Република Србија

ВЛАДА

На основу члана 3.став 1. и члана 5. Став 1. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 8/12), Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВАУ ОКВИРУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДЕЛЕГАЦИЈЕ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПОД НАЗИВОМ „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ
ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ 2011-2013“

1. Предмет конкурса
Предмет конкурса је додела недостајућег дела средстава удружењима грађана и
другиморганизацијама цивилног друштва којима су одобрена средства у оквиру јавног
позива Делегације Европске уније у Републици Србији под називом „Програм подршке
цивилном друштву 2011-2013“, за спровођење програма од јавног интереса.Ова врста
подстицаја је од изузетног значаја као подршка даљем јачању капацитета удружења
грађана и организација цивилног друштва у циљу што ефикаснијег и ефективнијег
коришћења европских предприступних фондова.
2. Област од јавног интереса
Пoд прoгрaмoм oд jaвнoг интeрeсa из члана 1 нaрoчитo сe смaтрajу прoгрaми у oблaсти:
сoциjaлнe зaштитe, бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe, зaштитe лицa сa инвaлидитeтoм,
друштвeнe бригe o дeци, зaштитe интeрнo рaсeљeних лицa сa Кoсoвa иMeтoхиje и
избeглицa, пoдстицaњe нaтaлитeтa, пoмoћи стaримa, здрaвствeнe зaштитe,зaштитe и
прoмoвисaњa људских и мaњинских прaвa, oбрaзoвaњa, нaукe, културe, инфoрмисaњa,
зaштитe живoтнe срeдинe,oдрживoг рaзвoja, зaштитe живoтињa, зaштитe пoтрoшaчa, бoрбe
прoтив кoрупциje, кao и хумaнитaрни прoгрaми и други прoгрaми у кojимa удружeњe
искључивo и нeпoсрeднo слeди jaвнe пoтрeбe.
3. Ко може бити учесник конкурса
На конкурс се могу пријавити организације цивилног друштва са правним статусом
удружења, задужбина, фондација, као и поједине врсте удружења која су уређена
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посебним законом (синдикати, спортске организације и удружења, спонтана привремена
повезивања више лица и друга удружења чије је рад уређен посебним законом а на која се
одредбе Закона о удружењима примењују у питањима која нису уређена тим посебним
законом) које су регистроване и делују на територији Републике Србије, а које су носиоци
или партнери на пројектима који су одобрени и уговорени од стране делегације Европске
уније, у оквиру јавног позива под називом „Програм подршке цивилном друштву 20112013“.
Канцеларија ће суфинансирати одобрене пројекте до дела обавезног учешћа који није
покривен средствима одобреним од стране Европске уније и која нису ни на који други
начин обезбеђена, а у складу са расположивим средствима буџета Канцеларије.
4. Трајање програма
Канцеларија ће суфинансирати пројекте чије трајање није краће од 12 месеци нити дуже
од 24 месеца.Средства за суфинансирање биће додељена само једном, у календарској
години у којој је пројекат уговорен од стране делегације Европске уније.
5. Обим средстава којасе додељују
Организацијама цивилног друштва које су регистроване и делују на територији
Републике Србије, одобрава се подршка у износу до 5% од одобреног буџета пројекта, а у
складу са расположивим средствима буџета Канцеларије.
Број пројеката који ће се суфинансирати утврђује се на основу резултата конкурса
„Програма подршке цивилном друштву за Републику Србију 2011 – 2013“, а затим на
основу расположивих средстава из дела буџета Канцеларије намењених суфинансирању
огранизација цивилног друштва.Средства за пројекте по овом конкурсу обезбеђена су
буџетом Републике Србије за 2012.годину („Службени гласник РС”, број 101/2011 и
93/2012) из буџета Републике Србије, раздео 3, глава 3.17, функција 110-Извршни и
законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска
класификација 481 - дотације невладиним организација у укупном износу до 7.400.000
динара.
6. Конкурсна документација
Подносилац захтева за суфинансирање мора приложити следећа документа:
1) Захтев за суфинансирање пројеката на прописаном обрасцу који се објављује уз
јавни позив;
2) Копију потписаног уговора склопљеног са делегацијом Европске Уније (Grant
Agreement) односно доказ о објави резултата конкурса;
3) Копија финансијског и оперативног (наративног) плана добијеног пројекта;
4) Нацрт буџета за тражена средства за суфинасирање са наративним делом;
5) Копија Потврде о регистрацији редовних годишњих финансијских извештаја за
претходну финансијску годину уколико је иста достављена од стране Агенције за
привредне регистре, односно биланс прихода и расхода и биланс стања за
претходну финансијску годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за
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привредне регистре уколико је обрада документације од стране Агенције за
привредне регистре у току;
6) Оверена копија обрасца ПДН (образац пореске пријаве за аконтационо-коначно
утврђивање пореза на добит правних лица за недобитне организације);
7) Изјаву правног заступника удружења, под материјалном и кривичном
одговорношћу, на меморандуму којом гарантује да нису на други начин обезбеђена
недостајућа средства;
8) Увeрeњe (пoтврду, извoд) дa je удружeњe уписaнo у рeгистaр нaдлeжнoг oргaнa;
9) Оверена фотокопија извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви
удружења спроводе у области у којој се програм реализује;
10) Копију Споразума о партнерству. Споразум о партнерству који утврђује
одговорности и обавезе свих организација укључених у пројекат, нарочито садржи:
улоге, расподелу финансијских средстава и удео у обавезном учешћу свих партнера
на пројекту.

7. Достављање пријава за суфинансирање
Конкурс је отворен од 23.новембра 2012. године до 7. децембра 2012. године. Испуњен
образац захтева за суфинансирање уз пропратну документацију са назнаком „ЗАХТЕВ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ (НЕ ОТВАРАТИ)“ доставља се искључиво поштом на адресу:
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Палата Србија, источни улаз
Булевар Михаила Пупина 2
11000 Београд
Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве неће се разматрати.
8. Спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава и право
на приговор
За реализацију овог поступка образује се Конкурсна комисија у чијем саставу су два
представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и један представник
Канцеларије за европске интеграције.Конкурсна комисија ће утврдити Листу вредновања
и рангирања пријављених пројеката у року од 7 дана, од дана истека рока за подношење
пријава, на основу следећих критеријума:
- Циљеви пројекта и oбим зaдoвoљaвaњa jaвнoг интeрeсa који се постиже
предвиђеним циљевима
- Да ли је део средстава за суфинансирање већ обезбеђен из других извора
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-

Да су испуњене пореске обавезе пријављене организације.

Одлуку о избору пројекта за суфинансирање директор Канцеларије доноси у року не
дужем од 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања пријављених
пројеката.
Листa вредновања и рангирања пријављених пројеката oбjaвљуje сe на званичној интернет
стране Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.
Учeсници кoнкурсa имajу прaвo увидa у пoднeтe приjaвe и прилoжeну дoкумeнтaциjу пo
утврђивaњу прeдлoгa Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката, у рoку oд
три дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa листe.
Прaвo пригoвoрa нa листу учeсници кoнкурсa имajу у рoку oд три дaнa oд дaнa њeнoг
oбjaвљивaњa.
Oдлуку o пригoвoру дoнoси кoмисиja у рoку oд 15 дaнa oд дaнa њeгoвoг приjeмa.
9. Уговарање
На основу Одлуке о избору пројекта за суфинансирање између Канцеларије са једне, и
носиоца /партнера пројекта из Републике Србије са друге стране, закључује се Уговор о
недостајућем делу средстава за учешће у „Програму подршке цивилном друштву 20112013“.Уговор о недостајућем делу средстава за учешће у „Програму подршке цивилном
друштву 2011-2013“, закључује се само једном у календарској години у којој је пројекат
одобрен, односно у којој су одобрена средства за суфинансирање, независно од трајања
пројекта.
10. Извештавање
Носилац/партнер пројекта дужан је да током спровођења пројекта Канцеларији за сарадњу
са цивилним друштвом Владе Републике Србије достави сваки периодичан извештај
(копију целог наративног и финансијског извештаја) о спровођењу који се шаље
делегацији Европске уније, и то најкасније у року дефинисаним Уговором склопљеним са
делегацијом Европске уније.
Носилац пројекта/партнер дужан је да достави Канцеларији и извештај за део средстава
која су финансирана овим конкурсом који јасно показује наменско коришћење средстава.
Извештај се доставља квартално као и након реализације пројекта, а садржи нарочито
податке о реализацији програма и утрошеним средствима.
Носилац/партнер пројекта дужан је такође, да у сваком тренутку на захтев Канцеларије
омогући контролу реализације пројекта, све додатне садржајне и административне
информације о пројекту, као и сву финансијску документацију везану за спровођење
пројекта.
Носилац/партнер пројекта дужан је Канцеларији доставити копију обавештења о
одобрењу сваког извештаја од стране делегације Европске уније везане за суфинансирани
пројекат.
У случају неизвршења обавеза, давања неистинитих података, ненаменског
трошењасредстава или неиспуњавања одредби Уговора за суфинансирање у предвиђеним
роковима, Канцеларија има право да раскине уговор за суфинансирање и да затражи
повраћај средстава са припадајућом законском затезном каматом.
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11. Исплата средстава суфинансирања
Исплата средстава биће регулисана Уговором о недостајућем делу средстава за учешће у
„Програму подршке цивилном друштву за Републику Србију 2011 – 2013“, између
Канцеларије и организације цивилног друштва којом су одобрена средства овом на
конкурсу.
Након потписивања Уговора о недостајућем делу средстава за учешће у „Програму
подршке цивилном друштву за Републику Србију 2011 – 2013“ Канцеларија ће исплатити
уговорени износ средстава носиоцу пројекта/партнеру на пројекту из Републике Србије у
року од 20 дана након потписивања уговора, односно одмах након што одобрени износ
буде доступан на делу буџета Канцеларије намењеног за суфинансирање пројеката
организација цивилног друштва.
Канцеларија задржава право да не додели средства за суфинансирање пројеката
уговорених у оквиру „Програма подршке цивилном друштву за Републику Србију 2011 –
2013“, или да додели износ који је мањи или већи од траженог, у зависности од
расположивих финансијских средстава буџета Канцеларије.
12. Доступност резултата
За потребе предстaвљања и промоције пројеката у земљи и иностранству, сви
носиоци/партнери на пројекту из Републике Србије, пружиће Канцеларији, без надокнаде,
на некомерцијално коришћење информације о пројектима суфинансираном средствима
Канцеларије.
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