
Образац 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

Комисија за вредновање пројеката 

Назив и година објаве јавног 
конкурса:  

 

Назив пројекта:  

Назив / име и презиме подносиоца 
пројекта: 

 

Критеријум 
(укупан број бодова) 

Мјерило 
(распон бодова) 

Број 
бодова 

Образложење додијељених бодова  

1.Очување и развој националног, 

вјерског, језичког и етничког 

идентитета мањинског народа 

или мањинске националне 

заједнице (до 10 бодова)  

 

1.1.Допринос очувању и развоју 

националног, вјерског, језичког и 

етничког идентитета мањинског 

народа или мањинске 

националне заједнице (до 10 

бодова) 

  

УКУПНО БОДОВА ПО 1. 
КРИТЕРИЈУМУ:  

(највише 10 бодова) 
  

2.Компатибилност пројекта са 

стратешким документима Владе 

Црне Горе (до  10 бодова) 

2.1.Повезаност пројекта са 
стратешким документима којима 
се уређује унапређење и 
заштита права припадника 
мањинских народа и других 
мањинских националних 
заједница у Црној Гори (до 5 
бодова)   

  

2.2.Заступљеност принципа 
родне равноправности кроз 
пројекат (до 5 бодова)  

  



УКУПНО БОДОВА ПО 2. 
КРИТЕРИЈУМУ:  

(највише 10 бодова) 
  

3. Допринос међукултуралној 
сарадњи и смањењу етничке 
дистанце (до 10 бодова)  
 

3.1.Укљученост више 
мањинских народа или 
мањинских националних 
заједница у пројектне 
активности (до 5 бодова) 

  

3.2.Допринос интеграцији 
припадника мањинских народа 
или других мањинских 
националних заједница и 
смањењу етничке дистанце (до 
5 бодова)  

  

УКУПНО БОДОВА ПО 3. 
КРИТЕРИЈУМУ:  

(највише 10 бодова) 
  

4. Промоција духа толеранције, 
интеркултуралног дијалога и 
међусобног поштовања и 
разумијевања (до 5 бодова) 
 

4.1.Укљученост у пројекат 
активности којима се 
промовише дух толеранције, 
интеркултурални дијалог, 
међусобно поштовање и 
разумијевање (нпр. Медијске 
кампање, едукације, јавни 
догађаји) (до 5 бодова)  

  

УКУПНО БОДОВА ПО 4. 
КРИТЕРИЈУМУ:  

(највише 5 бодова) 
  



5.Транспарентност и могућност 
контроле реализације пројекта  
(до 49 бодова)  

5.1.Одређеност, достижност, 
мјерљивост и реалност 
циљева пројекта, 
осмишљеност предложених 
активности тако да воде ка 
остваривању циљева (до 10 
бодова)  

  

5.2.Јасно дефинисање циљних 
група и корисника пројекта 
 (до 5 бодова)  

  

5.3.Допринос пројекта 
рјешавању проблема циљних 
група и корисника пројекта 
(до 5 бодова)  

  

5.4.Одређеност плана праћења 
пројекта и процјена његове 
успјешности кроз јасно 
дефинисане индикаторе  
(до 5 бодова)  

  

5.5.Усклађеност предложеног 
износа средстава са 
планираним активностима и 
оправданост траженог износа 
средстава  
(до 5 бодова)  

  

5.6.Јасно одређена одрживост 
пројекта навођењем 
конкретних активности које ће 
се наставити и након 
завршетка пројекта  
(до 5 бодова) 

  



5.7.Степен доступности 
података о раду и 
финансијском пословању 
подносиоца пројекта на 
сопственој или услужној 
интернет страници, 
друштвеним мрежама и 
медијима (до 5 бодова) 

  

5.8.Реалност планираних 
средстава у односу на 
планиране активности, 
приказивањем трошкова у 
односу на динамику трошења 
средстава (до 4 бода)  

  

5.9.Доступност средстава из 
других извора донација  
(до 2 бода)   

  

5.10.Образложење потребе за 
реализацијом пројекта  
(до 3 бода)  

  

УКУПНО БОДОВА ПО 5. 
КРИТЕРИЈУМУ: (највише 49 
бодова) 

  

 

6.Стручни и технички 

капацитети подносиоца 

пројекта 

(до 16 бодова) 

6.1.Повезаност предложеног пројекта 
са претходним искуствима подносиоца 
пројекта (до 5 бодова)  

  

6.2.Број и стручне квалификације лица 
која су у радном односу, односно на 
други начин ангажована на 
реализацији пројекта код подносиоца 
пројекта 
(до 3 бода)  

  



6.3.Износ и успјешност коришћења 
додијељених средстава у претходној 
години које је подносилац пројекта 
користио за реализацију активности 
које су у вези са пројектом који 
предлаже (до 4 бода)  

  

6.4.Релевантност партнера који су 
укључени у пројектну и финансијску 
реализацију пројекта (до 2 бода)  

  

6.5.Допринос подносиоца пројекта 
реализацији пројекта у односу на 
укупну висину тражених средстава 
(нпр. Волонтерски рад, донација 
средстава) – (до 2 бода)  

  

УКУПНО БОДОВА ПО 4. 
КРИТЕРИЈУМУ:  
(највише 16 бодова) 

  

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
 

 

 



 
Коментар додијељених бодова: 
 
 

 

______________________________       ______________________________ 
       Мјесто и датум:                                            Потпис члана Комисије 
 


