ПРАВИЛНИК
о ближим условима и критеријумима за вредновање
рада регионалних развојних агенција
(Службени гласник РС, бр. 6/2011)
Предмет
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови и критеријуми за вредновање рада
регионалних развојних агенција.
Вредновање рада
Члан 2.
Национална агенција за регионални развој (у даљем тексту: Агенција) једанпут
годишње врши вредновање рада регионалних развојних агенција за претходну
календарску годину у циљу праћења реализације задатака за које су акредитоване у
складу са Законом о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 30/10
- у даљем тексту: Закон).
Услови за вредновање рада
Члан 3.
Услови за вредновање рада регионалних агенција су:
1) да је регионална агенција акредитована у складу са Уредбом о утврђивању
услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног
развоја и одузимање акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени
гласник РС", број 74/10);
1) да је регионална агенција уписана у регистар у складу са Правилником о
садржини и изгледу јединственог регистра акредитованих регионалних
развојних агенција ("Службени гласник РС", број 89/10);
2) да је поднела годишњи извештај о раду и пословању Агенцији и оснивачима;
3) извештај Агенције о обиласку регионалне агенције у складу са Законом;
4) да је поднела податке на обрасцу који је дат у Прилогу 1 - Евалуациони
образац, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Критеријуми за вредновање рада
Члан 4.
Критеријуми за вредновање рада акредитованих регионалних агенција су:
1) институционални критеријум;
2) организациони критеријум;
3) критеријум учинка везан за подршку развоју приватном сектору и регионалном
развоју;
4) критеријум везан за промотивне активности.

Начин вредновања рада
Члан 5.
Вредновање критеријума из члана 4. овог правилника врши се на основу индикатора
и поена који су дати у Прилогу 2 - Табела вредновања рада акредитованих
регионалних развојних агенција, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 6.
Уколико акредитована регионална агенција буде вреднована:
1)
2)
3)
4)
5)

са мање од 20 поена оцениће се оценом "не испуњава услове";
од 20 до 30 поена оцениће се оценом "довољан";
од 31 до 40 поена оцениће се оценом "добар";
од 41 до 50 оцениће се оценом "врло добар";
преко 51 оцениће се оценом "одличан" .

Минимални услов од 20 поена из става 1. тачка 2) овог члана мора се испунити по
свим индикаторима по којима се захтева минималан број поена из члана 5. овог
правилника.
Ступање на снагу
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".

Прилог 1
ЕВАЛУАЦИОНИ ОБРАЗАЦ
1. Основни подаци о акредитованој регионалној
развојној агенцији:
Пун назив:
Скраћени назив (уколико
постоји):
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Назив делатности:
Шифра делатности:
Текући рачун:
Назив и адреса банке:
Контакт особа:
Адреса:
Град:
Телефон:
Факс:
Адреса електронске
поште:
Интернет адреса:
2. Подаци о особи која попуњава образац:
Име и презиме:
Функција у агенцији:
Телефон:
Адреса електронске
поште:
Датум попуњавања:
3. Упитник:
1. Наведите број јединица локалне самоуправе који су
оснивачи ваше регионалне развојне агенције у текућој
години (не рачунајући минималан број у складу са
Уредбом о акредитацији)
Унесите Ваш одговор у ово поље:

2. Означите степен сарадње ваше регионалне развојне
агенције са Националном агенцијом за регионални развој
- редовно слање свих извештаја, учешће на
свим састанцима, редовно информисање о
планираним активностима
- редовно слање свих извештаја, учешће на
50% одржаних састанака, редовно
информисање о планираним активностима
- нередовно слање извештаја, учешће на мање
од 50% одржаних састанака, нередовно
информисање о планираним активностима

…
…
…

3. Означите број запослених ваше регионалне развојне
агенције који су прошли обуку у односу на укупан број
запослених
- Преко 60%
- Испод 60%

…
…

Наведите структуру запослених који су прошли обуку
(руководећи кадар, запослени са високом стручном спремом),
које обуке су запослени похађали и организатора обуке.
Унесите Ваш одговор у ово поље:

4. Наведите степен реализације плана рада ваше регионалне
развојне агенције (однос реализованих и планираних
активности)
-

До 50%
Од 50 - 70%
Од 71 - 90%
Од 91 - 100%

…
…
…
…

5. Наведите степен реализације плана пословања ваше
регионалне развојне агенције (однос реализованих
прихода/расхода у односу на планиране приходе/расходе)
- До 50%
…
- Од 50 - 70%
…
- Од 71 - 90%
…
- Од 91 - 100%
…
6. Наведите број одржаних обука/број обучених полазника
МСПП (посебно наведите број обука и број обучених
полазника које су одржане по методологији Националне
агенције за регионални развој).
Код навођења обука прецизирати теме обука и да ли је
обука једнодневна, дводневна, тродневна или петодневна.

Унесите Ваш одговор у ово поље:

7. Означите % предузећа који су добили услуге менторинга
на основу уговора ваше регионалне развојне агенције са
Националном агенцијом за регионални развој
-

До 50%
Од 50 - 70%
Од 71 - 90%
Од 91 - 100%

…
…
…
…

8. Наведите број предузећа који су добили услуге менторинга
но другој методологији (Напомена: Агенција може да
затражи увид у базу података менторинг услуге нпр. назив
предузећа, број сати менторинга, опис методологије по
којој је спроведена услуга менторинга, извештаје о
менторингу итд.)
Унесите Ваш одговор у ово поље:

9. Наведите број одржаних обука, број јединица локалне
самоуправе по обуци, број полазника по јединици локалне
самоуправе и теме обука
Унесте Ваш одговор у ово поље:

10. Наведите број клијената који су добили услуге
консалтинга, означити посебно број клијената за општи, и
број клијената за специфични консалтинг. (Општи
консалтинг подразумева пружање основних информација,
подршка код проналажења пословних партнера, развојни
консалтинг, правни консалтинг и финансијски консалтинг.
Специфични консалтинг обухвата припрему конкурсне
документације за различите конкурсе, припрему техничке
документације,
стратешки
консалтинг,
маркетинг
консалтинг, организациони консалтинг, и сл.). Напомена:
Агенција може да затражи увид у базу података клијената
са детаљним информацијама о клијенту и врсти услуге
која је испоручена.
Унесите Ваш одговор у ово поље:

11. Наведите број одобрених пројектних пријава (до 10% од
укупног броја поднетих пријава, од 11 - 60%, од 61 - 80%,
и преко 81%) по програмима Националне агенције за
регионални развој.
Унесите Ваш одговор у ово поље:

12. Наведите развојне документе у којима је ваша
регионална
развојна
агенција
учествовала
на
регионалном, обласном или на локалном нивоу
(Под развојним документима се подразумевају стратегије,
акциони планови, програми, планови). Посебно опишите
улогу ваше регионалне развојне агенције у изради
развојних докумената (носилац или партнер).
Унесите Ваш одговор у ово поље:

13. Наведите број и кратак опис локалних пројеката на
којима ваша регионална развојна агенција учествује
(Кратак опис пројекта треба да садржи: назив пројекта,
циљ пројекта, број и опис партнера на пројекту очекиване
резултате, буџет, стратешка документа на којима је
пројекат заснован. За сваки пројекат на коме регионална
развојна агенција учествује навести да ли је агенција
носилац или партнер на пројекту; предност пројекта који
је изражен % у односу на годишње оперативне трошкове
агенције)
Унесите Ваш одговор у ово поље:

14. Наведите број и кратак опис међуопштинских пројеката
на којима ваша регионална развојна агенција учествује
(Кратак опис пројекта треба да садржи: назив пројекта,
циљ пројекта, број и опис партнера на пројекту очекиване
резултате, буџет, стратешка документа на којима је
пројекат заснован. За сваки пројекат на коме регионална
развојна агенција учествује навести да ли је агенција
носилац или партнер на пројекту; вредност пројекта који
је изражен % у односу на годишње оперативне трошкове
агенције)
Унесите Ваш одговор у ово поље:

15. Наведите број и кратак опис регионалних пројеката на
којима ваша регионална развојна агенција учествује.
(Кратак опис пројекта треба да садржи: назив пројекта,
циљ пројекта, број и опис партнера на пројекту,
очекиване резултате, буџет, стратешка документа на
којима је пројекат заснован. За сваки пројекат на коме
регионална развојна агенција учествује навести да ли је
агенција носилац или партнер на пројекту; вредност
пројекта који је изражен % у односу на годишње
оперативне трошкове агенције).
Унесите Ваш одговор у ово поље:

16. Наведите број и кратак опис националних пројеката на
којима ваша регионална развојна агенција учествује

(Кратак опис пројекта треба да садржи: назив пројекта,
циљ пројекта, број и опис партнера на пројекту очекиване
резултате, буџет, стратешка документа на којима је
пројекат заснован. За сваки пројекат на коме регионална
развојна агенција учествује навести да ли је агенција
носилац или партнер на пројекту; вредност пројекта који
је изражен % у односу на годишње оперативне трошкове
агенције).
Унесите Ваш одговор у ово поље:

17. Наведите број и кратак опис међународних пројеката на
којима ваша регионална развојна агенција учествује
(Кратак опис пројекта треба да садржи: назив пројекта,
циљ пројекта, број и опис партнера на пројекту,
очекиване резултате, буџет, стратешка документа на
којима је пројекат заснован. За сваки пројекат на коме
регионална развојна агенција учествује навести да ли је
агенција носилац или партнер на пројекту; вредност
пројекта који је изражен % у односу на годишње
оперативне трошкове агенције).
Унесите Ваш одговор у ово поље:

18. Означите на који начин обавештавате кориснике (МСПП и
јединице локалне самоуправе и друге) о услугама
подршке ваше регионалне развојне агенције
- Интернет сајт

Да …
Не …

Уколико је одговор Да, означите видљивост услуга подршке
на Вашем Интернет сајту
- Видљивост услуга на Интернет сајту …
одлична
- Видљивост услуга на Интернет сајту …
довољна
- Видљивост услуга на Интернет сајту …
недовољна
Наведите које услуге су видљиве на Интернет сајту и број
посета Интернет сајту
Унесите Ваш одговор у ово поље:

- Медији

Да …
Не …

Уколико је одговор Да,
обавештавали кориснике

наведите

на

који

начин

сте

Унесите Ваш одговор у ово поље:

19. Наведите број и кратак опис одржаних промотивних
активности (организација пословних сусрета, привлачење
инвеститора др.). Посебно раздвојити број промотивних
активности на локалу, на регионалном, на националном и
међународном нивоу.
Унесите Ваш одговор у ово поље:

20. Означите уколико ваша регионална развојна агенција
води информациони систем од значаја за регион и област
у складу са инструкцијама Националне агенције за
регионални развој
- Да
- Не

…
…

21. Наведите уколико ваша регионална развојна агенција
обавља и друге послове у складу са оснивачким актом
Унесите Ваш одговор у ово поље:

Печат и потпис директора акредитоване регионалне развојне
агенције
________________________

Прилог 2
Табела вредновања рада акредитованих регионалних развојних
агенција
Критеријуми

Р.
бр.

Индикатори

Позитивно мишљење
1 регионалног развојног
савета

Поени

Минимум

да - 2 поена
не - 0 поена
Висок (редовно слање
свих извештаја, учешће
на свим састанцима,
редовно информисање
о планираним
активностима) - 2 поена

Степен сарадње са
средњи (редовно слање
2 Националном агенцијом за
свих извештаја, учешће
регионални развој
Институционални
на 50% одржаних
критеријум
састанака, редовно
информисање о
планираним
активностима - 1 поен

3

4

Организациони
критеријум

5

6

низак - 0 поена
Број јединица локалне
самоуправе који су
оснивачи акредитоване
Доделити 0,5 поена за
регионалне развојне
сваку наредну јединицу
агенције (не рачунајући
локалне самоуправе
минималан број у складу са
Уредбом о акредитацији)
Стручно усавршавање
руководећих кадрова и
кадрова са високим
образовањем акредитоване Преко 60% - 2 поена
регионалне развојне
Испод 60% - 0 поена
агенције у складу са
систематизацијом и описом
радних места
Степен реализације плана
рада акредитоване
до 50% - 0 поена
од 50 - 70% - 1 поен
регионалне развојне
агенције (однос
од 71 - 90% - 2 поена
реализованих и
од 91 - 100% - 3 поена
планираних активности)
Степен реализације плана
пословања (финансијског
плана) акредитоване
до 50% - 0 поена
регионалне развојне
од 50 - 70% - 1 поен
агенције
од 71 - 90% - 2 поена
од 91 - 100% - 3 поена
- однос реализованих
прихода/расхода у односу
на планиране

1

2

1

1

приходе/расходе
Најмање одржати 12
обука годишње по
методологији
Националне агенције за
регионални развој и
180 полазника - 1 поен

Критеријум
учинка везан за
подршку развоју
Број одржаних обука/број
приватном
7 обучених полазника
сектору и
(МСПП)
регионалном
развоју

За све додатне обуке
доделити следеће
поене:
0.1 поен за сваку
одржану једнодневну
обуку

1

0.2 поена за сваку
одржану дводневну
обуку
0.3 поена за сваку
одржану тродневну
обуку

Број предузећа која су
добили услуге менторинга
(% предузећа који су
добили услуге менторинга
8 на основу уговора
акредитоване развојне
агенције са Националном
агенцијом за регионални
развој)

0.4 поена за сваку
одржану петодневну
обуку
а) до 50% - 0 поена
б) од 50 - 70% - 1 поен
ц) од 71 - 90% - 2
поена
д) од 91 - 100% - 3
поена
За друге менторинг
услуге које нису по
методологији
Националне агенције за
регионални развој
доделити 0.2 поена по
предузећу

Одржане обуке за јединице
Минимално одржати 2
локалне самоуправе у
обуке за најмање три
областима: програмирање,
општине, са најмање 3
припрема и
учесника по општини имплементација ЕУ
1 поен
пројеката, припрема
9
техничке документације за
За сваку следећу обуку
пројекте, финансије, ЕУ
доделити 0.3 поена за
политика и друге обуке у
најмање 5 општина, са
циљу подстицања рада
најмање 3 учесника по
јединице локалне
општини
самоуправе
а) За минимално 70
Број клијената који су
клијената за општи
10
добили услуге консалтинга консалтинг - 1 поен и
30 клијената за

1

1

2

специфични консалтинг
- 1 поен
б) за сваких додатних
10 клијената за општи
консалтинг доделити
додатних 0.3 поена, за
сваких додатних 5
клијената за
специфични консалтинг
доделити додатних 0.3
поена
Број одобрених пројектних
пријава од укупног броја
поднетих пријава по
11
програмима Националне
агенције за регионални
развој

до 10% - 0 поена
од 11 - 60% - 1 поен
од 61 - 80% - 2 поена
преко 81% - 3 поена

1

1 поен за сваки
развојни документ на
локалном нивоу на
коме је регионална
развојна агенција
носилац, 0.3 поена
уколико је партнер

Број развојних докумената
у којима је акредитована
регионална развојна
12
агенција учествовала на
регионалном, обласном и
на локалном нивоу

2 поена за сваки
развојни документ на
обласном нивоу (ниво
управног округа) на
коме је регионална
развојна агенција
носилац, 0.5 поена
уколико је партнер

3 поена за сваки
развојни документ на
регионалном нивоу на
коме је регионална
развојна агенција
носилац, 1 поен
уколико је партнер
за сваки пројекат на
коме је агенција
партнер доделити 0.5
поена за локални
пројекат, 1 поен за
Број пројеката на којима
међуопштински, 1.5
акредитована регионална
поен за регионални, 2
развојна агенција учествује
13
поена за национални и
(локални, међуопштински
2.5 поена за
регионални, национални,
међународни пројекат
међународни)
за сваки пројекат на
коме је агенција
носилац доделити 1
поен за локални

2

4

пројекат, 2 поена за
међуопштински, 3
поена за регионални, 4
поена за национални и
5 поена за међународни
пројекат
додатне поене додати
уколико:
1. на међународном
пројекту учествују
до 5 партнера - 0.5
поена
преко 5 партнера - 1
поен
2. је вредност пројекта:
мања од 50% од
годишњих оперативних
трошкова агенције - 0
поена
између 50 - 70% од
годишњих оперативних
трошкова агенције - 0.5
поена
између 71 - 100% од
годишњих оперативних
трошкова агенције - 1
поен
између 101 - 200% од
годишњих оперативних
трошкова агенције - 2
поена
изнад 200% од
годишњих оперативних
трошкова агенције - 3
поена
3. значај пројекта за
развој региона

Критеријум
везан за
промотивне
активности

висок - 0.5 поен
средњи - 0.3 поена
низак - 0.1 поена
Видљивост услуга подршке а) Видљивост услуга на
акредитоване регионалне Интернет сајту 14 развојне агенције за
одлична - 2 поена
кориснике подршке (МСПП,
Видљивост услуга на
јединице локалне

1

самоуправе и други)

Интернет сајту-добра 1 поен
Видљивост услуга на
Интернет сајту
недовољна - 0 поена
б) Медији - 0.5 поена
промотивна активност
на локалу - 0.1 поен

Број промотивних
активности
15 (организација пословних
сусрета, привлачење
инвеститора и др)

промотивна активност
на регионалном нивоу 0.5 поена
промотивна активност
на националном нивоу 1 поена

2

промотивна активност
на међународном нивоу
- 2 поена
Води информациони систем
од значаја за регион и
област у складу са
да - 2
16
инструкцијама Националне не - 0 поена
агенције за регионални
развој
Укупно:

2

22

