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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ АКТИВНОСТИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2013. ГОДИНИ  

  

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ  

  

   Назив организације  

Подносилац пријаве     

Партнер 1     

Партнер 2     

   
   

ДАТУМ ПРИЈАВЕ: __________________________  

   

I. ПРОЈЕКАТ  

1. Опис  

1.1 Назив  

___________________________________________________________________________________ 

Наведите наслов пројекта за који подносите пријаву за финансирање  

1.2 Локација(е)  

___________________________________________________________________________________ 

  



Земља, регион(и), град(ови)  

Молимо вас да овде наведете локацију на којој ће се пројекат спроводити и на којој се налазе 
циљне групе.  

1.3 Тражени износ од Министарства финансија и привреде  

___________________________________________________________________________________ 

Укупни оправдани трошкови 
пројекта  

Тражени износ од Министарства финансија 
и привреде  

% укупних трошкова 
пројекта  

< РСД>  < РСД >  %  

1.4 Сажетак  

___________________________________________________________________________________ 

Основне информације о (а) циљу пројекта, (б) циљној групи и (ц) главним активностима. Где је то 
применљиво, јасно назначите сектор, тему или географско подручје на које се предложени 
пројекат односи.  

Поље деловања пројекта и активности у том делу морају бити у складу са онима које су 
описане у Логичком оквиру (који је дат у Прилогу 6).  

1.5 Циљеви пројекта  

___________________________________________________________________________________ 

Опишите и посебни циљеви пројекта.  

Циљеви морају да буду у складу са онима наведеним у Логичком оквиру.  

1. 6 Оправданост пројекта  

___________________________________________________________________________________ 

За све пододељке молимо вас да погледате правилну дефиницију "Релевантности"' у Скали за 
оцењивање (Одељак 2. Релевантност)  

Обезбедите следеће информације:  

(а) релевантност пројекта у односу на циљеве Програма  

Како ће пројекат допринети достизању циљева/подциљева програма?  

Молимо вас да овде експлицитно наведете којим циљевима/ подциљева из Позива за 
подношење предлога пројеката ваш пројекат доприноси.  

(б) идентификацију уочених потреба.  

Које су релевантне потребе за подршком у циљном подручју у коме се пројекат реализује и 
како су оне идентификоване.  

(в) листу циљних група и процену броја директних и индиректних учесника  



Идентификујте циљне групе, директне и индиректне учеснике.  

Молимо Вас да овде експлицитно наведете број људи који ће имати директне користи од 
пружених услуга од стране пројекта током његове имплементације (на пример, број људи који 
је запослен, обучен, саветован, итд.)  

(г) разлоге за селекцију циљних група/учесника и активности  

Објасните разлоге због којих сте одабрали горе поменуте циљне групе/учеснике на чије ће се 
потребе пројекат односити. Покажите колико су циљне групе/учесници важни за подручје где 
се пројекат реализује и како ће предложене активности значајније допринети побољшању 
критичне ситуације са незапосленошћу у том подручју.  

(д) релевантност пројекта у односу на циљне групе/учеснике  

Како ће пројектне активности задовољити идентификоване потребе одабраних циљних 
група/учесника?  

1.7 Детаљан опис активности  

___________________________________________________________________________________ 

Укључите наслов и детаљан опис сваке активности коју ћете предузети у циљу постизања 
резултата и назначите улогу сваког партнера у активностима где је то применљиво. Веома је 
важно у том смислу не помешати опис активности са планом активности (види 1.9.).  

Молимо вас да детаљно опишете активности и средства представљена у Логичком оквиру и 
одељку 1.4. Активности се морају развити искључиво током трајања пројекта, морају бити у 
складу са циљевима пројекта, јасно дефинисана и детаљно описана, кохерентна и међусобно 
повезана и да воде ка достизању резултата пројекта. Активности морају бити реалне и 
достижне са расположивим ресурсима пројекта.  

1.8 Методологија  

___________________________________________________________________________________ 

За све под-одељке, погледајте у Скали за оцењивање, Одељак 3. "Методологија".  

Детаљан опис:  

(а) метода имплементације  

Како намеравате да активности спроведете у праксу?  

Опишите овде технике и процедуре које намеравате да користите за спровођење 
активности. Будите што је могуће више одређени и конкретни.  

(б) разлоге за предложену методологију  

Молимо вас да овде објасните зашто су одабрани методи одговарајући за активности 
предложене пројектом.  

(в) како се пројекат надовезује на претходни (где је то применљиво)  

Молимо вас опишите како се пројекат наставља на претходни (ако је то случај).  



(г) степен укључења и активности осталих организација (партнера) у пројекту  

Овде објасните улогу, степен укључења и користи сваког партнера у спровођењу пројекта.  

Објасните како ће циљне групе/учесници бити укључени у пројектне активности (на пример, 
коришћење активних метода учења, или друго).  

(д) разлоге за улогу сваког партнера  

Покажите на који начин је сваки од партнера потребан пројекту (коју додатну вредност могу 
унети у пројекат) и како су улоге партнера међусобно повезане у имплементацији, 
мониторингу и обезбеђењу квалитета пројекта.  

(ђ) тим предложен за имплементацију пројекта (по функцији: овде нема потребе наводити 
појединачна имена)  

Овде треба да наведете функције и главне задатке сваког члана пројектног тима. Ове 
функције морају да се појаве у биографијама (у формату датом у Прилогу 5) које треба да 
приложите уз Формулар за пријаву.  

1.9 Трајање и акциони план 

___________________________________________________________________________________ 

 Пројекат ће трајати _____ месеци.  

Наведите колико је месеци потребно за имплементацију пројекта (не више од 5).  

Напомена: Индикативни акциони план не сме садржавати стварне датуме, већ једноставно треба 
да садржи приказ "месец 1", "месец 2", итд. јер датум почетка пројекта зависи од датума 
потписивања уговора.  

Подносиоцима пријава се препоручује да оставе одређену слободу у плану рада њиховог 
акционог плана из предострожности. Акциони план не треба да садржи детаљан опис активности, 
већ само њихов назив. Проверите да ли ти називи одговарају називима који су назначени у 
Одељку 1.7. Сваки месец у коме нема активности мора да буде укључен у акциони план и трајање 
пројекта.  

Акциони план треба да буде довољно детаљан да садржи преглед сваке активности  

За припрему акционог плана треба користити следећи формат:  

Активност  Месец 1  2  3  4  5  Имплементатор  

Пример  пример              Пример  

активност 1 
(назив)  

               партнер 1  

активност 2 
(назив)  

               партнер 1  

активност 1 
(назив)  

               партнер 2  

итд.                    

                     



Све активности морају бити спроведене током трајања пројекта/уговора. Трајање пројекта и 
његових фаза мора да буде реално.  

Акциони план мора да буде реалан, потпун, јасан и кохерентан са информацијама наведеним у 
Одељку 1.7. и његове активности треба да следе логички редослед.  

2. Очекивани резултати  

Препоручујемо да погледате и Одељак 4. "Одрживост" у Скали за оцењивање.  

2.1 Очекивани утицај на циљне групе  

________________________________________________________________________________ 

Назначите како ће пројекат побољшати:  

(а) ситуацију циљних група  

Молимо вас да јасно представите побољшање ситуације циљних група која је релевантна за 
потребе идентификације у претходном одељку. Покажите како ће ситуација циљних група 
бити побољшана на дужи рок, како ће њихове дугорочне потребе бити задовољене 
активностима овог пројекта.  

Наведите квантитативне вредности што је више могуће где је то применљиво.  

(б) техничке и управљачке капацитете циљних група или партнера (где је то применљиво)  

Покажите како ће овај пројекат побољшати техничке и управљачке капацитете циљне 
група/учесника или партнера, ако је то случај.  

2.2 Публикације и остали резултати  

_______________________________________________________________________________ 

Будите прецизни и квантитативно изразите резултате колико год је то могуће.  

Представите резултате пројекта, публикације и друге елементе публицитета. 

Информације у овом одељку морају да буду у складу са индикаторима који се представљени у 
Логичком оквиру.  

2.3 Вишеструки ефекти  

_________________________________________________________________________________ 

Опишите могућности за понављање и проширење резултата пројекта.  

Јасно наведите који елементи пројекта могу да буду поновљени или проширени и како након 
завршетка пројекта.  

Покажите како је потенцијал за понављање оправдан у складу са потребама у одабраном 
подручју за пројекат.  

  



3. Буџет пројекта  

Попуните Радни лист 1. у Прилогу 2 за целокупно трајање пројекта.  

У овом одељку дајте потпуне детаље и оправдање трошкова обухваћених Радним листом 1. 
Прилог 2 (Буџет пројекта).  

Када попуњавате Прилог 2, молимо Вас да проверите да ли:  

Је буџет довољно детаљан (да ли су сви елементи буџета детаљно објашњени појединачно и да 
ли је наведен број јединица за сваку компоненту);  

Је буџет тачан (да ли је у сагласности са ограничењима за буџетске ставке, да ли су све ставке 
унесене у међу-збирове);  

Укупна сума одговара Изворима финансирања (Радни лист 2. Прилог 2)  

Буџет садржи само оправдане трошкове;  

Да ли су све активности пројекта праћене одговарајућим трошковима;  

Да ли су цене реалне.  

4. Очекивани извори финансирања  

Попуните Радни лист 2. - Прилог 2 да бисте пружили информације о очекиваним изворима 
финансирања пројекта.  

У овом одељку вашег Формулара за пријаву прикажите изворе суфинансирања, подносиоца 
пријаве који су укључени у Радни лист 2. (Очекивани извори финансирања) у Прилогу 2. (Буџет).  

II. ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ  

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ  

1.  Пун правни назив (пословно име):     

2.  Правна форма     

3.  Матични број     

4.  Порески идентификациони број     

5.  Адреса     

6.  Овлашћено лице     

7.  Број телефона     

8.  Број факса     

9.  Електронска пошта     

10.  Интернет адреса     

 

  



1.2. ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОЈ БАНЦИ  

1.  Број текућег рачуна     

2.  Назив банке     

3.  Адреса банке     

4.  Име(на) потписника     

2. Опис подносиоца пријаве:  

2.1 Када је ваша организација основана и када је почела са радом?  

___________________________________________________________________________________ 

2.2 Које су тренутно главне активности ваше организације?  

___________________________________________________________________________________ 

3. Капацитети за управљање и спровођење пројеката  

3.1. Искуства са сличним пројектима  

___________________________________________________________________________________ 

Молимо вас да опишете пројекте којима је Ваша организација управљала или учествовала у 
последњих две године у областима које покрива овај програм, водећи рачуна да за сваки пројекат 
назначите следеће:  

(а) циљ и локацију пројекта  

(б) резултате пројекта  

(ц) улогу ваше организације (водећи менаџер или партнер) и степен укључења у пројекту  

(д) трошкове пројекта  

(е) донаторе (име, адреса, е-маил, телефон, износ доприноса)  

Ова информација ће бити искоришћена да се оцени да ли имате довољно искуства за менаџерске 
активности у сектору који се може поредити са оним за који сте тражили бесповратна средства.  

3.2 Ресурси  

___________________________________________________________________________________ 

Молимо вас да детаљно прикажете различите ресурсе којима ваша организација располаже, 
обраћајући посебну пажњу на:  

(а) годишњи приход у протекле три године, наводећи, где је то применљиво, за сваку годину 
имена свих који су вам финансијски помагали и удео њиховог доприноса у годишњим приходима  

(б) број запослених који раде пуно и делимично радно време по категоријама (нпр. број менаџера 
пројекта, запослених у рачуноводству, итд), наводећи њихова радна места  

(ц) опрему и канцеларије  



(д) остале релевантне ресурсе (нпр. волонтери, партнерске организације, мреже које такође 
могу допринети имплементацији).  

Ова информација ће користити да се оцени да ли имате довољно ресурса да имплементирате 
пројекат који је сличан оном којим се пријављујете за добијање бесповратних средстава.  

III. ПАРТНЕРИ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТУ  

1. Опис партнера  

Овај одељак треба да буде попуњен за сваку партнерску организацију појединачно.  

Морате имати онолико копија ове табеле колико Вам је потребно да попуните податке за сваког 
партнера.  

      Партнер 1  

1.  Пун правни назив (пословни назив):     

2.  Правна форма     

3.  Матични број     

4.  Порески идентификациони број     

5.  Адреса:     

6.  Овлашћено лице:     

7.  Број телефона:     

8.  Број фаха:     

9.  Електронска пошта:     

10.  Интернет адреса:     

11.  Број запослених:     

12.  Остали релевантни ресурси:     

13.  Слична искуства у односу на улогу у 
реализацији предложеног пројекта:  

   

14.  Претходна сарадња са подносиоцем 
пројекта:  

   

15.  Улога и укљученост партнерске 
организације у припреми предложеног 
пројекта:  

   

16.  Улога и укљученост партнерске 
организације у реализацији предложеног 
пројекта:  

   

Напомена: Подносилац пријаве, односно његов законски заступник, под пуном кривичном, 
материјалном и моралном одговорношћу, изјављује да су подаци наведени у пријави тачни и 
истовремено се обавезује да ће, у случају потребе, пружити на увид сва званична документа која 
потврђују тачност информација приказаних у овом обрасцу.  

Потпис и печат подносиоца  

Листа за проверу  

Пре него што пошаљете своју пријаву, молимо вас да проверите да ли је пријава комплетна и да 
ли садржи следећа документа:  



 Формулар за пријаву (Прилог 1) 
 Буџет пројекта (Две табеле: буџет и 2, извори финансирања) (Прилог 2) 
 Изјава о сагласности са условима програма, потписана од стране подносиоца пријаве и свих 
партнерских организација (Прилог 3) - оригинал 
Уговор о партнерству (Прилог 4) - оригинал 
 Биографије координатора пројекта и осталих експерата одговорних за кључне активности на 
пројекту, са назнаком позиције (улоге) на пројекту - (Прилог 5) 
 Логички оквир (Прилог 6)  

Пратећа документација за Главног партнера:  
Извод из Регистра удружења - оверена фотокопија; 
 Оснивачки акт - фотокопија; 
 Статут удружења - фотокопија; 
 Финансијске извештаје за претходне две године, закључно са 31. децембром 2012, поднете 
надлежним органима - (биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) - оверена фотокопија; 
*Напомињемо да уколико Финансијски извештај за 2012. годину, није оверен од стране Агенције 
за привредне регистре до објављивања Јавног позива, треба га доставити, овереног од стране 
књиговође и законског заступника. 
 Потврда надлежне филијале Пореске управе да су измирене све обавезе по основу пореза и 
доприноса са датумом који није ранији од датума објављивања Јавног позива - оригинал или 
оверена фотокопија; 
 Потврде надлежног органа да у последње две године није изречена правоснажна мера забране 
обављања делатности, са датумом који није ранији од датума објављивања Јавног позива - 
оригинал или оверена фотокопија.  

Пратећа документација за партнерске организације:  
 Доказ о регистрацији - оверена фотокопија; 
 Акт о оснивању - фотокопија; 
 Референтна листа о учешћу у реализацији пројеката (уназад до 5 година).  
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