
 
 

 
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА  
расписује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА 
 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
 

ГОДИШЊИ КОНКУРС  
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ОСОБА И  ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА ЗА ПЕРИОД 2016.ГОДИНЕ  
 
 

1. Предмет оглашавања 
 

Општина Црна Трава у 2016.години , у циљу унапређења положаја одраслих и  старијих 
особа  као и  особа са инвалидитетом у општини Црна Трава , пружа подршку пројектним 
активностима које имају за циљ следеће: 

 
1. Превенција институционализације и деинституционализација  

- Стимулативни и инклузивни програми намењени  одраслим и старим особама са 
инвалидитетом, као и њиховим породицама у циљу  превенције институционализације 

 
 

2. Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом 
 

- активности допунске подршке које својим садржајем спадају у домен стимулације, 
интеграције и реинтеграције, инклузије, едукације, радно окупационих и 
психосоцијалних програма у ширем смислу 

- активности које имају за циљ побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом  
стварањем могућности за слободан избор услова и начина живота у изабраном 
окружењу 

 
 



2. Подносиоци пријава  

Подносиоци предлога пројеката могу бити, удружења грађана и друге институције које 
пружају услуге социјалне заштите. 

 
 
 

3. Подношење пријаве и потребна документација 
 
 

Начин писања предлога пројекта:  
Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на 

персоналном рачунару и на прописаним обрасцима  
 
Обавезну конкурсну документацију чине: 
 

 Обрасци: Анекс 1 – Образац за писање предлога пројекта, Анекс 2 – Образац буџета 
пројекта  

 Уколико се пројекат пријављује у партнерству обавезну документацију чине и Протокол о 
сарадњи односно партнерству, Статут партнера и акт о регистрацији партнера. 

 
 

4. Рок и начин достављања пројектних предлога 
 

Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти : ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА  
 
са назнаком  „ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Предлози пројеката достављају се поштом препоручено, курирским путем или личном 

доставом. Предлог пројекта и буџет пројекта достављају се у два одштампана примерка (1 
оригинални оверени примерак и 1  фотокопија)   

 
Предлози пројеката могу се достављати у периоду од расписивања конкурса до 

05.01.2016 . године. 
 


