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Република Србија 

Град Пожаревац 

Форум младих са инвалидитетом 
 
 Удружење Форум младих са инвалидитетом (ПИБ: 104162852, МБ 17638246) 
уз подршку Града Пожаревца, у оквиру пројекта Sustainable community based 
services for persons with disabilities (у даљем тексту “Одрживи сервиси подршке 
за особе са инвалидитетом“), који финансира Делегација Европске уније у 
Републици Србији, на основу уговора који су 26. новембра 2012. године 
потписали Форум младих са инвалидитетом и Делегација Европске уније у 
Републици Србији, под бројем 2012/298-166, 
  

објављује 
 

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СЕРВИСА ПОДРШКЕ ЗА 
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, 

ЗАПОШЉАВАЊА И ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА 

 
О пројекту “Одрживи сервиси подршке за особе са инвалидитетом“ 

 
Пројекат “Одрживи сервиси подршке за особе са инвалидитетом” спроводе 
Форум младих са инвалидитетом, Удружење грађана Шанса, Центар за развој 
инклузивног друштва (ЦРИД) и Удружење грађана Перспективе, уз подршку 
Делегације Европске уније у Републици Србији и Канцеларије за сарадњу са 
цивилним друштвом Владе Републике Србије. Сарадници на пројекту су 
Републички завод за социјалну заштиту, Национална служба за запошљавање, 
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије-
Удружење Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање.  
Градови у којима се спроводи пројекат су: Београд, Ужице, Лесковац, Кикинда 
и Пожаревац. 
 
Циљ пројекта је да допринесе јачању цивилног друштва, повезивањем и 
јачањем постојећих и успостављањем нових локалних сервиса подршке за особе 
са инвалидитетом у области социјалне заштите, образовања и запошљавања, 
омогућавајући њихово омасовљење и унапређење квалитета, као и побољшање 
положаја особа са инвалидитетом. 
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Активности пројекта: 1) Израда Студије о сервисима подршке за особе са 
инвалидитетом у 5 локалних заједница 3) Спровођење 5 Инфо семинара о 
механизмима сарадње на локалном нивоу у циљу унапређења постојећих и 
успостављања нових сервиса подршке 4) Креирање Инфо wеб портала са базом 
података о доступним сервисима подршке 5) Едукативни програм о 
стандардима квалитета за пружаоце услуга 6) Едукативни програм о одрживим 
механизмима сарадње: јавно-приватно партнерство и социјално предузетништво 
7) Финансирање 5 пружалаца услуга путем доделе бесповратних средстава у 
циљу јачања капацитета и повећања броја доступних услуга подршке 8) 
Промотивна кампања 

  
Циљ конкурса: 

 
Побиљшање квалитета живота особа са инвалидитетом унапређењем система 
подршке за укључивање у друштвене и економске токове заједнице. 
 

Сврха: 
 
Повећање броја доступних и унапређење квалитета постојећих сервиса подршке 
за особе са инвалидитетом и њихове породице, јачањем капацитета пружалаца 
услуга кроз финансијску и стручну подршку за успостављање и развој услуга 
подршке. 

 
Општи услови конкурса: 

 
 Конкурсом ће средства бити додељена једном пружаоцу услуге 

подршке за особе са инвалидитетом у области социјалне заштите, 
запошљавања и образовања 

 Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана на 
територији Републике Србије, са седиштем у Граду Пожаревцу;  

 Предлози пројеката се подносе на прописаним обрасцима који се налазе 
у прилогу; 

 Средства за финансирање пројекта обезбеђена су на основу уговора који 
су 26. новембра 2012. године потписали Форум младих са 
инвалидитетом и Делегација Европске уније у Републици Србији, под 
бројем 2012/298-166, у укупном износу од 4.000,00 ЕУР (словима: 
четири хиљаде еура) у динарској противвредности по еуро инфо 
курсу који се примењује за месец у којем се врши пренос средстава; 

 Трајање пројекта не може бити дуже од пет месеци; 
 Рок за пријављивање односно за доставу пројектних предлога је 20. 

децембар 2013. године. 
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СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРОЈЕКТА 
 
 

1. Критеријуми за подносиоце пријаве 
Подносиоци пријаве морају да испуњавају следеће критеријуме: 
 

1) да су регистрована удружења у складу са Законом о удружењима; 
2) да им је седиште на територији града Пожаревца, Република Србија; 
3) да су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта, а не да 

делују у својству посредника. 
 

 
2. Критеријуми за садржај пројеката за који се могу доделити средства 

 
Трајање: Трајање пројекта не може бити дуже од 5 месеци, и морају се 
завршити закључно са 27.05.2014. 
 
Локација: Све пројектне активности морају се реализовати на територији града 
Пожаревца. 
 
Теме конкурса су:  
 

 успостављање нових и/или унапређење постојећих дневних услуга 
у заједници: дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге 
услуге које подржавају боравак корисника у породици и 
непосредном окружењу; 

 успостављање нових и/или унапређење постојећих услуга 
подршке за самостални живот-становање уз подршку, персонална 
асистенција, обука за самостални живот и друге врсте подршке 
неопходне за активно учешће корисника у друштву; 

 успостављање нових и/или унапређење постојећих саветодавно-
терапијских и социјално-едукативних услуга – интензивне услуге 
подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка 
родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се 
стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у 
развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање 
породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; 
породична терапија; медијација; односно вида помоћи 
појединцима и породицама који су у кризи, ради унапређивања 
породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања 
вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву 

 
Напомена: Зависно од потреба корисника, поменуте услуге социјалне заштите 
могу се пружати истовремено и комбиновано с услугама које пружају 
образовне, здравствене и друге установе (међусекторске услуге). Усклађено 
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пружање међусекторских услуга обезбеђује се закључивањем протокола о 
сарадњи, а додатно ће бити бодовано уколико предлог услуге задовољава 
потребе корисника у области социјалне заштите, образовања и запошљавања. 
 
 
 
Број предлога и одобрених пројеката по подносиоцу пријаве/Партнерства: 
 
Подносилац пријаве може да поднесе један или више предлога пројекта.  
Пријаву може поднети сам или у партнерству са другим удружењима, 
јединицом локалне самоуправе у којој се спроводи пројекат, Републичком 
установом социјалне заштите или другом јавном установом, привредним 
субјектом идр. 
 
Врста трошкова која се може уврстити у буџет пројекта 
 

Као пројектна средства у обзир се могу узети само прихватљиви 
трошкови. Прихватљиви трошкови, према овом конкурсу морају да: 
 
 буду неопходни за извођење пројекта и да су усаглашени са принципима 

поштеног финансијског управљања, што се нарочито односи на вредност 
уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за 
уложени новац); 

 током реализације пројекта буду евидентирани у обрачунима или 
пореским документима реализатора пројекта, препознатљиви, 
проверљиви и подржани оригиналном документацијом на основу чијих 
копија се правдају Форуму младих са инвалидитетом. 

 
У интересу је сваког подносиоца пријаве да обезбеди реалан буџет са што 
повољнијим ценама. 
 
У складу са наведеним условима и уз поштовање процедура за доделу 
средстава, прихватљиви трошкови укључују: 
 

1) трошкове особља које је ангажовано на реализацији пројекта; 
2) трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију 

пројекта; 
3) трошкови који су неопходни за реализацију услуге која је предмет 

пројектног предлога; 
4) трошкове превоза; 
5) трошкови штампе, коричења и копирања који су неопходни за 

реализацију пројекта;  
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Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће покривати из буџета 
пројекта су: 
 

1) дугови и покривање дуговања; 
2) пристигле камате; 
3) ПДВ 
4) банкарска провизија 
5) ставке које се већ финансирају из других извора; 
6) куповина земље; 
7) куповина опреме која не служи за спровођење пројектних активности и 

није у вези са пројектним активностима. 
8) трошкове адаптације простора или завршетка започете градње 

 

Модификације предлога пројекта 

Пре доношења коначне одлуке о додели средстава Комисија за избор 
пројеката може подносиоцу пријаве сугерисати да изврши одређене 
модификације предлога пројекта, у смислу буџета и у смислу активности 
планираних у пројекту. Подносилац предлога пројекта има право да прихвати 
или одбије сугестије. 

Буџет предлога пројекта могуће је модификовати пре доношења коначне 
одлуке о додели средстава, само уколико је модификација  иницирана од стране 
Форума младих са инвалидитетом 
 

3. Подношење пројектних предлога - Како се пријавити и по којој 
процедури 

 
Потребно је доставити основну и пратећу документацију: 
 
Основну документацију чине: попуњен Образац за писање предлога пројекта 
(Анекс 1); попуњен Образац буџета пројекта – табеларни приказ буџета (Анекс 
2); Наративни буџет (Анекс 3). 

Доставља се један оригинални примерак оверен од стране овлашћеног 
лица, једна штампана фотокопија и електронска верзија са свим анексима на 
ЦД-у. Електронску верзију је потребно доставити и путем маил-а на 
оffice@fmi.rs . 
 Подносиоци пријава морају се стриктно придржавати пријавног 
формата и попунити све стране према назначеним редоследима.  
 Подносици пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском 
језику, ћирилицом. 
 Молимо вас да пријавне формате попуните јасно и прецизно, како бисмо 
могли да на најбољи могући начин проценимо ваше пријаве. 
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Пријаве у којима је Анекс 1- Образац за писање предлога пројекта написан 
руком или писаћом машином неће се сматрати важећим. 
 
Пратећу документацију чине: 
 

1) Копија извода из Статута подносиоца пријаве која се односи на област 
остваривања циљева удружења; 

2) Копија Акта о регистрацији подносиоца пријаве; 
3) Биланс стања и успеха за 2012. годину. 

 
Уколико је пројекат пријављен у партнерству, обавезно доставити: 
 

 Протокол о сарадњи, односно о партнерству са јасно дефинисаним  
улогама и обавезама оба партнера;  

 
 Копија извода из Статута сваког партнера која се односи на област 

остваривања циљева;   
 

 Копија Акта о регистрацији за сваког партнера.  
 
 
Рок за подношење пријава 
 
Рок за подношење пријава је 20. децембар 2013. године. 
 
Где и како поднети пријаву 
 
Пријава са одговарајућом документацијом се доставља у једној запечаћеној 
коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. 
Пријава се подноси на адресу: 

Форум младих са инвалидитетом 
Теразије 23 (канцеларија 208) 

11 000 Београд  
 Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 

Пријава на конкурс Форума младих са инвалидитетом 
 
Назив подносиоца пријаве  
Адреса подносиоца пријаве  
Назив пројекта  

 
«ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ» 

 
Електронска пошта на коју се доставља Анекс 1, Анекс 2 и Анекс 3  јесте 
оffice@fmi.rs . 
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4. Додатне информације 
  
 За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити Форуму младих са инвалидитетом путем 
телефона:  011 32 20 632 или електронским путем на sladjana.levic@fmi.rs. 
Особа за контакт је Слађана Левић  

 
Форум младих са инвалидитетом ће Извештај о раду Комисије за избор 
пројеката објавити на својој интернет страници.  
  
Учесници конкурса имају право приговора, у року од три дана од дана 
објављивања Извештаја о раду Комисије за избор пројеката.  
 

 Листа анекса 

 
 Анекс 1 – Образац за писање предлога пројекта 
 Анекс 2 – Образац буџета пројекта 
 Анекс 3 – Наративни буџет 
 Анекс 4 – Упутство за писање предлога пројекта 
 Анекс 5 – Упутство за састављање буџета пројекта 

 


