
 

 

 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  И ПРИЈАВНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

Прилог  1 

Пријава за учешће на конкурсу „ПрофСтарт“ 

 

Номинација (изабрати једну од три конкурсне номинације) 

1 2 3 

Технолошки стартуп Оперативни пословни 

модел 
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као основе за будуће 

пословање 

предузетничка активност 

заснована на инжењерским 
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компетенцијама  

волонтерске активност 

засноване на 

професионалним 

компетенцијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ 

 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ И ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 

 

 

(НАЗИВ ПРОЈЕКТА) 

 

Информације о учесницима пројекта (за сваког учесника): 

- Име и презиме (2 до 7 чланова), 
- Датум рођења, 
- Место становања, 
- Назив образовне институције и разред који похађате, 
- Назив организације у којој се одвијала обука за стручне компетенције, 
- Контакт телефон. 

 
1. Портфолио пројектног тима 

 

Професионалне компетенције: 

 

- Списак професионалних компетенција коришћених у реализацији пројекта, 

- Опис постојећег искуства практичног рада у овој области, 

- Индивидуална и тимска достигнућа учесника на такмичењима. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
2. Карактеристике пројекта – професионална и предузетничка имплементација 

 

Опис пројекта: 

 

- Главна идеја пројекта, 
- Специфична врста активности, 
- Облик запослења у оквиру пројекта (правно лице, јавно удружење, 

индивидуално предузетништво, самозапошљавање, рад по уговору о раду, 
делатност заснована на уговору о услузи, рад без регистрације итд.), 

- Подела задужења између учесника у пројекту, радних функција извршених на 
основу професионалних компетенција (ако је колективни пројекат); 

- Временски обухват пројекта (навести датум почетка пројекта и трајање 
пројекта). 

Карактеристике производа (услуге): 

- Врста производа (услуге) коју креира пројектни тим, 

- Карактеристике производа (услуге): квалитативни и квантитативни 

показатељи, карактеристике производа (пружена услуга), 

- Циљна група производа (услуге): за кога је креиран, ко купује овај производ 

(услугу), број купаца, 

- Канали дистрибуције производа (услуге): како се производ (услуга) продаје, 

да ли је тражен на тржишту, ко дистрибуира овај производ (услугу), 

- Оглашавање производа (услуге): које врсте оглашавања се користе (флајери, 

мејлинг листе, лични састанци, објаве), како је пројекат представљен на 

Интернету (навести мреже, веб локацију и друге облике позиционирања 

пројеката). 

 

Руководилац и ментор пројекта: 

 

- Који су подржали идеју пројекта и помогли започињање професионалног 

посла / предузетничке активности (навести име и презиме ментора и његов 

друтшвени статус), 

- Да ли тренутно имате ментора и на који начин вас подржава? 



 

 

 

3. Достигнућа и показатељи пројекта: 

 

- Досадашњи резултати пројекта, примери, 
- Исплативост пројекта (РОИ) у овом тренутку (пожељно је навести 

специфичне показатеље, прорачуне рентабилности у временској 
перспективи), 

- Задовољство постигнутим резултатима и главни проблеми у 
имплементацији, 

- Потреба за побољшањем професионалних компетенција (Да ли је потребно 
повећати ниво професионалне компетенције за развој пројекта, како то 
планирате да урадите?), 

- Стратегија развоја пројекта (Како се планира развој пројекта у будућности?). 
 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 

Пријаву припремају аутори пројекта у складу са датом структуром. Квалитативне 

карактеристике пројекта се описују у слободном облику. Презентације, фотографије и 

други визуелни материјали на пројекту као прилози уз пријаву су пожељни.  

Пријаву за учешће на ПрофСтарт такмичење попуњавају средњошколци а оверава их 

управа образовне институције (школа). 

Технички елементи: 

- Презентација у ппт формату  
- Временско ограничење за излагање презентације: 7 минута. (енглески или 

руски језик) 
- У квалификационом такмичењу излагање је на српском језику 

Више о такмичењу можете погледати на: http://junior-profi.ru/ 

С обзиром да је ово такмичење у склопу Робофест фестивала, прошлогодишње 

такмичење можете погледати на: https://www.robofest.ru/  

За додатне информације можете слати путем е-маил:  

Немања Стојковић -  nemanja.stojkovic@mef.edu.rs 

Нађа Петровић -  nadja.petrovic@mef.edu.rs 

 

http://junior-profi.ru/
https://www.robofest.ru/
mailto:nemanja.stojkovic@mef.edu.rs
mailto:nadja.petrovic@mef.edu.rs


 

 

 

Важни датуми: 

 

• Рок за пријаву на Конкурс – претквалификације: 14.04.2021. 
• Претквалификационо такмичење : 15 – 16.04. 2021. 
• Резултати претквалификационог такмичења: 16.04. 2021. 
• Номинација тимова: 16.04. 2021. 
• Формална номинација  тимова из Србије на Конкурс “ПрофСтарт”: 20.04.2021. 

 

 


