
ФОРМУЛАР ЗА ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ ( НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ )

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Број уговора:

1.  Подаци 

Назив организације 

Назив пројекта

Вредност пројекта 

Вредност уговора
(у дин.)

Потрошен износ
(у %)

Датум почетка 
пројекта:

Датум завршетка 
пројекта:

2.  Преглед тока пројекта

У ком сте степену постигли назначени     циљ (оцена 1-5)? Образложите (максимално 1 страна А4)  

Молимо вас да наведете називе локалних самоуправа, насељених места и округа у којима су се 
одвијале пројектне активности (уколико је потребно, унесите додатне редове у табелу)

Списак насељених 
места

1.

2.

3.

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Молимо вас да у 
табели опишете 
структуру 
корисника 
пројеката

Полна структура (М/Ж):

Образовна струтура:

Социо – демографске 
катактеристике (село/град):

Страна 1. од 5



ФОРМУЛАР ЗА ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ ( НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ )

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Прикажите 
старосну 
структуру 
директних 
корисника вашег 
пројекта

Узраст Број особа 
Учињено побољшање 
као резултат пројекта

до 15 

15 – 30

преко 30

Молимо вас да 
објасните начин 
селекције 
корисника 
пројеката

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Број индиректних 
корисника 
пројекта

Учињено 
побољшање као 
резултат пројекта

Које кораке сте предузели како би сте укључили што већи број младих у активности на пројекту?

Колико спроведених активности су за кориснике 
пројекта биле потпуно нове (образложите на који начин 
и које су то активности)?

Које се промене могу опазити у заједници као 
последица реализације вашег пројекта?

Уколико су били укључени, колико волонтера је 
учествовало у активностима пројекта?

Које партнерске 
организације су биле 
укључене у спровођење 
овог пројекта 
(формално и 
неформално)? 
(унети још места за 
партнерске 
организације уколико их 
има)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Молимо вас да оцените и кратко опишете сарадњу са локалном заједницом приликом реализације 
пројеката

Оцена 
(1-5)

Опис

Градска општина 
Обреновац 
( Комисије Већа, 
Канцеларија за 
младе и др. )

Удружење грађана

Пословни сектор

Нефермалне 
групе

Јавне институције

Остало (навести 
назив)

Како предвиђате да ће се ваш пројекат развијати у будућности? 
Које сте активности планирали у наредних 12 месеци?

3.  Активности 

Које од ваших активности су функционисале нарочито добро и зашто?
Шта од овога би могло бити симулирано на ефикасан начин у некој другој прилици?
Које активности нису функционисале нарочито добро и зашто?
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4.  Промоција

ПРОМОТИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ

            Број Тираж

Флајери

Лифлети

Брошуре

Постери

Банери

Остали штампани 
материјал (наведите који)

CD/DVD

Интернет презентација 
(молимо вас упишите адресу 
сајта)

Остало (навести...)

Молимо приложите копије маркетиншког материјала 
који сте правили од подношења међуизвештаја.

Како бисте оценили у потпуности промоцију свог пројекта? 
Да ли су медији били заинтересовани за ваше активности? 
Да ли је свеукупно медијско праћење било позитивно? 
Који медији су били најделотворнији?
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5.  Финансије 

Који су најважнији проблеми на које сте наишли кад су у питању финансије? 

Укупан износ средстава потрошен у току реализације пројекта?

Опис трошкова ( назив и износ по буџетској категорији / врсти тошкова )

6. Подршка 
Како бисте оценили подршку пројектног тима? (молимо, напишите коментаре) 
Која је била најкориснија помоћ која вам је била на располагању? 
Каква подршка вам је требала, али није била доступна?

( по потреби проширити табелу)

                                      Одговорно лице организације:  ______________________________
                                      (потпис и печат)
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