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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА И О 
ПРОЈЕКТУ 

 
1. Удружење које подноси пројекат  

Наведите пуно име удружења (како је наведено у Решењу АПР-а), службену 
адресу, телефон, факс, е-mail адресу и контакт особу. 

Такође удружење мора доставити сва потребна документа предвиђена Конкурсом, 
у циљу верификације идентитета и постојања удружења. 
 
 1.2. Назив пројекта  

Наведите назив који сте дали вашем пројекту. Потрудите се да назив буде кратак, 
сажет, да говори о суштини вашег пројекта и да буде лак за памћење. Назив би требало да 
осликава циљ пројекта. 
 
1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности    

Пројекат може да се реализује искључиво на територији Републике Србије (излети 
и путовања), претежно на територији општине Барајево. Наведите назив насеља, села, 
града.            
                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.4. Кратак опис пројекта 

Прикажите кратак, концизан и свеобухватан опис  пројекта (по могућности не више 
од пола странице текста/10 редова). Кратак опис треба да прикаже све главне делове  
пројекта у неколико реченица по следећем редоследу:  
- укратко опишите потребу локалне заједнице на коју желите да утичете, 
- дефинишите циљну групу и њене потребе на које пројекат настоји да одговори, 
- навести очекиване резултате пројекта 
 
1.5.Опис проблема 

У највише 10 редова представите проблеме с којима се циљна група суочава, и 
потребе циљне групе које произилазе из тих проблема, као и квалитативне и квантитативне 
показатеље садашњег стања у коме се циљна група и њено окружење налазе. 
 
1.6 Корисници  пројекта  



 
 

Први корак у осмишљавању  пројекта је да се прецизно разјасне и одреде циљне 
групе са којима намеравате да радите и да се потребе локалне заједнице дефинишу у 
односу на њих. 

Наведите опште карактеристике главне циљне групе обухваћене пројектом и 
представите је, тако што ћете навести њену бројчану и старосну структуру, као и друге 
особине које сматрате битним и које упућују на њену угроженост. 

Сваки пројекат је намењен корисницима – одређеном броју људи који долазе из 
циљних група или групе којом се ви намеравате бавити. 

Због тога је од суштинског значаја да се дају прецизне информације, а тичу се 
начина на који сте одабрали кориснике из циљне групе, да бисте показали колико је услуга 
коју пројектом нудите доступна и који део циљне групе захвата. 

Корисници пројекта су особе са којима се на пројекту директно ради. 
 
1.7. Општи циљ пројекта 

Под општим циљем се подразумева стратешка или пожељна друштвена промена 
или утицај који ће пројекат имати на социјалну средину у којој се спроводи. 

Он објашњава зашто је пројекат важан за друштво, у смислу дугорочне користи за 
крајње кориснике и шире користи за друге групе. 

Општи циљ се не досеже имплементацијом једног пројекта. Појединачни 
пројекат само доприноси његовом остварењу. 
  
 
1.8. Посебан циљ пројекта 

Уколико постоји посебан циљ, навести га укратко. 
 Специфични циљ(еви) је мерљива изјава која Вам помаже да постигнете општи 
циљ. Циљ је оно што намеравате (не оно чему се надате) да постигнете по истеку 
одређеног времена. 
 Циљеви треба да буду: специфични, мерљиви, достижни, реални и временски 
одређени.  

 
1.9.  Групе активности 

Образложити сваку активност, навести садржај и очекиване резултате и циљеве 
пројекта. 

Успешно спровођење пројектних активности води испуњењу резултата, остварење 
резултата пројекта води остваривању сврхе пројекта (односно укупне позитине промене 
код циљне групе), а сврха пројекта доприноси остварењу општег циља пројекта. 

Направите распоред активности, који детаљно дефинише активности пројекта, 
приказује зависност између њих, редослед, трајање и приоритет активности. Активности 
пројекта не би требало да садрже превише детаља, али треба да детаљно пруже податке о 
процени времена и износу финансијских средстава потребних за реализацију пројектних 
активности. 

Детаљан опис активности води успешности пројекта у целости. 
  Све активности ставите у временски оквир пројекта. Прецизирајте почетак, трајање 
и завршетак активности. 

Све активности морају да се реализују у току трајања пројекта. План активности 
мора да буде реалан, комплетан, јасан и кохерентан и активности унутар њега морају 
имати логичан редослед.  
 
1.10. Резултати пројекта 

Резултати – конкретне добробити, бенефити и услуге које ће корисници добити од 
спроведених група активности пројеката. Резултати морају бити мерљиви. 

Смисао и значај резултата пројекта можете открити одговорима на следеће 
питање: 

· До каквог конкретног стања или догађаја треба да доведу активности које ћете 
спровести у оквиру пројекта ? 

Резултати, као и сврха пројекта,  морају бити: 
· Реални – могу се реализовати са постојећим ресурсима у оквиру задатог 

временског периода 

2  
 



 
 

· Конкретни – могу се јасно дефинисати и прогрес се може приписати пројекту, а не 
нечем другом 

· Мерљиви – на основу њих је могуће измерити успех пројекта 
У пракси често наилазимо на проблем јасног разликовања резултата и активности. 

Најједноставније речено резултати одговарају на питања ШТА желимо да постигнемо, а 
активности на питање КАКО ћемо то постићи. 
 
1.11.  Методологија 

Од начина спровођења пројектних активности зависи испуњење резултата, 
остварење резултата пројекта води остваривању сврхе пројекта (односно укупне позитивне 
промене код циљне групе), а сврха пројекта доприноси остварењу општег циља пројекта. 
  
 
1.12.  Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација) 

Мониторинг – системско, редовно прикупљање и периодична анализа 
информација о процесу примене  пројекта, о оствареном напретку у односу на циљеве 
постављене пројектом и евентуално утврђивање неопходних мера за побољшање процеса 
његове даље примене. 
 

Евалуација (проценити, оценити, вредновати) – периодично оцењивање 
економичности, ефективности утицаја и одрживости пројекта у контексту утврђених 
циљева. Анализа пројектованих и планираних активности, циљева, резултата и уложених 
средстава .   

Наведите могуће ризике које предвиђате и који могу омести предложену 
реализацију активности.  
  
1.13.  Одрживост 

Укратко навести могућност наставка  пројектне активности после престанка 
подршке локалне самоуправе. 

 
2. УСАГЛАШЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА АКТИВНОСТИМА НЕВЛАДИНОГ УДРУЖЕЊА, КОЈЕ 
СУ ДЕФИНИСАНЕ СТАТУТОМ УДРУЖЕЊА. 
Само пројектни предлози, који у основи пројекта дефинишу активности, предвиђене 
Статутом Невладиног удружења, могу бити финансирани у оквиру конкурса за расподелу 
средстава за финансирање, односно суфинансирање пројеката удружења за 2017. годину. 

 
3. УСАГЛАШЕНОСТ СА СТРАТЕГИЈОМ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО 2010-2020 
 
Пројекат којим Удружење аплицира, треба да је у сагласности са Стратегијом 
одрживог развоја Градске општине Барајево 2010-2020. 
 
4.  ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОГРАМУ  
 Набројати све особе које ће бити ангажоване у реализацији пројекта, уколико су 
пројектом предвиђена таква лица. 
 
5.  КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПРОЈЕКТА  
 Приказати чиме организација располаже, буџет за претходне три године (уколико је 
било неких средстава), број запослених (уколико их има), опрема и просторни капацитети 
(уколико их има). 
 
6. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Уколико су у пројекат укључена партнерска удружења, навести њихове податке, 
ресурсе и искуства релевантна за реализацију пројекта. 

Објасните на који начин ће пројектно партнерство бити координисано (нпр. кроз 
посебна координациона тела, на редовним састанцима партнера и сл.). Сваки партнер 
мора унети неку додату вредност у пројекат (одређена знања и искуства), или, у 
зависности од пројекта, и уколико је потребно, мора имати иста искуства и квалификације 
као Ви.  

3  
 



 
 
 
7. БУЏЕТ  

Представите укупне трошкове пројекта, као и износ који се тражи од ГО Барајево.  
Сви трошкови за које Уговарач процени да су недозвољени биће одбијени. То би могло да утиче на 
коначну суму и проузрокује тешкоће за апликанта. Из тог разлога, важно је да још једном проверите 
који су то трошкови које можете укључити у буџет током припреме предлога пројекта. Апликантима и 
партнерима на пројекту није дозвољено да остварују профит користећи средства из одобреног 
гранта. Сви трошкови који су назначени у буџету морају бити реални, оправдани, лаки за 
идентификовање и потврђивање. 
 
Недозвољени трошкови: 
- Дугови 
- Камате 
- Провизија услуге књиговодствене агенције 
- Одржавање рачуна 
- Трошкови платног промета 
- Губици по основу курсних разлика.  
 
8. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА  

Ваш предлог пројекта мора бити  потписан од стране носиоца предлога 
пројекта.   

Потписана изјава представља преузимање обавезе од стране организације за 
реализацију пројекта, његову имплементацију, као и наменско трошење средстава 
одобрених од стране ГО Барајево. 
 
9. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА 

Пројекат мора бити реализован у оквиру календарске 2017. године и може трајати 
завршно са 30. новембром 2017. године. 
 Одређивање временског оквира активности подразумева процену трајања 
задатака, уношење тих процена у распоред активности, одређивање највероватнијег 
почетка и завршетка задатака. Да би те процене биле реалне, потребно је да консултујете 
људе који поседују неопходно техничко знање или искуство. Веома често се деси да се 
време, потребно за спровођење активности погрешно процени због разлога попут 
изостављања важних активности или задатака, недовољне међусобне зависности између 
активности, лошег распореда коришћења ресурса (нпр.истовремено ангажовање исте 
особе или опреме на два или више задатака). 

 
  
НАПОМЕНЕ: 

- Удружење може конкурисати са највише једним пројектом; 
- Копија решења из АПР-а не треба да буде оверена; 
- Копија Статута удружења где су приказани циљеви удружења треба бити оверена 

само печатом удружења и потписом заступника; 
- Закаснели предлози пројекатa се аутоматски одбијају, без обзира на квалитет 

пројекта. 
- Молимо Вас да се стриктно придржавате свих правила, наведеним у смерницама. 

Непридржавање не мора да значи да ће Ваш предлог аутоматски бити одбијен, али 
може довести до компликација при административној провери и корацима који би 
уследили у процесу евалуације. При испуњавању апликационог формулара, 
стриктно се држите правила која су објашњена у Смерницама за писање предлога 
пројекта. Попуните све одељке, без додавања нових  и измене редоследа. 
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