
1. Мјесна заједница: Уписује се назив Мјесне заједнице 
2. Датум: Датум подношења приједлога пројекта 
3. Број приједлога: Уписује Општинска управа општине Нови Град  
4. Назив пројекта: Уписати назив који што специфичније описује предложени пројекат 

 
Примјер: 
 
НЕПРАВИЛНО:  
 
,,Пут у Малој Новској Рујишкој“ 
 
ПРАВИЛНО: 

,,Асфалтирање путног правца од _______ до ________ у Малој Новској Рујишкој“ 
 

 
5. Тачна локација пројекта 
Уписати тачан назив локације у Мјесној заједници (заселак, локални назив и сл.) или правац уколико се ради о путној, 
електро или водоводној инфраструктури.  
 
6. Опис проблема и сврха пројекта 
Ово је један од најважнијих дијелова апликационог обрасца који представља својеврсно оправдање предложеног 
пројекта односно садржи информације које оправдајавају неопходност његове имплементације. Овај сегмент 
пројектне апликације треба да ,,убиједи“ представнике општине да је управо ваш пројекат онај који је важан и да је 
неопходно да се он имплементира/финансира. Пожељно је да опис проблема укључи што прецизније дефинисан 
проблем који жели да се ријеши. Овај дио апликационог обрасца такођер треба да укључује и сврху пројекта односно 
циљ које пројекат треба да оствари као и резулате које ће пројекат да оствари.  
 
ПРИМЈЕР 
 
Опис проблема: 
Макадамски пут на дионици XY – YX се због вишегодишњег неодржавања налази у веома лошем стању што отежава 
комуникацију између Мјесних зеједница Рудице и Блатна те значајно отежава и одлазак дјеце у школу из МЗ Рудице у 
МЗ Блатна. Ситуација је посебно тешка током зимских и јесењих мјесеци када је овај пут непроходан због великих 
оштећења изазавних падавинама и излијевањем потока Пиштавца. Поред наведеног, овај путни правац представља и 
једину комуникацију наведене мјесне заједнице са Новим Градом.  
 
Сврха пројекта: 
Основна сврха пројекта је осигуравање несметане и сигурне комуникације становника МЗ Рудице са осталим 
дијеловима општине Нови Град током цијеле године. Ово ће бити урађено санирањем насталих оштећења на 
наведеном правцу, насипањем додатних количина пијеска и изградњом пропуста на критичним дијеловима трасе.  
 
7. Власништво над земљиштем 
Овдје се наводи власник земљишта или локације на којој ће се изводити радови/активности које су предвиђене 
пројектом (у приватној својини/Марко Марковић, општинско земљиште, задружно земљиште, у власништву школе и 
сл.). Подаци о власништву су потребни из разлога обезбјеђивања сагласности власника некретнине за извођење 
предвиђених радова или активности.  
 
8. Процјењени трошкови/буџет пројекта: 

 
а) средства из буџета општине   ____________КМ 
б) властито учешће грађана МЗ  ____________КМ 
в) остало                                            ____________КМ 
УКУПНО (а+б+в):                              ____________КМ 
 
Укупна предвиђена средства потребна за имплементацију пројекта је потребно раздвојити по датим категоријама.  



Пројекти који буду имали обезбјеђена већа средства из других извора поред средстава тражених из буџета 
Општине Нови Град, ће у процесу бодовања и селекције бити више оцијењени и самим тим имати веће шансе за 
финансирање из буџета Општине Нови Град.  
 
9. Припремљеност пројекте документације 
Заокружити једну од понуђених опција  
 
10. Трајање пројекта (у мјесецима) 
Уписати укупно трајање пројекте у мјесецима. Потребно је у обзир узети све објективне факторе и што тачније 
одредити трајање предвиђених активности (непредвиђене околности, ситуације и радове)   
 
11. Број лица у МЗ на које утиче пројекат 
Потребно је што тачније дефинисати број становника Мјесне заједнице на које ће пројекат позитивно утицати. Ово 
нужно не значи да тај број треба да обухвати све становнике дате Мјесне заједнице.  
 
ПРИМЈЕР 
 
Уколико се ради о реконструкцији подручне школе у Мјесној заједници XY, број лица на које утиче пројекат је једнак 
броју дјеце која похађају подручну школу (нпр. 74).  
 
Предложени пројекат ће имати већу вриједност уколико има позитиван утицај на већи број становника Мјесне 
заједнице (или више Мјесних заједница).  
 
12. Број привредних субјеката у МЗ на које утиче пројекат 
Уколико пројекат поред становника Мјесне заједнице позитивно утиче и на постојеће привредне субјекте у датој 
Мјесној заједници потребно је уписати и њихов број (пилане, трговачке радње, задруге, производни погони, 
пољопривредне апотеке, бензинске пумпе и сл.).  
 
Пројекат ће имати већу вриједност уколико позитивно утиче на привредне субјекте који послују на подручју Мјесне 
заједнице. Пожељно је да се поред броја привредних субјеката наведу и њихови називи (нпр СТР ,,Мара“ исл)  

 
13. Број осталих институција/ организација у МЗ на које утиче пројекат 
Поред становника Мјесне заједнице и привредних субјеката пројекат позитивно може да утиче и на друге институције 
као што су школе, вјерски институције, невладине/омладинске  организације, подручне амбуланте исл. Потребно је 
уписати њихов број а пожељно је да се наведу и називи ових институција или организација. Пројекат ће имати већу 
вриједност уколико позитивно утиче и на ове институције и/или организације.  
 
14. Број других МЗ на које утиче пројекат (навести називе МЗ) 
Имплементација неких пројеката може да утиче и на становнике других Мјесних заједница првенствено ако се ради о 
пројектима електро, путне, водоводне или канализационе инфраструктуре. Уколико је то случај, потребно је да се 
наведе и назив друге Мјесне заједнице на коју пројекат позитивно утиче као и процјењени број становиника из те МЗ 
на које ће тај пројекат позитивно утицати. Пројекат ће имати већу вриједност уколико његова имплементација 
утиче и на становнике других Мјесних заједница.  

 
15. Укупни број лица на подручју на које утиче пројекат 
С обзиром да пројекат поред Мјесне заједнице у којој се имплементира може да утиче и на становнике других МЗ-а, у 
овоме дијелу апликационе форме потребно је навести укупан процијењени број становника на које пројекат утиче на 
подручју обухваћеном пројектом. Уколико се ради о пројекту који утиче на више МЗ-а број лица ће бити једнак збиру 
броја лица из више МЗ-а на које пројекат позитивно утиче. Уколико је укупан број лица на које пројекат утиче већи, 
утолико ће и сама вриједност пројекта у процјени бити већа.    

 
16. Година у којој се планира реализација пројекта (заокружити) 
 

2019               2020                2021 
Потребно је заокружити годину у којој је предвиђена имплементација пројекта. Уколико се пројекат имплементира 
више година, потребно је заокружити све године имплементације.  




