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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

у оквиру пројекта ECEC објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

СА СМЕРНИЦАМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

 

I. Основне информације. Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и 

образовање” (ECEC) финансира се средствима зајма (8693-YF) Светске банке 

(Међународне банке за обнову и развој). Пројекат спроводи Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, а његов главни циљ јесте унапређење приступа, 

квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања (при чему из ова три 

међусобно повезана аспекта проистичу три компоненте пројекта) за сву децу од 

рођења до узраста од 6,5 година, уз посебан нагласак на децу из сиромашних и 

мањинских породица. 

 

1.1 Средства зајма од 1,5 милиона евра намењена су финансирању развојних 

пројеката локалних заједница усмерених на остварење наведених васпитнообразовних 

циљева. Средства ће се у виду грантова доделити локалним самоуправама, 

предшколским установама и другим партнерским институцијама у сектору васпитања 

и образовања, (у даљем тексту: имплементационим субјектима). 

 

Приоритетни локални пројекти засниваће се на сарадњи локалних власти и невладиних 

субјеката, заинтересованих страна и заједнице и биће припремљени као резултат 

партиципативног процеса планирања. Као мултисекторски програм који укључује 

здравље, исхрану, васпитање и образовање у раном узрасту и бригу о деци, овај 

приступ ће укључивати повезивање различитих сектора локалних власти и невладиних 

организација у предлагању мера и услуга инклузивног предшколског васпитања и 

образовања у корист економски угрожених лица.  

 

1.2 Овај програм грантова је некомпетитиван, што значи да ће сви предлози 

пројекта који испуне формалне услове и основне критеријуме наведене ниже добити 

средства за спровођење предлога пројекта. Они предлози пројеката, међутим, за које се 

провером утврди да су непотпуни, недоследни или нереални, могу бити одбијени или 

враћени на дораду и поновно подношење. 

 

1.3  Општи циљ програма грантова јесте унапређење координације и сарадње 

релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга 

(укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања 

промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у периоду раног 

развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из 

најосетљивијих друштвених група. 

 

Такође, циљ програма грантова јесте оснаживање родитеља и породица деце најмлађег 

узраста, тј. од рођења надаље, за стварање услова за холистички развој деце кроз 



 

 

подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће и кроз 

обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници.  

 

II. Услови за доделу грантова  

2.1 Прихватљиви имплементациони субјекти (партнери) 

 

2.1.1 Првих 40 општина/градова са Листе дате у Документу оцене изводљивости 

пројекта, на интернет сајту МПНТР, прихватљиве су за учешће у Програму грантова. 

 

2.1.2 Да би ЛСУ могле да се пријаве за средства грантова, потребно је да оформе 

међусекторске тимове на локалном нивоу састављене од представника ЛСУ, 

предшколских установа, основних школа, центара за социјални рад, здравствених 

установа, локалних огранака Црвеног крста, Интерресорне комисије, локалних НВО, 

локалне подршке ромским породицама и деци (педагошких асистената, ромских 

здравствених медијатора, ромских координатора, где је применљиво) и родитеља или 

одговарајућих локалних удружења родитеља, и испуне следеће услове: 

 

• Област деловања и циљеви рада изабране партнерске НВО треба да су у 

извесној мери повезани с циљевима пројекта ECEC, 

• ЛСУ треба да потпише изјаву о намери учешћа у спровођењу овог програма 

грантова са осталим имплементационим партнерима (и поднесе га заједно са 

осталим документима која чине пријаву), 

• ЛСУ треба да укључи широк круг партнерских имплементационих субјеката (по 

могућности 4) из локалне заједнице који се баве предшколским васпитањем и 

образовањем / циљевима овог програма грантова, 

• Једна општина се може пријавити за грант са само једним предлогом пројекта. 

 

МПНТР чврсто подржава успостављање партнерстава с различитим прихватљивим 

субјектима из локалне заједнице, посебно с НВО које имају искуства у пружању 

подршке деци и породицама Ромске националне заједнице, и у спровођењу сличних 

пројеката како би сви удруженим напорима и знањем приступили унапређењу 

предшколског васпитања и образовања.  

 

2.2. Процедура пријаве за учешће у Програму грантова 

 

2.2.1 За грантове ће конкурисати локалне самоуправе (ЛСУ), које ће имати улогу 

лидера/носиоца пројекта у локалним тимовима на општинском нивоу. Општински 

тимови формираће се у складу с величином општине, њеним ресурсима и 

особеностима, степеном развоја и постојећим оперативним структурама.  

 

2.2.2 Главно тело за координацију јесте локална самоуправа, док је, имајући у виду 

природу пројекта, свака од партнерских институција одговорна за активности из свог 

домена и области интервенције.  

 

2.2.3 У циљу конкурисања за средства грантова тим сваке општине треба да: (a) 

изврши мапирање потреба локалне заједнице (укључујући и прибављање доступних 

релевантних података из званичних евиденција локалних институција, на којима ће се 

заснивати предложене активности) и ресурса повезаних с предшколским васпитањем и 



 

 

образовањем и раним детињством; (б) организује консултације с локалном 

заједницом/грађанима, како би одабрали активности које су најпотребније и 

прилагођене тој конкретној заједници а које су одраз потреба родитеља и деце који 

спадају у циљну групу корисника; (в) кроз предлог пројекта развије 

интервенцију/интервенције у домену ПВО засноване на потребама заједнице као 

одговор на утврђене потребе најосетљивијих друштвених група; и (г) имплементира 

планирану интервенцију/интервенције. 

 

III. Корисници пројекта 

 

3.1. Непосредни корисници јесу деца од рођења до узраста од 6,5 година, као и 

труднице и породице те деце, посебно она из осетљивих друштвених група (деца из 

породица ниског социо-економског статуса, деца са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, деца и породице ромске националне мањине, итд). Такође се очекује 

да непосредне користи од пројекта имају васпитачи, учитељи и педагошки асистенти и 

локална заједница у целини. 

 

IV. Суфинансирање   

 

4.1 Потребно да ЛСУ у складу са могућностима суфинансирају програм грантова с 

5–10% укупних трошкова пројекта. Економски угроженијим општинама биће 

дозвољено да учествују кроз допринос у натури (простор, људски ресурси итд.). 

Економски угроженом општином сматраће се ЛСУ које су сврстане у развојну групу 

IV према Владиној уредби о развијености региона и ЛСУ. 

 

V.  Садржај предлога пројекта и прихватљиви трошкови 

5.1 Предлози пројекта које прихватљиви заинтересовани имплементациони 

субјекти подносе МПНТР, (као што је и описано у обрасцима за израду предлога 

пројекта) треба да садрже: 

a) списак кључних питања (проблема) која предлог пројекта решава; 

б) активности које ће се спроводити у циљу решавања тих питања; 

в) трошкове тих активности рашчлањене на услуге (техичка помоћ) које треба 

уговорити, добра (укључујући потрошни материјал) која треба набавити и 

догађаје (као што су обуке, радионице, кампање за ширење информација итд.) 

које треба организовати; 

г) повезаност проблема/питања којима се предлог пројекта бави и активности 

планираних у склопу предлога пројекта са општим и специфичним циљевима 

пројекта; 

д) очекиване резултате планираних активности и уочљиве и мерљиве показатеље 

(индикаторе) резултата и процедуре за њихово мерење;  

ђ) популацију која ће имати непосредне користи;  

е) популацију која ће имати посредне користи. 

 

5.2.  Документација коју прихватљиви имплементациони субјекти заинтересовани за 

програм грантова треба да поднесу ЈУП-у МПНТР обухвата:  

а) попуњен Образац за израду предлога пројекта; 

б) обрасци појединачних буџета (сваког партнера) – табеларни приказ структуре 

свих трошкова пројекта; 

в) образац укупног/збирног буџета; 



 

 

г) изјава о сарадњи између имплементационих партнера; 

д) образац наративног буџета. 

  

5.3. Трошкови за спровођење предложених активности 

5.3.1. Сви трошкови активности предложених за финансирање морају бити засновани 

на стварним трошковима планираним по ставкама, а не на процењеним паушалним 

износима. 

 

5.3.2. Чланови Одбора за одобравање грантова (ООГ, видети Одељак 4 овог 

приручника) оцениће оправданост трошкова на име спровођења предложених 

активности, при чему 98% предложеног буџета треба да буде намењено спровођењу 

предложених активности, док преосталих 2% треба да покрије додатне (индиректне) 

трошкове. 

 

5.3.3. Прихватљиви трошкови укључују: 

 

а) трошкове финансирања стручњака (техничке помоћи) за израду или спровођење 

предвиђених активности у оквиру одобрених предлога пројеката (на пример за 

израду буџета и извештавање о буџету, координацију пројекта, за менторску 

подршку у изради нацрта и спровођењу предложених пројеката, за 

истраживање, обуке, праћење реализације пројекта, водитељи обуке, стручни 

предавачи, водитељи играоница, радионица, итд); 

б) обуке за изградњу капацитета субјеката који ће спроводити одобрене 

предложене активности; 

в) трошкове преноса искустава другим повезаним заинтересованим странама (кроз 

семинаре, радионице, обиласке терена); 

г) трошкове набавке опреме потребнe за спровођење предложених активности по 

одговарајућим тржишним ценама и кроз поступке набавки дефинисане за овај 

конкретан програм грантова;  

д) трошкове добара (укључујући потрошне и друге материјале) потребне за 

спровођење предложених активности; 

ђ) трошкове услуга превоза за потребе спровођења предложених активности; 

е) трошкове привођења намени и опремања простора (као што су кречење, 

поправка подова, куповина намештаја итд.) који ће омогућити коришћење 

постојећих објеката у власништву ЛСУ или других партнера у програму 

грантова, за потребе рада с децом и родитељима; 

ж) трошкове који су директно повезани са спровођењем предложених активности 

(на пример, прибављање личних докумената, здравствени савети, храна/ужина 

за децу, одећа, обућа, промотивне активности, оглашавање, штампани 

материјали);  

з) индиректне трошкове, као што су трошкови преноса новчаних средстава и 

банкарске провизије, и други материјали и технички трошкови (2% од укупног 

буџета); и 

и) трошкове пензионог, социјалног и здравственог осигурања (порези и 

доприноси), који се сматрају прихватљивим трошковима. 

 



 

 

5.3.4. За конкретни пројекат ad hoc може бити дозвољен и поједини сличан трошак 

(који није наведен на листи), уколико ООГ оцени да је такав трошак неопходан и 

користан за реализацију предложеног пројекта.  

 

5.3.5. У неприхватљиве трошкове (који се не могу укључиту у буџет предлога 

пројеката) спадају: 

 

а) надокнаде за особље имплементационог субјекта или субјеката којима су 

одобрена средства а које учествује у спровођењу предложеног пројекта; 

б)  појединачне надокнаде за студије или обуке; 

в) ретроактивно финансирање предлога пројеката или редовних активности 

имплементационог субјекта које се тренутно спроводе или које су већ 

спроведене; 

г)  капиталне инвестиције;  

д) куповина опреме која није неопходна за реализацију предвиђених активности у 

оквиру предлога пројекта; 

ђ)  грађевински радови; 

е)  куповина половних или репарираних добара. 
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VI. Прихватљиве активности и очекиване промене  

 

6.1. Прихватљиве активности за финансирање из средстава Гранта: 

 

Бр Циљ 

активности / 

област 

интервенције 

Оквирна листа активности/интервенција локалних самоуправа 

прихватљивих за финансирање из средстава грантова 

Очекивани 

исходи 

(резултати) 

Индикатори 

1 Унапређење 

доступности 

предшколских 

услуга за децу 

из осетљивих 

друштвених 

група 

- Обезбеђивање бесплатног превоза за децу из осетљивих група како би 

се осигурала редовност похађања предшколских програма; 

- Информисање родитеља деце из осетљивих група о могућностима 

уписа и предностима боравка деце у предшколским установама, као и о 

начинима остваривања права... (организовање родитељских састанака, 

емитовање прилога у емисијама намењеним осетљивим друштвеним 

групама на локалним ТВ станицама...); 

- Отклањање препрека које утичу на одзив родитеља за укључивање деце 

у предшколске установе (недостатак асистивних технологија, 

недостатак педагошких асистената...), али и предрасуда и негативног 

става осталих родитеља према деци из осетљивих група, односно 

неприхватања, као једног од фактора због ког родитељи вртиће не 

доживљавају као прихватајућу и безбедну средину за њихову децу 

(кроз локалну кампању која афирмише једнака права и која у фокус 

ставља интерес детета и шире заједнице); 

- Представљање ПУ као допуна породичног васпитања и образовања – 

стварање услова за сарадњу у којој родитељи од предшколске установе 

добијају непосредну помоћ али и прилику да своју родитељску улогу 

остварују синхронизовано са предшколском установом и у размени са 

другим људима; укључивање родитеља у васпитно-образовни процес и 

Повећање 

обухвата деце из 

осетљивих 

друштвених група 

предшколским 

васпитањем 

 

Број деце из 

осетљивих 

друштвених 

група уписане у 

предшколски 

програм која га 

редовно 

похађају (у 

поређењу с 

претходним 

годинама) 



 

 

живот у вртићу; 

- Планирање и понуда нових програма и услуга у области предшколског 

васпитања и образовања који излазе у сусрет потребама породица и 

деце из осетљивих друштвених група на подручју локалне друштвене 

заједнице;  

- Осмишљавање механизама укључивања деце у предшколске установе у 

ситуацијама нередовног боравка у вртићима услед сезонских миграција 

породица, повратка из иностранства... 

- Понуда учешћа деце у кратким и флексибилним програмима у ПУ  у 

циљу усаглашавања с потребама породице (културолошке потребе, 

професионални или други разлози) или у циљу лакше адаптације деце; 

2 Правичност, 

допринети 

остваривању 

једнаких 

могућности за 

учење и развој 

деце из 

осетљивих 

друштвених 

група 

- Обезбеђивање механизама за једноставан и доступан приступ услугама 

(из области здравствене и социјалне заштите, правним, културним...) на 

које имају право деца и породице из осетљивих друштвених група; 

- Програми који афирмишу уважавање разлика и развијају међусобну 

толеранцију, учешће свих у доношењу одлука на нивоу локалне 

заједнице (са акцентом на породице из осетљивих друштвених група); 

- Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група (деца из 

породица ниског социо-економског статуса, деце са сметњама у развоју 

и инвалидитетом и деца припадника ромске националне мањине); 

- Осмишљавање и реализација програма и услуга (у вртићу и ван њега) 

који ће омогућити доступност разних садржаја који утичу на развој и 

учење деце из осетљивих друштвених група кроз заједничке 

активности са осталом децом (игралишта, школице спорта, играонице, 

едукативне радионице, креативне радионице, музичке радионице, 

читаонице-причаонице, библиотеке играчака...); 

- Кампања за укључивање заинтересованих страна на локалу (НВО, 

фондови, Црвени крст, друштвено одговорне компаније...) које би 

Деца из 

осетљивих 

друштвених група 

имају једнаке 

могућности за 

учење и развој као 

и друга деца (или 

унапређене  

могућности у 

поређењу с 

претходним 

стањем) 

Број породица из 

осетљивих 

друштвених 

група 

укључених у 

текуће или 

новопокренуте 

програме и број 

уведених 

програма 

 

 



 

 

могле пружити материјалну помоћ економски угроженим породицама 

(одећу, обућу, оброке, средства за хигијену, сликовнице, играчке, 

дидактичка средства, асистивне технологије...); 

- У сарадњи с локалним медијима, развој ТВ програма (емисија) које се 

обраћају породицама из депривираних и осетљивих група али 

унапређују и општу климу у локалној заједници у смислу 

прихватајућег односа и развоја проактивног става кад је реч о 

осетљивим друштвеним групама; 

- Програми који ће омогућити бесплатно укључивање деце у живот 

заједнице и њихових вршњака и ван предшколских установа (одлазак 

на позоришне и музичке манифестације, одлазак у играонице, на 

излете, рекреативну наставу...) 

3 Обезбеђивање 

подршке 

породицама за 

развој 

родитељских 

компетенција  

- Успостављање и развој информационих канала путем којих ће 

родитељима/породицама бити доступније информације о развоју деце и 

установама у којима могу добити подршку и помоћ (за здравствену 

заштиту, социјалне, правне услуге...); 

- Формирање мобилних школа родитељства које ће се бавити едукацијом 

родитеља на терену на тему здравља и неге детета (нега и исхрана 

новорођенчета, вакцинација, хигијена, исхрана деце предшколског 

узраста, фактори који утичу на здравље и превенцију болести...); 

- Организовање кућних посета у циљу саветовања везаног за рани развој 

деце и стимулацију раног развоја; 

- Програми за оснаживање улоге оца у развоју деце (формирање 

едукативних група на локалу намењених родитељским паровима или 

само очевима, организовање континуираних заједничких активности 

очева и деце...) у циљу промовисања значаја родне једнакости 

родитеља у развоју деце; 

- Развој модела континуиране едукације родитеља деце из осетљивих 

друштвених група с циљем унапређивања емоционалног, социјалног и 

Унапређене 

родитељских 

компетенција у 

великом броју 

породица 

Број породица 

које су добиле 

подршку за 

развој 

родитељских 

компетенција 

 

 



 

 

интелектуалног развоја деце (значај стимулације у периоду раног 

развоја, конструктивне игре, позитивне интеракције, адекватних 

васпитних стилова родитеља, породичне функционалности, позитивних 

васпитних поступака родитеља за стицање позитивне слике детета о 

себи, развијање поверења у себе и друге, развој самосталности и 

индивидуалне одговорности, развој у складу са развојним потребама, 

могућностима и интересовањима, развој социјалних и моралних 

вредности, развој моторних способности и спретности...) 

4 Јачање 

капацитета 

институција и 

организација у 

ЈЛСУ  за 

пружање 

услуга деци и 

породицама из 

осетљивих 

друштвених 

група 

- Формирање и едукација локалних интерресорних тимова који би 

организовано и плански пружали подршку деци и породицама из 

осетљивих друштвених група (ромски координатори, здравствени 

медијатори, мобилни тимови...); 

- Опремање постојећих простора у власништву ЛСУ за реализацију 

програма рада с децом и родитељима (кречење, пренамена простора, 

опремање намештајем, дидактичким средствима...); 

- Омогућавање ефикасне и бесплатне помоћи родитељима у прибављању 

личних докумената, обезбеђивању здравствених прегледа и 

остваривању других права које имају породице из осетљивих 

друштвених група (осетљивим групама видљиви и лако доступни 

појединци или групе које „воде” породице кроз наведене процесе и 

процедуре);  

- Израда интерресорних протокола (ЈЛСУ, ДЗ, ЦЗСР, ПУ, НВО) за 

поступање од рођења и евидентирања детета, упућивање на редовне 

здравствене прегледе и спровођење мера здравствене заштите, пружање 

социјалне помоћи, информисање и едукацију родитеља до уписа у 

предшколске установе и припрему за полазак у основну школу. 

Појачани 

капацитети 

установа и 

организација у 

ЛСУ за пружање 

услуга деци из 

осетљивих 

друштвених група 

Унапређена/изме

њена структура 

и капацитет 

локалним 

интерресорних 

тимова 
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6.2. Неке од промена које се очекују од програма грантова  

 

1. ЈЛС ће развити одрживе механизме сарадње у пружању неопходне подршке деци и 

породицама из социјално игрожених група у области ПВО; 

 

2. Родитељи и старатељи деце из друштвено осетљивих група подићи ће своју свест о значају и 

потреби за стимулацијом у периоду раног развоја, здравственом заштитом, заштитом од стреса и 

раним учењем деце од рођења до узраста од 6,5 година; 

 

3. Родитељи и старатељи деце из друштвено осетљивих група подићи ће своју свест о значају и 

потреби за коришћењем предшколских услуга и биће мотивисани да се пријаве за предшколске 

програме; 

 

4. Повећаће се број деце из осетљивих друштвених група од рођења до узраста од 6,5 година 

која ће у породици добити одговарајућу негу и стимулацију у периоду раног развоја; 

 

5. Деца из осетљивих друштвених група имаће лакши приступ предшколским 

услугама/програмима као резултат: промене/боље примене критеријума и процедура за 

укључивање деце у предшколске програме; уклањања препрека за њихово учешће у 

предшколским програмима (које се тичу превоза, одеће/обуће...); 

 

6. Створиће се предуслови за децу из осетљивих друштвених група да имају лакши приступ 

вишим нивоима образовања и касније боље плаћеним пословима као резултат унапређене 

стимулације у периоду раног развоја у породици и повећан приступ предшколским услугама; 

 

7. Родитељи, посебно очеви, из осетљивих друштвених група подићи ће свест о користима 

њиховог укључивања у бригу о деци, стимулацију у периоду раног развоја, здравствену заштиту 

и заштиту од стреса деце од рођења до узраста од 6,5 година; 

 

8. Родитељи, посебно очеви, из осетљивих друштвених група активно ће учествовати у нези, 

стимулацији у периоду раног развоја, здравственој заштити и заштити од стреса своје деце од 

рођења до узраста од 6,5 година; 

 

9. Локалне заједнице ће развити ефикасније механизме укључивања деце и њихових родитеља у 

живот заједнице, омогућиће унапређен приступ садржајима који промовишу раст и развој деце и 

унапредити сопствене капацитете за нуђење услуга деци и родитељима из угрожених 

друштвених група. 
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VII. Време потребно за припрему предлога пројекта 

 

7.1 Заинтересованим имплементационим субјектима одобрено је 45 дана од датума објаве 

позива за израду предлога пројеката.   

 

VIII. Максимални износ буџета предлога пројекта 

 

8.1 Појединачни грантови за одобрене пројекте износиће 4.500.000 РСД. Имплементациони 

субјекти, међутим, треба да по утврђивању потреба и изради предлога пројекта буду реални у 

вези с буџетом пројекта, што значи да предложени буџет треба да одрази реалне тржишне цене. 

 

IX. Период спровођења предлога пројекта 

 

9.1 Одобрени предлог пројекта у оквиру програма грантова не може трајати дуже од 3 

године (36 месеци). Техничка ревизија обавиће се после годину и по дана спровођења како би се 

утврдило постојање потребе за појачаним активностима током преосталог времена спровођења.  

 

X. Обука заинтересованих прихватљивих имплементационих субјеката за припрему 

предлога пројекта 

 

10.1 За Имплементационе субјекте одржана је обука за припрему предлога пројекта. Обука је 

укључивала фидуцијарне аспекте (набавку и финансијско управљање средствима грантова), као 

и програмске аспекте (прихватљиве активности и утврђивање потреба за адекватним 

активностима).  

 

XI. Подношење предлога пројекта од стране заинтересованих прихватљивих 

имплементационих субјеката 

 

11.1 Рок за подношење предлога пројеката прихватљивих имплементационих субјеката који 

желе да учествују у програму грантова јесте 8. јули 2019. године. 

 

11.2 Предлози пројекта подносе се у електронском облику на следећу адресу: 

sanja.strbac@mpn.gov.rs. 

  

11.3 Обрасци предлога пројекта треба да буду откуцани фонтом Times New Roman величине 

12 и ћириличним писмом. 

 

11.4 Све додатне информације о учешћу у програму грантова заинтересовани прихватљиви 

имплементациони субјекти могу добити од Координатора за грантове Сање Штрбац Мусмар. 

 

XII. Поступак оцене и одобравања предлога пројеката 

 

12.1 Предлоге пројеката прегледаће Одбор за одобравање грантова (ООГ), који именује 

МПНТР за потребе програма грантова, по критеријумима за рангирање који су унапред 

дефинисани. ООГ биће именован по истеку рока за подношење предлога пројеката. 
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Процена квалитета предлога пројеката, укључујући и предложени буџет, биће обављена у 

складу са следећим критеријумима: 

 

- јасан план за постизање тражених циљева предлога пројекта, 

- јасна повезаност циљева предлога пројекта, задатака и активности, 

- јасно утврђен план мониторинга и евалуације постизања наведених циљева, 

- релевантност циљне групе корисника предлога пројекта, 

- капацитети за управљање предлогом пројекта, 

- иновативност програма и предложене методологије, 

- реалистична реализација планираних активности и постављених циљева, 

- капацитети за успостављање потребних партнерстава, 

- оправданост и исплативост предложеног буџета, 

- план одрживости по завршетку финансирања предлога пројекта и потенцијал за 

кофинансирање предложених активности. 

 

ООГ задржава право да током периода вредновања затражи од подносилаца предлога пројекта 

додатна објашњења или неопходне измене. Пре него што донесу коначну одлуку, чланови 

одбора и особље тима за управљање пројектом могу да посете подносиоца предлога, ако то 

сматрају неопходним. 

 

12.2 ООГ ће рангирати предлоге пројеката на основу квалитета а према критеријумима за 

вредновање, и одобрити оне који заслужују да буду финансирани из програма грантова.  

 

12.3 Уколико се приликом евалуације покаже да је квалитет достављеног Предлога пројекта 

слаб (према процени Одбора за одобравање грантова) МПНТР ће одобрити ЛСУ да ангажује 

особу која ће умати улогу ментора тима за израду и корекцију предлога пројекта. Та особа треба 

да има искуства у управљању пројектним циклусом, као и да поседује основна знања из области 

предшколског васпитања и образовања. Опис пројектног задатка за ову позицију обезбедиће 

МПНТР, које ће такође одобрити радну биографију дотичне особе. 

 

12.4 ЈУП МПНТР ће о резултатима поступка евалуације и рангирања писаним путем обавестити 

имплементационе субјекте који су учествовали у конкурсу и чији су предлози пројеката 

одобрени, као и оне чији су предлози пројеката одбијени/враћени на дораду, уз навођење 

разлога за одбијање и слабих тачака које би требало дорадити и појачати. 

 

XIII. Уговор о гранту и поступак спровођења одобреног предлога пројекта 

 

13.1 Након обавештења о прихватању предлога пројеката, имплементациони субјекти ће 

потписати уговор о гранту. Нацрт уговора о Гранту са пратећом документацијом (нацрт 

подуговора ЛСУ са партнерима, табеле за извештавање о утрошеним средствима, форма и 

упутство за наративно извештавање, Водич за примаоце гранта, итд) биће благовремено 

објављени на интернет страници МПНТР/ECEC Пројекта (у одељку: „Иклузивно предшколско 

васпитање и образовање”): http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/ 

 
 

http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/

