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Одговори на питања у вези са процесом конкурисања у оквиру другог јавног Позива 

Програма ЕU Exchange 6 

 

Број Питање Датум Одговор 

1 

Да ли локална самоуправа може да 
конкурише за пакет подршке у оквиру јавног 
позива Програма ЕU Exchange 6 уколико је 
тренутно (или је била) корисник 
подршке додељене из средстава ЕУ, других 
развојних партнера, односно других 
међународних и националних ентитета, али 
за врсту подршке која није предмет 
конкурса у оквиру јавног позива 
Програма ЕU Exchange 6 за који планира да 
се пријави? Односно да ли ЛС може да 
конкурише за пакет подршке за израду 
средњорочног плана уколико је била 
корисник подршке додељене у оквиру другог 
донаторског пројекта за израду плана 
развоја? 

24.01.2023. 

Локална самоуправа испуњава критеријум за 
конкурисање у оквиру јавног позива Програма ЕU Exchange 
6 уколико у тренутку конкурисања није корисник 
подршке додељене из средстава ЕУ, других развојних 
партнера, односно других међународних и националних 
ентитета, а која је истоврсна као подршка за коју се 
пријављује у оквиру овог јавног позива (у овом случају 
за израду средњорочног плана). 

2 

Да ли постоји дефинисана форма и елементи 
документа којим се потврђује да градска 
општина има сагласност матичног града 
за конкурисање за доделу пакета 

25.01.2023. 
Документ којим се потврђује да градска општина има 
сагласност матичног града за конкурисање за доделу пакета 
подршке у оквиру јавног позива Програма ЕU Exchange 6 
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Број Питање Датум Одговор 

подршке у оквиру јавног позива Програма 
ЕU Exchange 6, и ко је потписник документа у 
име матичног града? 

нема стриктно дефинисану форму, али је потребно да 
садржи следеће елементе: 

- Исказ да је матични град сагласан да градска општина 
конкурише за пакет подршке у оквиру јавног позива 
Програма ЕU Exchange 6, уз навођење конкретног пакета 
подршке за који градска општина конкурише.  

- Да документ сагласности буде састављен и потписан на 
званичном меморандуму матичног града. 

Документ којим се потврђује да градска општина има 
сагласност матичног града за конкурисање за доделу пакета 
подршке у оквиру јавног позива Програма ЕУ Exchange 6 је 
потребно да потпише градоначелник или заменик 
градоначелника.  

3 

Да ли локална самоуправа може да се 
пријави за пакет подршке за израду 
средњорочног плана уколико је тренутно 
у процесу израде плана развоја, и то 
кроз подршку у оквиру Програма ЕУ 
Exchange 6? 

31.01.2023. 

Локална самоуправа може да се пријави за пакет 
подршке за израду средњорочног плана невезано од 
статуса израде плана развоја. Пожељно је да локална 
самоуправа која се пријављује за пакет подршке за израду 
средњорочног плана има израђен план развоја или да је 
процес израде плана развоја већ започет, али и локалне 
самоуправе које немају израђен план развоја могу да се 
пријаве за пакет подршке за израду средњорочног плана. 
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Број Питање Датум Одговор 

Поред тога важно је напоменути да у складу са условима 
дефинисаним конкурсном документацијом Позива локална 
самоуправа испуњава критеријум за конкурисање у 
оквиру јавног позива Програма ЕU Exchange 6 уколико у 
тренутку конкурисања није корисник подршке 
додељене из средстава ЕУ (укључујући и Програма ЕU 
Exchange 6), других развојних партнера, односно других 
међународних и националних ентитета, а која је истоврсна 
као подршка за коју се пријављује у оквиру овог 
јавног позива (у овом случају за израду средњорочног 
плана).  

4 

Да ли је у оквиру јавног позива Програма ЕU 
Exchange 6 предвиђена подршка за израду 
секторских докумената јавних политика 
(на пример, Програма енергетске 
ефикасности) или неких других развојних 
докумената који нису план развоја? 

31.01.2023. 

У оквиру јавног позива Програма ЕU Exchange 6, када је реч о 
планским документима и документима јавних политика 
предвиђени су пакети подршке само за израду плана развоја 
и израду средњорочног плана у складу са Законом о планском 
систему. Сходно томе, нису предвиђени пакети подршке 
за израду секторских докумената јавних политика 
(стратегија, програма, акционих планова) или неких 
других општих планских докумената. 

5 

Да ли локална самоуправа може 
истовремено да конкурише за више 
пакета подршке?  

31.01.2023. 

Локална самоуправа може истовремено да конкурише за 
пакет подршке за израду плана развоја и пакет подршке 
за унапређење планирања и буџетирања капиталних 
пројеката. Такође, локална самоуправа може 
истовремено да конкурише за пакет подршке за израду 
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средњорочног плана и пакет подршке за унапређење 
планирања и буџетирања капиталних пројеката.  

Локална самоуправа не може истовремено да конкурише 
за подршку у изради плана развоја и подршку у 
изради средњорочног плана. 

6 

Да ли захтевана конкурсна 
документација може да се достави на 
ЦД-у или је неопходно да буде 
достављена на УСБ носачу података? 

31.01.2023. 

Пожељно је да предвиђена конкурсна документација, 
наведена у одељку 3.2. и одељку 4, буде достављена на 
УСБ носачу података, али пријава ће се сматрати 
потпуном и ако се захтевани материјали доставе и на 
ЦД-у.  
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