
Апликациони формулар 
 

Апликациони формулар за учешће у позиву у форми изазова  

Пријава се попуњава на српском језику а сажети приказ предлога пројекта мора бити описан 

на оба језика, српском и енглеском. Важно је да прецизно и јасно одговорите на сва питања. 

Приликом попуњавања обрасца пријаве, водите рачуна да је простор за одговор на нека 

питања ограничен, и да је то јасно назначено. 

Пријаве се подносе преко Интернет портала који је доступан на следећој Интернет страници: 

https://inovacije.klimatskepromene.rs/cirkularna-ekonomija/ 

Молимо да уз пријаву приложите и следећа документа: 

• Копија Извода из регистра привредних субјеката/предузетника/удружења, 

• Доказ о претходном искуству у релевантним секторима (списак реализованих пројеката, 

уколико је применљиво), и појединачни CV, како за носиоца пројекта тако и за чланове тима 

(остале учеснике-подносиоце пријаве) са јасно назначеним улогама у развоју и 

имплементацији пројекта (укључујући ауторство/ко-ауторство) 

• Нацрт споразума о партнерству (уколико је применљиво), 

• Изјава о прихватању обавезе суфинансирања. 

Важно: 
• Водите рачуна да коначну и комплетну верзију пријаве поднесете пре истека 

утврђеног рока.  
• Образац пријаве садржи специфична поља и важно је да их сва попуните. Ако било 

које поље остане непопуњено, пријава ће бити одбачена. 
• Приликом попуњавања обрасца, узмите у обзир релевантне критеријуме за 

оцењивање! 

 

Детаљи пријаве 

Назив пројекта Унесите пун назив пројекта 

Главна област/сектор у складу са 
циљевима Јавног позива  

 

Трајање пројекта (у месецима) 

Главни носилац пријаве 

Назив главног подносиоца пријаве Навести пун регистрован назив главног подносиоца 
пријаве  

Контакт подаци главног подносиоца 
пријаве 

Навести пуно име, адресу, поштански број, е-маил 
адресу и број телефона особе за контакт 

Остали подносиоци пријаве (уколико је применљиво) 

Назив подносиоца пријаве Навести пун назив, тип организације/институције 

Особа за контакт Навести пуно име, адресу, поштански број, е-маил 
адресу и број телефона особе за контакт 

Кратак опис пројектне идеје 

Молимо вас да дате кратак опис 
предлога пројекта, укључујући оквир 
и циљ/еве пројекта 
Сажети приказ може имати највише 
300 речи (до 300 речи на српском и 
до 300 речи на енглеском језику) 

У оквиру кратког описа предлога пројекта потребно је 
дати довољно информација из којих се може видети 
јасно схватање изазова и општег циља јавног позива. 
Потребно је и јасно објаснити на који начин ће 
пројекат постићи свој/е циљ/еве.  
 

Опис пројекта 

https://inovacije.klimatskepromene.rs/cirkularna-ekonomija/


Детаљан опис пројекта 
Ограничење је до 2000 речи  

Који специфични изазов у вези с климатским 
променама и циркуларном економијом пројекат жели 
да реши? (Ако је могуће, покушајте да 
квантификујете утицај у погледу смањења емисија 
ГХГ.) Како се ваш пројекат бави овим изазовима у 
квантитативном смислу ? 
Опишите приступ (технички, технолошки, пословни 
модел, итд.) и методологију које ваш пројекат има 
намеру да примени у решавању главног изазова.  
Опишите како ћете применити принципе циркуларне 
економије у Вашем предлогу. 
Које је очекивано смањење емисије гасова са ефектом 
стаклене баште до којег ће доћи применом вашег 
предлога пројекта (потенцијал смањења емисија 
гасова са ефектом стаклене баште)? Такође објасните 
примењену методологију. 

Шта је иновативно у вашем пројекту? 
Ограничење је до 1000 речи  

Потребно је да подносиоци пријаве размотре нека од 
ових питања: Који су то иновативни елементи 
предложене идеје? Да ли пројекат представља 
имплементацију неке постојеће идеје у новом 
оперативном окружењу, итд.? Зашто ће ваша 
иновација бити успешнија у решавању одређеног 
проблема у односу на неки други, стандарднији 
приступ? 

Који су ризици за успех пројекта и 
каква је стратегија носилаца 
пројекта у погледу управљања 
ризицима? 

Идентификујте главне ризике и неизвесности у 
погледу успешног извршења пројекта и како ће 
пројекат ублажио ове ризике. 

Право интелектуалне својине  Прецизно наведете право интелектуалне својине или 
опишите модел у коме ће се ова права решавати. 
Такође потврдите одсуство правних спорова који 
постоје или могу да произилазе из права 
интелектуалне својине.  

Да ли пријављени учесници у 
пројекту имају вештине и искуство  
да имплементирају предложени 
пројекат? 

Опишите претходно искуство и улогу чланова свог 
тима. 
Опишите претходно спроведене пројекте/активности 
у областима које су релевантне за овај јавни позив 
. 

Пројектне активности (укључујући 
динамику спровођења активности) 

Наведите активности које су неопходне да би се 
спровео предложени пројекат, објасните како се исте 
уклапају у ваше постојеће активности и пословање. 
Објасните на који начин ће бити укључена локална 
заједница. 

Очекивани утицај и резултати   Опишите најважније утицаје и резултате пројекта. 
 
Објасните начин на који ће пројекат имати ефекат на 
смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште 
(ГХГ). Какав је потенцијал предложеног пројекта у 
погледу смањења ГХГ и који су просечни трошкови 
смањења емисије ГХГ према предложеном пројекту? 



 
На који начин ће пројектне активности утицати на 
стварање карбонски неутралне заједнице?  
 
На који начин ће подносилац/подносиоци пројекта 
обезбедити одрживост резултата пројекта и утицај 
који је учињен.  
 
На који начин ће пројекат утицати на рањиве групе 
(млади, жене, маргинализоване групе)? 

Родни приступ Објасните приступ за укључивање родне перспективе, 
уз уважавање комплементарних улога жена и 
мушкараца, у циљу постизања родне равноправности. 

Очекивани буџет пројекта Назначите очекиване пројектне трошкове (у складу са  
планираним активностима и коначним циљем). 
Укупан буџет пројекта и структура трошкова морају да 
буду реални и у складу са предложеним 
активностима. 
 
Јасно прикажите допринос пројектних партнера. 
На који начин ће бити осигурана средства за 
реализацију пројекта (наведите изворе, структуру и 
сву документацију којом се ово доказује)? 

 

Додатна документа  


