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1. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 
 
У складу са поглављима «Резултати и активности пројекта» и «Трајање и план 
активности» Пројектног документа у извјештајном периоду од ______________ до 
____________ урађено је сљедеће:  
 
РЕЗУЛТАТ 1: 
Унијети назив Резултата 1 из пројектног документа; 
 
Активност 1.1. 
Унијети назив Активности 1 из пројектног документа; 
 
Подактивност 1.1.1. 
Унијети назив подактивности 1.1.1. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговорни су: ........................................ (унијети 
податке из пројектног документа) 
 
• Детаљно и по хронолошком реду треба описати све што се у извјештајном 
периоду десило у оквиру планиране активности или подактивности. 

• Поред тога, треба навести и  евентуалне проблеме са којима се особље пројекта 
сусретало током имплементације активности као и објашњења за евентуално 
кашњење извршавања пројектних активности 

•  У случају да у пројетном документу нису планиране подактивности (него само 
активности) онда се форма овог извјештај треба прилагодити томе. Ако се у 
склопу неке активности/подактивности остварио резултат који се може 
материјално, путем приложене документације доказати, обавезно са на крају 
описа активности стави:  
Прилог бр. 1: ................................................; (описати шта садржи прилог и  
приложити га уз извјештај; Прилози могу бити: потписани спискови учесника 
неких предавања, обука или семинара; званични спискови + медицинска  
документација прегледаних пацијената; примјерци одштампаног материјала за 
медијску промоцију пројекта;). 
 

Подактивност 1.1.2. 
Унијети назив подактивности 1.1.2. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговорни су: ........................................ (унијети 
податке из пројектног документа) 
 
• Детаљан опис 
 
Прилог бр. 2: ................................................; (описати шта садржи прилог, 
приложити уз извјештај све наведено) 

 
Подактивност 1.1.3. 
Унијети назив подактивности 1.1.3. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговорни су: ........................................ (унијети 
податке из пројектног документа) 
 
• Детаљан опис 
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Прилог бр. 3: ................................................; (описати шта садржи прилог, 
приложити уз извјештај све наведено) 

 
 

Активност 1.2. 
Унијети назив Активности 1.2. из пројектног документа; 
 
Подактивност 1.2.1. 
Унијети назив подактивности 1.2.1. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговрони су: ........................................ (унијети 
податке из пројектног документа) 
 
• Детаљан опис 
 
Прилог бр. 4: ................................................; (описати шта садржи прилог, 
приложити уз извјештај све наведено 

 
Подактивност 1.2.2.  
Унијети назив подактивности 1.2.2. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговорни су: ........................................ (унијети 
податке из пројектног документа) 
 
• Детаљан опис 
 
Прилог бр. 5: ................................................; (описати шта садржи прилог, 
приложити уз извјештај све наведено 
 

 
Активност 1.3. 
Унијети назив Активности 2 из пројектног документа; 
 
Подактивност 1.3.1. 
Унијети назив подактивности 1.3.1. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговорни су: ........................................ (подаци из 
пројектног документа) 
 
• Детаљан опис 
 
Прилог бр. 6: ................................................; (описати шта садржи прилог, 
приложити уз извјештај све наведено 

 
Подактивност 1.3.2.  
Унијети назив подактивности 1.3.2. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговорни су: ........................................ (унијети 
податке из пројектног документа) 
 
• Детаљан опис 
 
Прилог бр. 7: ................................................; (описати шта садржи прилог, 
приложити уз извјештај све наведено 
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РЕЗУЛТАТ 2: 
Унијети назив Резултата 2 из пројектног документа; 
 
Активност 2.1. 
Унијети назив Активности 2.1. из пројектног документа; 
 
Подактивност 2.1.1. 
Унијети назив подактивности 2.1.1. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговорни су: ........................................ (унијети 
податке из пројектног документа) 
 
• Детаљан опис 
 
Прилог бр. ХХ: ................................................; (описати шта садржи прилог, 
приложити уз извјештај све наведено 

 
 
РЕЗУЛТАТ 3: 
Унијети назив Резултата 3 из пројектног документа; 
 
Активност 3.1. 
Унијети назив Активности 3.1. из пројектног документа; 
 
Подактивност 3.1.1. 
Унијети назив подактивности 3.1.1. из пројектног документа 
За реализацију ове подактивности одговорни су: ........................................ (унијети 
податке из пројектног документа) 
 
• Детаљан опис 
 
Прилог бр. ХХ: ................................................; (описати шта садржи прилог, 
приложити уз извјештај све наведено 
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2. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
 
Финансијски дио извјештаја треба да садржи детаљан преглед свих остварених 
трошкова у извјештајном периоду. Ако је у извјештајном периоду било неких проблема 
везаних за финансије треба их навести и образложити. Поред тога треба доставити све 
прилоге којима се правдају наведени трошкови (уговори, рачуни, изводи са рачуна, 
фактуре итд.). 
 
У наставку слиједи кратак преглед основних категорија буџетских трошкова: 
 
Категорија: Људски ресурси Ова категорија подразумјева приказ свих трошкова 
везаних за накнаде за рад особа ангажованих на реализацији пројекта. Накнаде за рад 
у буџет уписују у бруто износу који се, уз одговарајућу документацију, правда у 
мјесечном извјештају о реализацији пројекта. Све особе које су ангажоване на 
пројекту требају да потпишу уговоре о дјелу у којима ће се тачно дефинисати њихове 
дужности и обавезе. 
 
Списак документације коју је потребно приложити у овом извјештају с циљем 
правдање трошкова пројекта у овој категорији:  

• уговори о дјелу са свим особама које су ангажоване на пројекту; 
• рекапитулација о обрачуну накнада; 
• извод са рачуна као доказ о исплати накнада; 

 
 
Категорија: Опрема/прибор – трошкови потребни за имплементацију централног 
дијела пројекта, односно превентивних прегледа (нпр: тракице за мјерење нивоа 
шећера у крви, траке и гел за ултразвучни преглед, дијагностички тестови, потрошни 
медицински материјал итд..).  
 
Списак документације коју је потребно приложити у овом извјештају с циљем 
правдање трошкова пројекта у овој категорији:  

• потписане и овјерене фактуре са фискалним рачуном; 
• доказ о плаћању фактура; 

 
Категорија: Остали трошкови/услуге – трошкови финансијских услуга/трансфера;  
трошкови организације догађаја, конференција, састанака, семинара, радионица и сл. 
који су неопходни за спровођење пројекта; трошкови канцеларијског и едукативног 
материјала потребног за реализацију пројекта; трошкови превоза и комуникације који 
су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкови промоције пројекта нпр. 
конференције за штампу, чланци у новинама, наступи на ТВ и радију; трошкови 
обезбјеђења видљивости пројекта путем штампања публикација, брошура, летака, 
постера и билборда; трошкови ангажовања екстерне ревизије пројекта, уколико је 
она планирана пројектним документом; 
 
Списак документације коју је потребно приложити у овом извјештају с циљем 
правдање трошкова пројекта у овој категорији:  

• потписане и овјерене фактуре са фискалним рачуном; 
• доказ о плаћању фактура; 
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Након текстуалног дијела финансијског извјештаја треба се попунити табела са 
прегледом трошкова по свим категоријама буџета. Табела се попуњава за сваки мјесец.  
 
Табела се треба прилагодити дужини трајања пројекта. 
 
Примјер: 

Трошкови Планирани 
буџет 

Потрошено  
01.01.-31.01. 

(уписати 
период) 

Потрошено  
01.02.-28.02. 

(уписати 
период) 

Потрошено  
01.03.-31.03. 

 (уписати 
период) 

Потрошено  
........... 

(уписати 
период) 

Разлика 
план-

утрошак 

1. Људски ресурси 
1.1. Менаџер пројекта (1) 6000      
1.2. Асистент на пројекту (1) 3600      
1.3.  Доктор специјалиста 
радиолог (3) 

4500      

1.4. Сарадник за финансије (1) 4200      
1.5. Координатор пројекта 
испред Фонда (1) 

2400      

Међузбир 1: Људски ресурси          20700      
 
2. Опрема/прибор 
2.1. Гел за ултразвучни преглед 1500      
2.2. Дијагностички тест ХХ 2100      
2.3.  Сет за узимање ПАПА 
теста 

7500      

2.4. Траке за мјерење нивоа 
шећера у крви 

5000      

Међузбир 2: Опрема/прибор                                                                                                                             16100      
 
3. Остали трошкови/услуге       
3.1. Постери 500      

3.2. Брошура  2500      

3.3. WЕБ презентација 1000      
Међузбир 3: 
Остали тошкови/услуге                                                                                                        3000      

 

Укупно дозначено:       

Разлика (дозначено – утрошено)  
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Овај Извјештај је припремио менаџер пројекта _________(име и презиме)__________ и односи 
се на пројектне активности које су реализоване у периоду од ______________ до 
______________. 
 
Извјештај ће бити упућен на увид координатору пројекта из Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске ___________(име и презиме, функција___________, који ће га 
прослиједити надлежној Служби Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(Служба за финансирање програма и пројеката) на даље поступање. 
 
 
Бања Лука, ____________________;               
                                (датум) 
 
 
 
               Менаџер пројекта                                 Здравствена установа/ Удружење 
                        (име и презиме)     
                                    
                               
________________________________           ______________________________________ 
                     (потпис)                                                  (назив, име дикектора, потпиs  директора и печат) 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Овај образац може послужити и за израду „Финалног извјештаја о реализацији 
пројекта и евалуацији резултата пројекта“ који се састоји од три дијела: 
1. Извјештај о реализацији пројектних активности: детаљано, хронолошки 
описати све активности и/или подактивности пројекта које су спроведене током 
извјештајног периода. По потреби навести и  проблеме са којима се особље 
пројекта сусретало током имплементације активности као и објашњења за 
евентуално кашњење у извршавању пројектних активности. Обавезно доставити 
прилоге (материјалне доказе) да су активности/подактивности спроведене. 

2. Финансијски извјештај:  мора да садржи детаљан преглед свих остварених 
трошкова у извјештајном периоду. Обавезно приложити доказе којима се правдају 
наведени трошкови (уговори о дјелу са свим особама које су ангажоване на 
пројекту; рекапитулације о обрачуну накнада; изводи са рачуна као доказ о 
исплати накнада; потписане и овјерене фактуре са фискалним рачуном; докази о 
плаћању фактура;). 

3. Евалуација пројекта: објаснити на који начин је планирана евалуација, на који 
начин је урађена евалуација, какав је био план евалуације, шта се током евалуације 
пројекта открило. Обавезно приказати табеле са индикаторима које су првобитно 
наведене у пројектном документу само што сада, за потребе евалуације, сва поља 
у табелама требају бити попуњена. Индикатори се у табелама морају оцијенити 
са једном од три предложене оцјене (остварен, дјелимично остварен или 
неостварен). У случају да се индикатор оцијени са оцјеном „ дјелимично остварен“ 
или „ неостварен“ мора се пружити детаљно објашњење. 


