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Припрема техничке документације - Анализа трошкова и користи (Cost benefit 
analysis) на инфраструктурним пројектима у сектору заштите животне средине 

Aгенда 

29.03.2019. 

Хотел Нови Сад, бул. Јаше Томића 1, Нови Сад 

Трајање Садржај 

Регистрација и кафа добродошлице 
9:00 – 9:30

09.00-09.30 Уводна сесија 

 Регистрација и дистрибуција материјала  

 Представљање предавача и учесника 

9.30-10.00 Модул 1:  

 Увод у предавања и програм  

 Циљеви програма - којим знањем ће полазници тренинга располагати  

 Шта обухвата процес инвестирања? Пројектна документација. Наше 
законодавство. Захтеви ЕУ. IPA фондови. Јединствена листа приоритетних 
пројеката.  

 Шта је Cost-Benefit анализа? Уводни делови. Неоходни инпути. Координација и 
интеракција са другим струкама. 

10.00-11.00 Модул 2:  

 Свођење новчаних износа у различитим временским периодима на данашњу 
вредност - дисконтовање.  

 Нето садашња вредност.  

 Интерна стопа приноса.  

 Практичан пример - вежба бр 1. 

Pauza za kafu 
11.00-11.30 

11.30-13.00 Модул 3:  

 Финансијска анализа. Оптимизационе анализе, избор варијанте.  

 Вежба бр 2.  

 Обрачун основних финансијских параметара. Обрачун процентуалног износа 
гранта/су-финансирања. Приказ одрживости пројекта.  

 Практичан пример - вежба бр 3. 

Ручак  
13.00-14.00 

14.00-15.30 Модул 4:  

 Економска анализа.  

 Прелаз са финансијске на економску анализу. Обрачун економских бенефита. 
Обрачун основних економских параметара.  

 Практичан пример - вежба 4.  

 Анализе осетљивости - вежба бр 5. 
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Трајање Садржај 

15.30-16.00 Завршна сесија  

 Закључци 

 Евалуација обуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трајање Садржај 

Регистрација и кафа добродошлице 
9:00 – 9:30

9:30 – 9:45  Увод  
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Трајање Садржај 

 Поздравни говор 

 Представљање предавача и учесника  

9:45 – 10:15 Техничка документација и законски оквир 

 Законски оквир  

 Захтеви и редослед припреме техничке документације 

Пауза за кафу 
10:15 – 10:30 

10:30 – 11:00  Студија оправданости – садржај студије, неопходне информације/подаци, и 
разлика између Студије оправданости према српском законодавству и ЕУ 
правилима 

11:00 – 12:15  Анализа трошкова и користи (финансијска анализа, економска анализа, анализа 
осетљивости и анализа ризика) за пројекте који су подобни за финансирање из 
ЕУ фондова  

12:15 – 13:00  Процена утицаја на животну средину (ЕIА) и Процена утицаја на животну 
средину и социјалну политику (ЕSIА) студије и услови за спровођење 
инфраструктурних пројеката 

Ручак  
13:00 – 14:00 

14:00 -15:30   Презентација опција за Регионални пројекат управљања комуналним отпадним 
водама у златиборској и моравичкој управној области 

Пауза за кафу 
15:15 – 15:30 

15:30 –16:00  Закључци 

 Евалуација обуке 

 

 


