
 
Службa Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа, из Новог Београда, ул. Булевар Михајла Пупина 2, (у даљем тексту 
Служба Координационог тела) у складу са Закључком Владе Републике Србије о 
прихватању Програма о распореду и коришћењу средстава за програме остваривања и 
унапређења социјалних и мањинских права и посебности у 2009. години на подручју 
општина Прешево, Бујановац и Медвеђа 05 број 401-3925/2009 од 25. јуна 2009. године 
 
 

расписује 
 

К О Н К У Р С  
 

за финансирање пројеката у оквиру Програма о распореду и коришћењу средстава за 
програме остваривања и унапређења социјалних и мањинских права и посебности у 2009. 

години на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа 
 

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима грађана, 
непрофитним организацијама и правним лицима регистрованим на територији Републике 
Србије, који доставе предлоге програма и пројеката Служби Координационог тела, којима 
се остварују следећи циљеви: 
 

1. Задовољавање културних потреба кроз различите пројекте и програме, са 
посебним нагласком на децу и младе.  
 

2. Развијање разних видова комуникације и стварање духа толеранције међу 
припадницима различитих националности, националних мањина и етничких 
заједница. 
 

3. За пројекте и програме неформалног образовања из области социјалне политике. 
 

4. За пројекте и програме помоћи здравствено и социјално угроженим 
категоријама грађана и домаћинстава. 
 

5. За пројекте и програме из области здравства. 
 

6. За пројекте и програме из области школства 
 

7. За накнаде за спорт.  
 

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана која у свом 
програму пре објаве конкурса имају зацртане неке од тражених облика деловања и/или су 
оспособљена и имају регистроване потенцијале за овакве видове подршке и помоћи, и која 
су регистрована најмање шест месеци пре објављивања овог конкурса.  Право учешћа на 
конкурсу имају и непрофитне организације и правна лица у оквиру и ради остваривања 
садржаја из овог програма.  Право учешћа на конкурсу имају ако у року прописаном 
конкурсом доставе предлоге пројеката и програма на основу објављеног конкурса (чији 
саставни део чине Смернице са ближе одређеним критерујумима за подносиоце предлога 
пројеката и програма, процедурама пријављивања и начинима процене и одабира 
пројеката, као и задати обрасци за конкурисање, које утврђује Служба Координационог 
тела и објављује на својој званичној интернет презентацији или уручује заинтересованима 
у свом седишту). 



 2

Пријаве се достављају у запечаћеној коверти. Доставља се један потписан и 
печатиран оригинал и једна копија, као и електронска верзија на ЦД-у. Предлоге пројеката 
доставити поштом или лично на адресу: Служба Координационог тела Србије за општине 
Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Нови Београд. На 
коверти испод адресе обавезно написати „пријава за финансирање пројеката у оквиру 
Програма о распореду и коришћењу средстава за програме остваривања и унапређења 
социјалних и мањинских права и посебности у 2009. години на подручју општина 
Прешево, Бујановац и Медвеђа“. 

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне ће се сматрати 
неважећим. 

Пројекат, односно програм се мора реализовати на подручју општина Прешево, 
Бујановац и Медвеђа. На конкурсу се може учествовати са највише два програма и 
пројекта, а средства се додељују само за један програм или пројекат. 

Укупан износ финансијских средстава за програме остваривања и унапређења 
социјалних и мањинских права и посебности у 2009. години на подручју општина 
Прешево, Бујановац и Медвеђа за 2009. годину износи 25.000.000,00 динара, а овим 
Конкурсом се распоређује 9.000.000,00 динара.  

 
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката: 
 

 Квалитет и значај пројекта у односу на циљеве постављене у конкурсу – 0 – 20 
бодова 

 Јасно описани проблеми, предуслови реализације пројекта и активности – од 0 до 
10 бодова 

 Јасно описани могући ризици и мере за њихово превладавање – 0 до 10 бодова 

 Јасно описане циљне групе – 0 до 10 бодова 

 Дефинисани и јасно мерљиви резултати пројекта – 0 – 10 бодова 

 Финансијски план који гарантује изводљивост пројекта – 0 – 15 бодова 

 Спремност за изградњу партнерских односа са јавним и невладиним сектором и 
грађанима – 0 – 15 бодова 

 Капацитети (технички и људски) подносиоца пројекта за реализацију пројектних 
активности – 0 – 10 бодова. 

 Сваком предлогу пројекта Комисја за процену предлога пројеката доделиће одређен 
број бодова од укупних 100 на основу чега ће бити сачињена ранг листа пројеката.  

 
Пројекти који неће бити финансирани: 
 

 Једнократне накнаде инвалидима, самохраним мајкама, деци без родитељског 
старања, као и здравствене захвате и лечења (додељују се другим конкурсима). 
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 Стипендије ученицима основних и средњих школа (стипендирају се другим 
конкурсима). 

 Стипендије студентима факултета (стипендирају се другим конкурсима). 

 Ретроактивно финансирање пројеката или програма чија је реализација у току или 
чије је извођење окончано. 

 Програми и пројекти који доносе профит.  

 Програми и пројекти који заговарају насиље. 

 Програми и пројекти који се односе на заговарање одређене религије. 

 Програми и пројекти који се не односе на општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

 Програми и пројекти који су финансирани преко других конкурса Службе 
Координационог тела. 

Одлука о избору пројеката који ће бити финансирани из опредељених средстава биће 
донета у року од 10 дана од дана закључења конкурса. Резултати конкурса ће бити 
објављени на итнернет презентацији Службе Координационог тела www.kt.gov.rs. Сви 
подносиоци пријава ће писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса.   

 
Са удружењима грађана, непрофитним организацијама и правним лицима чији програм 

или пројекат буде изабран на конкурсу биће потписан уговор о међусобним правима и 
обавезама.  
 

Конкурс је јаван и објављује се у дневном листу „Политика“ и на итнернет 
презентацији Службе Координационог тела www.kt.gov.rs. 
 

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце предлога пројеката може бити 
преузета на званичној интернет страници Службе Координационог тела, на адреси 
www.kt.gov.rs или у седишту Службе Координационог тела радним даном од 9 до 16 
часова, као и у канцеларијама у Прешеву и Бујановцу, сваког радног дана од 9 до 16 
часова. 
 
 За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити електронском поштом на е-
mail office@kt.gov.rs. 

 Списак пројеката са деловодним бројевима биће постављен на итнернет презентацији 
Службе Координационог тела www.kt.gov.rs. Сви подносиоци пријава ће по истеку 
конкурса бити обавештени о резултатима конкурса. 

 Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније 
до наведеног датума (печат поште), без обзира на датум приспећа или предата Служби 
Координационог тела у Београду до истека наведеног рока. 

 
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 21. АВГУСТА 2009. ГОДИНЕ У 16:30 ЧАСОВА 


