената и фаза управљања пројектним 

циклусом и пружање адекватне подршке у свакој фази; 

3. Испуњавање законских захтијева и креирање неопходног 

институционалног оквира за имплементацију капиталних 

инфраструктурних пројеката. 

 

МЈЕСТО 

 

Град Требиње, хотел Централ Парк 

 

УЧЕСНИЦИ 

 
Носиоци извршне власти у јединицама локалне самоуправе – начелници и 
градоначелници општина и градова и директори јавних водоводних 
предузећа 

 

ТРЕНЕР 

 

КО-ТРЕНЕРИ 

 

 

Мр Бојана Кондић Панић 

 

Горан Вујаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уторак, 16. новембар  2021. године   

Вријеме Сесија Опис 

09:00 – 09:45 Добродошлица и увод 

– Упознавање 
– Циљеви и методологија  
– Представљање RCDN пројекта 
 

09:45 - 11:00 

Приступ финансирању за 
инвестиционе пројекте капиталне 
инфраструктуре и успјешна 
припрема пројеката из 
перспективе доносиоца одлука 

– Шта је пројекат који се може 
финансирати (bankable project)?  

– Доступни извори финансирања 

– Улога доноситеља одлука у 
успјешном развоју пројеката 
 

– Презентација и рад у групама 

11:00 – 11:30 Пауза 

11:30 – 12:50 
 
Основни концепти у управљању 
пројектним циклусом (PCM)  

– PCM фазе, елементи приступа 
логичком оквиру 

– Улоге и одговорности доносиоца 
одлука у припреми пројеката 

– Студија случаја 

– Кључни елементи фазе 
имплементације пројекта 
 

– Презентација и рад у групама 

12:50 – 13:45 

Правни и институционални 
аранжмани за спровођење 
сложених инвестиционих 
пројеката у инфраструктуру 

– Услови и уговорни аранжмани са 
међународним финансијским 
институцијама и донаторима 

– Подршка доносиоца одлука 
Управном одбору и Јединици за 
имплементацију пројекта  

– Промоција пројеката 
 

– Презентација и пленарна дискусија 

13:45 – 14:00 Закључци и евалуација тренинга 

– Резиме резултата тренинга 

– Додјела цертификата  

– Eвалуација обуке 

14:00 – 15:00 Ручак 

 


