
ФОРМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ  

 

Пријаве које не садрже све доле наведене елементе, односно не задовољавају 

следеће услове, неће бити узете у разматрање: 

✔             Попуњени пријавни формулар  

✔     Допис потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица, испред 

институције која се пријављује 

✔           Пријава послата у року (закључно са 24. новембром 2017. године) 

✔ Мотивационо писмо послато у року 

✔              Подносилац пријаве је министарство или независна и самостална организација 

која врши јавна овлашћења 

✔             Достављен извештај о употреби података добијених у пилотима, који садржи 

образложење сходно преузетим обавезама - само за учениске пилота 

 

 

МАТЕРИЈАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ 

 

 КРИТЕРИЈУМ СКАЛА 

 

1 

 

ТЕМА И 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

 

Маx 20 

 

0 – 20 (0, 5, 10, 20) 

 

Оцењује се квалитет образложења и оправданост потребе за 

спровођење анализе/студије, за случај да већ постоје таква 

истраживања, а не користе се. Овде се не мисли на случај 

надоградње постојећег истраживања. 

Цени се: добро образложење и додата вредност 

истраживања, оправданост теме за спровођење или 

креирање стратешких аката или прописа. Потребно је да 

номинована тема буде погодна за истраживање, односно за 

израду анализе и студије. 

 

 

2 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА С 

ПРИОРИТЕТИМА ВЛ. 

 

Маx 20 

 

0 – 20  (0, 5, 10, 20) 

 

0 – нема корелације; 

5 – наведени су одређени стратешки документи, али нису 

релевантни у односу на приоротете дефинисане у Позиву 

10 – постоје релевантни стратешки документи, сходно 

Позиву; 

20 – корелација са приоритетима са Акционим планом за 

спровођење Програма рада Владе и ЕРП или да су у 

функцији креирања стратешких докумената битних за 

остваривање Агенде 2030 УН/ циљеви одрживог развоја 

(што Комисија проверава). 

 

   



 КРИТЕРИЈУМ СКАЛА 

3 СВРХА: 

ИСКОРИСТЉИВОСТ 

НАЛАЗА ЗА 

КРЕИРАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ 

СТРАТЕШКИХ 

ДОКУМЕНАТА И 

ПРОПИСА  (У КОМ 

РОКУ) 

 

Маx 20 

 

0 – 20 (0, 5, 10, 20) 

 

0 – није наведена сврха - није наведено ни за шта ће се 

добијени налази користити, ни у ком року. 

5 – наведена је сврха, односно за шта ће се користити 

добијени резултати истраживања, али није наведен рок у 

коме ће се подаци употребити  

10 – ако је јасно наведено за шта ће се резултати користити,, 

а наведен је рок од годину дана и дуже; 

20 – јасно је исказано за шта ће се добијени налази 

истраживања користити и како ће бити искоришћени у року 

од 6 месеци 

 

 

 

4 

 

КРОС-СЕКТОРСКИ 

ПРИСТУП/ Корелација 

са осталим 

министартвима/прожим

ајућа тема од значаја за 

више министарстава/ 

сарадња више органа и 

подела улога/  

осигурано присуство 

надлежног 

министартсва 

 

 

Маx 10 

 

0 –  10  (0, 3, 5, 10) 

 

0 – Тема није крос-секторска/нема учешћа већег броја 

доносилаца одлука 

 

3 – уколико је тема крос-секторска, предлагач није надлежан 

у области у којој је предложио тему и  

није наведен начин на који ће остали актери бити укључени;  

5 – Уколико је јасно описан начин за укључивање осталих 

актера/министарстава, али није обезбеђено учешће 

надлежног министарсва 

10 – постоји више доносилаца одлука/тема је крос 

секторска, улоге су јасно дефинисане и осигурано је 

присуство надлежног министарства 

 

 

5 

 

 

ПРОЈЕКЦИЈА 

БУЏЕТА/ 

ПРОЦЕНА 

РЕАЛИСТИЧНОСТИ 

 

Маx 5 

 

0 – 5 (0, 3, 5) 

 

0 – није дата пројекција 

3 – постоји пројекција, али износ превазилази предвиђени 

оквир дефинисан позивом  

5 – дата је пројекција у оквиру постављених оквира 

 

 

6 

 

СПРЕМНОСТ ЗА 

СУФИОНАНИСИРАЊ

Е (да самостално 

издвоје део средстава ) 

 

Маx 5 

 

0 – 5 (0, 5) 

 

0 – нису спремни да издвоје средства 

5 – спремност да издвоје минимум 10% или више од 

предвиђене укупне вредности истраживања (траженог 

буџета) 

 

 

7 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ПОДАТАКА 

 

Маx 5 

 

 

0– 5 (0, 3, 5) 

 

0 – не могу или нису спремни да дају податке, без 

адекватног образложења; 

3 – не могу или нису спремни да дају податке, али имају 

адекватно образложење; 



 КРИТЕРИЈУМ СКАЛА 

5 – спремни су да дају податке. 

 

 

8 

 

МОТИВАЦИЈА/– 

ОДРЖИВОСТ 

 

 

Маx 5 

 

 

0 – 5  (0, 3, 5) 

5 – Поменута и реално постављена одрживост, прецизна 

аргументација да ће кандидат бити у могућности да 

самостално обезбеђује одрживост спровођења пројектих 

активности у будућности; 

3 – Поменута, али нереално постављена одрживост/ нема 

убедљиве аргументације; 

0 – Није поменута одрживост 

 

 

9 

 

ПРЕТХОДНА 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

Маx 10 

 

-5 – 10 (-5, 0, 10) 

 

-5 – је случај када су вршили истраживања, а нису 

искористили податке, и није било основаних разлога за 

неупотребљивање;  

0 – нису имали истраживања (основан разлог за 

неупотребљивање); 

10 – имали и истраживање и употребили за израду или 

спровођење стратегије,  документа, прописа. 

 

   

МАКСИМАЛАН 

МОГУЋИ БРОЈ 

БОДОВА 

 

 

 

  

100 

 
 


