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1. УВОД 

 

Служба Координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа ( у даљем 
тексту Служба Координационог тела), расписује конкурс за програме и пројекте удружења 
грађана ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и 
Медвеђа у 2009. години. 

Служба Координационог тела, као један од приоритета за 2009. годину, предвиђа оснаживање 
невладиног сектора у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, са посебним нагласком на 
јачање цивилних иницијатива које за циљ имају промоцију духа толеранције, разумевања и 
сарадње. Служба Координационог тела препознаје значај организација цивилног друштва у 
успостављању демократских вредности у друштву и посебно наглашава важност програма и 
пројеката намењених младим људима у све три општине. 

Кроз овај конкурс, Служба Координационог тела жели да подстакне активизам и сарадњу 
невладиних организација из три општине, помогне у подизању капацитета невладиних 
организација, омогући им да реализују краткорочне програме и пројекте, те да покрену дијалог 
о неким од кључних питања за грађане општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

Конкурс се расписује на основу Закључка 05 Број: 401-3924/2009 који је усвојила Влада 
Републике Србије на седници одржаној 25. јуна 2009. године, којим се прихвата Програм о 
распореду и коришћењу средстава за програме и пројекте удружења грађана ради пружања 
помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2009. години.  

Средстава за пројекте по овом Програму обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2009. 
годину, у члану 5. Став 1. у оквиру раздела 3, Глава 3.11, функција 110, економска 
класификација 481 – дотације невладиним организацијама, у износу од 6.000.000,00 динара. 
Уговарач задржава право да не расподели сва расположива средства уколико пројекти не 
задовоље минимум потребних услова из конкурса. 

Конкурс се расписује за износ од 3.000.000,00 динара, а максимални износ по пројекту је 
500.000,00 динара. 
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2. ПРАВИЛА КОНКУРСА  

Правилима конкурса утврђује се ко и на који начин може да учествује на конкурсу Службе 
Координационог тела за Програме и пројекте удружењима грађана ради пружања помоћи 
становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2009. години. 

 

2.1 Критеријуми за подносиоце пријава 

Правилима се утврђује да постоје три врсте критеријума који се односе на предају, селекцију и 
реализацију пројеката који ће бити финансирани у оквиру овог Програма и то су: 

 Тип организације која има право учешћа на конкурсу 

 Садржај и теме пројекта за који се могу доделити средства 

 Врсте трошкова које могу бити предвиђене у буџету пројекта. 

 

2.1.1 Критеријуми за подносиоца пријаве: тип организације која може да се пријави  

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су регистрована најмање шест месеци 
пре објављивања овог конкурса и која доставе предлог пројекта Служби Координационог тела 
на основу овог конкурса и заданог обрасца за предлог пројекта у року предвиђеном конкурсом. 

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су реализовала пројекте из области 
предвиђених овим конкурсом или удружења грађана чија је мисија у складу са циљевима 
конкурса. 

Право учешћа на конкурсу имају искључиво удружења грађана која су регистрована на 
територији Републике Србије и које су уписана у регистар удружења грађана.  

Подносиоцима пријава средства неће бити додељена уколико су: 

 пред банкротом, стечајем или ликвидацијом 

 осуђивана за непрофесионално понашање и уколико је против њих донета 
правоснажна пресуда 

 пропустили да предају предлог пројекта и пратећу пројектну документацију у року 
назначеном у конкурсу. 

Подносиоци пријава могу да реализују пројекат са партнерским организацијама, о чему су дужни 
да доставе изјаву како је предвиђено текстом конкурса. Партнери подносиоца пријаве учествују у 
писању и реализацији пројекта, као и у трошковима реализације пројекта. Подносилац пројекта и 
партнер на пројекту закључују Меморандум о сарадњи који достављају Служби Координационог 
тела са другом конкурсном документацијом.  

Подносилац пријаве је водеће удружење грађана и, у случају одабира пројекта, потписује уговор са 
Службом Координационог тела. 
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2.1.2 Критеријуми за садржај и теме пројекта за који се могу доделити средства 

Трајање: Трајање пројекта може бити максимално до шест месеци од дана потписивања уговора. 

Локација: Пројекти могу да буду реализовани искључиво на територији општина Прешево, 
Бујановац и Медвеђа или на територији две или три поменуте општине. 

Садржај и теме пројекта: 

 Подизање капацитета удружења грађана и организација цивилног друштва у Прешеву, 
Бујановцу и Медвеђи кроз реализовање пројеката од значаја за грађане три општине. 

 Стварање климе сарадње и разумевања свих етничких заједница које живе на подручју 
општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

 Подстицање омладинског активизма и укључивања младих у општинама Прешево, 
Бујановац и Медвеђа у друштвене токове на локалном нивоу. 

 Сарадња удружења грађана из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

 Подизање нивоа знања активиста невладиног сектора из области релевантних за рад 
цивилног друштва. 

 Подстицање културних дешавања. 

 Едукација становништва општина Прешево, Бујановац и Медвеђа на плану познавања и 
коришћења Уставом загарантованих права, поштовања људских права, изградњи мира, 
демократије и међусобне толеранције, као и коришћењу различитих вештина и техника. 

 Едукација у области медија и правовременог, непристрасног и објективног информисања. 

 Подстицање реализације различитих омладинских пројеката. 

 Подстицање пројеката који имају за циљ спречавање дискриминације. 

 Подстицање образовања становништва. 

 Зближавање младих из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа са вршњацима из других 
делова Републике Србије. 

 Побољшање знања и услова живота лица са посебним потребама. 

Приоритет ће имати пројекти који су: 

 Реализовани у партнерству са невладиним или јавним сектором 

 Усмерени на већи број корисника 

 Усмерени на пројекте оснаживања улоге младих у општинама Прешево, Бујановац и 
Медвеђа. 
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Пројекти који неће бити финансирани: 

 Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству 

 Стипендије за студирање или обуку (стипендирају се другим конкурсима) 

 Куповина технике за потребе организације 

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

 Програми и пројекти институција и организација које нису регистроване као удружења 
грађана 

 Програми и пројекти који доносе профит  

 Програми и пројекти који заговарају насиље 

 Програми и пројекти који се односе на заговарање одређене религије. 

Подносилац пријаве може да поднесе највише 2 предлога пројекта. 

Након истека рока за доставу предлога пројекта, а пре објављивања коначне одлуке о 
финансирању, Комисија за процену предлога пројеката може подносиоцу пријаве сугерисати да 
начини одређене измене у предлогу пројекта, пре свега када се ради о буџету пројекта или 
активностима предвиђеним предлогом пројекта. Подносилац има права да предложене измене 
прихвати или одбаци.  

2.1.3 Критеријуми за трошкове који могу бити предвиђени у буџету пројекта 

Под трошковима који се сматрају прихватљивим овај конкурс подразумева: 

 Да буду неопходни за реализацију пројекта и пројектних активности 

 Да буду стварни трошкови подносиоца пријаве, односно партнерске организације током 
реализације пројекта, буду проверљиви и документовани оригиналном документацијом 

 Да буду усмерени на хонораре лица ангажованих на реализацији пројекта 

 Да буду усмерени на остваривање активности предвиђених предлогом пројекта. 

Под трошковима који се сматрају неприхватљивим овај конкурс подразумева: 

 Дугови и покривање губитака или дуговања 

 Измирење камата 

 Финансирање већ започетих или завршених пројеката 
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 Финансирање рада невладине организације или удружења грађана ван активности пројекта 
за који су средства додељена  

 Куповину опреме, реновирање просторија, закупнину за коришћење просторија. 

 

2.2 Процедура пријављивања 

Обрасци за предлоге пројекта и обрасци за буџет доступни су на интернет адреси www.kt.gov.rs. 

Пријаву чине: 

(а) Основна документација – образац за предлог пројекта и буџетски формулар пројекта са 
наративним описом буџета, биографије предложеног тима на пројекту, изјава подносиоца пројекта 
потписана и печатирана. 

(б) Допунска документација – копија Статута подносиоца пријаве, копија Статута сваког партнера 
на пројекту (уколико постоји партнерство), Изјава партнера на пројекту (уколико постоји) потписана 
и печатирана, Меморандум о сарадњи између носиоца пројекта и партнера (уколико постоји), 
копија Решења о упису у регистар носиоца пројекта и сваке партнерске организације, Биланс 
стања, односно финансијски извештај организације који потписује и печатира одговорно лице.   

Подносиоци пријава предлоге пројеката попуњавају на српском језику. Пријаве у којим су Основна 
и Допунска документација написана руком неће бити разматране. 

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 . 

Пријаве послате факсом или електронском поштом неће бити разматране.  

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке: 

Назив подносиоца пријаве 

Адреса подносиоца пријаве 

Назив пројекта 

Напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ 

 

Рок за подношење пријава је 21. август 2009. године до 16:30 часова. Благовременом пријавом 
сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног времена (печат поште), 
без обзира на датум приспећа или предата Служби Координационог тела у Београду до истека 
поменутог рока. 

 

Конкурс је јаван и објављује се у Службеном гласнику РС, дневним новинама и на итнернет 
презентацији Службе Координационог тела www.kt.gov.rs. 
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За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити електронском поштом на е-маил 
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. 
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3.   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

Поступак доделе средстава доноси Комисија коју решењем формира директор Службе 
Координационог тела. Одлуку о додели средстава доноси директор Службе на препоруку 
Комисије.  

Пројекти ће бити проверавани на основу следећих критеријума: 

 Провера да је пријава комплетна, односно да садржи основну и пратећу документацију како 
је наведено у Смерницама 

 Провера да подносилац пријаве и партнери задовољавају критеријуме наведене у 
Смерницама 

 Провера да је трајање и износ предлога пројекта у складу са наводима из Смерница 

 Провера да је пријава благовремено достављена. 

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката 

 Усклађеност предлога пројекта са циљевима конкурса – 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 

 Јасно описани и мерљиви резултати пројекта – 0 – 10 бодова 

 Одрживост пројекта – 0 – 15 бодова 

 Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта – 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.  

Одлука о избору пројеката који ће бити финасирани из опредељених средстава биће донета у 
року од 15 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.   

Одлука да се одбију или не одобре средства ће бити заснована на следећим основама: 

 Пријава је послата након истека рока предвиђеног конкурсом 

 Пријава није била комплетна 
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 Пријава није испуњавала све одреднице дате у Смерницама  

 Подносилац пријаве или један или више партнера не испуњавају услове у вези са статусом 
подносиоца пријаве 

 Предлог пројекта не испуњава критеријуме прописане конкурсом. 

Одлука о одбијању пријаве или неодобравању средтава је коначна.  

Сви подносиоци предлога пројекта којима се одобрава коришћење средстава, након предлога 
Комисије и одлуке директора о додели средстава, биће у обавези да потпишу уговор са 
Службом Координационог тела којим ће се прецизно утврдити права и обавезе уговорних 
страна, трајање пројекта, начин реализације пројекта и начин извештавања о утрошеним 
средствима.  

Уколико корисник средстава, односно удружење грађана којем је одобрено финасирање не 
успе да реализује пројекат као што је предвиђено уговором, постоји могућност раскида 
уговора, у којем случају се средства додељена подносиоцу предлога пројекта умањују и/или се 
захтева враћање читавог износа донације или делимично враћање средстава. 

Корисник средстава има право да мења намену одобрених средстава само у износу од 10 
процената од одобреног буџета и то само у оквиру већ одобрених ставки за финансирање. За 
сваку промену намене већу од 10 посто, корисник средстава има обавезу да тражи одобрење 
Службе Координационог тела. 

Кориснику средстава ће бити уплаћена укупна средства по потписивању за реализацију 
пројекта. Средства ће бити уплаћена на динарски рачун подносиоца пројекта.  

Корисник је у обавези да, приликом сваког јавног наступа и на промотивним материјалима 
наведе подршку Службе Координационог тела Владе Србије за општине Прешево, Бујановац и 
Медвеђа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


