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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И ОДАБИР ПРОЈЕКТА 

МЕРА ЈАЧАЊА РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ  

 

 

Одељак Пројекти АРРА 

Максимално 

бодова 

1. Финансијски и оперативни капацитет 35 

1.1. Да ли је пројекат рађен у партнерству са једном или више 

јединица локалне самоуправе/другим партнерима? 

Напомена:  

Са јединицом локалне самоуправе– 5 поена 

Са другим партнерима – 3 поена 

Нема партнера – 0 поена 

5 

1.2. Да ли подносилац и партнери, уколико их има, имају 

довољно искуства у управљању пројектима?  

5 

1.3. Да ли подносилац и партнери, уколико их има, поседују 

неопходну техничку стручност (познавање проблема који 

треба да буду решени)? Да ли подносилац и партнери, уколико 

подносилац има партнере, имају задовољавајуће управљачке 

капацитете? (укључујући особље, опрему и способност да 

управљају пројектним буџетом)? 

10 

1.4. Да ли подносилац има стабилне и довољне изворе 

финансирања? 

15 

Коментари 

 

 

2. Усклађеност 25 

2.1. Колико је предлог пројекта усклађен у односу на циљеве 

јавног позива и Уредбе? 

Колико је предлог пројекта релевантан у односу на одређене 

потребе и ограничења циљне општине/општина и/или 

агенције? 

 

2x5 

2.2. Усклађеност пројекта са стратешким документима? 

Да-5 поена 

Делимично (доприноси остварењу) -3 поена 

Не-0 поена 

5 

2.3. Колико су укључене стране јасно дефинисане и стратешки 

изабране (крајњи корисници, циљне групе)? Да ли су њихове 

потребе јасно дефинисане и да ли је јасно да се предлог на њих 

односи? 

5 

2.4. Значај пројекта 

Локални - 1 

Регионални - 2 

Међу-регионални- 3 

Национални- 4 

Међународни- 5 

5 

Коментари 

 

3. Одрживост 40 



 

 

2 
 

3.1.  Да ли ће предлог пројекта имати опипљив утицај на 

циљне групе? 

10 

3.2.  Да ли ће предлог пројекта имати ефекат умножавања 

(мултипликативни ефекат)? (укључујући могућност његове 

примене у другим срединама и продужење исхода акције и 

ширење информација). 

10 

4.3. Да ли су очекивани резултати предложеног пројекта 

одрживи: 

− финансијски (на који ће начин активности бити 

финансиране након што се финансирање заврши?) 

− институционално (да ли ће се успоставити структуре које ће 

наставити активности на крају пројекта? Да ли ће постојати 

локално „власништво“ над резултатима пројекта?) 

− на нивоу доношења одлука (уколико је примењиво) (какав 

ће бити структурни утицај пројекта — тј. да ли ће водити 

побољшању законодавства, кодекса понашања, метода итд)? 

− еколошки (уколико је примењиво) (да ли ће пројекат имати 

негативан/позитиван утицај на животну средину?) 

20 

Коментари 

 

Максималан број бодова 100 

 

 

Предлог за суфинансирање 

 тражени износ Предлог у % Предлог у 

дин валута износ 

Пројекат     

 РСД    

Укупно РСД    

 


