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Сврха ЛИП 2 Програма – одговор на потребу за  

• Разноврсношћу услуга: континуирано унапређење постојећих или успостављање
иновативних услуга које у највећој могућој мери излазе у сусрет препознатим
специфичним потребама;

• Партнерством у пружању услуга: успостављање механизама који ће омогућити
унапређење хоризонталне и вертикалне координације и сарадње између институција
јавног, цивилног и приватног сектора, укључујући и моделе међуопштинске сарадње;

• Партиципацијом корисника: континуирана комуникација са припадницима социјално
искључених група омогућиће да се локалне политике социјалног укључивања креирају,
спроводе, прате и процењују кроз интензивну и двосмерну комуникацију с грађанима
којима су исте и намењене;

• Одрживошћу услуга: унапређење постојећих и успостављање нових
услуга/мера/програма социјалног укључивања подразумева и континуирани развој
институционалних, организационих, финансијских капацитета, а посебно људских
ресурса у јавном, приватном и цивилном сектору.



Општи циљ: Допринос социјалној укључености осетљивих друштвених група, посебно
оних које живе у руралним и изузетно сиромашним подручјима

Специфични циљ 1: Унапређење постојећих мера, услуга или програма у локалној
заједници од значаја за социјално укључивање осетљивих друштвених група у 
приоритетним областима јавног позива.

Специфични циљ 2: Креирање/успостављање нових иновативних мера, услуга или
програма од значаја за друштвено укључивање социјално искључених група у 
приоритетним областима јавног позива.

Циљеви ЛИП 2 Програма



ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

Образовање Запошљавање
Здравље и 

здравствена 
заштита

Социјална 
заштита

Становање 

Пројекти могу предвидети активности којима ће се деловати у више приоритетних
области (нпр. образовање и запошљавање кроз јачање институционалних капацитета за
успостављање услуге(а) и њихову промоцију у заједници и сл.).



ПРИОРИТЕТНA ТЕМA: ОБРАЗОВАЊЕ 

• јачање успостављених механизама и мера подршке инклузивном приступу у
образовању;

• повећање обухвата деце у предшколском образовању, с посебним нагласком на
повећану укљученост осетљивих друштвених група и развој додатних капацитета и
диверсификованих програма за породицу и децу;

• увођење механизама за рано препознавање деце за коју постоји ризик да ће напустити
систем школовања;

• успостављање боље везе између образовања и запошљавања / тржишта рада.

Листа приоритетних тема није коначна, већ представља смернице
носиоцима пројеката приликом израде њихових концепата пројеката.



ПРИОРИТЕТНA ТЕМA : ЗАПОШЉАВАЊЕ 

• унапређивање ефеката спровођења мера активне политике запошљавања кроз
коришћење података и резултата евалуације програма запошљавања као основе за
локалне акционе планове запошљавања и буџетског планирања на локалном нивоу;

• увођење система правовременог таргетирања лица која се истовремено суочавају с 
више фактора рањивости / отежане запошљивости; 

• подршка локалним саветима за запошљавање у тумачењу информација с тржишта рада
на основу којих се дефинишу приоритети локалне политике запошљавања, с  посебним
фокусом на идентификацију лица којима је подршка најпотребнија и њихово
укључивање у одговарајуће мере ЛАПЗ;

Листа приоритетних тема није коначна, већ представља смернице
носиоцима пројеката приликом израде њихових концепата пројеката.



ПРИОРИТЕТНA ТЕМA : ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

• подршка локалним саветима за јавно здравља с посебним фокусом на
идентификацију лица којима је подршка најпотребнија и њихово укључивање у 
одговарајуће мере ЛАПЈЗ;

• јачање међуресорне сарадње и увођење интегрисаних услуга из области јавног
здравља с циљем превенције у складу с потребама најугроженијих категорија лица
на локалном нивоу;

• унапређење базе података за анализу здравственог стања за праћење промена у 
здрављу за бољу координацију одговора на здравствене потребе осетљивих
друштвених група.

Листа приоритетних тема није коначна, већ представља смернице
носиоцима пројеката приликом израде њихових концепата пројеката.



ПРИОРИТЕТНA ТЕМA : СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

• изградња механизама за индивидуализацију услуга, дефинисање адекватнијих
критеријума за избор корисника, увођење праћења и оцене квалитета услуга
(укључујући и процену задовољства корисника); 

• увођење интегрисаних услуга за најсиромашније ;

• успостављене локалне или регионалне/међуопштинске услуге подршке за самосталан
живот и/или саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге. 

Листа приоритетних тема није коначна , већ представља смернице
носиоцима пројеката приликом израде њихових концепата пројеката.



ПРИОРИТЕТНA ТЕМA: СТАНОВАЊЕ

• унапређење базе података за прикупљање, анализу и ажурирање података
релевантних за праћење социјалне искључености у области становања;

• подизање свести о значају енергетске ефикасности зграда, умрежавању и сарадњи
заинтересованих страна и дефинисању и успостављању мере за подршку
домаћинствима да побољшају енергетску ефикасност својих станова и породичних кућа;

• успостављање система за пружања адекватне и благовремене подршке бескућницима,
као и развијање програма и мера за превенцију бескућништва и за њихово оснаживање
и реинтеграцију.

Листа приоритетних тема није коначна, већ представља смернице
носиоцима пројеката приликом израде њихових концепата пројеката.



КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Социјално искључени појединици, посебно у руралним и изузетно 
сиромашни подручјима, који припадају једној или више група: 

• жене

• млади 

• Роми/Ромкиње

• мигранти 

• особе са инвалидитетом



ЦИЉНЕ ГРУПЕ
• Градске и општинске управе које територијално припадају административним регионима и   

окрузима наведеним у делу Локација програма;

• Јавне установе (образовне, социјалне заштите, здравствене заштите, културе);

• Филијале Националне службе за запошљавање; 

• Организације цивилног друштва, локалне и регионалне; 

• Фондације;

• Струковна удружења; 

• Јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа; 

• Регионалне развојне агенције;

• Представници приватног сектора; 

• Задруге;

• Медији (локални, регионални, национални)

• И друге јавне, цивилне и приватне институције/организације које својим радом могу 
допринети  остварењу циљева програма.



ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОКРИВЕНОСТ 

ЛИП 2 програм је намењен јединицама локалне самоуправе које припадају 
регионима Шумадије и западне Србије (Златиборски, Моравички и Рашки 
округ), Јужне и источне Србије (Зајечарски, Борски, Пиротски, Пчињски, 
Јабланички, Топлички и Нишавски округ) 

• активности се могу реализовати на територији једне или више ЈЛС у
Републици Србији у наведеним регионима и окрузима.

• oбавезан партнер на пројекту, организација цивилног друштва,  мора имати
седиште или представништво на територији ЈЛС на којој ће се пројекат
реализовати.



НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

• У својству носиоца предлога пројекта искључиво се могу јавити јединице
локалне самоурпаве ( градови и општине)

• Носилац пројекта је непосредно одговоран за припрему и управљање пројектом с
партнером (или више њих) и сарадницима

• Носилац предлога пројекта може доставити највише три концепта пројекта,
али само један предлог може бити одобрен.

• Носилац предлога пројекта 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.

• Обавезно је партнерство с организацијом цивилног друштва, чије улоге,
одговорност и допринос пројекту треба да буду дефинисани Споразумом о партнерству,
приликом подношења комплетне пријаве.

• Партнерство носиоца предлога пројекта с партнерима и сарадницима из више од два
сектора је пожељно.



ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ – ОБАВЕЗНИ ПАРТНЕР 
Носилац пројекта мора да наступа с најмање једним обавезним партнером, 
организацијом цивилног друштва, који мора да кумулативно испуњава следеће
критеријуме: 

• да буде правно лице;

• да буде непрофитан;

• да буде организација цивилног друштва која делује у секторима релевантним за овај
позив, основана у Републици Србији, најмање две године пре објављивања овог
позива;

• да делује на локалном, регионалном/међуопштинском или националном нивоу; 

• да је активно укључена у израду идејног и финалног предлога пројекта и одговорна за
остваривање дефинисаних циљева и резултата.

НАПОМЕНА: Организација цивилног друштва може као обавезни партнер да се појави
на више предлога пројекта, али ће учешће бити подржано за највише два пројектна
предлога.



Остали учесници на пројекту 

ДРУГИ ПАРТНЕРИ

Трошкови партнера на пројекту
прихватају се на исти начин као и они
које има носилац пројекта.

САРАДНИЦИ 

Сарадници могу да буду укључени у
припрему и реализацију пројекта, али
немају право на пријем средстава из буџета
програма, осим покривања дневница,
путних трошкова и трошкова смештаја.

 Градске и општинске управе које територијално припадају административним регионима
и окрузима наведеним у делу Локација програма;

 Јавне установе (образовне установе, установе социјалне заштите, установе здравствене
заштите, установе културе); Јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа; 
Филијале Националне службе за запошљавање; 

 Организације цивилног друштва, локалне и регионалне; Удружења грађана; Фондације; 
Струковна удружења; Регионалне развојне агенције

 Представници приватног сектора; Задруге; Медији (локални, регионални, национални)
 И друге јавне, цивилне и приватне институције/организације које својим радом могу

допринети остварењу циљева програма.



Иновативни приступ у оквиру јавног позива

• У оквиру овог јавног позива, иновативне мере/услуге/програми
сматрају се друштвено иновативним ако испуњавају најмање 3 од 7
критеријума.

• Ако овај услов није испуњен у фази концепта пројекта, пријава неће
бити изабрана за следећу фазу евалуације



Критеријума иновативности: 

1.  Оснажују и укључују грађане као партнере у креирању решења.
2.  Одговарају на потребе заједнице, а пре свега на потребе грађана који припадају осетљивим 

друштвеним групама
3.  Имају трансформацијску улогу којом умањују или елиминишу  неједнакост у друштву
4.  Доприносе ефикасном и ефективном коришћењу и очувању институционалних, рганизационих, 

финансијских, људских, као и природних  ресурса
5. Унапређују свакодневни живот грађана, посебно оних који припадају  осетљивим друштвеним 

групама
6. Доприносе сарадњи и изградњи партнерстава између различитих сектора
7.  Унапређују односе у друштву између корисника и пружалаца услуга, јавног, приватног или цивилног 

сектора

Иновативни приступ у оквиру јавног позива

Појам друштвене иновативности подразумава процесе, концепте, идеје, услуге и
методологије, или комбинација свега наведеног, са циљем да се одговори на
препознату, незадовољену потребу у друштву или друштвени проблем“.



Формулар за пријаву - Концепт пројекта 

Инструкције за припрему концепта пројекта 

Део 1 - Релевантност иновативне идеје

описујете вашу иновативну идеју (меру/услугу/програм) и 
релеватност

Део 2 - Опис пројекта 

описујете конкретне активности које планирате да 
спроведете како бисте идеју развили у складу са намером 
Смерница јавног позива



ФАЗА ПОДРШКЕ Трајање

подршке

Менторска

подршка

Макс. Фин.

подршка по

пројекту

Очекивани

бр.

Подржаних 

пројеката

Укупна

средства по

фазама

ПРВА ФАЗА:

Подршка развоју

иновативних мера/услуга/

програма

до 4 месеца Менторска подршка

приликом развоја

иновативног решења

3.000,00 CHF до 20 ЈЛС 60.000,00 CHF

ДРУГА ФАЗА:

Подршка тестирању  

развијених иновативних 

решења

до 12 

месеци

Менторска подршка

током

тестирања

иновативног решења

25.000,00 CHF до 15 ЈЛС 375.000,00 

CHF

ПОДРШКА У ОКВИРУ ЛИП 2 ПРОГРАМА 



КАЛЕНДАР 

Подношење

концепта

пројекта

Оцењивање и 

избор

концепта

пројекта

Радионице:

друштвене

иновације

и

управљање

пројектним

циклусом

Подношење

комплетне

пријаве

Оцењивање

и 

избор

комплетне

пријаве

Подршка

развоју

инов. 

решења –

фаза 1

Оцењивање

и 

избор

комплетне

пријаве

Подршка

тестирању

решења –

фаза 2

26. март 2019. Март

2019.

Април

2019.

Мај

2019.

Мај

2019.

Јун –
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Октобар
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Октобар

2019. –

октобар

2020.



Евалуација  

• Административна 
провера 

• Оцењивање и избор 

• Радионице

• Подношење комплетне
пријаве

КОРАК 1

• Оцењивање 
комплетних пријава

• Избор 20 комплетних
пријава за ПРВУ фазу –
Подршка развоју 
иновативних решења  
(4 месеца)

КОРАК 2

• Оцењивање и избор 
комплетних пријава

• Избор 15 комплетних
пријава за ДРУГУ фазу –
Подршка тестирању 
развијених иновативних 
решења (12 месеци)

КОРАК 3 



Рокови и процес пријављивања 

• Рок за подношење концепта пројекат – 26. март 2019. до 00.00 часова

• У оквиру јавног позива подноси се САМО формулар за концепт пројекта.

• Пријаве се обавезно подносе на српском језику

• Подносе се само електронске верзије пријава

• sipru.konkursi@gov.rs

• Предмет имејл поруке треба обавезно да садржи следеће:  „назив 
пројекта“, назив ЈЛС, број пријаве (уколико се подноси више од једне 
пријаве

НАПОМЕНА: заинтересовани подносиоци пројекта могу доставити питања 
електронским путем на адресу ivana.maksic@gov.rs до 19.марта 
2019.године 

mailto:sipru.konkursi@gov.rs


Хвала на пажњи!

sipru.konkursi@gov.rs

ivana.maksic@gov.rs
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/

mailto:sipru.konkursi@gov.rs

