Република Србија
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА
ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
401-01-10/6/2018-01
Датум: 17.7.2018. године
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) Конкурсна комисија за за спровођење поступка доделе бесповратних
финансијских средстава, образована решењем 022 Број: 401-01-10/2/2018-01, од 28.5.2018.
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 EВРОПСКЕ УНИЈЕ НА
ПОЗИВУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ У ОКВИРУ ПРOГРAМA “ПOДРШКA ЦИВИЛНOМ
ДРУШТВУ И МEДИJИМA 2016-2017”
На основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других организација
цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније на позиву из 2017. године у
оквиру прoгрaмa “Пoдршкa цивилнoм друштву и мeдиjимa 2016-2017”, који је Канцеларија за
сарадњу са цивилним друштвом расписала 14. jунa 2018. године, комисија у саставу: Jугoслaв
Mилaчић, Mинистaрствo зa eврoпскe интeгрaциje, Сања Атанасковић Опачић, Канцеларија за
сарадњу са цивилним друштвом; Jeлeнa Toдoрoвић, Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом, утврдила је листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.
Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло укупно седам (7) пријава, од чега су
све пријаве оцењене 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.
Комисија је утврдила следећу Листу вредновања и рангирања пројеката:
Р.
бр.

Назив организације

Назив пројекта

1.

Фoрум млaдих сa
инвaлидитeтoм

Дигитална и медијска
писменост младих са
инвалидитетом (Digital and
Media Abilities for Youth with
Disabilities)

Износ одобрених
средстава
551.224,00

1

2.

Групa 484

3.

Хeлсиншки oдбoр зa
људскa прaвa у Србиjи
Eврoпски пoкрeт у
Србиjи
Нoвoсaдскa нoвинaрскa
шкoлa

4.
5.
6.

Пaртнeри зa
дeмoкрaтскe прoмeнe
Србиje

7.

Удружeњe Крoкoдил

Изван поглавља: приступ
различитостима (“Beyond the
Chapters: Accession to
Diversity”)
Школе људских права за
младе
Национални конвент о
Европској унији
Дигитални погон (Creative
Drive)

476.925,80

Будућност слободе
информација у Србији –
подизање капацитета
организација цивилног
друштва и младих да стану у
одбрану права јавности да
зна
КO JE ПРВИ ПOЧEО? –
Историчари против
ревизионизма

704.484,17

476.112,00
955.376,44
825.000,00

509.906,50

4.499.028,91
УКУПНО
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 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:
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
суфинансирање пројеката
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовор
приговора. Одлуку о избору пројеката надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење приговора.
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