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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И 

МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 

ДИЈАЛОГ 

Број: 337-00-00081/5/2021-01 

Дана: 21.07.2021. године 

Београд 
 

 

 

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 
(“Службени гласник РС”, бр. 16/18), Комисија за спровођење конкурса „Суфинансирање 

пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена 
средства Eвропске уније у 2019. и 2020. години“, образована решењем број: 337-00-
00081/1/2021-01 од 11. јуна 2021. године, утврђује и објављује 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС 

„СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА EВРОПСКЕ 

УНИЈЕ У 2019. И 2020. ГОДИНИ“ 

 
На основу Јавног конкурса „Суфинансирање пројеката удружења и других организација 

цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније у 2019. и 2020. години“, 
који је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог расписало 14. јуна 
2021. године, комисија у саставу: Жарко Степановић, председник комисије, Министарство 

за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Сања Атанасковић Опачић, члан, 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Марија Станковић, члан, 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, утврдила је листу 
вредновања и рангирања пријављених пројеката.   
 

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло укупно шест (6) пријава, од чега су 
све пријаве оцењене као благовремене и потпуно у складу са захтевима и критеријумима 

који су наведени у тексту Јавног конкурса и Смерницама за подносиоце предлога 
пројеката који се пријављују на Јавни конкурс.  
Комисија је утврдила следећу Листу вредновања и рангирања пројеката: 
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Ова листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници 
Министарства за људска и мањинска права и друштвени и Порталу е-Управа.  

 
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених 
програма, у року од три радна дана од дана објављивања листе. На Листу 
вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право 

приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може се 
изјавити препорученом поштом или личном доставом на адресу:  

 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 
Палата Србија, источни улаз 

Булевар Михаjла Пупина 2 
11070 Београд 

На коверти је обавезно потребно написати: ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за 
суфинансирање пројеката 

 

Р.бр. Назив организације Назив пројекта Износ одобрених 
средстава 
 

1. Новинарско удружење 
новинара Србије 

У првим редовима – заштита 
дигиталне безбедности 
новинара у време кризе 

1.401.860,00 

2. Београдска отворена 

школа 

Зелени инкубатор – развој 

компетентног цивилног 
друштва за подршку 

примене правних тековина 
Европске уније у области 
заштите животне средине 

3.125.000,00 

3. Хелсиншки одбор за 

људска права у Србији 

Ка интеркултуралном 

друштву кроз оснаживање 
младих 

948.600,00 

4. Фондација „Фонд Б92“ Слободна зона Јуниор: Наше 

разлике су наша снага 

962.202,00 

5. Центар за европске 
политике 

Праћење јавне управе ка 
бољем управљању на локалу 

– Пратим ЈА 

1.768.170,83 

6. Удружење Центар ЦЗКД Разнородност у култури и 
активизму 

919.390,00 

  
 

Укупно: 9.125.222,83 
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Одлуку о приговору комисија доноси у року од 15 дана од дана приjeмa 
приговора. Одлуку о избору пројеката надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана 

истека рока за подношење приговора. 
 


