
VODIČ ZA KORIŠTENJE PLATFORME MONITHON



ŠTO JE MONITHON



www.monithon.eu

Neovisna inicijativa

građanskog praćenja 

projekata sufinanciranih 

javnim sredstvima,

nastala u Italiji 2013. godine.



KORACI ZA UPOTREBU





➢ na izborniku DESNO prije same izrade izvješća odaberite državu 



➢ Potom je potrebno registrirati se, preporučujemo registraciju sa zajedničkom 

adresom ASOC tima.

➢ Nakon registracije potrebno je aktivirati i urediti profil i spremni ste za unos 

izvješća!



➢ Nakon što odaberete opciju NEW REPORT, otvorit će vam se obrazac za 

popunjavanje!



KARTA KOJA SADRŽI IZVJEŠĆA

Klikom na oznake 

koje se nalaze na karti, 

možete pročitati 

postojeća izvješća!



REGISTRACIJA I PRIJAVA



➢ na izborniku DESNO prije same registracije odaberite državu 



➢ Potom je potrebno registrirati se, preporučujemo registraciju sa zajedničkom 

adresom ASOC tima.



U registracijskom obrascu navedite sljedeće:

Adresa elektroničke pošte = službena adresa elektroničke 

pošte vašeg ASOC tima

Korisničko ime = ime tima

Lozinka = odaberite lozinku i potvrdite je



Pričekajte nekoliko sekundi, a zatim provjerite elektroničku poštu 

i mapu NEŽELJENA POŠTA.

Potvrdite aktivaciju računa klikom na poveznicu u koji ste primili u poruci 

elektroničkom poštom.



PRIJAVITE SE!

Korisničko ime: adresa elektroničke pošte tima

Lozinka: ranije odabrana lozinka



Nakon svake prijave u profil/Monithon račun vašeg tima, imat ćete priliku 

izmijeniti unesene podatke, tamo upišite podatke koji nedostaju ili ih želite 

promijeniti.



SASTAVLJANJE 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM PRAĆENJU



1. U izborniku LIJEVO na vrhu 

odaberite opciju NOVO 

IZVJEŠĆE (NEW REPORT)

2. U OBRASCU KOJI VAM SE 

OTVORIO SASTAVITE NOVO 

IZVJEŠĆE



Pročitajte pitanja i 

ISPUNITE SVE 

DIJELOVE 

IZVJEŠĆA

1. KORAK – UREDSKA ANALIZA

Prvi korak sadrži polja za 

učitavanje podataka i poveznica 

na dokumente, mrežna mjesta i 

druge materijale, te upisivanje 

osnovnih informacija o 

odabranom projektu.



Pročitajte pitanja i 

prijedloge odgovora 

te SASTAVITE SVE 

DIJELOVE IZVJEŠĆA

2. KORAK – VREDNOVANJE

Drugi korak pitanja vezana uz 

organizaciju istraživanja na terenu: 

osobe koje su intervjuirane i 

postavljena pitanja



Pročitajte pitanja i  

POPUNITE SVE 

DIJELOVE IZVJEŠĆA

3. KORAK – REZULTATI I UTJECAJ

Treći korak pitanja vezana uz 

UTJECAJ vašeg provedenog 

istraživanja i prijedloga koje ste 

predlagali zainteresiranim 

dionicima.



Ova polja daju mogućnost:

- prijenosa dokumenata

- prijenosa fotografija 

- prijenosa drugog multimedijalnog materijala

Na dnu 2. KORAKA naići ćete na ova polja:



Možete spremiti izvješće u bilo kojem trenutku i 

kasnije ga ponovno otvoriti i nadopuniti na način 

da pristupite izborniku na vrhu desno: 

„Moja izvješća” 

Spremanje i slanje izvješća

Svoje izvješće možete postupno popunjavati, a 

kad budete spremni za slanje, spremite izvješće 

označavanjem potvrdnog okvira

„Izvješće je spremno za pregled redakcije”

Redakcija platforme Monithon nakon nekoliko dana objavit će izvješće ili 

od vas zatražiti izmjene. 

Slanje na pregled redakcije je potrebno obaviti najmanje tri dana prije 

službenog roka za dostavu izvješća o provedenim aktivnostima treće 

lekcije



Nakon što dovršite izvješće Monithon

potrebno je upisati URL u za to predviđeno polje u obrascu Izvješća o 

provedenim aktivnostima Lekcije 3
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