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На основу члана  27. Статута националног савета ромске националне мањие и на основу одлуке 

Извршног одбора  Националног савета ромске националне мањине године председник извршног 

одбора, дана 15.03.2020. године,  расписује: 

  

Јавни конкурс 
за финасирање предлога пројеката из области образовања, културе, обавештавања и службене 

употребе језика и писма за 2020. годину. 

 

I 

Расписује се јавни конкурс за финасирање предлога пројеката у области образовања, културе, 

обавештавања и службене употребе језика и писма ромске националне мањине за 2020. годину. 

Скупштинском одлуком  о предлогу буџета за 2020. годину планирана су средства за финасирање 

у складу са финасијским плном који је везан за програмске активности Савета. 

II 

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована на треиторији Републике Србије,  

регистрована код надлежног органа, чији су циљеви  у складу са јавним конкурсом. 

 

Конкурс је отворен до 15.12.2020. године и објављује се на званичној интернет страници 

националног савета ромске националне мањине https://romskinacionalnisavet.org.rs/ 

Додељена средства се морају утрошити најкасније до 31.12.2020. године. 

III 

Документација неопходна за конкурс: 

- Образац пријаве оверен и потписан од стране заступника 

- Буџет  

- Извод из АПР 

IV 

Комисију за процену, благовременост, потпуност и вредновање пројеката чини ће Извршни одбор 

националног савета ромске националне мањине. 
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V 

Документацију доставити лично у затвореној коверти или путем поште најкасније до 15.12.2020. 

године на адресу: Национални савет ромске националне мањине, 11000 Београд, Масарикова 5, 13 

спрат. 

VI 

Удружења, подносиоци пројекта се обавезују да утроше средства за које су намењена предлогом 

пројекта. 

Удружења, подносиоци пројекта се обавезују да 15 дана након завршетка пројекта доставе 

финасијски и наративни извештај о утрошку средстава. 

VII 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник извршног одбора  

                                                                                                                 С.Р.  Пава Чабриловски 
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