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Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва  
Владе Републике Србије 

 

Одговори на питања 

Унапређење положаја осетљивих друштвених група кроз развој иновативних 

модела за социјално укључивање на локалном нивоу 

Бр. Питање Одговор 

1. Да ли предлог пише локална самоуправа или 

може предлог послати и нека од институција из 

локалне самоуправе? 

Према Смерницама за подносиоце предлога 
пројеката, одељак 6.1.1. Носиоци пројекта: 
подносилац предлога пројекта, у оквиру овог 
јавног позива, мора кумулативно испуњавати 
следеће услове: да буде орган јединице локалне 
самоуправе (град, општина) и да има седиште на 
територији обухваћеној јавним позивом 

2. Да ли се предлог пројекта може односити само 

на једну сферу (нпр. образовање) или мора 

покрити све сфере (социјалну заштиту, 

образовање, запошљавање? 

Према Смерницама за подносиоце предлога 
пројеката, одељак 3.2. Приоритетне области: 
циљеви и очекивани резултати предложених 
пројектних предлога треба да допринесу 
унапређењу постојећих или успостављању 
нових/иновативних мера, услуга или програма у 
једној наведеној приоритетној области или више 
наведених приоритетних области 

3. Да ли је у оквиру јавног позива дозвољен 

трошак – постављање приступне рампе за 

ОСИ при Дому културе? 

Према Смерницама за подносиоце предлога 
пројеката, одељак 8.2. Дозвољени и недозвољени 
трошкови, поред листе недозвољени трошкови и 
следећи трошак је наведен као недозвољени 
трошак: 

 објеката 

 
4. Да ли обавезни партнер ЈЛС (апликанту) може 

бити Црвени крст који има статус НВО-а? Према Смерницама за подносиоце предлога 

пројеката, одељак 6.1.2. Партнери на пројекту: су  

организације цивилног друштва, дефинисани 

Законом о удружењима 

5. Да ли се може ЈЛС у једној апликацији 

пријавити као носилац, а у другој као други 

партнер, без услова да јој се може одобрити 

само један пројекат? 

Према Смерницама за подносиоце предлога 

пројеката, одељак 6.1.1. Носиоци пројекта: 

Јединица локалне самоуправе (општина, град) у 

својству носиоца пројекта може доставити 

највише три концепта пројекта, али само један 

предлог може бити одобрен. 

Јединица локалне самоуправе (општина, град) 

може бити партнер у највише једном пројекту, у 

ком је носилац пројекта друга локална 

самоуправа, док се у својству сарадника може 

појавити на неограниченом броју пријава. 
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ЈЛС се у једној апликацији може пријавити као 

носилац, а у другој као други партнер. 

6. С обзиром да ЈЛС може  да пријави три 

концепта пројекта, да ли је могуће да у сва три 

буде партнер иста организација цивилног 

друштва? 

Према Смерницама за подносиоце предлога 

пројеката: 

одељак 6.1.1. Носиоци пројекта: Јединица 

локалне самоуправе (општина, град) у својству 

носиоца пројекта може доставити највише три 

концепта пројекта, али само један предлог може 

бити одобрен. 

Одељак 6.1.2. Партнери на пројекту:  

Организација цивилног друштва може као 

обавезни партнер да се појави на више предлога 

пројекта, али ће учешће бити подржано за 

највише два пројектна предлога 

7. Да ли обавезни партнер може да буде из друге 

локалне самоуправе, од подносиоца пројекта? 

Према Смерницама за подносиоце предлога 

пројеката: 5. Локација јавног позива: 

Обавезан партнер (ОЦД) на пројекту мора имати 

седиште или представништво на територији на 

којој ће се пројекат реализовати. 
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