
 

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ МИНИ ГРАНТОВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „ОПЕНС НА ПУТУ“ 

 

Услед пандемије изазване вирусом ковид- 19 онемогућена је реализација планираног програма 

ОПЕНС НА ПУТУ, те је исти усмерен на помоћ организацијама цивилног сектора како би 

превазишле кризу изазвану пандемијом и како би им се омогућила средства за дигитални рад. 

Стога се програм „ОПЕНС на путу“ у партнерству са Националном асоцијацијом практичара/ки 

омладинског рада (НАПОР) и Кровном организацијом младих Србије (КОМС) спроводи у 2020. 

години кроз доделу мини грантова усмерених на организације младих и за младе на 

територији Србије. Основни циљ програма јесте пружање подршке организацијама да 

превазиђу кризни период, као и да организују онлајн активности за младе. 

 

Намена мини грантова: 

▪ Закуп онлајн платформи за спровођење конкретних програма за младе; 

▪ Прилагођавање постојећег текстуалног, видео и аудио садржаја и метода како би се 

укључили млади са различитим сметњама у развоју; 

▪ Плаћање коришћења дигиталних метода које укључују већи број младих; 

▪ Kуповина неопходне опреме са јасним циљем употребе до максимално 45.000,00 РСД 

бруто (без могућности суфинансирања); 

▪ Спровођење конкретних активности за младе; 

▪ Суфинансирање постојећих пројеката/програма за које је неопходно обезбедити средства 

до краја 2020. године; 

▪ Kуповина едукативног материјала. 

Висина мини грантова и временски период реализације средстава: 

Укупан износ са доделу мини грантова износи 850.000,00 РСД 

Минимални износ појединачног гранта је 25.000,00 РСД, а максималан износ 85.000,00 РСД.  

Временски оквир за реализацију активности је од 01. новембра до 15. децембра 2020. године.  

 



 

 

Профил организација које могу да конкуришу: 

✓ Организације младих и за младе основане у складу са Законом о удружењима и 

регистроване у АПР; 

✓ Са седиштем на територији Републике Србије (изузев Града Новог Сада); 

✓ Са годишњим буџетом у 2019. години који није већи од  1.000.000,00 РСД. 

Период до одобравања  
 
Предлог пројекта, на обрасцима, доставља се до 30. октобра 2020. године до 23:59 часова. Упите 

везане за предлоге пројеката комуницирати путем мејла: mini.grantovi@gmail.com  

 

Пријаву је потребно доставити у електронској форми на мејл: mini.grantovi@gmail.com и у 
оригиналу (послати поштом на адресу: НАПОР, Народног фронта 35/28, 21000 Нови Сад).  
 
Пријава садржи 3 обрасца и то:  

• Образац предлога пројекта  

• Образац предлога буџета 

• Наративни приказ буџета  
 
Селекцију пројеката вршиће комисија састављена из редова НАПОР и КОМС. При селекцији 
водиће се рачуна о равномерној географској заступљености. Додатне бодове остварују 
организације: 

• Које су чланице НАПОР-а или КОМС-а; 

• Чије се седиште налази у мањим општинама.  
 

Организације цивилног друштва са КОМС-ом и НАПОР-ом потписују Уговор о сарадњи који ће 

дефинисати обавезе уговорених страна.  

Период реализације 
Након потписивања уговора почиње период реализације:  од 01. новембра до 15. децембра 2020. 

Према Инструкцијама о видљивости пројекта,  извештавање  о текућим активностима и ПР траје 

током реализације пројеката. 

Током реализације пројеката и плаћања водити посебно рачуна о следећим правилима 

финансирања: 

• Одобрена средства ће бити уплаћена носиоцу активности, према претходно одобреном  
буџету од стране КОМС и НАПОР; 
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• По добијању одобрења за трошкове наведене у буџету, организација врши сва плаћања; 

• Сва плаћања на пројекту морају бити реализована вирмански (безготовински); 

• Комуникацију око плаћања води искључиво одговорна и именована особа која је 
назначена као коодринатор/ка у предлогу пројекта; 

• Тим који реализује активности има обавезу да од добављача роба и услуга преузме 
оригинал финални рачун/фактуру као и фискални исечак (уколико је лице које издаје рачун 
у систему фискалних каса).  

• Сви оригинал фискални рачуни/фактуре као и фискални исечци (уколико је лице које 
издаје рачун у систему фискалних каса) се достављају у оквиру финалног извештаја.  

• Тим који реализује активности, има обавезу да у електронском формату води евиденцију 
трошкова кроз редовно ажурирање обрасца Спецификација трошкова. 
 

Трошкови који нису дозвољени: 

• Трошкови реконструкције простора; 

• Трошкови штампаног промотивног материјала; 

• Куповина алкохолних и енергетских напитака, дуванских производа и других 
психоактивних супстанци; 

• Трошкови који нису у директној вези с циљевима програма или пројекта; 
 

За подршку током имплементације у вези с финансијама и администрацијом на располагању ће 

бити контакт особе испред НАПОР-а и КОМС-а.   

Након реализације  
Извештај се доставља на предвиђеним обрасима  до 18. децембра 2020. године до 23:59 часова, 

на е-мејл: mini.grantovi@gmail.com 

Извештаји који се достављају:  

• Наративни извештај  

• Финансијски извештај  
 

Обавезни прилози уз Извештај су: 

• Спецификација трошкова са комплетном рачуноводственом документацијом; 

• Образац за евидентирање активности; 

• Визуали коришћени на пројекту (у електронској форми). 
 

Извештај и прилоге доставити на адресу: Кровна организација младих Србије, 11.000 Београд, 

Краља Милутина 15, одосно НАПОР, Народног фронта 35/28, 21000 Нови Сад. 
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