
КОНКУРС
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког

значаја у области регионалног развоја

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

Назив пројекта:

________________________________________________________

Подносилац предлога пројекта:

________________________________________________________

Адреса подносиоца предлога пројекта:

________________________________________________________

Референтни број (попуњава Секретаријат)
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Назив пројекта:
________________________________________________________

Подносилац пројекта:
________________________________________________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
(изражено у динарима)
Износ средстава тражених од 
Секретаријата (у динарима)
Учешће трaжених средстава у 
односу на укупну вредност пројекта
(изражено у процентима)

Датум подношења предлога пројекта:                           
__________________

Трајање пројекта:                           
__________________

Контакт особа:                  
____________________________
               
Функција:                  
____________________________

Контакт телефон:                               
____________________________

E-mail:                                
____________________________
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ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА
ПРОЈЕКТА

1. Назив јединице локалне самоуправе

2. Седиште (округ, место и поштански број)

______________________________________________________
3. Адреса 

4. Број телефона и факса ____________________________

5. E-mail ____________________________

6. Web адреса ____________________________

7. Матични број ____________________________

8. ПИБ         ____________________________

9. Број текућег рачуна ____________________________

10. Број рачуна у трезору       ____________________________

11. Одговорно лице ____________________________

12. Функција         ____________________________

M.П. __________________
Одговорно лице
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ПОДАЦИ О ПАРТНЕРУ НА ПРОЈЕКТУ

1. Назив удружења грађана/локалне самоуправе и др.

2. Седиште (округ, место и поштански број)

3. Адреса 

4. Број телефона и факса ____________________________

5. E-mail ____________________________

6. Web aдреса ____________________________

7. Матични број ____________________________

8. ПИБ              ____________________________

9. Број текућег-рачуна ____________________________

10. Пословна банка ____________________________

11. Одговорно лице ____________________________
 

12. Функција ____________________________

M.П. __________________
Одговорно лице

Страницу за партнера на пројекту копирати за сваког партнера.
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ПРОЈЕКАТ

1. Сажетак пројекта:

Овај  део  пријаве  попуњава  се  на  крају  попуњавања  пројектне
документације.  На једној  страни формата  А4  опишите  ваш пројекат  и
његове  главне  елементе.  Наведите  резиме  активности  и  укратко
објасните  како  ћете  их  организовати.  У  овом  делу  укратко  треба  да
опишете  којим  ресурсима  располажете  и  зашто  баш  пројекат  ваше
организације  треба  изабрати  на  овом  конкурсу. Овај  део  пријавног
формулара даје  комисији за оцену пријава најдиректнији увид у ваше
способности,  искуства  и  виђења  процеса  који  треба  да  допринесе
унапређењу квалитета живота грађана у локалној заједници. 

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 1 страницу.

2. Оправданост пројекта: 

Објасните законски и стратешки оквир за реализацију пројекта (навести
документа и период) и  прикажите потребе заједнице. Укратко опишите
проблем, циљне групе и крајње кориснике, као и на коју групу мера и
активности из конкурса се односи..

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 15 редова.
       

3. Досадашња искуства у области за коју конкуришете:

Опишите  досадашња  искуства  везана  за  реализацију  пројеката  у
области за коју конкуришете. Изнесите како искуство носиоца пројекта,
тако  и  партнера.  Као  доказ  да  сте  реализовали  поменуте  пројекте
ОБАВЕЗНО приложите документе (уговори, споразуми...).

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 15 редова.
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4. Општи циљ пројекта:

Опишите општи циљ пројекта. Генерално, шта дугорочно желите постићи
овим  пројектом?  Коју  пожељну  промену  желите  постићи  на  локалном
нивоу.

Пре попуњавања обришите текст унутар текст боксa. 
Попуните највише 15 редова.

5. Специфични циљеви пројекта:

Набројте,  дефинишите  и  опишите  све  специфичне  циљеве  вашег
пројекта. Шта пројектом желите да постигнте након његовог окончања,
а доприноси реализацији општег циља?

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 15 редова.

6. Активности1:

Врста активности Опис активности и
локација

Одговорна лица и
организације за

реализацију
Скуп сродних 
активности које су 
планиране

Укратко опишите садржај 
активности и наведите 
локацију на којој се 
реализује

1 Активности могу бити засебне целине за које ће бити урађен заједнички буџет и које ће
имплементирати један пројектни тим
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7. Очекивани резултати:

Набројте и квантификујте све резултате који ће проистећи као резултат
ваших  активности.  Резултати  представљају  крајње  исходе  одређене
пројектне  активности.  Наведите  који  су  то  резултати  који  доприносе
достизању постављених циљева. Они морају да буду мерљиви, достижни
и одређени.

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 15 редова.

8. Утицај пројекта:

Опишите и образложите какав утицај ће остварити ваш пројекат. Каква
ће се промена догодити реализацијом вашег пројекта у заједници? Да
ли  промена  оправдава  материјална  и  финансијска  средства  овог
пројекта?

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 10 редова.

9. Партнери на пројекту:

Наведите партнере које сте предвидели да укључите у ваш пројекат у
сагласности са одредбама конкурса. Објасните зашто сте њих изабрали
као и њихово ангажовање на пројекту. Опишите досадашњу сарадњу са
наведеним партнерима.

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса.
Попуните највише 20 редова. 

10. Корисници пројекта:

Набројте  све  директне  кориснике  вашег  пројекта.  Које  позитивне
промене  ће  настати  за  одређене  циљне  групе  корисника  након
реализације пројекта.
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Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 20 редова. 

11. Ризици и претпоставке:

Набројте  и  опишите  повољне  околности  које  ће  допринети  да
реализација  вашег  пројекта  буде  успешна.  Дефинишите  ризике  који
прете  да  реализација  пројекта  не  постигне  циљеве  које  сте
испланирали.  Уврстите  само  оне  ризике  и  претпоставке  који  имају
реалне шансе да се остваре.

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 15 редова.

12. Ангажовано особље:

Опишите  тим  људи  који  ће  бити  одговорни  за  реализацију  пројекта.
Образложите  њихово  ангажовање.  Да  ли  тим  има  капацитете  за
реализацију  овог  пројекта?  Да  ли  сте  изабрали  довољан  број  и
адекватно  особље  за  реализацију  пројекта?  Опишите  њихове  главне
обавезе.

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 15 редова.

13. Одрживост:

Опишите  шта  ће  се  догодити  с  резултатима  постигнутим  пројектом.
Какве активности планирате по завршетку пројекта? Шта је потребно
предузети  након  завршетка  пројекта?  Прикажите  финансијске,
институционалне и структурне аспекте одрживости.

Пре попуњавања обришите текст унутар текст бокса. 
Попуните највише 10 редова.

14. План активности:

Активности
(наведите активности 
које су планиране 

         Месец
(означите период у којем ће

наведена активност бити
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пројектом) спроведена)

1 2 3 4 5 6 7 8

15. Остали извори финансирања:

Износ планираних средстава
(планирана финансијска 
средства треба да су адекватна 
планираним активностима)

Сопствена средства
Покрајински секретаријат 
Општински буџет
Републички буџет
Привредна комора
Приватна предузећа
Међународни донатори
Остали извори
УКУПНО СРЕДСТАВА

16. План праћења и извештавања:

Активност Очекивани резултат
Одговорна особа за

извештавање
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ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА √/?

Пратеће писмо 

Предлог пројекта

Буџет - прилог 1

Наративни буџет – прилог 2 

Изјава подносиоца пројекта - прилог 3

Изјаве партнера на пројекту - прилог 4

Биографија координатора - прилог 5

ОБАВЕЗНА ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о усвајању локалног стратешког документа

Доказ о регистрацији партнера 

Фотокопија извода из статута удружења или оснивачки акт
за партнера
Потврда о пријему исправног редовног годишњег 
финансијског извештаја за 2018. годину, за партнере који 
нису ЈЛС

Докази о реализацији претходних пројеката

√ - означите документ који сте приложили
? - означите документ који НИСТЕ приложили

НАПОМЕНА:  Предлог  пројекта  и  све  прилоге  обавезне  документације
пошаљите и у електронској верзији (ЦД).
Пажљиво прочитајте инструкције дате у смерницама за предлог пројекта.
Некомплетна документација неће бити размотрена.
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