Република Србија
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА
ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
022 Број: 401-01-5/7/2017-01
Датум: 24.3.2017. године
На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени
гласник РС”, бр. 8/12, 94/13 и 93/15) Конкурсна комисија за за спровођење поступка доделе
бесповратних финансијских средстава, образована решењем број 401-01-5/2/2017-01, од
24.2.2017. године, утврђује и објављује:
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА
ПОЗИВУ ИЗ 2015. ГОДИНЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА
ДЕМОКРАТИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА – ГРАНТ ШЕМА ЗА СРБИЈУ ЗА 2014. И 2015.
ГОДИНУ
На основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других организација
цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније на позиву из 2015. године у
оквиру Европског инструмента за демократију и људска права – Грант шема за Србију за 2014. и
2015. годину, који је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом расписала 24. фебруара
2017. године, комисија у саставу: Богдана Ракић, саветница за финансије, Група за правне и
финансијске послове, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом; Сања Атанасковић
Опачић, саветница за спровођење и праћење спровођења пројеката, Група за међународну
сарадњу и европске интеграције, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом; Ана Дрљевић,
самостална саветница, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о
средствима ЕУ и развојној помоћи, Канцеларија за европске интеграције, утврдила је листу
вредновања и рангирања пријављених пројеката.
Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло укупно шест (6) пријава, од чега је
пет (5) пријава оцењено као благовременo 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.
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Комисија је утврдила следећу Листу вредновања и рангирања пројеката:
Р.б
р.

Назив организације

Назив пројекта

Износ додељених
средстава

1.

Смарт колектив

267.399,50

2.

Удружење грађана
„КОКОРО“ - Бор
Салашко позориште

Међусекторски приступ
унапређењу права особа са
инвалидитетом на рад као
основног људског права
Посредовањем до промене
Theatre of Change

291.510,00

All transparent – all equal

297.469,00

Обезбеђивање здравствене
заштите особа са менталним
сметњама смештеним у
резиденцијалне установе Србије,
у складу са људскоправним
стандардима

325.829,08

3.
4.
5.

Цeнтaр зa друштвeнe
инoвaциje - NIIT
Удружење правника
за медицинско и
здравствено право
Србије СУПРАМ

296.320,00

Једна пријава није задовољила захтеве конкурса:
Р.бр. Назив организације
Назив пројекта
1.

Фондација 021 Нови Сад

Creating a new public view on women

Oбразложење: Пријава на конкурс послата је 15. марта 2017. године, два дана након
истека рока за пријаве.
Ова листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом ( www.civilnodrustvo.gov.rs) и Порталу еУправа. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених програма, у
року од три дана од дана објављивања листе. На Листу вредновања и рангирања
пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од пет дана од
дана њеног објављивања. Приговор се може се изјавити препорученом поштом или
личном доставом на адресу:
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Палата Србија, источни улаз
Булевар Михаjла Пупина 2
11000 Београд
На коверти је обавезно потребно написати: ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за 2017.
годину
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног
објављивања. Право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за доделу
бесповратних средстава.
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