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ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ
ЗА ДОДЕЛУ ГРАНТОВА ЗА ПОДРШКУ ЛОКАЛНИМ САМОУПРВАМА У
СРБИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА (ППСУ)
Референца гранта 4708/2021/SPDPs
ПИТАЊА & ОДГОВОРИ
8. јули 2021.
Питање 1
У акредитованом Посебном програму стручног усавршавања предвидели смо 3
обуке и укупна предвиђена сума је око 60.000,00 динара. Када додамо 20% за
опрему то даје укупан трошак од око 72.000,00 динара. Да ли вреди да конкуришемо
или ће бити одобравани пројекти који буду оквирно 2.500,00 евра?
Одговор
Да, можете конкурисати иако је предвиђени трошак мањи од 2.500,00 евра.
Питање 2
Да ли као учешће можемо навести салу, пројектор и осталу техничку опрему за
предавање?
Одговор
Да, стављање на располагање сале и техничке опреме локалне самоуправе могу се
сматрати учешћем у гранту. Опрему и средства која ће бити коришћена као учешће
у гранту је потребно детаљно навести у пријави и предлогу буџета, те таква иста
опрема и средства неће бити могуће куповати из средстава гранта (из дела од 20%
намењеног за набавку опреме за обуку).
Питање 3
На ком језику се подноси пријава?
Одговор
Сва документација за пријаву подноси се на српском језику, у складу са објављеним
Позивом и припадајућим прилозима.

Питање 4
Колико учешће треба да обезбеди локална самоуправа и на који начин се
документује учешће?
Одговор
Висина учешћа није унапред дефинисана, и зависи од могућности локалне
самоуправе.
Питање 5
Да ли ЛС која нема усвојен Посебан програм стручног усавршавања може поднети
пријаву за добијање гранта?
Одговор
Не. У складу са квалификационим условима датим у Позиву, неопходно је да ЛС има
развијен Посебан програм стручног усавршавања запослених у ЈЛС акредитован од
стране Националне академије за јавну управу.
Питање 6
Који орган ЛС доноси Посебан програм стручног усавршавања?
Одговор
У складу са Законом о запосленима у АП и ЈЛС, начелник општинске, односно
градске управе доноси Посебан програм стручног усавршавања, по прибављеном
мишљењу Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС.
Питање 7
Посебан програм стручног усавршавања обухвата шест програма обуке од којих су
планирана два програма обуке за енглески језик за ниво Б1 и Б2, чије је предвиђено
временско трајање три месеца (36 сати), односно три сата два пута недељно.
Обзиром на то да је планиран почетак реализације пројеката за 03. септембар 2021.
године а да пројекат мора бити окончан најкасније до 29. октобра 2021. године, да
ли можемо аплицирати за реализацију ове обуке, или можемо очекивати
пролонгирање рокова за његову реализацију?
Одговор
Све предвиђене активности морају бити спроведене у оквиру дефинисаног периода
имплементације гранта, односно најкасније до 29. октобра 2021. године. Није
предвиђено пролонгирање периода имплементације грантова.
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