
  
 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА 
 

                                                                                                                                Стална конференција градова и 
општина 

Македонска 22, Београд 
011/3223-446 

secretariat@skgo.org      

Обука за спровођење пројеката грант шеме  
„Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних 

заједница за инклузију Рома“ 
7-8. октобар 2019, Хотел „Србија“, Устаничка 127ц, Београд 

Дневни ред – први дан, 7. октобар 2019. године 

09.30 – 10.00 Регистрација учесника  

              10.00 – 10.15 Уводна реч 

Наталија Матуновић Милошевић, Програмска менаџерка 
Програма  

Соња Цветићанин, Координаторка грант шеме 

10.15 - 11.30 

Финансијско управљање пројектом 

Предавач: Марија Величковић (финансијски монитор на грант 
шеми) 

• Рачун пројекта, уплате, оправданост трошкова  

• Питања и одговори  

11.30 - 11.45 
Пауза за кафу 

11.45 – 13.00 

• Принципи финансирања, рачуноводство и пропратна 
документација 

• Питања и одговори 

13.00 – 13.45 
Пауза за ручак 

13.45 – 15.15 

Извештавање, Измене уговора о донацији  

Предавач: Чедомир Драшковић (финансијски монитор на грант 
шеми) 

• Извештавање (наративно и финансијско)   

• Допуне уговора - допуне уговора кроз адендум, допуне 
уговора кроз обавештење  

• Питања и одговори 

15.15 – 15.30  Пауза за кафу 

15.30 – 16.00 

Промоција пројеката у складу са правилима Европске уније 
(комуникација са јавношћу и медијима) 

Предавач: Жељко Крнетић (саветник за медије, информисање и 
комуникацију, СКГО) 

16.00 – 17.30 Индивидуалне консултације са пројектним тимовима 
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8.30 – 9.00 Регистрација учесника  

 

9.00 - 10.00 

 

Набавке у складу са правилима Европске уније – ПРАГ  

Предавач: Славица Вукасовић (монитор за набавке према ПРАГ 
2018 на грант шеми) 

• Основна начела која морају бити испоштована 

• Врсте уговора и процедуре набавки 

10.00 - 10.15 • Пауза за кафу 

10.15 - 11.45 
• Како саставити добру спецификацију (услуге/роба/радови) 

• Питања и одговори 

11.45 -12.00 Пауза за кафу 

12.00 -13.30 

 

Предавачи: Славица Вукасовић (монитор за набавке према ПРАГ 
2018 на грант шеми) и Чедомир Драшковић (финансијски монитор 
на грант шеми) 

• Оцена пристиглих понуда 

• Документација 

• Питања и одговори 

 

13.30 -14.30 

 

Пауза за ручак 

 

14.30 – 15.30 

 

• Примери документације (представљање пакета за набавке и 
примери попуњене документације) 

• Питања и одговори 

15.30 – 17.00 

 
Индивидуалне консултације са пројектним тимовима 

 

 

 

 

 

 


