
Република Србија
Градска општина Обреновац

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, НЕПРОФИТНИХ И 
НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ( У ДАЉЕМ ТЕКСТУ ОРГАНИЗАЦИЈА ) СРЕДСТВИМА БУЏЕТА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
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Образац 
за предлог пројекта

Назив пројекта

Назив подносиоца пријаве 
(организације)

Адреса организације ( место, 
улица и број )

Укупан износ средстава која се 
траже од Градске општине 
Обреновац 

Потпис и печат  (обавезно)

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ И КАПАЦИТЕТИ ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

1.1.Организација која подноси пројекат 
(потенцијални корисник средстава и носилац пројекта):

Пуно име организације (како је 
наведено у документу о регистрацији):

Скраћени назив (где је то примењиво): 

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији):

ПИБ:

Матични број:

Званична адреса (седиште):

Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији):

Број телефона подносиоца пријаве:

Број факса: 

Е-пошта:

Интернет адреса:

Бнка и број рачуна организације:
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1.2. Опис организације
Укратко опишите историјат, мисију и циљеве ваше организације, број чланова као и најзначајнија 
достигнућа.

1.3. Искуство у реализацији пројеката
Наведите:

- пројекте које је ваша организација до сада реализовала као носилац, а који се баве 
проблематиком циљева конкурса и 

- пројекте са којима сте конкурисали код Градске општине Обреновац и  добили средства, у 
претходној години

Представите сваки појединачни пројекат на табели: 

Назив пројекта

Најзначајнији резултати пројекта

Број грађана директно укључених у пројекат

Партнери на пројекту (уколико их је било)

Укупан буџет пројекта

Донатори (назив и износ донације, одговорне особе 
које су пратиле ваш пројекат испред донатора)

( табела се умножава за сваки пројекат појединачно )

1.4. Ресурси:
(Молимо Вас да детаљно прикажете различите ресурсе којима располаже ваша организација, а посебну 
пажњу обратите на следеће.)

Годишњи буџет за 
претходну годину

Укупан 
буџет

Главни финансијери-донатори ( у претходној 
години)

Опрема и просторни 
капацитети

Остали релевантни 
ресурси (на пример: 
волонтери, сарадња са 
партнерским 
организацијама у 
локалу, земљи и 
иностранству – са ким и 
на који начин, чланство 
у    мрежама).
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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ПРОЈЕКТА

2.1.Назив предлога пројекта:
(назив предлога пројекта треба да асоцира на сам пројекат и може да буде из два дела, краћи 
медијски популаран назив, нпр. ЛАКМУС и дужи потпун назив пројекта  Локална акција превенције и 
заштите здравља младих у Стублинама)

2.2. Место - локација на којој се одвијају пројектне активности: 
(један пројекат може да се одвија на више локација на територији Градске општине Обреновац. 
Наведите називе насељених места у којима ће се одвијати пројектне активности).

2.3. Кратак опис пројекта (У максимално 10 редова опишите чиме се пројекат бави, ЈАСНО 
дефинишите задатак пројекта: проблем, питање или потребу; зашто је то важно за циљну групу; и 
како ће ваш пројекат да реши, одговори или задовољи својим резултатом задатак на који се односи).

2.4. Општи - главни и специфични циљ(еви) пројекта (Образложите ЈАСНО у максимално 10 
редова коју пожељну друштвену промену подржава остварење  пројекта, какви резултати се очекују, 
какав ће утицај пројекат имати на социјалну средину у којој се спроводи односно на који начин ће 
пројекат користити локалној заједници – резултати треба да буду мерљиви).

2.5. Циљна група и структура крајњих корисника (Може се навести и више од једне циљне групе. 
Наведите називе свих главних циљних група којима се пројекат бави. Унесите називе група корисника 
пројекта и њихов број, као и на који начун ће се укључити у реализацију пројекта). Молимо Вас да 
разликујете индиректне и директне групе корисника. Директне групе корисника су оне које су директно 
обухваћене и активно учествују у активностима у склопу вашег пројекта. Директне групе корисника 
морају да буду мерљиве и материјално евидентиране.

4



2.6. Опис предмета пројекта – проблема који се жели решити: Представите ЈАСНО предмет 
пројекта, проблем, питање или потребу са којима се циљна група суочава, односно потребе, питања 
или проблеме циљне групе које произилазе из предмета вашег пројекта, наведите квалитативне и 
квантитативне показатеље садашњег стања у коме се циљна група и њено окружење налазе (Своје 
наводе поткрепите сопственим искуством или искуством ваше организације, статистичким подацима, 
резултатима истраживања, наводима из релевантне литературе и сл). Препоручљиво је да укључите 
кориснике вашег пројекта да бисте боље истражили и описали проблем.

2.7. Опис пројектних активности: 
Излистајте активности  у 1-3 пасуса и опишите ЈАСНО сваку од њих. Планиране пројектне активности 
представљају све оне конкретне акције, мере и/или услове које је неопходно извршити или 
обезбедити како би се постигли очекивани резултати-циљеви пројекта. Имајући у виду горе наведено, 
активности су битни чиниоци за дефинисање пројекта, оне представљају основу за дефинисање 
буџета.
Основне пројектне активности треба да: 

 буду груписане према одговарајућим резултатима-циљевима;

 одговарају датом пројекту (реално сагледати могућности реализације активности);

 директно доприносе очекиваним резултатима и буду исказане као процес, не као промењено 
стање.
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2.8. Трајање пројекта -тачно време реализације пројекта и план рада: 

Датум почетка реализације пројекта Датум завршетка реализације пројекта

 Активн
ости 

(у 1, 2. 
итд. 

унесите 
активно
сти, а у 
1.1, 1.2 

итд. 
називе 
поједин
ачних 

активно
сти)

Месеци

Организација која 
реализује активност 

(носилац пројекта или 
партнер – наведите име 

организације, не 
појединца)

I II III IV V VI
VI
I

VI
II

IX X XI XII

1

1.1

1.2

1.3 
итд.

2. итд.

2.1 
итд.

      
(Проширити табелу према потреби)

2.9. Ризици, предуслови и одрживост (У максимално десет редова наведите могућности или начине за 
наставак одређених активности из оквира пројекта после престанка подршке од стране Градске општине 
Обреновац. Такође, наведите могуће ризике за спровођење активности и уколико природа пројекта то 
захтева, наведите предуслове без којих је немогуће почети са било којом пројектном активношћу.  нпр. 
сагласност друге ораганизације за коришћење простора за рад, уговор о изнајмљивању опреме и сл. 
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3. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ

Набројите све особе које ће учествовати у пројекту и детаљно објасните улогу сваке од њих. 

НАПОМЕНЕ: уколико ангажујете особље партнера на пројекту, оно се исплаћује такође са рачуна 
носиоца пројекта као и сви други трошкови учешћа и активности партнера на пројекту, без преношења 
средстава на рачун партнерске организације. Једна особа може обављати више различитих функција 
у пројектном тиму, нпр. менаџер пројекта и тренер на пројекту, али не може бити плаћена из буџета 
пројекта по оба основа, већ само по једном основу. ЈАСНО образложење функције у пројектном тиму и 
у оквиру пројектних активности, уз приложену биографију и проверљиве референце служи донатору ради 
процене оправданости нивоа средстава који се захтева. Једна особа може максимално бити укључена у 
реализацију пројектних активности у оквиру два пројекта одобрена од ГО Обреновац, али не у 
идентичној форми ангажовања, односно са пуним радним временом:на оба пројекта.

Име и презиме Функција у пројектном тиму
Квалификације, искуство и 

референце

4. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

4.1. Структура партнерства
Представите сваког појединачног партнера пројекта по облику партнерства и кроз улогу у пројекту. 
Обавезно кроз структуру партнерства дефинисати одговорности партнера за поједине активности у 
оквиру пројекта.

Назив организације Улога у пројекту
Облик партнерства 
( формални или неформални )

1. 1.

2. 2.

3. итд. 3 итд.

7



4.2. Основни подаци о формалним партнерима: додати посебну табелу за сваку организацију - 
формалног партнера.

Пуно име организације (како је 
наведено у документу о 
регистрацији):
Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији):

Службена адреса:

Телефон/фах:

Е-маил адреса:

Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији):
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5. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Ја, доле потписани, одговоран за пројекат у име организације подносиоца пријаве потврђујем:

(а) да су информације изнете у предлогу тачне; 

(б)  да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају  све услове из конкурсне документације  да 
учествују у реализацији овог пројекта; 

(в) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и професионалне 
компетенције и наведене квалификације.
 
(г)  да нису добијена средства из других дотација за целокупну вредност пројекта или за део недотајућих 
средстава за који се конкурише( односно да јесу, о чему се у прилогу доставља доказ о суфинансирању 
од партнерске или донаторске организације )

(д) да ће средства добијена средства из буџета Градске општине Обреновац бити употребљена 
наменски, за реализацију прихваћеног пројекта

Име и презиме:

Функција у 
организацији:

Потпис и печат:
(ОБАВЕЗНО)

Датум и место:
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6. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА

 (Додајте табелу за изјаву сваког партнера)

Ја, доле потписани, у име                                      (навести назив организације), партнерске организације, 
удружења грађана на пројекту: _____________________________
 ____________________________________________________________, потврђујем да сам:

(а)  прочитао  целокупан  предлог  пројекта и  услове  из  Упуства  за  подносиоце  предлога  пројеката по 
конкурсу

(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта;

(в) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске организације у 
име које потписујем ову изјаву;

Име и презиме: 

Организација:

Функција у 
организацији:

Потпис и печат:
(ОБАВЕЗНО)

Датум и место:
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Образац 
за буџет пројекта

( спецификација трошкова, врста, количина, потребна средства )

ВРСТА И КОЛИЧИНА ТРОШКОВА Тражена средства

A.  Људски ресурси 
управљање и администрација или особље ангажовано на 
реализацији пројектних активности (особе ангажоване у раду са 
корисницима, стручни сарадници на пројекту ангажовани за 
специфичне послове)

1.

2.

3.

4.

5,

ТОТАЛ са порезом

Б. Трошкови пројектних активности
трошкови организације пројектних активности; трошкови јавних 
догађаја (трошкови израде штампаних и електронских материјала, 
трошкови оглашавања, емитовања и сл.) ; остали трошкови 
(израда студија, публикација, трошкови истраживања, трошкови 
евалуације пројеката и сл.) 

1.

2.

3. 

4.

5,

ТОТАЛ  са порезом

В. Текући трошкови пројекта
трошкови набавке потрошног материјала, оперативни трошкови 
канцеларије и сл. ( без режијских трошкова )

1.

2.

3.

4.

5.

ТОТАЛ са порезом

 УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА: (A+Б+В)=  

* У наведене новчане износе морају бити урачунати трошкови ПДВ-а

Остале информације о финансирању:
• Да ли сте се пријављивали за друге донације са овим пројектом?

• Да ли Вам је одобрена друга донација за овај пројекат и у којој мери ( финансијске или друге 
природе )?
( уколико јесте приложите доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације)

• Да ли имате сопствене ресурсе( људске, просторне,  техничке, финансијске ) за реализацију 
пројекта, наведите их? 
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 ПОДСЕТНИК (ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ)

Пре него што пошаљете своју пријаву, молимо Вас да проверите да ли је пријава комплетна и посебно да 
ли је:

• Пријава комплетна (да ли садржи попуњен образац за предлог пројекта  - тачке 1, 2, 3 и 4  и 
образац за буџет пројекта, као и доле наведену обавезну пратећу документацију) и усаглашена са 
захтевима у Упуству за подносиоце предлога пројекта;

• Изјава подносиоца пријаве (тачка 5 овог документа) потписана и печатирана;
• Изјава партнера пројекта (за све партнере, тачка 6 овог документа) потписана и печатирана;

Основна документација  

(доставља се један потписан и печатиран оригинал и један на ЦД-у)

• Образац за предлог пројекта;

• Образац за буџета пројекта. 

Обавезна пратећа документација

• Копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за 
предходну  годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР 
или копија потврде о пријему од поште);  

• Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако 
реализује

• Копију завршног извештаја о реализацији пројекта финасираног средствима буџета Градске 
општине Обреновац у претходној години

• Копија Статута подносиоца пријаве;

• Копија Статута сваке партнерске организације;

• Копија Решења о упису ораганизација у регистар ( за подносиоца пријаве и партнере, уколико је 
партнер из јавног сектора, копија службеног листа или гласника);

• Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне 
активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама.
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