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ИНФОРМАЦИЈА О СЕМИНАРУ  
„ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ” 

 

Служба за управљање људским ресурсима, у сарадњи с Фонд „Европски послови” АП 

Војводине, организoвала је семинар на тему „Фондови Европске уније - од идеје до реализације”. 
Семинар је одржан у уторак, среду и четвртак, 25, 26. и 27. априла 2017. године, у згради Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине. 

Главни циљ семинара био је оспособљавање учесника за управљање фондовима Европске 
уније и за самостално формулисање пројектних предлога и њихово стратешко позиционирање у 
оквиру дефинисаних приоритета и расположивих финансијских могућности. Током обуке, 
полазници су развијали вештине и ставове који су неопходни за преузимање активне улоге у 
развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу. 

Предавачи на семинару биле су Мина Радмиловић Пјевац, Тамара Глишић-Кривошија и Тијана 
Крстић Маравић, запослене у Фонду „Европски послови” АП Војводине.  

Семинару је укупно присуствовало 14 учесника из различитих покрајинских органа.    
 

 
                                                
Евалуацију семинара попунило је 13 полазника. Резултати показују да су полазници 

задовољни семинаром и да је он у потпуности испунио њихова очекивања: 
 

 4 учесника изјаснило се да је семинар превазишао њихова очекивања; 

 7 учесника изјаснило се да је семинар у потпуности испунио њихова очекивања; 

 2 учесника изјаснило се да је семинар делимично испунио њихова очекивања. 
 
Оцењујући семинар – с обзиром на његов садржај, презентације, темпо и начин излагања, 

практичну применљивост информација са семинара и ниво интерактивности – учесници су дали 
просечну оцену 4,77. 
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Предавачи су оцењени просечним оценама:     
Мина Радмиловић Пјевац: 4,69 
Тамара Глишић-Кривошија: 4,69  
Тијана Крстић Маравић: 4,91 
 

Много практичног искуства преточеног у презентације, респонзивност према 
захтевима/питањима учесника. Јасна, прецизна терминологија. 
 
 

       
Предавачи 

 

    На питање шта им се највише допало на семинару, учесници су одговорили: „Интерактивно 

учешће.”; „Начин излагања, позитивна атмосфера.”; „Предавачи имају доста искуства, било је доста 

практичних примјера, било је доста интерактивног рада и корисних материјала.”; „Интерактивност 

и вежбе.”; „Корисне информације и материјали.”; „Много практичних примера на сваку тему 

семинара, предавачи су дали адекватне одговоре на постављена питања и практичне упуте 

учесницима”; „Упознавање са конкурсима ЕУ и писање предлога пројекта, с обзиром да је моје 

претходно искуство било нула. Предавачи одлични”; „Ентузијазам, елоквенција, знање”; 

„Предавачи, интерактивно учешће свих учесника, навођење великог броја реалних примера 

(пројеката)”.    
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На питање које од обрађених тема су им најкорисније и зашто, учесници су одговорили: 

„Веома је користан цео семинар и сви сегменти.”; „Логичка матрица јер након предавања знам да 

је попуним.”; „Логичка матрица.”; „Буџетирање, анализа заинтересованих страна, информације о 

програмима.”; „Буџет јер остале теме боље познајем. О буџету сам сазнао доста информација из 

практичног рада.”; „Све је било корисно, буџетирање најјасније.”; „Примери из праксе, кроз 

поступак реализације пројекта.”; „Практични део.”; „Логичка матрица, зато што представља основу 

за писање сваког пројекта”. 

 

    
   

Оцењујући организацију семинара, учесници су дали просечну оцену 4,58. У образложењу су 

навели: „Све је било одлично, осим климе.”; „Координатор је правовремено обезбедио све 

информације и био веома прилагодљив изменама које смо правили.”. 
 
Сугестије и критике  полазника: 
- Дан плус, да би било више (чешће) паузе. 
- Не бих ништа мијењала. 
- Било је супер! 
- Дужа едукација 
- Подесити клима уређај. 
- Потребно је више времена за рад у радним групама. 

   
 
         


