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Критеријуми Објашњење критеријума Број бодова

Усаглашеност пројекта 

са стратешким оквиром 

општине Кладово,  

дефинисаним 

циљевима пројекта и

циљним групама и 

корисницима пројекта

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки 

утемељен, односно у складу са важећим 

стратешким опредељењем општине Кладово

Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, 

достижни у предвиђеном времену трајања 

пројекта и да ли недвосмислено 

представљају решење уочених проблема у 

локалној заједници, односно могу да 

задовоље јавни интерес? 

Да ли су циљна група и корисници јасно 

дефинисани? 

У ком обиму ће потребе циљне групе и 

корисника пројекта бити задовољене – обим 

задовољења јавног интереса?

20 

Одрживост пројекта Да ли ће се активности пројекта наставити и 

после финансирања пројекта средствима из 

буџета општине Кладово и на који начин ће се 

спроводити и финансирати активности 

пројекта по престанку финансирања 

средствима из буџета општине Кладово? 

Да ли је пројекат одржив у институционалном 

и развојном смислу – да ли ће пројектне 

активности бити спровођене и по истеку 

времена за спровођење пројекта у оквиру 

којег ће се финансирати/суфинансирати 

средствима из општине Кладово?  

20 

Очекивани резултати и 

ефекти пројекта 

Да ли су резултати и ефекти пројекта 

мерљиви? 

Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити 

далекосежни – у ком року се очекују 

позитивни ефекти на директне и индиректне 

кориснике пројекта? 

20 

Економичност буџета 

пројекта и однос 

трошкова и очекиваних 

резултата и ефеката

Да ли су трошкови усклађени са предложеним 

пројектним активностима? 

Да ли су трошкови пројекта реални? 

Да ли ће очекивани позитивни ефекти 

надмашити потенцијалне негативне ефекте 

спровођења пројекта и његове трошкове? Да 

ли је однос између процењених трошкова и 

очекиваних резултата и ефеката 

задовољавајући? 

20 

Суфинансирање 

пројекта из других 

извора 

Да ли је учесник конкурса обезбедило 

сопствено новчано учешће или други вид 

учешћа и/или суфинансирање пројекта из 

других извора? 

20 

УКУПНО:  100 
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