
 
К Р И Т Е Р И Ј У М И   И   М Е Р И Л А  

ЗА РАНГИРАЊЕ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА 
 

Критеријум 
Максималан 
број бодова 

Постојање потребе локалне заједнице за програмом којим се остварује јавни 
интерес у датој области 

10 

 Да ли  су потребе локалне заједнице за програмом којим се остварује јавни интерес у датој 
области јасно утврђене 

 Да ли су потребе локалне заједнице за остваривањем јавног интереса у датој области у вези са 
планираном употребом средстава и активностима 

Циљеви програма 25 

 Да ли су јасно формулисани циљеви  
 Да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом  
 Да ли су циљеви достижни у предвиђеном времену  
 Да ли програм доприноси унапређивању стања у области у којој се спроводи (обим 

задовољавања јавног интереса локалне заједнице) 

Циљне групе 15 

 Да ли су јасно формулисане циљне групе 
 Колике су могућности програма да обухвати шири круг корисника и подстакне њихово 

активно учешће у реализацији предвиђених активности 
 Да ли програм укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором 

Активности - Очекивани резултати и утицаји програма 15 

 Да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном 
времену; 

 Да ли су резултати програма мерљиви 
 Да ли програм доприноси унапређивању положаја циљне групе 
 Да ли ће програм рада имати утицаја ван круга циљне групе (директни и индиректни 

корисници) 

Буџет и финансијска исплативост програма 20 

 Да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су 
трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући) 

 Да ли се програм финансира из других извора 

Одрживост – иновативност програма 10 

 Да ли постоји могућност развијања програма  
 Да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета општине, и на који начин 
 Да ли програм има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се 

бави 
 Да ли програм има медијски публицитет (друштвене мреже, web сајтови, штампани медији, 

радио, тв) 

Претходна искуства подносиоца пријаве 5 

 Законито раније коришћена средства буџета Општине (испуњене уговорне обавезе) 
 Одрживост ранијих програма (из претходних година) 

Максималан број бодова: 100 
 
 
 
 
 
 
 



 
Напомене:  
 Сваки члан Комисије за вредновање и праћење реализације програма удружења врши 

појединачно вредновање благовремено поднетих и административно исправних пријава 
програма по утврђеним критеријумима и мерилима. 
Број бодова које добија пријава је збир средњих вредности за сваки критеријум (збир 
бодова се дели са бројем чланова Комисије). 
Уколико две или више пријава имају исти број бодова предност на листи ће имати пријава 
која има већи број бодова по основу критеријума Циљеви програма 
У случају истог броја бодова по основу критеријума Циљеви програма предност на 
листи ће имати пријава која има већи број бодова по основу критеријума Циљне групе 
У случају истог броја бодова по основу критеријума Циљне групе предност на листи ће 
имати пријава која има већи број бодова по основу критеријума Буџет и финансијска 
исплативост програма. 

 


