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УВОД 
 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија), основана је 

Уредбом о Kанцеларији за сарадњу са цивилним друштвом („Службени гласник РС“, број 26/10) као 

служба Владе која за потребе Владе обавља стручне послове старања о усклађеном деловању органа 

државне управе и подстицању сарадње органа државне управе са удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД).  

Такође, у оквиру свог делокруга рада, Канцеларија учествује и у припреми Годишњег 

збирног извештаја за Владу о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима 

обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава 

буџета Републике Србије (у даљем тексту: Извештај). 

Први Извештај који је Канцеларија припремила 2012. године, садржао је анализу 

прикупљених података ресорних министарстава и других институција Владе на републичком нивоу 

о средствима издвојеним из буџета Републике Србије у 2011. години за финансирање програма и 

пројеката удружења и других организација цивилног друштва. Други Извештај припремљен 2013. 

године донео је унапређење у методологији прикупљања података и анализи, и садржао је анализу 

извештаја добијених од органа републичког, покрајинског и локалног нивоа, који су током 2012. 

пружали финансијску и нефинансијску подршку удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва. Овогодишњи, трећи по реду Извештај који припрема Канцеларија, сачињен је по 

методологији која је незнатно измењена у односу на прошлогошњи. Тиме је обезбеђена 

методолошка конзистентност и упоредивост са претходним Извештајем. Намера Канцеларије је да и 

будући извештаји буду међусобно упоредиви, чиме ће бити створени услови за динамичку анализу 

како износа, структуре и ефикасности утрошених средстава, тако и везе која постоји између обима 

средстава којима се подржава рад удружења и других организација цивилног друштва – и 

одговарајућих друштвеноекономских показатеља присутних у земљи (ниво економског развоја, 

остварени ниво људског развоја, животни стандард, степен угрожености државе и сл.). 

Значајна је чињеница да износ исплаћених средстава са економске класификације 481 – 

Дотације невладиним организацијама, намењених организацијама цивилног друштва, расте током 

посматраног периода 2011–2013. године. У номиналном износу издаци су порасли са 4,95 милијарди 

динара у 2011. на 14,38 милијарди у 2013. години. Процентуални удео издвајања за ове намене у 

БДП повећао се са 0,15% (2011) на 0,37% (2013). Исто тако, удео издвајања за ове намене у 

расходима републичког буџета (Консолидовани биланс државе) повећао се са 0,34% (2011) на 0,87% 

(2013).  
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Табела 1: Износ и удео исплаћених средстава са економске класификације 481 – Дотације 

невладиним организацијама  

  2011. 2012. 2013. 

БДП (текуће цене, у динарима) 3.407.600.000.000,00 3.584.200.000.000,00 3.876.400.000.000,00 

Буџет (јавни расходи), у милијардама динара 1.462.720.200.000,00 1.625.300.400.000,00 1.649.074.800.000,00 

Исплаћен износ са економске класификације 481  4.950.323.294,00 7.565.206.419,00 14.380.941.452,00 

Проценат БДП 0,15 0,21 0,37 

Проценат буџета 0,34 0,47 0,87 

Извор: Министарство финансија, „Билтен јавних финансија“, број 121, септембар 2014, 

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/bilten-121-web(1).pdf. 

Усвајање Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 

08/12 и 94/13) почетком 2012. године, која прописује обавезност расписивања конкурса приликом 

доделе средстава, покренуло је значајне измене у раду државних органа и органа локалне 

самоуправе у процесу доделе подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва. 

Ове измене подразумевају обавезност расписивања јавног конкурса, објављивања услова и 

критеријума конкурса, затим формирање конкурсних комисија, обавезу извештавања о одобреним 

програмима/пројектима, и обавезу редовног финансијског извештавања и извештавања о 

реализацији програма/пројеката подржаних од носилаца активности. Измене ове Уредбе, усвојене у 

октобру 2013. године, додатно су уредиле смањење траженог обима документације коју су 

удружења грађана и друге организације цивилног друштва у обавези да доставе приликом 

конкурисања.  

Извештај који је пред вама приказује укупан износ планираних и одобрених средстава за 

подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава у 2013. 

години; пружа преглед процедура доделе и начина праћења резултата подржаних 

програма/пројеката; садржи податке о свим подржаним програмима/пројектима; као и преглед 

удружења и других организација цивилног друштва којима је одобрена подршка. Извештај такође 

предочава и податке о областима у којима су реализовани одобрени програми/пројекти и њиховим 

крајњим корисницима, као и податке о територијалној распоређености (регионалној дистрибуцији) 

финансираних програма и пројеката. Посебан значај Извештаја је у томе што садржи преглед извора 

финансирања и економских класификација из којих се издвајају средства за финансирање 

програма/пројеката удружења и других организација цивилног друштва. Такође, у циљу прецизног 

раздвајања одобрених и извршених (исплаћених) средстава одвојено су приказани износи одобрених 

и исплаћених средстава, а анализирани су и разлози одступања износа одобрених и исплаћених 

средстава у току једне буџетске године. 

Редовно извештавање о планираним и реализованим средствима за сарадњу са удружењима 

и другим организацијама цивилног друштва јача систем фискалне одговорности и информисања 

шире јавности о сврсисходности утрошка јавних средстава, подстиче и развија интегритет и 

одговорност у раду државних органа, и јача поверење грађана у њихов рад, али и у рад удружења и 

других организација цивилног друштва. Такође, овакав облик извештавања представља основу за 

подстицање и унапређење сарадње јавног и непрофитног сектора у спровођењу јавних политика. 

Преглед додељених средстава, финансираних области и активности које реализују удружења и друге 

организације цивилног друштва приказани у Извештају, омогућава грађанима увид у издвајање 

средстава пореских обвезника, а државним органима праћење развоја сектора цивилног друштва и 

учешће у реализацији постављених политика. Нa крaју, подаци представљени у Извештају 

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/bilten-121-web(1).pdf
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представљају основ за унапређење редовног процеса планирања, доделе средстава, праћења 

реализације подржаних пројеката и програма и њихових ефеката, што би требало да омогући 

ефикасније трошење средстава. 

Током прикупљања и анализе података о буџетској подршци организацијама цивилног 

друштва поштована је дефиниција Европског економског и социјалног одбора, који организације 

цивилног друштва дефинише као све организационе структуре чији чланови имају циљеве и 

одговорности од општег интереса и које делују као посредници између јавних органа власти и 

грађана. Организације цивилног друштва обухватају учеснике тржишта рада, односно социјалне 

партнере, организације које представљају социјалне и економске учеснике који нису социјални 

партнери у стриктном смислу те речи; невладине организације које окупљају грађане у борби за 

заједнички циљ, попут еколошких организација, организација за заштиту људских права, удружења 

потрошача; хуманитарне организације, организације које се баве образовањем и обукама; 

организације из локалне заједнице (на пример омладинске организације, удружења родитеља и све 

организације које омогућавају учешће грађана у локалном и општинском животу); као и верске 

организације – Мишљење Европског економског и социјалног одбора о улози и доприносу 

организација цивилног друштва у изградњи Европе – CESE 851/1999 од 22. септембра 1999. године 

(http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces851-1999_ac_en.pdf). 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 
 

Методологију израде трећег Извештаја карактерише методолошка конзистентност у односу 

на методологију прикупљања података коришћену приликом израде претходног Извештаја о 

утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и 

исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике 

Србије у 2012. години. На овај начин је у потпуности успостављена упоредивост са подацима 

добијеним претходне године. 

Измене Упитника о утрошку буџетских средстава намењених удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва (у даљем тексту: Упитник) састоје се у јаснијој формулацији 

питања, усаглашењу терминологије, бољем дефинисању питања и већем броју понуђених одговора 

на питања из опште области конкурса, о крајњим корисницима и типу активности подржаних 

програма/пројеката. Ове измене извршене су на основу предлога и сугестија институција које су 

достављале податке о одобреној подршци у 2012, на основу сугестија представника органа 

републичког, покрајинског и локалног нивоа који су присуствовали представљањима Извештаја о 

издвајањима за 2012, и на основу искустава и сугестија Уреда за удруге Владе Републике Хрватске 

који од 2004. године припрема извештаје о пруженој финансијској подршци за пројекте и програме 

организација цивилног друштва.  

Новина овогодишњег Упитника се, пре свега, огледа у повећању броја обавезних питања на 

која су органи морали да одговоре, чиме се настојало да се обезбеди што већи број попуњених 

упитника, као и да одређене појаве добију статистички потпуну репрезентативност. 

Исто тако, уместо питања које се односило на динамику расписивања конкурса, постављено 

је питање о постојању интернет презентације институције/органа у циљу утврђивања испуњености 

основних услова транспарентног рада органа државне управе у 21. веку.  

Једна од измена извршених у циљу прецизирања података о одобреним и извршеним 

(исплаћеним) средствима подразумевала је раздвајање поља која се односе на унос одобрених, и 

поља која се односе на износе исплаћених средстава. Поред тога, додато је и поље које се попуњава 

у случају постојања разлике између ових (одобрених и исплаћених) износа средстава, чији је циљ 
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идентификација разлога одступања износа одобрених и исплаћених средстава у току једне буџетске 

године. 

Подаци који се односе на органе на републичком, покрајинском и локалном нивоу обрађени 

су одвојено, и Извештај даје њихов упоредни преглед. 

Најзначајније унапређење Упитника подразумева уградњу „Извештајног модула е-

апликације“, који подразумева да по уношењу података у апликацију органи имају могућност 

генерисања извештаја о попуњеним подацима у виду word и excel фајлова. Ово унапређење 

доприноси бољој прегледности података и олакшава њихову презентацију, а такође омогућава и 

институцијама и телима који су уносили податке да без додатног ангажовања извештаје самостално 

генеришу и поставе их на сопственим интернет презентацијама и сајтовима, или их искористе за 

друге врсте презентације података, чиме се повећава ниво транспарентности њиховог рада. 

Ради поједностављења поступка прикупљања података од одговарајућих институција и тела 

и касније једноставније обраде података, као и претходних година коришћена је електронска 

апликација (у даљем тексту: е-апликација), у чијем су оквиру формирана три упитника: један за 

потребе прикупљања података од органа републичког нивоа, други за потребе прикупљања података 

са покрајинског нивоа, и трећи намењен прикупљању података од институција јединица локалне 

самоуправе. 

Е-апликација је у виду web апликације постављена на интернет, у оквиру презентације 

Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, а могу јој приступити само органи (корисници) 

којима је отворен посебан налог за приступ, са одговарајућим корисничким именом и лозинком. За 

потребе попуњавања Упитника најпре су креирани корисничка имена и лозинке за све институције 

појединачно (по принципу: једна институција – један налог), али је током попуњавања већина 

институција/органа тражила и отварање додатних налога за посебне секторе унутар своје 

организационе структуре, како би брже и ефикасније уносили податке. 

Упитници намењени различитим нивоима власти (републички, покрајински и локални ниво) 

садрже иста питања, али се понуђени одговори разликују, односно усклађени су са 

специфичностима нивоа власти. Другим речима, понуђени одговори су усклађени са прописима који 

уређују организациону структуру и послове сваког нивоа власти. 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је уз захтев за достављање података сваком 

кориснику доставила и Упутство за попуњавање Упитника. Захтев за попуњавање Упитника послат 

je свим директним буџетским корисницима који у својим буџетима имају отворену буџетску линију 

481 – Дотације невладиним организацијама, и који у складу са делокругом рада имају надлежности и 

могућности да финансирају или на други начин подржавају активности организација цивилног 

друштва. Такође, Захтев за попуњавање Упитника послат je и одговарајућим институцијама 

аутономних покрајина и свим органима јединица локалне самоуправе. 

Канцеларија је током прикупљања података непрестано пружала техничку подршку 

институцијама и телима приликом уноса података у Упитник/е-апликацију. 

Упитник се састоји од три кључна поглавља. Прво поглавље садржи податке о буџетском 

кориснику који доставља податке; затим податке о врсти подршке, одобреном и исплаћеном износу 

пружене подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва у 2013. години; потом о 

изворима додељених средстава, износу средстава додељених за суфинансирање пројеката одобрених 

у оквиру донаторске помоћи, броју суфинансираних пројеката и називу донатора који је финансирао 

те пројекте; као и податке о броју програма/пројеката за које је извршен повраћај средстава и 

разлозима због којих је повраћај захтеван.  
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Други део Упитника (друго поглавље) садржи податке о процедурама за доделу средстава; 

информације о правном основу за доделу подршке, општој области финансирања, начину објаве 

конкурса односно друге процедуре за доделу средстава, начину прикупљања пријава; преглед свих 

тела задужених за процену и одобрење пријава; податке о начину објављивања резултата 

конкурса/процедуре за доделу средстава и начину праћења реализације одобрених 

програма/пројеката; као и процени резултата постигнутих у оквиру одобрених програма/пројеката.  

Циљ трећег дела Упитника (трећег поглавља) је прикупљање података о сваком 

програму/пројекту који је финансиран у оквиру конкурса или друге процедуре о којој су подаци 

унети у другом делу Упитника. У овом делу прикупљени су подаци и о свим удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва којима је током 2013. године додељена подршка, као и подаци о 

спроведеним активностима; затим подаци о крајњим корисницима подржаних програма/пројеката и 

њиховој територијалној заступљености, односно регионалној дистрибуцији/распрострањености 

подржаних програма и пројеката. 

Након прикупљања података помоћу Упитника извршене су статистичка обрада 

прикупљених података и њихова анализа, која је потом упоређена са подацима о планираним 

средствима на буџетској линији 481 – Дотације невладиним организацијама према Закону о буџету 

Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, бр. 114/12 и 59/13), као и са извршеним 

(исплаћеним) средствима на истој буџетској класификацији према Предлогу закона о завршном 

рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину. 

 

РЕЗИМЕ 

 

Извештај приказује укупан износ планираних и одобрених средстава за подршку 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава, пружа преглед 

процедура доделе и начина праћења резултата подржаних програма/пројеката, садржи податке о 

свим подржаним програмима/пројектима, као и преглед удружења и других организација цивилног 

друштва којима је одобрена подршка. Извештај, такође, предочава и податке о областима у којима 

су реализовани одобрени програми/пројекти и њиховим крајњим корисницима, као и податке о 

територијалној распоређености (регионалној дистрибуцији) финансираних програма и пројеката. 

Посебан значај Извештаја је у томе што садржи преглед извора финансирања и економских 

класификација из којих се издвајају средства за финансирање програма/пројеката удружења и 

других организација цивилног друштва. Исто тако, у циљу прецизног раздвајања одобрених и 

извршених (исплаћених) средстава одвојено су приказани износи одобрених и исплаћених 

средстава, а анализирани су и разлози одступања износа одобрених и исплаћених средстава у току 

једне буџетске године. 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је 1. јула 2014. године упутила захтев за 

доставу података попуњавањем Упитника за прикупљање података о финансијској и 

нефинансијској подршци удружењима и другим организацијама цивилног друштва, као и свим 

директним буџетским корисницима који у складу са делокругом рада имају надлежности и 

могућности да финансирају или да на други начин подрже активности организација цивилног 

друштва. Захтев за доставу података упућен је на адресе директних буџетских корисника који у 

својим буџетима имају отворену буџетску линији 481 – Дотације невладиним организацијама, као 

и који у складу са делокругом рада имају надлежности и могућности да финансирају или на други 

начин подрже активности организација цивилног друштва. На нивоу републичких органа захтев је 

упућен на адресе 25 органа и једног независног тела, које је током 2013. имало средства на наведеној 
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буџетској линији. Свих 26 органа одговорило је на захтев за доставу података, од чега је њих 19 

одговорило да су одобравали подршку удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва, док су остали органи одговорили одрично. 

 

Табела 2: Однос броја послатих захтева за попуњавање Упитника и броја органа који су 

доставили одговор 

Ред. бр. Органи 
Број послатих захтева за 

попуњавање 
Одговорило % 

Није 

одговорило 
% 

1 
Органи државне 

управе / органи 
26 26 100 0 0 

 

Према Упитнику, републички органи одобрили су 5,6 милијарде динара (53,25%) 

укупно одобрених средства за удружења и друге ОЦД. Органи републичког нивоа известили су 

да су укупно одобрена средства у 2013. износила 5.602.521.512,00 динара, али да је током 2013. 

године исплаћено 5.608.538.446,00 динара. Разлика између одобреног и исплаћеног износа од шест 

милиона динара (6.016.934,00) настала је због из претходне године пренетих обавеза 

Министарства културе и информисања и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, док је 

код Министарства привреде разлика настала услед раскида уговора и мање утрошених средства 

за реализацију одобрених пројеката.  

 

Табела 3: Преглед броја органа који су у 2013. години пружили подршку удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва, броја конкурса и других процедура доделе средстава, и 

преглед броја пристиглих и одобрених пријава и њихова вредност 

Органи 
Број 

органа 

Број 

конкурса / 

других 

процедура 

за доделу 

средстава 

Број 

пријављених 

пројеката 

Број 

одобрених 

пројеката 

% 

одобрених 

пројеката 

Вредност 

одобрених 

пројеката 

Просечна 

вредност 

пројекта 

Републички 

ниво 
9 130 5.852 2.389 41 5.602.521.512,00 2.345.132,00 

 

Подаци прикупљени Упитником упоређени су са подацима о исплаћеној подршци са 

буџетске линије 481 – Дотације невладиних организација, евидентираним у Нацрту закона о 

завршном рачуну буџета Републике Србије. Према овим подацима, постоји разлика од 

606.031.436,00 динара, у износу средстава за који су органи известили у Упитнику и износа 

евидентираног у Нацрту закона о завршном рачуну буџета Републике Србије.  

 

Табела 4: Преглед одговора о исплаћеној подршци 
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Органи 

Исплаћен износ са свих 

економских класификација 

у 2013. (подаци добијени из 

Упитника) 

% 

Исплаћен износ са економске 

класификације 481 у 2013. (Нацрт 

закона о завршном рачуну буџета) 

% 
Разлика између 

износа 

Органи 

републичког 

нивоа власти 

5.608.538.446,00 53,78 6.214.569.882,00 59,59 - 606.031.436,00 

 

Подаци показују да је највећу подршку удружењима и другим ОЦД пружило Министарство 

омладине и спорта у износу од 2,8 милијарди динара, затим Министарство финансија у износу од 

1,14 милијарди; на трећем месту се налази Министарство здравља са 400 милиона динара, на 

четвртом месту је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са износом од 

366 милиона динара; док је на петом месту Министарство културе са износом од 328 милиона 

динара. Најмању подршку пружила је Служба Координационог тела Владе Републике Србије за 

општине Прешево, Бујановац и Медвеђа у износу од 698.500,00 милиона динара. 

Упитником су такође прикупљени и подаци о пруженој нефинансијској подршци 

удружењима и другим ОЦД. Подаци указују на чињеницу да током 2013. године ниједан орган 

републичког нивоа власти није пружио овакав вид помоћи. 

Средства намењена финансирању удружења и других организација цивилног друштва у 

2013. години додељивана су кроз четири економске класификације: 481 – Дотације невладиним 

организацијама; 424 – Специјализоване услуге; 423 – Услуге по уговору; и 472 – Накнада за 

социјалну заштиту. 

 Према подацима из Упитника, за финансирање организација цивилног друштва највише 

средстава распоређено је и исплаћено са економске класификације 481 – Дотације невладиним 

организацијама. Републички органи су са те класификације издвојили 4,4 милијарде динара 

(78,8% укупних средстава намењених финансијској подршци организацијама цивилног друштва). 

Свих 19 државних органа које је у Упитнику одговорило да су пружали подршку организацијама 

цивилног друштва, вршило је исплате са економске класификације 481 – Дотације невладиним 

организацијама. Табела 5 даје приказ економских класификација са којих су вршене исплате 

средстава за удружења и друге организација цивилног друштва у 2013. години.  

 

Табела 5: Преглед економских класификација са којих су исплаћена средства удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва, и преглед исплаћених износа 

Ред. бр. Класификација Износ (РСД) % 

1 481 – Дотације невладиним организацијама 4.419.746.630,00 78,8 

2 424 – Специјализоване услугe 110.333.591,00 1,97 

3 423 – Услуге по уговору 11.973.188,00 0,21 

4 472 – Накнада за социјалну заштиту 1.066.485.037,00 19,02 

 Укупно 5.608.538.446,00  

Суфинансирање пројеката било је слабо заступљено, како по вредности тако и по броју 

суфинансираних пројеката. Само четири републичка органа су суфинансирала 32 пројекта 

одобрена од других међународних донатора у износу од 18 милиона динара. Канцеларија за 
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сарадњу са цивилним друштвом суфинансирала је 13 пројеката у износу од 11.288.893,00 динара. 

Министарство културе и информисања суфинансирало је десет пројеката у износу од 3.276.096,00 

динара. Министарство омладине и спорта је суфинансирало осам пројеката у износу од 3.416.213,00 

динара. 

Захтев за повраћај средстава удружењима и другим организацијама цивилног друштва 

којима је одобрена подршка у 2013. години упутило је седам органа за укупно 233 пројекта. На овај 

начин укупно је враћено 33,2 милиона динара. Најчешћи разлог за повраћај средстава у 2013. јесте 

успешна реализација пројекта утрошком мањег обима средстава од одобреног. Овакав случај 

установљен је у случају пет органа републичког нивоа власти. 

Анализа података извршена је и у погледу процедура доделе средстава. Када су у питању 

начин одобравања средстава и процедуре по којима је извршена додела, сви републички органи који 

су известили да су одобрили подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва, 

спроводили су јавне конкурсе. Они су током 2013. спровели 130 конкурса и других процедура за 

доделу средстава, на које су пристигле укупно 5.852 пријаве, од којих је укупно одобрено 2.389 

пројеката у укупној вредности од 5,6 милијарди динара (5.602.521.512,00). 

 Подршка одобрена путем јавног конкурса или јавног позива спровођена је од стране свих 

органа републичког нивоа (94,74%), с тим што је Министарство рударства и енергетике известило о 

давању по преузетим обавезама конкурса Фонда за заштиту животне средине. У погледу износа 

одобрених средстава, на овај начин одобрено је 20,68% укупно додељених средстава на 

републичком нивоу, односно 1,15 милијарди динара.  

Ван конкурса, подршка је одобрена на основу закона од стране пет органа (26,32%). На овај 

начин одобрено је 77,52% од укупно одобрених средстава буџета Републике Србије која се издвајају 

за организације цивилног друштва, односно 4,34 милијарде динара. На овај начин средства су 

одобравали следећи органи: Министарство омладине и спорта, Министарство финансија, 

Министарство здравља, Министарство културе и информисања, и Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Подршка одобрена ван конкурса, а одлуком руководиоца органа, такође је додељена од 

стране пет органа, али је процентуални износ овако одобрених средстава мали и износи 0,7% укупно 

одобрених средстава.  

Правни основ за доделу средстава представљају бројни закони, уредбе, или правилници 

органа који су вршили доделу. Као правни основи за финансијску подршку удружењима и другим 

ОЦД наведени су Закон о удружењима, Закон о финансирању политичких активности, Закон о 

спорту и правилници и уредбе из области спорта, Уредба о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, 

као и бројни други документи. Више органа одговорило је да је правни основ за доделу средстава 

било истовремено више закона и других прописа.  

Основна претпоставка за транспарентан процес финансирања удружења и других ОЦД је 

постојање интернет странице органа. Сви органи државне управе и независно тело имају званичну 

интернет страницу. Конкурси/процедуре најчешће се објављују на интернет страницама 

институција. Органи на републичком нивоу објавили су на интернет страницама 83% 

конкурса/процедура доделе средстава; у дневним листовима објављени су конкурси/процедуре 

доделе средстава у 51% случајeва; док је у „Службеном гласнику“ објављено 4% јавних 

позива/процедура доделе.  

У погледу рокова за доставу пријава на конкурсе/процедуре доделе средстава, они су 

најчешће трајали између 15 и 30 дана – у 60% случајева (54 конкурса/процедуре); по учесталности 
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следи рок од 8 до 15 дана у 23 (25,56%) конкурса/процедуре; док је дужи од 30 дана био у 11 

(12,22%) случајева.  

Достављање пријава за конкурс/процедуру најчешће је вршено путем поште или личном 

доставом, што је био случај у 91,84% конкурса/процедуре доделе средстава. Органи на републичком 

нивоу одговорили су да је достављање пријава у 90 конкурса/процедура вршено поштом или личном 

доставом, док је путем интернета уз оргинал примерак поштом, омогућено пријављивање на осам 

конкурса органа, што чини 8,1% од укупног броја конкурса или других процедура доделе средстава.  

Поступак отварања пристиглих пријава такође је детаљно анализиран. Републички органи 

известили су да у 36,36% случајева писарница отвара пријаве достављене на конкурс/процедуру, 

док у 29,29% случајева стручна тела за процену пристиглих предлога програма/пројеката, 

комисија односно поткомисија отварају достављене пријаве на конкурс/процедуру. Особа из 

органа делегирана и задужена за пријем и отварање пријава отвара пријаве у 8,08,% случајева. 

Отварање пријава од стране стручних тела, односно комисија за конкурсе, пример је добре праксе 

и контроле поверљивости података, као и заштите принципа конкуренције код овакве врсте 

финансирања, али је и даље висок проценат пријава за конкурсе које отварају писарнице.  

Пристигле пријаве у 75,76% (75) конкурса/процедура процењује стручно тело (комисија, 

поткомисија), затим у 11,11% случајева то раде особа/е у органу задужена/е за сарадњу са 

удружењима и другим ОЦД, док је у 4,04% случајева ово био руководилац организационе једннице 

која је расписала конкурс/процедуру; на једном конкурсу/процедури су то биле особа/е у органу 

задужена/е за послове финансија. За осам конкурса/процедура (8,08% случајева), дат је одговор 

„неко други“. Тако је Министарство културе и информисања у процену пристиглих пријава као 

надлежне особе укључило и представнике/це мањина, и то код конкурса „Културне делатности 

националних мањина у Републици Србији“ – док су у конкурсе који као циљ имају очување 

културног наслеђа били укључени представници установа културе.  

Од укупно 99 конкурса/процедура, већина (90 конкурса/процедура) имала је дефинисане 

писане критеријуме према којима се бодују пристигли предлози програма/пројеката, на којима је 

одобрено 3,88 милијарде динара. Девет конкурса (9,09%) није имало јасно дефинисане критеријуме, 

а по којима је одобрено 459 милиона динара или 10,57% укупно одобрених средстава. 

На нивоу државних органа и институција, у саставу стручних тела, комисија и поткомисија за 

процену програма/пројеката највише су заступљени представници органа – 70,67% (53) 

конкурса/процедуре, а затим независни стручњаци (21,33%) и представници међународних 

организација (21,33%). Представници научних институција у саставу стручних тела учествовали су 

са 13,33%, а представници организација цивилног друштва са 12% учешћа. 

Када је у питању тело/лице које је донело одлуку о додели средстава, према Упитнику 

одлуку о додели средстава удружењима и другим ОЦД у највећем броју случајева доносе министар 

или руководилац органа на предлог стручног тела које је разматрало пројекте и програме (50,51% 

случајева), затим министар/руководилац (34,34% случајева), док стручно тело (комисија, 

поткомисија) одлучује у проценту од 24,24%. 

Државни органи су као начин обавештавања о одобравању подршке најчешће користили 

објаву на интернет страници органа (68,69%), затим усмено, телефонско обавештавање (35,35%), 

или писано обавештење (32,32%).  

Органи на свим нивоима власти најчешће су имали рок за закључење уговора за 

одобрену финансијску подршку до 30 дана од дана доношења одлуке о избору 

програма/пројеката (36,36% случајева). Рок није дефинисан у 45,45% случајева, док у 1,01% 

случајева уговори нису закључени.  
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Органи републичког нивоа одговорили су да конкурсна процедура није имала дефинисан 

жалбени поступак у случају 52 конкурса/процедуре (53,61% одговора), на којима је додељено 1,8 

милијарди динара. Међутим, одговори на питање о садржају жалби упућују на то да је жалби било и 

на овим конкурсима/процедурама. На питање о садржају жалби (47 одговора), одговорено је да су 

жалбе уложене само у 20 случајева. Највише жалби – 7 (14,89%) уложено је на износ додељене 

финансијске подршке и оцене о неиспуњавању формалних услова, за оба наведена случаја. 

Прикупљање података и анализа процедура доделе и праћења одобрених средстава 

обухватили су и извештавање о документацији коју су удружења и друге организације цивилног 

друштва дужни да доставе ради праћења спровођења одобрених програма/пројеката. Као најчешћи 

начин праћења реализације програма/пројеката којима је додељена подршка на 

конкурсима/процедурама и њихових резулата, наведени су завршни наративни и финансијски 

извештаји.  

У погледу праћења реализације одобрених програма/пројеката, органи су у великом броју 

случајева давали вишеструке одговоре, што упућује на чињеницу да органи истовремено користе 

више инструмената за праћење реализације одобрених програма/пројеката. Највећи број органа – 

96 (96% одговора)  – користио је завршни финансијски извештај односно завршни 

наративни – 88 (88% одговора), ради праћења реализације одобрених програма/пројеката; 

прилози и производи уз извештај проистекли из активности финансираног пројекта или 

програма захтевани су у 55 (55%) случајева; затим следе периодични наративни – 44 (44%) и 

периодични финансијски извештај – 42 (42%), док је ревизорски извештај захтеван у 26 (26%) 

одговора.  

Праћење (мониторинг) реализације пројеката представља праћење достизања постављених 

резултата и препоручује корективне мере у управљању пројектима како би били остварени њихови 

циљеви. Прегледом завршног наративног и финансијског извештаја праћена је реализација 

програма/пројеката у 123 конкурса/процедуре (95,35% случајева), мониторинг је вршен кроз посете 

удружењима у току спровођења пројеката или програма у 43 (33,33%) конкурса/процедуре, док је 

прегледом периодичних извештаја о спровођењу програма/пројеката вршен мониторинг у 41 

(31,78%) случају.  

На нивоу републичких органа реализацију одобрених програма и пројеката најчешће су 

пратили представници органа задужени за сарадњу са организацијама цивилног друштва – 84 

конкурса/процедура (83,17%). Представници организација цивилног друштва учествовали су 

у праћењу реализације 16 пројеката/програма (15,84%). 

Када су у питању државни органи, евалуација је извршена прегледом завршних 

извештаја у 124 конкурса / других процедура (96,12%), кроз мониторинг посете у 12 (9,3%) 

случајева, а није урађена у само три случаја (2,33%). 

Државни органи користе искуство у раду на претходним конкурсима за планирање нових 

конкурса/процедура за доделу средстава или нефинансијску подршку за организације цивилног 

друштва у 84,69% случајева. За планирање пројеката који би били финансирани средствима ЕУ 

фондова искуство претходних конкурса није коришћено у већој мери (2,04%), док су у 72,45% 

случајева органи информације о претходно подржаним пројектима/програмима користили приликом 

јавних догађаја, комуникације с јавношћу, или презентација рада органа државне управе / 

републичког органа / организационе јединице / другог правног лица. 

Посматрајући правни статус носилаца одобрених програма/пројеката, највише пројеката 

додељено је удружењима – укупно 1.811 удружења (75,81%). Следе спортске организације са 454 

пројекта (19%), док су треће по учесталости верске организације – 30 (1,26%), а затим следе 

установе (24) и фондације (23).  
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Генерално посматрано, трајање пројеката веома је кратко. Пројеката који трају до три месеца 

има 455 (20,2%); пројеката у трајању од три до шест месеци има 709 (31,47%), а најбројнији су 

пројекти који трају шест до 12 месеци – има их 1.047 (46,47%). Учешће пројеката који трају више од 

12 месеци је скромно – само 42 (1,86%).  

Према одговорима из Упитника приказано је више од 46 група корисника 

програма/пројеката. Највећи број програма/пројеката износи 786 (35,96%) и њих је користила општа 

заједница – грађани, следе спортисти са 455 (20,81%), деца и млади – општа популација са 438 

(20,04%), особе са инвалидитетом са 241 (11,02%), и деца и млади са сметњама у развоју и/или са 

инвалидитетом са 72 (3,29%) пројекта. 

Упитник је идентификовао више од 28 услуга или активности подржаних програма/пројеката 

у 2013. години. Најмногобројније су културно стваралаштво са 768 (34,99%), спортске и рекреативне 

активности са 507 (23,1%) пројеката, затим образовање (које обухвата и ваншколско и 

ванинституционално образовање, стручно усавршавање и целоживотно образовање) са 319 (14,53%) 

програма/пројеката, и подизање нивоа квалитета живота особа са инвалидитетом са 189 (8,61%). 

Подршка удружењима и другим организацијама цивилног друштва од стране републичких 

органа према територијалној распоређености је следећа: на територији Републике Србије 

финансиран 13.231 пројекат удружења и других организација цивилног друштва у укупној 

вредности од 9.231.938.952,00 динара. Највећи број програма/пројеката подржан је у Јужној и 

Источној Србији – 159 (1,20% програма/пројеката); затим следе Шумадија и Западна Србија са 133 

(1,01%), и Косово и Метохија са 30 (0,23%) одобрених програма/пројеката.  

На територијама општина и градова, републички органи финансирали су 2.389 

програма/пројеката у вредности од 4.460.319.512,00 динара. Највећи број пројеката на нивоу градова 

републички органи подржали су у Београду – 244 (10,21%) и у Новом Саду – 28 (1,17%).  

Републички органи такође су подржали и деловање удружења и других организација 

цивилног друштва у иностранству са 505 програма/пројеката (3,82%), у износу од 1.644.019.724,00 

динара (17,81% укупно одобрених средстава). 

 

АНАЛИЗА ПОДАТАКА 

 

3.1. ПОДАЦИ О ПРУЖЕНОЈ ПОДРШЦИ УДРУЖЕЊИМА И ДРУГИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом 1. јула 2014. године упутила је захтев за 

доставу података попуњавањем Упитника за прикупљање података о финансијској и 

нефинансијској подршци удружењима и другим организацијама цивилног друштва, свим директним 

буџетским корисницима који у складу са делокругом рада имају надлежности и могућности да 

финансирају или да на други начин подрже активности организација цивилног друштва. Захтев за 

доставу података упућен је на адресе директних буџетских корисника који у својим буџетима 

имају отворену буџетску линији 481 – Дотације невладиним организацијама, као и који у складу 

са делокругом рада имају надлежности и могућности да финансирају или да на други начин подрже 

активности организација цивилног друштва. На нивоу републичких органа захтев је упућен на 

адресе 25 органа и једног независног тела, које је током 2013. имало средства на наведеној буџетској 

линији. Свих 26 органа одговорило је на упућен захтев за доставу података, од чега је њих 19 
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одговорило да је одобравало подршку удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва, док су остали органи одговорили одрично.  

  

 

Графикон 1. Преглед броја упућених захтева за попуњавање Упитника, броја органа који су 

одговорили на Упитник и броја органа који су давали подршку ОЦД 

На републичком нивоу власти сви су органи попунили упитник у целости, што представља 

посебан значај не само са аспекта увида у подршку удружењима и организацијама цивилног 

друштва, већ и са аспекта транспарентности процеса финансирања и информисања о подршци 

организацијама цивилног друштва.  

На постављено питање у Упитнику да ли имају интернет страницу, сви органи државне 

управе и независно тело одговорили су позитивно, што представља основ за транспарентност рада 

државних органа. 

Подаци добијени на основу Упитника упоређени су са подацима о заиста исплаћеним 

средствима са економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, евидентираним 

у Нацрту закона о завршном рачуну буџета Републике Србије.  

 

Табела 6: Преглед износа исплаћених средстава приказаних у Упитнику са свих економских 

класификација у односу на податке о средствима исплаћеним са 481 према Нацрту закона о 

завршном рачуну буџета 

Органи 

Исплаћен износ са свих 

екномских класификација у 

2013. (подаци добијени из 

Упитника) 

% 

Исплаћен износ са 

економске 

класификације 481 

у 2013. 

% 
Разлика између 

износа 

Републички ниво 

– државна управа 

(ДУ) 

5.608.538.446,00 53,78 6.214.569.882,00 59,59 606.031.436,00 

 

Према подацима из Упитника, органи републичког нивоа известили су да су у 2013. години 

исплатили 5.608.538.446,00 динара са свих економских класификација, док Нацрт закона о завршном 

рачуну указује на то да је само са економске класификације 481 – Дотације невалидиним 

организацијама, утрошено 6.214.569.882,00 динара. Разлика између ових података износи 

606.031.436,00 динара.  
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На републичком нивоу власти сви су органи попунили упитник у целости, што представља 

посебан значај не само са аспекта увида у подршку удружењима и организацијама цивилног 

друштва, већ и са аспекта транспарентности процеса финансирања и информисања о подршци 

организацијама цивилног друштва. 

Табела која следи даје преглед података из Упитника о средствима која су на конкурсима и 

другим процедурама одобрена за организације цивилног друштва, средствима која су исплаћена са 

свих економских класификација, затим преглед средстава која су планирана на економској 

класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, према Закону о буџету, као и средстава 

која су заиста исплаћена према Нацрту закона о извршењу буџета Републике Србије у 2013. години. 

Последња колона приказује настале текуће измене према Закону о буџету. 

 

Табела 7: Однос износа одобрених и исплаћених средстава према подацима из Упитника и 

износа планираних средстава према Закону о буџету и исплаћених средстава према Нацрту 

закона о извршењу буџета 

Ред. 

бр. 

Назив органа 

који је 

одговорио да 

пружа 

подршку 

Одобрена 

средства (све 

економске 

класиф.) из 

Упитника 

Извршење (све 

економске 

класификације) 

из Упитника 

Планирана 

средства према 

Закону о буџету, 

економска 

класификација  – 

481 

Извршење буџета 

(економска 

класификација 481) 

према Нацрту закона 

о извршењу буџета 

Републике Србије 

Текућа 

апропријација из 

Закона о 

извршењу буџета 

у складу са 

чланом 61. 

Закона о 

буџетском 

систему1 

1 
Канцеларија за 

европске 

интеграције 

2.932.700,00 2.932.700,00 2.940.000,00 2.932.495,00 

  

2 
Канцеларија за 

Косово и 

Метохију 

20.193.515,00 20.193.515,00 150.960.000,00 128.548.250,00 

3 

Канцеларија за 

људска и 

мањинска 

права 

35.241.290,00 35.241.290,00 295.000.000,00 280.528.703,00 

4 

Канцеларија за 

сарадњу са 

црквама и 

верским 

заједницама 

6.880.000,00 6.880.000,00 756.500.000,00 680.487.271,00 

5 

Канцеларија за 

сарадњу са 

цивилним 

друштвом 

5.903.587,00 11.288.893,00 11.950.000,00 11.288.894,00 

6 
Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

12.948.000,00 12.948.000,00 19.000.000,00 18.946.006,00 

                                                           
1 Промене у апропријацијама у току године, члан 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013. - испр. и 108/2013). 

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава 

промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити. 
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Ред. 

бр. 

Назив органа 

који је 

одговорио да 

пружа 

подршку 

Одобрена 

средства (све 

економске 

класиф.) из 

Упитника 

Извршење (све 

економске 

класификације) 

из Упитника 

Планирана 

средства према 

Закону о буџету, 

економска 

класификација  – 

481 

Извршење буџета 

(економска 

класификација 481) 

према Нацрту закона 

о извршењу буџета 

Републике Србије 

Текућа 

апропријација из 

Закона о 

извршењу буџета 

у складу са 

чланом 61. 

Закона о 

буџетском 

систему1 

7 

Министарство 

за рад, 

запошљавање, 

борачка и 

социјална 

питања 

366.048.437,00 366.048.437,00 1.052.053.000,00 1.009.619.196,00 

8 
Министарство     

здравља 
400.654.363,00 400.654.363,00 458.002.000,00 448.201.384,00 

9 
Министарство 

културе и 

информисања 

328.850.743,00 331.832.839,00 365.000.000,00 379.376.816,00 389.000.000,00 

10 
Министарство 

омладине и 

спорта 

2.881.584.701,00 2.881.584.701,00 1.842.945.000,00 1.823358.432,00 45.000.000,00 

11 

Министарство 

пољопривреде и 

заштите 

животне 

средине 

2.825.485,00 2.825.485,00 2.847.000,00 2.770.401,00  

12 
Министарство 

привреде 
10.407.135,00 8.056.667,00 0,00 7.755.715,00 24.541.676,00 

13 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

132.340.177,00 132.340.177,00 79.109.000,00 52.207.025,00  

14 
Министарство 

рударства и 

енергетике 

32.389.147,00 32.389.147,00 54.045.000,00 16.624.830,00 

Министарство 

енергетике, развоја 
и заштите животне 

средине у оквиру 

функције – 
Заштита животне 

средине 

некласификована 

на другом месту 

15 

Министарство 

спољних 

послова – 

Канцеларија 

за сарадњу с 

дијаспором и 

Србима у 

региону 

80.449.600,00 80.449.600,00 98.000.000,00 80.645.335,00  
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Ред. 

бр. 

Назив органа 

који је 

одговорио да 

пружа 

подршку 

Одобрена 

средства (све 

економске 

класиф.) из 

Упитника 

Извршење (све 

економске 

класификације) 

из Упитника 

Планирана 

средства према 

Закону о буџету, 

економска 

класификација  – 

481 

Извршење буџета 

(економска 

класификација 481) 

према Нацрту закона 

о извршењу буџета 

Републике Србије 

Текућа 

апропријација из 

Закона о 

извршењу буџета 

у складу са 

чланом 61. 

Закона о 

буџетском 

систему1 

16 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника-

ција 

132.028.713,00 132.028.713,00 131.002.000,00 116.261.884,00 

Додати су износи 

од 86.000.000,00 у 

колони Закон о 
буџету, и износ од 

76.285.000,00 у 

колони Извршење 
буџета са функције 

Туризам која се 

налазила у буџету 

за 2013. годину на 

разделу 

Министарства 
финансија2 

17 
Министарство 

финансија 
1.142.202.000,00 1.142.202.000,00 1.162.202.000,00 1.146.375.324,00 

1.146.375.324,00 – 

Средства су 

намењена за 
финансирање 

редовног рада 

политичких 
субјеката чији су 

кандидати изабрани 

за посланике у 
Народној 

скупштини у складу 

са Законом о 
финансирању 

политичких 

активности 
(„Службени гласник 

РС“, број 43/11) и  

износе 
1.142.202.000, док је 

износ од 

4.173.324,00 
намењен за 

подршку 

програмима 
омладинског 

предузетништва у 

школама, 
образовања за 

предузетништво у 

формалном систему 
образовања, 

женског 
предузетништва и 

социјалног 

предузетништва, а 
распоред и 

коришћење 

средстава вршиће се 
по посебном акту 

Владе 

                                                           
2
 Рeконструкција Владе Републике Србије, септембар, 2013. 
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Ред. 

бр. 

Назив органа 

који је 

одговорио да 

пружа 

подршку 

Одобрена 

средства (све 

економске 

класиф.) из 

Упитника 

Извршење (све 

економске 

класификације) 

из Упитника 

Планирана 

средства према 

Закону о буџету, 

економска 

класификација  – 

481 

Извршење буџета 

(економска 

класификација 481) 

према Нацрту закона 

о извршењу буџета 

Републике Србије 

Текућа 

апропријација из 

Закона о 

извршењу буџета 

у складу са 

чланом 61. 

Закона о 

буџетском 

систему1 

18 
Повереник за 

заштиту 

равноправности 

7.943.419,00 7.943.419,00 2.860.000,00 7.943.420,00 7.943.420,00 

19 

Служба 

Координационог 

тела Владе 

Републике 

Србије за 

општине 

Прешево, 

Бујановац и 

Медвеђа 

698.500,00 698.500,00 1.909.000,00 698.500,00 

  

20 

Канцеларија за 

одрживи развој 

недовољно 

развијених 

подручја 

Канцеларија за одрживи развој 
недовољно развијених подручја у 

2013. години није имала захтеве за 

доделу подршке удружењима или 
другим организацијама цивилног 

друштва; у самом плану Канцеларије 
није постојао пограм за помоћ и 

пружање подршке удружењима и 

организацијама цивилног друштва 

1.000.000,00   

21 
Министарство 

одбране 
  3.600.000,00 0,00 

22 

Министарство 

државне управе и 

локалне 

самоуправе 

  303.000,00 0,00 

23 

Министарство 

правде – 

буџетски фонд за 

националне 

мањине 

  1.800.000,00 0,00 

  Укупно 5.602.521.512,00 5.608.538.446,00 6.493.027.000,00 6.214.569.882,00 
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Наредна табела даје приказ одобрених исплаћених средстава о којима су органи известили у 

Упитнику, као и разлике у износима и објашњење разлога ових разлика.  

Табела 8: Преглед органа републичког нивоа и износи средстава који су према подацима 

добијеним на основу упитника одобрени и исплаћени удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва 

Ред. 

бр. 

Назив државног 

органа 

Одобрена 

подршка 

% укупно 

одобрених 

средстава 

Исплаћен износ 

% укупно 

исплаћених 

средстава 

Разлика 

између 

одобрене и 

исплаћене 

суме 

Разлог 

одступања 

одобрене и 

исплаћене 

суме 

1 
Канцеларија за 

европске 

интеграције 

2.932.700,00 0,05 2.932.700,00 0,05   

2 
Канцеларија за 

Косово и 

Метохију 

2.193.515,00 0,36 2.019.3515,00 0,36   

3 
Канцеларија за 

људска и 

мањинска права 

35.241.290,00 0,63 35.241.290,00 0,63   

4 

Канцеларија за 

сарадњу са 

цивилним 

друштвом 

5.903.587,00 0,11 11.288.893,00 0,2 -5.385.306, 00 

Пренете 

обавезе из 
претходне 

године 

5 
Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

1.2948.000,00 0,23 12.948.000,00 0,23   

6 
Министарство 

рударства и 

енергетике 

32.389.147,00 0,58 32.389.147,00 0,58   

7 
Министарство 

здравља 
400.654.363,00 7,15 400.654.363,00 7,14   

8 
Министарство 

културе и 

информисања 

328.850.743,00 5,87 331.832.839,00 5,92 -2.982.096, 00 

Пренете 

обавезе из 
претходне 

године 

9 
Министарство 

омладине и 

спорта 

2.881.584.701,00 51,43 2.881.584.701,00 51,38   
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Ред. 

бр. 

Назив државног 

органа 

Одобрена 

подршка 

% укупно 

одобрених 

средстава 

Исплаћен износ 

% укупно 

исплаћених 

средстава 

Разлика 

између 

одобрене и 

исплаћене 

суме 

Разлог 

одступања 

одобрене и 

исплаћене 

суме 

10 

Министарство за 

рад, 

запошљавање, 

борачка и 

социјална питања 

366.048.437,00 6,53 366.048.437,00 6,53   

11 

Министарство 

трговине, туризма 

и телекомуника-

ција 

132.028.713,00 2,36 132.028.713,00 2,35   

12 
Министарство 

спољних послова 
80.449.600,00 1,44 80.449.600,00 1,43   

13 
Министарство 

финансија 
1.142.202.000,00 20,39 1.142.202.000,00 20,37   

14 
Министарство 

привреде 
10.407.135,00 0,19 8.056.667,00 0,14 2.350.468,00 

ОСТАЛО: 
Раскид уговора 

и мање 

утрошена 
средства за 

реализацију 

одобрених 
пројеката 

15 
Повереник за 

заштиту 

равноправности 

7.943.419,00 0,14 7.943.419,00 0,14    

1

6 

Служба 

Координационог 

тела Владе 

Републике Србије 

за општине 

Прешево, 

Бујановац и 

Медвеђа 

698.500,00 0,01 698.500,00 0,01    

1

7 

Канцеларија за 

сарадњу са 

црквама и 

верским 

заједницама 

6.880.000,00 0,12 6.880.000,00 0,12    
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Ред. 

бр. 

Назив државног 

органа 

Одобрена 

подршка 

% укупно 

одобрених 

средстава 

Исплаћен износ 

% укупно 

исплаћених 

средстава 

Разлика 

између 

одобрене и 

исплаћене 

суме 

Разлог 

одступања 

одобрене и 

исплаћене 

суме 

1

8 

Министарство 

пољопривреде и 

заштите животне 

средине 

2.825.485,00 0,05 2.825.485,00 0,05    

1

9 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

132.340.177,00 2,36 132.340.177,00 2,36    

  Укупно 5.602.521.512,00  5.608.538.446, 00  - 6.016.934,00   

 

Према подацима које су дали органи републичког нивоа о одобреним и исплаћеним 

средствима удружењима и другим организацијама цивилног друштва, однос одобрених и 

исплаћених средстава скоро је идентичан, односно одступање које се јавља је на нивоу од 
0,09% исплаћених средстава.  

Републички органи одобрили су 5,6 милијарде динара (53,25%) укупно одобрених 

средства удружења и других ОЦД. Органи републичког нивоа известили су да су укупно 

одобрена средства у 2013. години износила 5.602.521.512,00 динара, али да је током 2013. 

године исплаћено 5.608.538.446,00 динара. Разлика између одобреног и исплаћеног износа од шест 

милиона динара (6.016.934,00) настала је због пренетих обавеза из претходне године 

Министарства културе и информисања и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, док 

је код Министарства привреде разлика настала због раскида уговора и мање утрошених 

средства за реализацију одобрених пројеката.  

 

3.1.1. Преглед органа који су у 2013. години пружили подршку удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Према добијеним подацима из Упитника, констатовано је да је 19 органа пружало подршку 

удружењима и другим ОЦД. Највећу подршку пружило је Министарство омладине и спорта у 

износу од 1,8 милијарди динара, затим Министарство финансија у износу од 1,14 милијарди, на 

трећем месту се налази Министарство здравља са 400 милиона динара, на четвртом месту је 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са износом од 366 

милиона, док је на петом месту Министарство културе са износом од 328 милиона динара. Најмању 

подршку пружила је Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа – у износу од 698.500,00 динара. 
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Графикон 2. Приказ органа који су били највећи даваоци подршке удружењима и другим ОЦД 

У наставку је дат приказ органа који су пружали подршку удружењима и другим ОЦД, 

приказ додељених средстава са буџетске линије 481 – Дотације невладиним организацијама 

приказаних у Упитнику, затим приказ планираних средстава са линије 481 – Дотације навладиним 

организацијама према Закону о буџету, и исплаћених средстава према подацима из Нацрта Закона о 

извршењу буџета. Такође је представљен и однос планираних средстава према Закону о буџету и 

исплаћених средстава према Нацрту Закона о извршењу буџета Републике Србије и однос средстава 

приказаних у Упитнику и средстава која су исплаћена према Нацрту Закона о извршењу буџета 

Републике Србије. 

 

Табела 9: Преглед органа који су пружали подршку удружењима и другим ОЦД  

Ред. бр. 

Назив органа који 

је одговорио да 

пружа подршку 

Додељена 

средства са 

економске 

класификације 

481 у 2013. 

години према 

Упитнику 

Закон о 

буџету – 481 

Извршење буџета 

(481) 

% извршења 

Извршење у 

односу на буџет 

Упитнк  у 

односу на 

буџет 

1 
Канцеларија за 

европске 

интеграције 

2.932.700,00 2.940.000,00 2.932.495,00 99,7 99,8 

2 
Канцеларија за 

Косово и Метохију 

 

20.193.515,00 
150.960.000,00 128.548.250,00 85,2 13,4 

3 
Канцеларија за 

људска и мањинска 

права 

35.241.290,00 295.000.000,00 280.528.703,00 95,1 11,9 
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Ред. бр. 

Назив органа који 

је одговорио да 

пружа подршку 

Додељена 

средства са 

економске 

класификације 

481 у 2013. 

години према 

Упитнику 

Закон о 

буџету – 481 

Извршење буџета 

(481) 

% извршења 

Извршење у 

односу на буџет 

Упитнк  у 

односу на 

буџет 

4 

Канцеларија за 

сарадњу са црквама 

и верским 

заједницама 

6.880.000,00 756.500.000,00 680.487.271,00 90,0 0,9 

5 

Канцеларија за 

сарадњу са 

цивилним 

друштвом 

11.288.893,00 11.950.000,00 11.288.894,00 94,0 94,0 

6 
Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

12.948.000,00 19.000.000,00 18.946.006,00 68,1 99,7 

7 

Министарство за 

рад, запошљавање, 

борачка и социјална 

питања 

366.048.437,00 1.052.053.000,00 1.009.619.196,00 94,2 50,7 

8 
Министарство 

здравља 
400.654.363,00 458.002.000,00 448.201.384,00 92,0 326,2 

9 
Министарство 

културе и 

информисања 

331.832.839,00 365.000.000,00 379.376.816,00 103,9 90,9 

10 
Министарство 

омладине и спорта 
1.815.099.664,00 1.842.945.000,00 1.823.358.432,00 99,4 101,0 

11 

Министарство 

пољопривреде и 

заштите животне 

средине – буџетски 

фонд за воде 

Републике Србије 

2.825.485,00 2.847.000,00 2.770.401,00 97,3 99,2 

12 
Министарство 

привреде 
8.056.667,00 0,00 7.755.715,00 0 0 

13 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

44.650.000,00 79.109.000,00 52.207.025,00 66,0 56,4 

14 
Министарство 

рударства и 

енергетике 

16.786.829,00 54.045.000,00 16.624.830,00 30,8 31,1 

15 

Министарство 

спољних послова – 

канцеларија за 

сарадњу с 

дијаспором и 

Србима у региону 

80.449.600,00 98.000.000,00 80.645.335,00 82,3 82,1 
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Ред. бр. 

Назив органа који 

је одговорио да 

пружа подршку 

Додељена 

средства са 

економске 

класификације 

481 у 2013. 

години према 

Упитнику 

Закон о 

буџету – 481 

Извршење буџета 

(481) 

% извршења 

Извршење у 

односу на буџет 

Упитнк  у 

односу на 

буџет 

16 
Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

120.0

55.525,00 
131.002.000,00 116.261.884,00 88,7 91,6 

17 
Министарство 

финансија 
1.142.202.000,00 1.162.202.000,00 1.146.375.324,00 98,6 98,3 

18 
Повереник за 

заштиту 

равноправности 

7.943.419,00 2.860.000,00 7.943.420,00 277,7 277,7 

19 

Служба 

Координационог тела 

Владе Републике 

Србије за општине 

Прешево, Бујановац  

и Медвеђа 

698.500,00 1.909.000,00 698.500,00 36,6 36,6 

20 

Канцеларија за 

одрживи развој 

недовољно 

развијених подручја 

 1.000.000,00    

21 
Министарство 

одбране 
 3.600.000,00 0,00   

22 
Министарство 

државне управе и 

локалне самоуправе 

 303.000,00 0,00   

23 

Министарство 

правде – буџетски 

фонд за националне 

мањине 

 1.800.000,00 0,00   

 Укупно 4.426.787.726,00 6.493.027.000,00 6.214.569.882,00   

 

На разделу Министарства одбране Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/12 и 59/13) предвиђено је 3.600.000,00 динара за 

подршку удружењима и другим ОЦД, док је на разделу Министарства правде и државне управе – 

Фонд за националне мањине, било предвиђено 1.800.000,00 динара за подршку удружењима и 

другим ОЦД. Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја на свом разделу у 

2013. години имала је 1.000.000,00 динара. Претходно наведени органи нису вршили исплате са 

економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама у 2013. години. Канцеларија за 

одрживи развој недовољно развијених подручја, Министарство правде и Министарство унутрашњих 

послова у Упитнику су известили да нису давали финансијску подршку удружењима и другим ОЦД 

јер у свом плану нису имали програм за помоћ и пружање подршке. Министарство државне управе и 

локалне самоуправе формирано је априла 2014. године и није имало издвајања за удружења и друге 

ОЦД, па самим тим није ни додељивало средства.  
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3.1.2. Процедуре одобравања подршке организацијама цивилног друштва 

Подршка удружењима и другим организацијама цивилног друштва одобрава се путем више 

различитих процедура. Конкурси, одлуке о додељивању финансијске подршке, ангажовање за 

извршење услуга, одлуке руководиоца или органа управљања – најчешћи су видови одобравања 

средстава организацијама цивилног друштва.  

Подршка одобрена путем јавног конкурса или јавног позива спроведена је од стране свих 19 

органа републичког нивоа који су одговорили да су пружали подршке, кроз које је опредељено 

20,68% укупно одобрених средстава на републичком нивоу, односно на овај начин је додељено 1,15 

милијарди динара.  

Ван конкурса, подршка је на основу закона одобрена од стране пет органа (26,32%), тако да 

је на овај начин одобрено 77,52% укупно одобрених средстава буџета Републике Србије која се 

издвајају за организације цивилног друштва. 

Пет органа је подршку удружењима или другим организацијама цивилног друштва одобрило 

одлуком руководиоца органа ван конкурса, што у проценту чини 0,7%, док је кроз подршку 

одобрену на основу ангажовања за пружање услуга и специјализованих услуга издвојено 0,23% за 

организације цивилног друштва од укупно одобрених средстава.  

Табела 10 показује и одговоре под ставком „остало“ које су дала два органа.  

 

Табела 10: Преглед начина одобравања подршке оганизацијама цивилног друштва 

Ред. бр. 
Начин одобравања средстава 

организацијама цивилног друштва 
Број органа % Одобрен износ % 

1 
Подршка одобрена путем јавног конкурса 

или јавног позива 
18 94,74 1.158.573.308,00 20,68 

2 
Ван конкурса, подршка одобрена одлуком 

руководиоца органа 
5 26,32 39.227.931,00 0,7 

3 
Ван конкурса, подршка одобрена на основу 

закона 
5   26,32 4.343.145.296,00 77,52 

4 

Подршка одобрена по основу ангажовања за 

пружање услуга или специјализованих 

услуга 

1 5,26 12.820.000,00 0,23 

5 

ОСТАЛО: Подршка одобрена одлуком 

Управног одбора Фонда за заштиту животне 

средине Министарство рударства и 

енергетике 

1 5,26 20.554.977,00 0,37 

6 

ОСТАЛО: Решење Владе Републике Србије 

о употреби средстава из текуће буџетске 

резерве у 2013. години – 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

1 5,26 28.200.000,00 0,5 

 Укупно попуњавало 19  5.602.521.512,00  

 



 

 

 

 27 

Према добијеним подацима из Упитника у односу на подршку која је одобрена путем јавног 

конкурса или јавног позива, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, издвојило је 333 милиона динара; други 

орган по реду величине издвајања средстава је Министарство омладине и спорта са износом од 243 

милиона динара; док је Министарство културе и информисања издвојило 166 милиона динара. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је путем јавног конкурса доделило 132 

милиона динара. 

 

Табела 11: Преглед средстава додељених путем подршкe одобренe путем јавног конкурса или 

јавног позива 

Ред. бр. Назив органа Одобрен износ % 

1 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 333.875.893,00 28,81 

2 Министарство омладине и спорта 243.081.599,00 20,98 

3 Министарство културе и информисања 166.233.838,00 14,34 

4 Министарство трговине, туризма и телекомуникација 132.028.713,00 11,39 

5 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 82.765.177,00 7,14 

6 Министарство спољних послова 80.449.600,00 6,94 

7 Канцеларија за људска и мањинска права 35.241.290,00 3,04 

8 Канцеларија за Косово и Метохију 20.193.515,00 1,74 

9 Комесаријат за избеглице и миграције 12.948.000,00 1,12 

10 Министарство рударства и енергетике 11.824.170,00 1,02 

11 Министарство привреде 10.407.135,00 0,9 

12 Повереник за заштиту равноправности 
7.943.419,

00 
0,69 

13 Канцеларија за сарадњу са црквама и верским заједницама 6.880.000,00 0,59 

14 Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом 5.903.587,00 0,51 

15 Министарство здравља 3.187.373,00 0,28 

16 Канцеларија за европске интеграције 2.932.700,00 0,25 

17 Министарство пољопривреде и заштите животне средине 1.978.798,00 0,17 

18 
Служба Координационог тела Владе Републике Србије за 

општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 
698.500,00 0,06 

 Укупно 1.158.573.308,00  
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Према добијеним подацима из Упитника у односу на подршку која је одобрена ван конкурса, 

подршка одобрена одлуком руководиоца органа извршена је од стране Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања – у износу од 32,1 милиона динара. На другом месту 

налази се Министарство културе и информисања са одобреним износом од 3,3 милиона динара, док 

је Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило 2,8 милиона динара. 

 

Табела 12: Преглед средстава додељених ван конкурса, подршка одобрена одлуком 

руководиоца органа / органи 

Ред. бр. Назив органа Одобрен износ % 

1 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања 
32.172.544,00 82,01 

2 Министарство културе и информисања 3.343.700,00 8,52 

3 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2.855.000,00 7,28 

4 Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине 

846.687,00 2,16 

5 Министарство рударства и енергетике 10.000,00 0,03 

 Укупно 

 

39.227.931,00   

Ван конкурса, подршка одобрена на основу закона спроведена је од стране пет органа 

(26,32%) и на овај начин одобрено је 77,52% укупно одобрених средстава буџета Републике Србије 

која се издвајају за организације цивилног друштва, односно 4,34 милијарди динара одобрено је ван 

конкурса, а по основу закона. На овај начин средства су одобравали следећи органи: Министарство 

омладине и спорта, Министарство финансија, Министарство здравља, Министарство културе и 

информисања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Према добијеним подацима из Упитника у односу на подршку која је одобрена процедуром 

ван конкурса односно на основу закона, Министарство омладине и спорта одобрило је средства у 

износу од 2,6 милијарди динара, док је Министарство финансија на овај начин одобрило 1,1 

милијарду динара, а Министарство здравља износ од 397 милиона динара. 

 

Табела 13: Преглед органа и исплаћених средстава додељених „ван конкурса, подршка 

одобрена на основу закона“ 

Ред. бр. Назив органа Одобрен износ % 

1 Министарство омладине и спорта 2.638.503.102,00 60,75 

2 Министарство финансија 1.142.202.000,00 26,3 

3 Министарство здравља 397.466.990,00 9,15 

4 Министарство културе и информисања 159.273.204,00 3,66 

5 Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 
5.700.000,00 0,13 

 Укупно 4.343.145.296,00   
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Табела 14 приказује да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру 

подршке одобрене по основу ангажовања за пружање услуга или специјализованих услуга 

одобрило средства у износу од 12.820.000,00 динара за организације цивилног друштва путем јавног 

Конкурса за реализацију републичких и међународних такмичења ученика средњих школа.  

  

Табела 14: Преглед органа и износа средстава додељених путем: „подршка одобрена по основу 

ангажовања за пружање услуга или специјализованих услуга“     

Назив органа Одобрен износ % 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 12.820.000,00 100 

Укупно 12.820.000,00  

 

 

 

3.1.3. Облик пружања подршке организацијама цивилног друштва  

Постоје два основна облика доделе помоћи организацијама цивилног друштва – финансијска 

и нефинансијска подршка. Нефинансијска подршка обухвата различита давања у натури, односно 

подразумева уступање коришћене, расходоване или заплењене опреме, уступање простора, и друге 

видове нефинансијске подршке. Према обрађеним подацима из Упитника ниједан орган није 

одговорио да је пружио овакав вид помоћи. 

 

3.1.4. Економске класификације буџетских средстава из којих се додељују средства 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва 

Средства намењена финансирању удружења и других организација цивилног друштва у 

2013. години додељивана су кроз четири економске класификације: 481 – Дотације невладиним 

организацијама, 424 – Специјализоване услуге, 423 – Услуге по уговору, и 472 – Накнада за 

социјалну заштиту. 

Према подацима из Упитника, за финансирање организација цивилног друштва највише 

средстава распоређено је и исплаћено са економске класификације 481 – Дотације невладиним 

организацијама. Републички органи су са те класификације издвојили 4,4 милијарде динара 

(78,8%) укупних средстава са нивоа републике намењених финансијској подршци организацијама 

цивилног друштва. Свих 19 државних органа који су одговорили у Упитнику да су пружали 

подршку организацијама цивилног друштва, вршили су исплате са економске класификације 481 – 

Дотације невладиним организацијама.  

Следећа по износу који је опредељен организацијама цивилног друштва је економска 

класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту, и она износи 1.066.485.03,00 динара; затим 

следи класификација 424 – Специјализоване услуге, са које је исплаћено 110.333.591,00 динара; и 

423 – Услуге по уговору, са које је додељено 11.973.188,00 динара.  
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Табела 15: Преглед економских класификација са којих су исплаћена средства удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва, и преглед исплаћених износа 

Ред. бр. Класификација Износ (РСД) % 

1 481 – Дотације невладиним организацијама 4.419.746.630,00 78,8 

2 424 – Специјализоване услуге 110.333.591,00 1,97 

3 423 – Услуге по уговору 11.973.188,00 0,21 

4 472 – Накнада за социјалну заштиту 1.066.485.037,00 19,02 

 Укупно 5.608.538.446,00  

Као што је већ речено, највише средстава распоређено је и исплаћено са економске 

класификације 481 – Дотације невладиним организацијама. Наредна табела приказује 

органе који су одобравали средства кроз ову класификацију и износе одобрених 

средстава. Највише средстава издвојило је Министарство омладине и спорта у износу од 

1.815.099.664,00 динара, а затим Министарство финансија у износу од 1.142.202.000,00 

динара. На трећем месту се налази Министарство здравља са 400.654.363,00 динара. 

Подаци о исплаћеним средствима са економске класификације 481 – Дотације 

невладиним организацијама, добијени из Упитника, указују на то да је најмањи износ 

средстава издвојила Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине 

Прешево, Бујановац и Медвеђа – у износу од 698.500,00 динара (0,02% средства), док је 

навише средстава издвојило Министарства омладине и спорта које је исплатило 

1.815.099.664,00 динара (41,07% од укупно одобрених средстава са ове економске 

класификације). 

 

Табела 16: Преглед органа и износа исплаћених са економске класификације 481 – Дотације 

невладиним организацијама  

Ред. бр. Назив органа Исплаћен износ % 

1 Mинистарство омладине и спорта 1.815.099.664,00 41,07 

2 Mинистарство финансија 1.142.202.000,00 25,84 

3 Mинистарство здравља 400.654.363,00 9,07 

4 
Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања 
366.048.437,00 8,28 

5 Mинистарство културе и информисања 324.791.743,00 7,35 

6 
Mинистарство трговине, туризма и 

телекомуникација 
120.055.525,00 1,9 

7 Mинистарство спољних послова 80.449.600,00 1,82 

8 Mинистарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

44.650.000,00 1,01 

9 Kанцеларија за људска и мањинска права 35.241.290,00 0,8 

10 Kанцеларија за Косово и Метохију 20.193.515,00 0,46 

11 Mинистарство рударства и енергетике 16.786.829,00 0,40 

12 Kомесаријат за избеглице и миграције 12.948.000,00 0,29 
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Ред. бр. Назив органа Исплаћен износ % 

13 Kанцеларија за сарадњу са цивилним друштвом 11.288.893,00 0,26 

14 Mинистарство привреде 8.056.667,00 0,18 

15 Повереник за заштиту равноправности 7.943.419,00 0,18 

16 
Kанцеларија за сарадњу са црквама и верским 

заједницама 
6.880.000,00 0,16 

17 Kанцеларија за европске интеграције 2.932.700,00 0,07 

18 Mинистарство пољопривреде и заштите животне 

средине 
2.825.485,00 0,06 

19 Служба Координационог тела Владе Републике 

Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 
698.500,00 0,02 

 Укупно 4.419.746.630,00  

 

Следећа буџетска линија по износу средстава, са које су одобравана средства за 

организације цивилног друштва, је буџетска линија 472 – Накнаде за социјалну заштиту. 

Једино је Министарство омладине и спорта вршило исплате са ове економске 

класификације, и исплатило је 1.066.485.037,00 динара.  

 

Табела 17: Преглед органа и износа исплаћених са економске класификације 472 – Накнада за 

социјалну заштиту 

Назив органа Исплаћен износ % 

Министарство омладине и спорта 1.066.485.037,00 100 

Укупно 1.066.485.037,00   

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја већину средстава одобрило је са 

економске класификације 424 – Специјализоване услуге. Са ове економске класификација средства 

су такође одобрили и Министарство рударства и енергетике и Министарство културе и 

информисања. 

 

Табела 18: Преглед органа и износа исплаћених са економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге 

Ред. бр. Назив органа Исплаћени износ % 

1 Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 

87.690.177,00 79,48 

2 Министарство рударства и енергетике 15.602.318,00 14,14 

3 Министарство културе и информисања 7.041.096,00 6,38 

 Укупно 110.333.591,00  
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Само је Министарство трговине, туризма и телекомуникација вршило исплате удружењима 

или другим организацијама цивилног друштва са економске класификације 423 – Услуге по уговору. 

 

Табела 19: Преглед органа и износа исплаћених са економске класификације 423 – Услуге по 

уговору 

Једино је Министарство омладине и спорта вршило исплате са економске класификације 472 

– Накнаде за социјалну заштиту. 

 

3.1.5. Извори финансирања из којих се додељују средства удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Достављени подаци показују да су приходи из буџета највећи извор финансирања 

организација цивилног друштва. Из тог извора обезбеђује се 5,5 милијарди динара, што је 

представљало 99,66% укупног износа свих индентификованих извора финансирања. Табела 20 даје 

преглед извора финансирања и износа средстава који су из ових извора исплаћени. 

 

Табела 20: Преглед извора финансирања средстава која су исплаћена 2013. године 

Ред. бр. Извори финансирања Износ (РСД) % 

1 01 – Приходи из буџета 5.589.526.991,00 99,66 

2 05 – Донације од иностраних земаља 5.083.419,00 0,09 

3 06 – Донације од међународних организација 9.726.919,00 0,17 

4 15 – Неутрошена средства донација из претходних година 4.201.117,00 0,07 

 Укупно 5.608.538.446,00  

 

Са раздела 05 – Донације из иностраних земаља, средства је одобрио само Повереник за 

заштиту равноправности у износу од 5.083.419,00 динара. Са раздела 06 – Донације од 

међународних организација, средства је исплатило Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја у износу од 9.726.919,00 динара. Министарство културе и информисања (1.556.905,00 

динара) и Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2.644.212,00 динара) у току 2013. 

године користили су неутрошена средства донација из претходних година. 

 

3.1.6. Суфинансирање програма/пројеката одобрених у оквиру донаторске помоћи 

Суфинансирање пројеката слабо је заступљено, и по вредности и по броју суфинансираних 

пројеката. Само четири републичка органа суфинансирала су 32 пројекта одобрена од других 

међународних донатора у износу од 18 милиона динара. Канцеларија за сарадњу са цивилним 

Назив органа Исплаћен износ % 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 11.973.188,00 100 

Укупно 11.973.188,00  
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друштвом суфинансирала је 13 пројеката у износу од 11.288.893,00 динара; Министарство културе и 

информисања суфинансирало је десет пројеката у износу од 3.276.096,00, Министарство омладине и 

спорта осам пројеката у износу од 3.416.213,00, док је Повереник за заштиту равноправности 

подржао један пројекат у вредности од 1.252.359,00 динара. 

 

Табела 21: Преглед органа који су вршили суфинансирање, износи суфинансирања, број 

суфинансираних пројеката и укупни износи суфинансираних пројеката 

Ред. 

бр. 

Назив органа – 

суфинансијера 

пројеката 

Износ 

суфинансирања 

Број 

пројеката 

Укупан износ 

програма / 

пројеката који су 

суфинансирани 

% суфинансирања / 

укупан износ 

програма/пројекта 

Назив донатора 

који су 

финансирали 

програм/ пројекат 

1 

Канцеларија 

за сарадњу са 

цивилним 

друштвом 

11.288.893,00 13 302.807.299,00 3,73 

Европска унија – 

CSF (Civil Society 

Forum – програм 

подршкe цивилном 

друштву) 

2 
Министарство 

културе и 

информисања 

3.276.096,00 10 3.276.096,00 100 Култура 2007–

2013. 

3 
Министарство 

омладине и 

спорта 

3.416.213,00 8 24.158.501,00 14,14 

“Youth in action 

programm“, Европска 

комисија; Европска 

омладинска 

фондација, Савет 

Европе; Европска 

фондација за младе 

(Еuropeаn Youth 

Foundation); 

Централноевропска 

иницијатива; 

Делегација Европске 

уније у Србији; 

Министарство за 

регионални развоj 

Републике Бугарске 

4 
Повереник за 

заштиту 

равноправности 

60.044,00 1 1.252.359,00 4,79 

Министарство 

спољних послова 

Краљевине Норвешке 

за пројекат „Нека 

равноправност 

постане стварност“ 

 Укупно 18.041.246,00 32 331.494.255,00   
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3.1.7. Повраћај средстава – број институција, број повраћаја и износ повраћаја 

средстава 

Захтев за повраћај средстава удружењима и другим организацијама цивилног друштва 

којима је одобрена подршка у 2013. години упутило је седам органа за 233 пројекта. Укупно је 

враћено 33,2 милиона динара. 

Најчешћи разлог за повраћај средстава у 2013. години била је успешна реализација пројекта 

утрошком мање средстава од одобрених. Овакав случај установљен је код пет органа републичке 

власти. Током године извршено је 129 повраћаја средстава успешно реализованих пројеката 

утрошком мањег износа од одобреног, али је износ враћених средстава из овог разлога мали: 

четири милиона динара (4.603.283,00). Други по учесталости разлог захтева за повраћај јесте 

ненаменско трошење, што се догодило у 98 случајева у укупној вредности од 2 милиона динара 

(2.937.650,00) и од стране само два органа републичке власти. Највише повраћаја средстава међу 

републичким органима имало је Министарство омладине и спорта – 197 захтева за повраћај 

средстава, чиме је враћено 29.279.333,00 динара. 

 

Табела 22: Преглед броја захтева за повраћај средстава, по органима који су пружали 

финансијску подршку 

Ред. бр. Назив органа Bрој 

повраћаја 

Износ повраћаја 

1 Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања – Сектор за борачко-инвалидску заштиту 
16 840.334,00 

2 Mинистарство здравља 15 110.802,00 

3 Mинистарство културе и информисања 2 164.829,00 

4 Mинистарство омладине и спорта 197 29.279.222,00 

5 Mинистарство привреде 1 2.350.468,00 

6 Mинистарство рударства и енергетике 1 162.000,00 

7 Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација 1 300.000,00 

 Укупно 233 33.207.655,00 

 

Добијени подаци из Упитника указују на чињеницу да је најчешће наведен разлог за 

повраћај средстава успешна реализација програма/пројекта утрошком мањег износа од додељеног, о 

чему је известило пет републичких органа, што чини 38,46% случајева. У 15,38% случајева 

повраћај је био због ненаменског утрошка средстава. Код три органа републичке власти (23,08% 

случајева), повраћај је био у целокупном износу, јер одобрени програм/пројекат није ни започет. 
 

Табела 23: Преглед разлога повраћаја средстава у односу на број органа који је захтевао 

повраћај 

Ред. бр. Разлог повраћаја Брoj органа % 

1 
Повраћај средстава за цео програм/пројекат, јер 

програм/пројекат није ни започет 
3 23,08 

2 Повраћаj ненаменски утрошених средстава 2 15,38 
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Ред. бр. Разлог повраћаја Брoj органа % 

3 
Организација је успешно реализовалa програм/пројекат са 

мањим износом од додељеног 
5 38,46 

4 

ОСТАЛО: По налогу Државне ревизорске институције 

(ДРИ), извршен је повраћај средстава јер је основни уговор о 

финансирању анексиран без претходне одлуке министра 

Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања – Сектор за борачко-инвалидску заштиту 

1 7,69 

5 
ОСТАЛО: Прекорачење рока за спровођење пројекта – 

Mинистарство здравља 
1 7,69 

6 
ОСТАЛО: Укупно враћена средства – Mинистарство 

омладине и спорта 
1 7,69 

 

Повраћај ненаменски утрошених средстава наведен је у 98 случајева укупног износа од 

2.937.650,00 динара, док је 129 организација успешно реализовало програм/пројекат утрошком 

мањег износа од додељеног, и извршило повраћај средстава у укупном износу од 4.603.283,00 

динара. 

 

Табела 24: Преглед броја повраћаја и износа у односу на разлог повраћаја средставa 

Ред. бр. Разлог повраћаја 

Брoj 

одобрених 

повраћаја 

Износ одобрених 

повраћаја 

1 
Повраћај средстава за цео програм/пројекат, јер    

програм / пројекат није ни започет 
3 1.245.458,00 

2 Повраћаj ненаменски утрошених средстава 98 2.937.650,00 

3 
Организација је успешно реализовалa програм/пројекат 

са мањим износом од додељеног 
129 4.603.283,00 

4 

ОСТАЛО: По налогу ДРИ извршен је повраћај 

средстава јер је основни уговор о финансирању 

анексиран без претходне одлуке министра 

Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања – Сектор за борачко-инвалидску 

заштиту 

1 290.435,00 

5 
ОСТАЛО: Прекорачење рока за спровођење пројекта – 

Mинистарство здравља 
2 58.520,00 

6 
ОСТАЛО: Укупна враћена средства – Mинистарство 

омладине и спорта 
1 24.072.309,00 

  Укупно 233 33.207.655,00 
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3.2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНКУРСИМА И ДРУГИМ 

ПРОЦЕДУРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА И 

ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

 

3.2.1. Број конкурса и других процедура за доделу средстава 

 

Укупно 19 републичких органа које је известило да је одобравало подршку удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва спровело је током 2013. године 130 конкурса и других 

процедура за доделу средстава, на које су пристигле 5.852 пријаве. Одобрено је 2.389 пројеката у 

укупној вредности од 5,6 милијарди динара (5.602.521.512,00). 

 

Табела 25: Преглед броја органа, конкурса и других процедура за доделу средстава, броја 

пријављених и одобрених пројеката и вредности одобрених пројеката – републички ниво 

Органи 

 

Број 

органа  

 

Број 

конкурса / 

других 

процедура 

за доделу 

средстава  

 Број 

пријављених 

пројеката  

 Број 

одобрених 

пројеката  

% 

одобрених 

пројеката  

 

Вредност 

одобрених 

пројеката  

 

Просечна 

вредност 

конкурса / 

друге 

процедуре за 

доделу 

средстава  

Републички ниво 
                            

19       

                                          

130       

              

5.852       

             

2.389       

                                       

41       

            

5.602.521.512,00       

                             

43.096.319,00       

Канцеларија за европске интеграције је у току 2013. године имала расписан један конкурс на 

који је пристигло 46 пријава. На основу пристиглих пријава за пројекте/програме одобрено је свега 

пет пројеката/програма у укупној вредности од 2.932.700,00 динара. 

 

Табела 26: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Канцеларија за европске интеграције 

Назив конкурса 

/процедуре за 

доделу 

средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

Конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање 

пројеката 

организација 

цивилног 

друштва 

2.932.700,00 100 46 5 
Европске 

интеграције 

Уредба о средствима за 

подстицање програма 

или недостајућег дела 

средстава за 

финансирање програма 

од јавног интереса које 

реализују удружења 

Укупно 2.932.700,00  46 5   
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Канцеларија за Косово и Метохију је у оквиру једног расписаног конкурса на који су 

пристигле 42 пријаве, одобрила 18 пројеката/програма у укупној вредности од 20.193.515,00 динара. 

 

Табела 27: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Канцеларија за Косово и Метохију 

Назив конкурса 

/процедуре за 

доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 

Правни 

основ 

Конкурс за 

финансирање 

програма 

/пројеката 

удружења у 

области одрживог 

повратка и 

опстанка на 

Косову и 

Метохији – 

Канцеларија за 

Косово и 

Метохију 

20.193.515,00 100 42 18 

ОСТАЛО: 

Одрживи повратак 

и опстанак, 

подизање 

капацитета 

организација 

цивилног 

друштва, брига о 

културном и 

верском наслеђу и 

правна помоћ 

Закон о 

удружењима 

Укупно 20.193.515,00  42 18   

Канцеларија за људска и мањинска права укупно је одобрила 35.241.290,00 динара, а у 

оквиру два расписана конкурса на која је стигло укупно 176 пријава. Након извршене оцене 

пристиглих пријава одобрено је 37 пројеката.  

 

Табела 28: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Канцеларија за људска и мањинска права 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за 

доделу средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 

Правни 

основ 

1 

Конкурс за 

пројекте удружења 

ради унапређења и 

заштите људских 

права у Републици 

Србији у оквиру 

програма „Борба 

против 

дискриминације и 

унапређење 

положаја 

осетљивих 

категорија 

становништва“ 

20.963.453,00 59,49 121 22 
Људска и 

мањинска права 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег 

дела средстава 

за 

финансирање 

програма од 

јавног 

интереса које 

реализују 

удружења 
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2 

За пројекте 

удружења ради 

унапређења 

положаја и 

статуса Рома у 

Републици 

Србији 

14.277.837,00 40,51 55 15 
Људска и 

мањинска права 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег 

дела средстава 

за 

финансирање 

програма од 

јавног 

интереса које 

реализују 

удружења 

 Укупно 35.241.290,00  176 37     

 

Канцеларија за сарадњу са црквама и верским заједницама укупно је одобрила 6.880.000,00 

динара, кроз један конкурс на који је стигло укупно 26 пријава, а одобрена су 24 пројекта.  

 

Табела 29: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Канцеларија за сарадњу са црквама и верским 

заједницама 

Ред. бр. 

Назив 

конкурса 

/процедуре за 

доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 

Правни 

основ 

1 

Конкурс за 

унапређење 

верске 

културе, 

верских 

слобода и 

толеранције 

6.880.000,00 100 26 24 
Уметност и 

култура 

Закон о 

црквама и 

верским 

заједницама 

  Укупно 6.880.000,00  26 24   

 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом суфинансирала је 13 пројеката који су 

одобрени у оквиру програма Европске уније „Подршка цивилном друштву 2011–2013“, из 

Националног програма 2012, у укупном износу од 5.903.587,00 динара.  

 

Табела 30: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом 
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Ред. 

бр. 

Назив 

конкурса/процедуре за 

доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 

Правни 

основ 

1 

Јавни конкурс за 

суфинансирање 

пројеката удружења и 

других организација 

цивилног друштва 

којима су додељена 

средства Европске уније 

у оквиру програма 

„Подршка цивилном 

друштву 2011–2013“, из 

Националног програма 

2012. 

5.903.587,00 100 19 13 

Развој 

цивилног 

друштва 

Закон о 

удружењима 

 Укупно 5.903.587,00  19 13   

 

Комесаријат за избеглице и миграције, у оквиру три конкурса/процедура за доделу средстава 

укупно је одобрио 12.948.000,00 динара. Укупан број пријава и број одобрених програма/пројеката 

је идентичан и износи 54 пројекта. 

 

Табела 31: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Комесаријат за избеглице и миграције 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за 

доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 

Јавни позив за 

финансирање 

предлога 

програма од 

значаја за 

популацију 

избеглица, 

интерно 

расељених лица, 

тражилаца 

азила и 

повратника по 

основу 

Споразума о 

реадмисији 

 

7.668.000,00 59 31 31 

ОСТАЛО: Истраживање 

од значаја за 
утврђивање стања и 

потреба корисничке 

популације у процесу 
интеграције и 

реинтеграције и при 

остваривању одрживог 
повратка, програми 

правне и других видова 
помоћи, програми 

унапређења 

информисаности у 
областима од значаја за 

корисничку популацију, 

као и програми 
усмерени на очување 

културног идентитета 

крајњих корисника 

ОСТАЛО: Закон о 

удружењима, 

Закон о 

избеглицама, 

Закон о 

миграцијама, као 

и Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за 

доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

2 

Јавни позив за 

финансирање 

предлога 

програма од 

значаја за 

популацију 

избеглица, 

интерно 

расељених лица, 

тражилаца 

азила и 

повратника по 

основу 

Споразума о 

реадмисији – 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

4.880.000,00 38 22 22 

ОСТАЛО: Програми 

усмерени на 
истраживања од значаја 

за утврђивање стања и 

потреба корисничке 
популације у процесу 

интеграције и 

реинтеграције и при 
остваривању одрживог 

повратка, програми 

правне и других видова 
помоћи, програми 

унапређења 

информисаности у 
областима од значаја за 

корисничку популацију, 

обележавање датума од 
значаја за корисничку 

популацију, као и 

програми усмерени на 
очување културног 

идентитета крајњих 
корисника 

ОСТАЛО: Закон о 

удружењима, 

Закон о 

избеглицама, 

Закон о 

миграцијама као и 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења 

3 

Јавни позив за 

финансирање 

програма 

усмерених ка 

обележавању 

новогодишњих 

и божићних 

празника у 

колективним 

центрима и 

центрима за 

азил – 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

 

400.000,00 
3,

1 
1 1 

ОСТАЛО: Обележавање 

новогодишњих празника 

за децу избеглице, 

интерно расељена лица, 

тражиоце азила и 
повратнике по основу 

Споразума о реадмисији 

ОСТАЛО: Закон о 

удружењима, 

Закон о 

избеглицама, 

Закон о 

миграцијама, као 

и Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења 

 Укупно 12.948.000,00  54 54   

 

Према подацима из Упитника, на пет конкурса и других процедура Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања на које је пристигло 627 пријава, одобрена су 224 

програма/пројекта укупног износа 366.048.437,00 динара. Код процедуре доделе средстава за 

финансирање програмских активности репрезентативних удружења број пријава и број одобрених 

програма/пројеката је идентичан и износи осам, док се код Годишњег конкурса за унапређење 

положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији 2013. године, уочава највећа разлика између 

броја пријављених пројеката који износи 286 и броја одобрених пројеката – 79. 
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Табела 32: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса / 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 

Позив за 

подношење 

предлога 

пројеката 

удружења у 

области борачко-

инвалидске 

заштите и 

неговања 

традиција 

1.905.000,00 5,2 70 23 
Борачко-

инвалидска 

заштита 

ОСТАЛО: Закон о 

министарствима, Закон 

о удружењима, Закон о 
финансирању 

удружења бораца 
ослободилачких ратова 

Србије 

2 

Конкурс за 

унапређење 

положаја особа са 

инвалидитетом 

2013. године – 

Програмски 

конкурс 

21.988.348,00 60,07 51 33 

ОСТАЛО: 
Унапређење 

положаја особа са 

инвалидитетом 

Уредба о средствима за 
подстицање програма 

или недостајућег дела 

средстава за 
финансирање програма 

од јавног интереса које 
реализују удружења 

3 

Годишњи 

конкурс за 

унапређење 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици 

Србији 2013. 

године 

5.406.097,00 14,75 286 79 

ОСТАЛО: 
Унапређење 

положаја особа са 

инвалидитетом 

Уредба о средствима за 
подстицање програма 

или недостајућег дела 

средстава за 
финансирање програма 

од јавног интереса које 

реализују удружења 

4 

Стални отворени 

конкурс за 

унапређење 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици 

Србији 2013. 

године 

40.936.388,00 11,18 212 81 

ОСТАЛО: 

Унапређење 
положаја особа са 

инвалидитетом 

Уредба о средствима за 

подстицање програма 
или недостајућег дела 

средстава за 

финансирање програма 
од јавног интереса које 

реализују удружења 

5 

Финансирање 

програмских 

активности 

репрезентативних 

удружења 

32.172.544,00 8.79 8 8 

Борачко-

инвалидска 
заштита 

ОСТАЛО: Закон о 

министарствима, 
Упутство о 

финансирању 

удружења у области 
борачко-инвалидске 

заштите, Одлука о 

финансирању 
програмских 

активности 

репрезентативних 
удружења 

 Укупно 366.048.437,00  627 224   
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На основу података које је у Упитнику дало Министарство здравља, имало је пет 

конкурса/процедура доделе средстава. Највеће издвајање имало је за јавна овлашћења поверена 

Црвеном крсту Србије, односно средства одобрена из Буџетског фонда за финансирање Црвеног 

крста, према Закону о Црвеном крсту. 

 

Табела 33: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство здравља 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за 

доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 

Јавни позив за 

подношење 

предлога 

пројеката за 

реализацију 

Програма 1803–4 

„Подршка 

невладиним 

организацијама“, 

пројекат 01 – 

„Подстицање 

активности 

стручних 

организација, 

савета и 

удружења“ 

1.868.737,00 0,47  11 Здравство 
Закон о здравственој 

заштити 

2 

Jавни позив за 

подношење 

предлога 

пројеката за 

реализацију 

Програма 1806 

„Подршка 

удружењима и 

организацијама“, 

Пројекат 01 – 

„Подстицање 

активности 

стручних 

организација, 

савета и 

удружења“ 

1.318.636,00 0,33  6 Здравство 
Закон о здравственој 

заштити 

3 

Јавна овлашћења 

поверена 

Црвеном крсту 

Србије 

27.000.000,00 6,74  4 Здравство 
Закон о Црвеном 

крсту 

4 
Буџетски фонд 

Црвеног крста 

Србије 

33.5160.000,00 83,65 1 1 
Хуманитарна 

помоћ 

Закон о Црвеном 

крсту 



 

 

 

 43 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за 

доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

5 

Подстицање 

активности на 

омасовљавању 

добровољног 

давалаштва крви 

5.952.990,00 1,49  1 Здравство 
Закон о Црвеном 

крсту 

6 

Програм 

Друштва Србије 

за борбу против 

рака и Савеза 

друштава 

Војводине за 

борбу против 

рака 

29.354.000,00 7,33  2 Здравство 

Закон о издавању 

доплатне поштанске 

марке 

 Укупно 400.654.363,00  1 25   

Министарство културе и информисања имало је у 2013. години 30 различитих 

конкурса/процедура за доделу средстава, на које је пристигло 2.785 пријава на основу којих је 

одобрено 557 програма/пројеката. Највећа средстава по процедури издвојена су на основу Закона о 

култури и Закона о информисању, а одлуком руководиоца (област културног наслеђа) у износу од 

124.822.366,00 динара, са 11 пријава и 11 одобрених конкурса.     

  

Табела 34: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство културе и информисања 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 

Конкурс за 

суфинансирање 

програма / пројеката 

из области јавног 

информисања 

5.277.450, 00 1,6 251 20 Медији 

ОСТАЛО: 

Закон о јавном 

информисању 

2 

Конкурс за 

финансирање 

пројеката у области 

савременог 

стваралаштва 

(музика) 

48.213.898,00 14,66 330 25 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

3 
Конкурс – Културне 

делатности особа са 

инвалидитетом 

2.070.000, 00 0,63 53 17 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

4 

Конкурс за 

финансирање 

пројеката у области 

савременог 

стваралаштва 

(кинематогографије и 

аудио-визуелног 

стваралаштва) 

3.200.000, 00 0,97 96 14 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

5 

На основу закона 

одлуком руководиоца 

– кинематографија и 

аудио-визуелно 

стваралаштво 

950.000,00 0,29 1 2 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

6 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката из области 

културног наслеђа у 

Републици Србији у 

2013. години 

(библиотечко-

информациона 

делатност) 

685.170,00 0,21 18 7 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

7 

Конкурс – 

научноистраживачке 

и едукативне 

делатности у култури 

630.000,00 0,19 98 10 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

8 

Конкурс за 

суфинансирање 

културних 

делатности Срба у 

иностранству у 2013. 

години 

3.750.000, 00 1,14 150 23 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

9 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката из области 

културног наслеђа у 

Републици Србији у 

2013. години 

(заштита, очување и 

презентација старе и 

ретке библиотечке 

грађе) 

900.000,00 0,27 6 3 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

10 

На основу закона, 

одлуком руководиоца 

(међународна 

сарадња) 

34.450.838,00 10,48 15 15 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

11 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката из области 

културног наслеђа у 

РС у 2013. години 

(заштита, очување и 

презентација 

непокретног 

културног наслеђа) 

4.920.000, 00 1,5 23 13 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

1

12 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката из области 

културног наслеђа у 

Републици Србији у 

2013. години 

(заштита, очување и 

презентација 

архивске грађе) 

200.000,00 0,06 8 3 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

13 

Конкурс – Културне 

делатности 

националних мањина 

у РС 

5.325.000, 00 1,62 193 61 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

14 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката из области 

културног наслеђа у 

Републици Србији у 

2013. години 

(заштита, очување и 

презентација 

музејског наслеђа) 

7.400.000, 00 2,25 41 10 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

15 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката из области 

културног наслеђа у 

Републици Србији у 

2013. години 

(заштита, очување и 

презентација 

нематеријалног 

наслеђа) 

998.196,00 0,3 81 12 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

16 

На основу закона, 

одлуком руководиоца 

(област културног 

наслеђа) 

124.822.366,00 37,96 11 11 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 



 

 

46  

Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

17 

Одлуком 

руководиоца органа 

(Сектор за 

информисање) 

750.000,00 0,23 2 2 Медији 

ОСТАЛО: 

Закон о 

министарствим

а 

18 

Конкурс за 

суфинансирање 

издавања првих 

издања капиталних 

дела која се објављују 

на српском језику у 

области културе и 

вредних дела из 

области домаће и 

преводне 

књижевности у 2013. 

години 

2.300.000, 00 0,7 1 7 

ОСТАЛО: 

Издавачка 

делатност 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

19 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката у области 

савременог 

стваралаштва 

(издавачка делатност 

– периодичне 

публикације из 

области уметности и 

културе) 

5.400.000, 00 1,64 1 19 

ОСТАЛО: област 

издавачке 

делатности 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

20 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката из области 

савременог 

стваралаштва 

(књижевне 

манифестације и 

награде) 

5.540.000, 00 1,68 1 26 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

21 

Конкурс за пројекат 

превођења 

репрезентативних 

дела српске 

књижевности у 

иностранству у 2013. 

години 

115.000,00 0,03 69 1 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

22 
Исплате које нису 

вршене у оквиру 

конкурсне процедуре 

851.200,00 0,26  4 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

23 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката/програма 

из област јавног 

информисања особа 

са инвалидитетом 

3.331.500, 00 1,01 96 21 Медији 

ОСТАЛО: 

Закон о јавном 

информисању 

24 

Конкурс за 

суфинансирање 

програма/пројеката 

из области јавног 

информисања на 

језицима 

националних мањина 

5.795.625, 00 1,76 144 22 Медији 

ОСТАЛО: 

Закон о јавном 

информисању 

25 

Конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање 

пројеката у области 

културне делатности 

деце и за децу и младе 

1.684.000, 00 0,51 226 23 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

26 

Конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање 

пројеката у области 

изворног народног и 

аматерског 

стваралаштва 

3.230.000, 00 0,98 165 27 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закона о 

култури 

27 

Конкурс у области 

сценског 

стваралаштва и 

интерпретације – 

подобласт позориште 

12.048.000,00 3,66 207 21 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

28 

Конкурс у области 

сценског 

стваралаштва и 

интерпретације – 

подобласт уметничка 

игра 

7.350.000,00 2,24 53 7 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

29 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката у области 

визуелних уметности 

и мултимедија 

35.870.000,00 10,91 442 128 
Уметност и 

култура 

ОСТАЛО: 

Закон о 

култури 

30 Суфинансирање 

књижевног 
792.500,00 0,24 3 3 ОСТАЛО: 

Издавачка 

ОСТАЛО: 

Закон о 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

стваралаштва и 

издавачке делатности 

по одлуци министра 

делатност и 

књижевна 

уметност 

култури 

 Укупно 328.850.743,00  2.785 557   

Подаци представљени у Упитнику показују да је Министарство омладине и спорта током 

2014. године објавило 22 различита конкурса/процедуре за доделу средстава, на која су пристигле 

923 пријаве, а одобрено је 607 пројеката.          

Табела 35: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство омладине и спорта 

Ред.     

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 
Национална 

спортска признања 
689.870.491,00 23,94 20 20 

Спорт и 

рекреација 

ОСТАЛО: Урeдбa 
o нaциoнaлним 

спoртским 

признaњимa и 
нoвчaним 

нaгрaдaмa 

2 
Стипендије 

врхунским 

спортистима 

228.726.723,00 7,94 50 50 
Спорт и 

рекреација 

Правилник о 

ближим условима 
и критеријумима 

за стипендирање 

врхунских 
спортиста и за 

новчану помоћ 

врхунским 
спортистима 

3 
Кампови 

перспективних 

спортиста 

59.052.865,00 2,05 70 57 
Спорт и 

рекреација 

Правилник о 

одобравању и 
финансирању 

програма којима 

се остварује 
општи интерес у 

области спорта 

4 

Конкурс за 

финансирање 

пројеката удружења 

младих у циљу 

подизања њихових 

капацитета 

1.496.801,00 0,05 18 10 
Развој цивилног 

друштва 
Закон о младима 

5 

Конкурс за 

стручно-техничку 

подршку подизању 

капацитета 

удружења младих за 

реализацију 

пројеката 

992.720,00 0,03 5 1 
Развој цивилног 

друштва 

Закон о 

младима 
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Ред.     

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

6 

Конкурс за 

стручно-техничку 

подршку подизању 

капацитета 

удружења за 

припрему (писање) 

пројеката и 

управљање 

пројектним 

циклусом 

1.961.500,00 0,07 6 1 
Развој цивилног 

друштва 

Закон о 

младима 

7 

Конкурс за 

реализaцију и 

афирмисање 

међународне 

сарадње у 

областима 

омладинског 

сектора и 

суфинансирање 

програма и 

пројеката који се 

суфинансирају из 

средстава IPA 

(Instrument for Pre-

Accession assistance) 

фондова и средстава 

других 

међународних 

донатора 

16.731.143,00 0,58 45 20 
Међународна 

сарадња 

Закон о 

младима 

8 

Конкурс за избор 

ресурс центара у 

циљу подстицања 

активизма и 

волонтеризма 

младих и промоције 

програма „Млади су 

закон“ 

53.934.142,00 1,87 45 27 Деца и млади 
Закон о 

младима 

9 

Конкурс за 

подршку раду и 

умрежавање 

Канцеларија за 

младе 

12.998.026,00 0,45 3 2 Деца и млади 
Закон о 

младима 

10 

Конкурс за 

спровођење циљева 

Националне 

стратегије за младе 

41.469.267,00 1,44 97 26 Деца и млади 
Закон о 

младима 

11 
Конкурс за 

подршку 

каријерном вођењу 

10.999.070,00 0,38 4 2 Деца и млади 
Закон о 

младима 
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Ред.     

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

и саветовању 

младих 

12 

Конкурс за 

подршку 

програмима којима 

се остварује јавни 

интерес у области 

омладинског 

сектора на 

локалном нивоу, а 

који се реализују у 

сарадњи удружења / 

савеза и 

Канцеларија за 

младе 

44.843.374,00 1,56 82 50 Деца и млади 
Закон о 

младима 

13 

Конкурс за 

подршку промоцији 

европских 

могућности за младе 

4.500.000,00 0,16 2 1 Деца и млади 
Закон о 

младима 

14 

Конкурс за 

подизање 

капацитета младих 

за активније 

укључивање у 

програме Европске 

уније и Европске 

интеграције 

1.500.000,00 0,05 7 1 
Међународна 

сарадња 

Закон о 

младима 

15 

Конкурс за 

реализaцију и 

афирмисање 

међународне 

сарадње у 

областима 

омладинског 

сектора и 

суфинансирање 

програма и 

пројеката који се 

суфинансирају из 

средстава IPA 

фондова и средстава 

других 

међународних 

донатора – други 

позив 

7.154.761,00 0,25 39 12 
Међународна 

сарадња 

Закон о 

младима 

16 

Конкурс за 

административно-

техничку подршку у 

реализацији и 

праћењу програма и 

4.499.925,00 0,16 1 1 Деца и млади 
Закон о 

младима 
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Ред.     

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

пројеката у 

областима 

омладинског 

сектора 

17 

Конкурс за 

подизање 

капацитета 

удружења – финанс. 

пројеката 

3.532.370,00 0,12 30 24 Деца и млади 
Закон о 

младима 

18 

Конкурс за 

стручно-техничку 

подршку 

организацији 

Mеђународне 

омладинске 

конференције 

2.668.500,00 0,09 4 1 Деца и млади 
Закон о 

младима 

19 Редовни програм 1.421.626.200,00 49,33 93 93 
Спорт и 

рекреација 

Правилник о 

одобравању и 

финансирању 

програма 

којима се 

остварује општи 

интерес у 

области спорта 

20 Новчане награде 147.887.823,00 5,13 29 29 
Спорт и 

рекреација 

Уредба о 

националним 

признањима и 

наградама за 

посебан 

допринос 

развоју и 

афирмацији 

спорта 

21 
Међународна 

такмичења 
91.339.000,00 3,17 60 47 

Спорт и 

рекреација 
Закон о спорту 

22 
Јавни позив за 

посебне програме у 

области спорта 

33.800.000,00 1,17 213 132 
Спорт и 

рекреација 
Закон о спорту 

 Укупно 2.881.584.701, 00  923 607   

 

Према подацима датим у Упитнику, Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине навело је исти број пристиглих пријава и одобрених пројеката, који износи укупно 46, у 
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односу на три различите процедуре/програма за доделу средстава, којима је додељено 2.825.485,00 

динара.              

Табела 36: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

Ред. бр. 

Назив 

конкурса 

/процедуре за 

доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 
Дан Дунава 

2013. 
1.631.622,00 57,75 39 39 

Животна 

средина 

Закон о 

удружењима 

2 

Студије, 

плански 

документи и 

пројекти 

Програма 

управљања 

водама у 

2013. 

846.687,00 29,97 1 1 
Животна 

средина 

ОСТАЛО: 

Закон о водама 

3 
Дан Саве 

2013. 
347.176,00 12,29 6 6 

Животна 

средина 

Закон о 

удружењима 

 Укупно 2.825.485,00  46 46   

 

Министарство привреде је у оквиру једног јавног конкурса, на који су пристигле 22 пријаве, 

одобрило 11 пројеката у износу од 10.407.135,00 динара. 

 

Табела 37.  Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство привреде 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за доделу 

средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 

Јавни позив за доделу 

бесповратних средстава у 

оквиру Програма 

подршке активностима 

удружења за подстицање 

развоја предузетништва 

у 2013. години 

10.407.135,00 100 22 10 

ОСТАЛО: 

Развој 

предузетништва 

ОСТАЛО: 

Уредба о 

утврђивању 

Програма 

подршке 

активностима 

удружења за 

подстицање 

развоја 

предузетништва у 

2013. години 

  Укупно 10.407.135,00  22 10   
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у 2013. години имало 38 различитих 

конкурса/процедура за доделу средстава, што је највећи број у односу на све остале државне органе. 

Број пријава износи 297, од чега је одобрено 205 пројеката. Највећа издвајања додељена су кроз 

„Конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова 

програма од општег интереса за студенте у 2013. години“, у износу од 35.950.000,00 динара, са 69 

пријава и 44 одобрена пројекта. Најмања издвајања дата су кроз конкурсе за „Фестивал луткарства 

основних школа“ и смотру „Песниче народа мог“, у износу од по 28.000,00 динара, са једном 

пријавом и једним одобреним пројектом.        

  

Табела 38: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ 

укупно  

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 

Јавни конкурс за 

учешће у коришћењу 

финансијских средстава 

Министарства просвете, 

науке и технолошког 

развоја намењених 

установама – 

задужбинама од 

националног значаја за 

образовање и васпитање 

у 2013. години 

3.000.000, 00 2,27 2 2 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од јавног 

интереса које 

реализују удружења 

2 

Јавни позив за 

суфинансирање 

колективних чланарина 

у међународним 

научним удружењима/ 

организацијама  у 2013. 

години 

2.429.840,00 1,84 27 24 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

ОСТАЛО: Закон о 

научноистра-

живачкој 

делатности 

3 

Јавни позив за 

суфинансирање 

издавања монографија у 

Републици Србији у 

2013. години 

2.330.800,00 1,76 30 8 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

ОСТАЛО: Закон о 

научноистра-

живачкој 

делатности 

4 

Јавни позив за 

суфинансирање 

издавања научних 

часописа у Републици 

Србији у 2013. години 

17.723.537,00 13,39 60 42 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

ОСТАЛО: Закон о 

научноистра-

живачкој 

делатности 

5 

Јавни позив за 

суфинансирање 

одржавања научних 

скупова у Републици 

Србији у 2013. години 

6.600.000, 00 4,99 55 31 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

ОСТАЛО: Закон о 

научноистра-

живачкој 

делатности 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ 

укупно  

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

6 

Решење Владе 

Републике Србије о 

употреби средстава 

текуће буџетске резерве 

у 2013. години 

28.200.000,00 21,31 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

ОСТАЛО: Закон о 

буџетском систему 

7 

Јавни позив за израду, 

одржавање и 

публиковање 

националног цитатног 

индекса проширеног 

пуним текстом радова и 

библиометријског 

извештаја о часописима 

за потребе 

категоризације и 

рангирања часописа у 

2013. години 

14.731.000,00 11,13 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

ОСТАЛО: Закон о 

научноистра-

живачкој 

делатности 

8 

Конкурс за реализацију 

републичких и 

међународних 

такмичења ученика 

средњих школа 

12.820.000, 

00 
9,69 20 20 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

9 
Такмичење у знању 

српског језика и 

језичке културе 

419.000,00 0,32 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

10 
Смотра „Песниче 

народа мог“ 
28.000,00 0,02 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

11 
Такмичење литерарних 

дружина и 

лингвистичких секција 

50.000,00 0,04 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

12 
Смотра „Дани 

ћирилице“ 
49.000,00 0,04 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

13 
Такмичење у знању 

русинског језика 
66.000,00 0,05 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

14 
Такмичење у знању 

бугарског језика 
66.000,00 0,05 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ 

укупно  

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

15 
Такмичење у знању 

страних језика 
167.000,00 0,13 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

16 
Такмичење у 

познавању опште и 

националне историје 

140.000,00 0,11 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

17 

Такмичење у 

познавању опште и 

националне географије 

140.000,00 0,11 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

18 
Финансирање рада 

конференција 
5.700.000,00 4,31 4 4 

ОСТАЛО: 

Високо 

образовање 

ОСТАЛО: Закон о 

високом 

образовању 

19 

Конкурс за доделу 

дотација студентским 

удружењима за 

реализацију програма, 

односно делова 

програма од општег 

интереса за студенте у 

2013. години 

35.950.000,00 
27,1

6 
69 44 Деца и млади Закон о младима 

20 
Такмичење ученика 

основних школа из 

математике 

237.000,00 0,18 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

21 Математички турнир 98.000,00 0,07 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

22 
Такмичење ученика 

основних школа из 

рачунарства 

87.000,00 0,07 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

23 
Такмичење ученика 

основних школа из 

физике 

107.000,00 0,08 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

24 Такмичење из хемије 135.000,00 0,1 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

25 
Такмичење из 

биологије 
162.000,00 0,12 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ 

укупно  

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

26 

Такмичење из 

техничког и 

информатичког 

образовања 

87.000,00 0,07 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

27 
Смотра ликовног 

стваралаштва 
43.000,00 0,03 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

28 
Републичко такмичење 

хорова и оркестара 
66.000,00 0,05 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

29 
Такмичење младих 

музичара „Петар 

Коњовић“ 

75.000,00 0,06 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

30 
Републичко такмичење 

музичких и балетских 

школа 

66.000,00 0,05 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

31 
Смотра „Деца 

композитори“ 
66.000,00 0,05 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

32 
Смотра „Распевано 

пролеће Србије“ 
54.000,00 0,04 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

33 

Такмичење ученика 

основних школа у 

појединим спортским 

гранама 

162.000,00 0,12 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

34 
Првенство слепих и 

слабовидих у пливању 
57.000,00 0,04 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

35 
Првенство слепих и 

слабовидих у голбалу 
57.000,00 0,04 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

36 

Смотра ученичких 

задруга и такмичење 

младих задругара 

орача 

98.000,00 0,07 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

37 
Фестивал луткарства 

основних школа 
28.000,00 0,02 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса 

/процедуре за доделу 

средстава 

Износ 

укупно  

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

38 
Међународни ниво – 

Фестивал луткарства 

основних школа 

45.000,00 0,03 1 1 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

Закон о основама 

система образовања 

и васпитања 

 Укупно 132.340.177,00  297 205   

 

 

Према попуњеном Упитнику, Министарство рударства и енергетике имало је издвајања за 

укупно осам конкурса/процедура за доделу средстава, у износу од 15.602.318,00 динара, који 

представљају преузете обавезе Фонда за заштиту животне средине из 2012. године који је као 

институција укинут по Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине.  

 

Табела 39: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство рударства и енергетике 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката у 

области заштите 

животне средине у 

2012. години 

(обавезе из 2012. 

године преузете од 

Министарства 

животне средине, 

рударства и 

просторног 

планирања) 

7.085.546,00 21,88 284 29 
Животна 

средина 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења 

2 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката чији су 

носиоци 

невладине 

организације у 

оквиру акције 

„Велико спремање 

Србије“ (остатак 

уг.обавеза из 2012. 

године преузет од 

Министарства 

животне средине, 

рударства и 

просторног 

2.983.837,00 9,21 108 26 
Животна 

средина 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање 

програма од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

планирања) 

3 

Јавни конкурс за 

суфинансирање 

пројеката 

едукативног 

карактера у 

области заштите 

животне средине 

чији су носиоци 

невладине 

организације / 

удружења грађана 

(обавезе из 2012.  

преузете од 

бившег Фонда за 

заштиту животне 

средине, на основу 

Закона о 

престанку важења 

Закона о Фонду за 

заштиту животне 

средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 

93/12) 

795.787,00 2,46  22 
Животна 

средина 

Закон о Фонду 

за заштиту 

животне средине 

4 

Јавни конкурс за 

суфинансирање 

пројеката у 

области 

унапређења стања 

животне средине у 

функцији 

одрживог развоја 

на територији АП 

Војводине у 2011. 

години – обавезе 

преузете од 

бившег Фонда за 

заштиту животне 

средине, на основу 

Закона о 

престанку важења 

Закона о Фонду за 

заштиту животне 

средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 

93/12) 

89.000,00 0,27  6 
Животна 

средина 

Закон о Фонду 

за заштиту 

животне средине 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

5 

Јавни конкурс за 

суфинансирање 

пројеката у 

области одрживог 

управљања 

животном 

средином на 

територији АП 

Војводине у 2012. – 

обавезе преузете 

од бившег Фонда 

за заштиту 

животне средине, 

на основу Закона о 

престанку важења 

Закона о Фонду за 

заштиту животне 

средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 

93/12) 

870.000,00 2,69  6 
Животна 

средина 

Закон о Фонду 

за заштиту 

животне средине 

6 

Пројекти 

одобрени на 

основу 

појединачних 

одлука Управног 

одбора Фонда за 

заштиту животне 

средине – обавезе 

преузете од 

бившег Фонда за 

заштиту животне 

средине, на основу 

Закона о 

престанку важења 

Закона о Фонду за 

заштиту животне 

средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 

93/12) 

4.952.659,00 15,29  14 
Животна 

средина 

Закон о Фонду 

за заштиту 

животне средине 

7 

Пројекти 

одобрени на 

основу 

појединачних 

одлука 

руководиоца 

(обавезе из 2012. 

преузете од 

бившег Фонда за 

заштиту животне 

средине, на основу 

Закона о 

престанку важења 

Закона о Фонду за 

10.000,00 0,03  1 
Животна 

средина 

Закон о Фонду 

за заштиту 

животне средине 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

заштиту животне 

средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 

93/12) 

8 

Пројекти 

одобрени 

појединачним 

одлукама 

Управног одбора 

Фонда за заштиту 

животне средине 

(на основу Закона 

о престанку 

важења Закона о 

Фонду за заштиту 

животне средине 

(„Сл. гласник РС“, 

бр. 93/12) – 

Апропријација 424 

15.602.318,00 48,17  4 
Животна 

средина 

Закон о Фонду 

за заштиту 

животне средине 

 Укупно 32.389.147,00  392 108   

Према добијеним подацима из Упитника, Министарство спољних послова – Канцеларија за 

сарадњу са дијаспором и Србима у региону, имала је само један конкурс/процедуру са одобрених 

318 пројеката, у износу од 80.449.600,00 динара. 

 

Табела 40: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство спољних послова 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса / 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 

Правни 

основ 

1 

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката који 

својим квалитетом 

доприносе очувању 

и јачању веза 

матичне државе и 

Срба у региону, 

односно матичне 

државе и дијаспоре 

80.449.600,00 100  318 

Јачање веза 

између 

матичне 

државе и 

дијаспоре и 

матичне 

државе и Срба 

у региону 

Закон о 

дијаспори 

и Србима у 

региону 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса / 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 

Правни 

основ 

 Укупно 80.449.600,00   318   

 

Према добијеним подацима из Упитника, Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација имало је три конкурса/процедуре са 305 пријаве, на основу којих је одобрено 113 

пројеката. Највећа издвајања су кроз „Конкурс за доделу субвенција и дотација за пројекте развоја 

туризма у 2013. години“, у износу од 80.078.644,00 динара, на који су пристигле 134 пријаве, а 

одобрено 64 пројекта. 

Табела 41: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

1 

Конкурс за доделу 

субвенција и 

дотација за 

пројекте развоја 

туризма у 2013. 

години 

80.078.644,00 60,65 134 64 
ОСТАЛО: 

Туризам 

ОСТАЛО: Закон 

о туризму 

2 

Први јавни 

конкурс за доделу 

средстава из 

програма у 

области развоја 

информационог 

друштва 2013. 

године 

39.976.881,00 30,28 125 38 

ОСТАЛО: 

Подршка развоју 

информационог 

друштва 

Уредба о 

средствима за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансира-ње 

програма од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења 

3 

Програм подршке 

организацији 

конференција и 

других догађаја 

који доприносе 

промоцији, 

популаризацији и 

едукацији у 

области 

информационо-

комуникационих 

технологија 

11.973.188,00 9,07 46 11 

Образовање, 

наука, обуке и 

истраживање 

ОСТАЛО: 

Закључак Владе 05 

Број 09-8950/2013. 

о усвајању 

Програма подршке 

организацији 

конференција и 

других догађаја 

који доприносе 

промоцији и 

популаризацији 

информационо-

комуникационих 

технологија 
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Ред. 

бр. 

Назив конкурса/ 

процедуре за 

доделу средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 
Правни основ 

 Укупно 132.028.713,00  305 113   

 

Према добијеним подацима из Упитника, Министарство финансија имало је само једну 

процедуру – у складу са Законом о финансирању политичких активности одобрило је износ од 

1.142.202.000,00 динара за финансирање политичких партија.  

 

Табела 42: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Министарство финансија 

Ред. бр. Назив конкурса 

/процедуре за 

доделу 

средстава 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 

Правни 

основ 

1 
Финансирање 

политичких 

партија 

1.142.202.000,00 100 

 

1 

Финансирање 

политичких 

активности 

   Закон о 

финансирању 

политичких 

активности 

  Укупно 1.142.202.000,00  0 1   

 

Према добијеним подацима из Упитника, Повереник за заштиту равноправности имао је два 

конкурса/процедуре са 73 пријаве, од чега су одобрена 23 пројекта. 

 

Табела 43: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Повереник за заштиту равноправности 

Ред. 

бр. 

Назив конкурса / процедуре 

за доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа 

област 

финансира

ња 

Правни основ 

1 

Јавни конкурс за избор 

имплементационог партнера 

у реализацији пројекта „Нека 

равноправност постане 

стварност“ одобреног од 

стране Министарства 

спољних послова Краљевине 

Норвешке 

5.083.419 64 7 1 

Људска и 

мањинска 

права 

ОСТАЛО: 

Закон о забрани 

дискриминације 

2 
Конкурс за доделу средстава 

организацијама цивилног 

друштва 

2.860.000,00 36 66 22 

Људска и 

мањинска 

права 

ОСТАЛО: 

Закон о забрани 

дискриминације 



 

 

 

 63 

 Укупно 7.943.419,00  73 23   

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа имала је само један конкурс за доделу средстава на који је стигло 18 пријава. Одобрена су 

два пројекта у износу од 698.500,00 динара. 

 

Табела 44: Преглед конкурса и других процедура за доделу средстава на основу којих су 

одобравана средства у 2013. години – Служба Координационог тела Владе Републике Србије за 

општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

Ред. 

бр. 
Назив 

конкурса/процедуре за 

доделу средстава 

Износ 

укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Број 

пријава 

Број 

одобрених 

пројеката 

Општа област 

финансирања 

 

Правни основ 

1 

Конкурс за доделу 

средстава за подстицај 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање програма 

од јавног интереса које 

реализују удружења на 

подручју општина 

Прешево, Бујановац и 

Медвеђа у 2013. години 

698.500,00 100 18 2 ОСТАЛО: 

Подстицање 

омладинског 

активизма и 

мултиетничких 

пројеката, 

побољшање 

услова живота и 

интеграција у 

друштво лица са 

посебним 

потребама, 

унапређење 

положаја ромске 

популације, 

подстицање 

образовања, 

унапређења 

знања и очувања 

животне средине 

ОСТАЛО: 

Закључак Владе 

Републике Србије о 

прихватању 

Програма о 

средствима за 

подстицај програма 

или недостајућег 

дела средстава за 

финансирање 

програма од јавног 

интереса које 

реализују удружења 

на подручју 

општина Прешево, 

Бујановац и 

Медвеђа у 2013. 

години 05 број 401-

652/2013. од 4. 

фебруара 2013. 

године 

  Укупно 698.500,00  18 2   

 

 

 

3.2.2. Правни основ за доделу средстава  

Подаци добијени на основу Упитника указују на то да су средства опредељивана у складу са 

бројним законима, уредбама и правилницима органа који су вршили доделу средстава. 

 Према подацима представљеним у Упитнику види се да је на основу Закона о удружењима 

исплаћено 28.075.900,00 динара, затим Закона о спорту 125.139.000,00 динара и Закона о младима 

245.231.599,00 динара, као и другим законима и подзаконским актима. 

 

Табела 45: Преглед правних основа за доделу средстава ОЦД 
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Ред. бр. Закон или други пропис који представља правни основ за 

доделу финансијске/нефинансијске подршке 

Износ укупно 

одобрених средстава 
% 

1 Правилник о одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у области спорта 
1.480.679.065,00 26,43 

2 Закон о финансирању политичких активности 1.142.202.000,00 20,39 

3 Уредба о националним признањима и наградама за 

посебан допринос развоју и афирмацији спорта 
837.758.314,00 14,95 

4 
Уредба о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса које реализују удружења 

406.046.147,00 7,25 

5 Закон о Црвеном крсту 368.112.990,00 6,57 

6 Закон о младима 245.231.599,00 4,38 

7 
Правилник о ближим условима и критеријумима за 

стипендирање врхунских спортиста и за новчану помоћ 

врхунским спортистима 

228.726.723,00 4,08 

8 Закон о спорту 125.139.000,00 2,23 

9 Закон о дијаспори и Србима у региону 80.449.600,00 1,44 

10 Закон о издавању доплатне поштанске марке 29.354.000,00 0,52 

11 Закон о Фонду за заштиту животне средине 22.319.764,00 0,4 

12 Закон о удружењима 28.075.900,00 0,5 

13 Закон о основама система образовања и васпитања 15.675.000,00 0,28 

Према добијеним подацима из Упитника може се закључити да је знатан део финансијских 

средстава додељен у складу са више правних основа односно прописа, који су у Упитнику наведени 

под „ОСТАЛО“.  

 

Табела 46: Преглед правних основа за доделу средстава ОЦД под „Остало“ 

Ред. 

бр. 

Закон или други пропис који 

представља правни основ за доделу 

финансијске/нефинансијске подршке 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Орган који је дао одговор под 

ставком „Остало“ 

1 
Закон о јавном информисању, Закон о 

култури, Закон о министарствима 
328.850.743,00 5,87 

Министарство културе и 

информисања 

2 

ОСТАЛО: Закон о министарствима, 

Закон о удружењима, Закон о 

финансирању Удружења бораца 

ослободилачких ратова 

Србије,Упутство о финансирању 

удружења у области борачко-

инвалидске заштите, Одлука о 

финансирању програмских активности 

репрезентативних удружења 

51.222.544,00 0,91 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања – Сектор за 

борачко-инвалидску заштиту 
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Ред. 

бр. 

Закон или други пропис који 

представља правни основ за доделу 

финансијске/нефинансијске подршке 

Износ укупно 

одобрених 

средстава 

% 
Орган који је дао одговор под 

ставком „Остало“ 

3 

ОСТАЛО: Закључак Владе 05 Број 09-

8950/2013. о усвајању Програма 

подршке организацији конференција и 

других догађаја који доприносе 

промоцији и популаризацији 

информационо-комуникационих 

технологија 

92.051.832,00 1.64 
Министарство трговине, туризма 

и телекомуникација 

4 

ОСТАЛО: Закон о 

научноистраживачкој делатности, 

Закон о туризму, Закон о високом 

образовању, Закон о буџетском систему 

77.715.177,00 1.38 
Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

5 

ОСТАЛО: Закон о 

удружењима, Закон о избеглицама, 

Закон о миграцијама, Уредба о 

средствима за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног 

интереса које реализују удружења 

12.948.000,00 0,23 
Комесаријат за избеглице и 

миграције 

6 

ОСТАЛО: Уредба о утврђивању 

Програма подршке активностима 

удружења за подстицање развоја 

предузетништва у 2013. години 

10.407.135,00 0,19 Министарство привреде 

7 
ОСТАЛО: Закон о забрани 

дискриминације 
7.943.419,00 0,14 

Повереник за заштиту 

равноправности 

8 Закон о црквама и верским заједницама 6.880.000,00 0,12  

9 Закон о здравственој заштити 3.187.373,00 0,06  

10 ОСТАЛО: Закон о водама 846.687,00 0,02 
Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине 

11 

ОСТАЛО: Закључак Владе Републике 

Србије о прихватању Програма о 

средствима за подстицај програма или 

недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног 

интереса које реализују удружења на 

подручју општина Прешево, Бујановац 

и Медвеђа у 2013. години 05 број 401-

652/2013. од 4. фебруара 2013. године 

698.500,00 0,01 

Служба Координационог тела 

Владе Републике Србије за 

општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 
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3.3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ О РАСПИСАНИМ 

КОНКУРСИМА/ПРОЦЕДУРАМА 

 

3.3.1. Средства информисања коришћена при расписивању конкурса/процедура за 

доделу средстава 

У циљу сагледавања основних поставки за спровођење транспарентног процеса 

финансирања удружења и других организација цивилног друштва, Упитник је садржао питање – да 

ли орган има интернет страницу. Сви органи државне управе и независно тело одговорили су 

позитивно на питање постојања интернет презентације, што представља основ за транспарентност 

рада државних органа.  

Преглед добијених одговора указује на то да органи користе више различитих средстава 

информисања у циљу обавештавања о расписаним конкурсима / другим процедурама за доделу 

средстава. Како је постојала могућност да се на ово питање дају вишеструки одговори, Табела 47 

приказује различита средства информисања које органи истовремено користе приликом 

расписивања конкурса/процедура доделе. 

Конкурси/процедуре најчешће се објављују на интернет страницама институција. Органи на 

републичком нивоу објавили су на интернет страницама 83% конкурса/процедура доделе средстава. 

У дневним листовима објављени су конкурси/процедуре доделе средстава у 51% случајeва, а у 

„Службеном гласнику“ објављено је 4% јавних позива/процедура доделе. Један позив је објављен на 

огласној табли. Да конкурсе и друге процедуре доделе средстава објављују „на неки други начин“ 

наведен у ставци „остало“, републички органи одговорили су у случају девет конкурса/процедура 

доделе средстава.  

Анализа наведених одговора под „остало“ садржи и објаве на интернет страници других 

органа, односно обавештавање у складу са законом односно процедуром по којој су додељена 

средства.  

 

Табела 47: Преглед одговора о средствима информисања коришћеним при расписивању 

конкурса / других процедура доделе средстава 

 Где је објављен конкурс/процедура? Број конкурса % укупног броја 

 Oдговорило 100 76,92 

 Није одговорило 30 23,08 

 Oдговорило 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  % броја одговора 

1 На интернет страници органа 83 83 

2 Није објављен 10 10 

3 Обавештење у дневним листовима 51 51 

4 У „Службеном гласнику“ 4 4 

5 На огласној табли органа 1 1 

6 ОСТАЛО 9 9 



 

 

 

 67 

 

При расписивању конкурса / других процедура доделе средстава Канцеларија за европске 

интеграције и Министарство рударства и енергетике користили су као „друга средства јавног 

информисања“ интернет странице других органа и осталих партнера.  

 

Табела 48: Преглед одговора о средствима информисања коришћеним при расписивању 

конкурса / других процедура доделе средстава под ставком „Другим средствима јавног 

информисања“ 

Ред. бр. 
Другим средствима 

јавног информисања 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

1 
На интернет страницама 

других органа и осталих 

партнера 

Конкурс за финансирање и суфинансирање 

пројеката организација цивилног друштва 

Канцеларија за европске 

интеграције 

2 

На интернет страници 

Покрајинског 

секретаријата АП 

Војводине надлежног за 

животну средину 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у 

области унапређења стања животне средине у 

функцији одрживог развоја на територији АП 

Војводине у 2011. години – обавезе преузете 

од бившег Фонда за заштиту животне 

средине, на основу Закона о престанку 

важења Закона о Фонду за заштиту животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 93/12) Министарство рударства и 

енергетике 

3 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у 

области одрживог управљања животном 

средином на територији АП Војводине у 

2012. – обавезе преузете од бившег Фонда за 

заштиту животне средине, на основу Закона о 

престанку важења Закона о Фонду за заштиту 

животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 93/12) 

4 

Додела националних 

спортских признања по 

Уредби о националним 

спортским признањима и 

новчаним наградама 

Национална спортска признања 

Министарство омладине и 

спорта 

5 

Допис послат гранским 

савезима чији спортисти 

испуњавају критеријуме 

за доделу стипендија 

Стипендије врхунским спортистима 

6 

Допис послат гранским 

спортским савезима, у 

складу са Законом о 

спорту 

Кампови перспективних спортиста 

7 
У складу са Законом о 

спорту 
Редовни програм 

8 У складу са Међународна такмичења 
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Ред. бр. 
Другим средствима 

јавног информисања 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

Правилником 

9 
У складу са Уредбом о 

националним 

признањима и наградама 

Новчане награде 

 

3.3.2. Дужина рока за доставу пријава на конкурс/процедуре за доделу средстава 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва 

Рок за доставу пријава на конкурс/процедуру доделе средстава је значајан, јер 

омогућава организацијама цивилног друштва да се благовремено припреме за учешће на 

конкурсу/процедури доделе средстава. Републички органи дали су одговор да је у 60% (54 

случаја) рок за доставу пријава на расписане конкурсе и друге процедуре износио 15–30 дана. У 

25,5% (23 случаја) конкурса/процедуре доделе средстава, рок је био између 8 и 15 дана, док је у 

12,22% случајева рок за доставу био дужи од 30 дана.  

Код републичких органа није добијен одговор о дужини трајања рока за доставу пријава 

за 30,7% (40) конкурса/процедура на којима су одобрени пројекти. 

 

 

 

Графикон 3. Приказ дужине рокова за доставу пријава на конкурс/процедуру доделе средстава 

 

Табела 49 приказује трајање конкурса и износе средстава која су овим 

конкурсима/процедурама одобрена. Највише средстава опредељено је кроз конкурсе који су 

трајали дуже од 30 дана (47,41% одобрених средстава), док је најмање средстава одобрено за 

конкурсе који трају мање од 8 дана (0,46%). 
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Табела 49: Преглед трајања конкурса/процедура и износа опредељених средстава  

Ред. бр. Колико је дуго био отворен наведени 

конкурс/процедура? 
Укупно % укупног износа 

средстава 

1 Краће од 8 дана 16.107.135,00 0,46 

2 Између 8 и 15 дана 282.474.716,00 8,09 

3 Између 15 и 30 дана 1.537.211.682,00 44,04 

4 Дуже од 30 дана 1.654.760.082,00 47,41 

 Преглед одговора Укупно % укупног износа 

средстава 

 Oдговорило 3.490.553.615,00 62,3 

 Није одговорило 2.111.967.897,00 37,7 

 Укупно 5.602.521.512,00 100 

 

3.3.3. Начин достављања пријава удружења и других организација цивилног друштва 

на конкурс/процедуру за доделу средстава 

Достављање пријава на конкурс/процедуру најчешће се вршило путем поште или личном 

доставом, што је био случај у 91,84% конкурса/процедура доделе средстава. Органи на републичком 

нивоу одговорили су да је достављање пријава у 90 конкурса/процедура вршено поштом или личном 

доставом, док је путем интернета уз оригинал примерак поштом, омогућено пријављивање на осам 

конкурса органа, што чини 8,1% од укупног броја конкурса или других процедура доделе средстава. 

Неки органи су користили оба начина достављања пријава.  

 

Табела 50: Преглед начина достављања пријава удружења и других организација цивилног 

друштва на конкурс/процедуру за доделу средстава 

  
Начин достављања пријава удружења и других организација 

цивилног друштва 
Укупно % 

  Oдговорило 98 75,38 

  Није одговорило 32 24,62 

  Укупно 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  % броја 

одговора 

1 Поштом / личном доставом 90 91,84 

2 Путем интернета и оригинал пријаве поштом 8 8,16 

3 ОСТАЛО: 2 2,04 

 

За два конкурса/процедуре, дат је одговор под „остали начини доставе пријаве на 

конкурс/процедуру доделе. Реч је о процедурама Министарства омладине и спорта , и то за две 
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процедуре доделе које су у складу са Уредбом о националним признањима и новчаним 

наградама и у складу са Законом о спорту. 

3.3.4. Лица задужена за отварање и процену пријава на конкурс / другу процедуру за 

доделу средстава 

 

У Упитнику је постављано и питање о начину пријема пријава за конкурс, односно ко 

отвара пријаве. Поступак отварања пристиглих пријава је, такође, детаљно анализиран. Републички 

органи известили су да у 36,36% случајева писарница отвара пријаве достављене на 

конкурс/процедуру, док у 29,29% случајева стручна тела за процену пристиглих предлога 

програма/пројеката, комисија односно поткомисија отварају достављене пријаве на 

конкурс/процедуру. Особа из органа делегирана и задужена за примање и отварање пријава отвара 

пријаве у 8,08,% случајева. 

Овакав принцип отварања пријава за конкурсе пример је добре праксе и контроле 

поверљивости података и заштите принципа конкуренције код овакве врсте финансирања, али је и 

даље висок проценат пријава за конкурсе које отварају писарнице. Писарнице отварају и заводе 

пристигле предмете али, уз једном отворен документ, свако може да има приступ битним 

информацијама конкурсне пријаве (пројектна идеја, трошкови), што нарушава принципе 

поверљивости, конкурентности и заштите интелектуалне својине организација које учествују на 

конкурсима. 

 

Табела 51: Преглед лица или тела који отварају пријаве достављене на конкурс/процедуру 

 
Ко је отварао пријаве 

достављене на 

конкурс/процедуру 

Број конкурса 

/ других 

процедура 

% 
Износ одобрених 

средстава 
% 

 Oдговорило 99 76,15 4.372.456.333,00 78,04 

 Није одговорило 31 23,85 1.230.065.179,00 21,96 

 Укупно 130 100 5.602.521.512,00 100 

Ред. бр. Преглед одговора  
% броја 

одговора 
 

% броја 

одговора 

1 

Стручно тело за процену 

пристиглих предлога 

пројеката/програма, 

комисија, поткомисија 

29 29,29 2.180.181.681,00 49,86 

2 
Особа задужена за сарадњу са 

организацијама цивилног 

друштва 

20 20,2 1.291.586.636,00 29,54 

3 
Особа из органа делегирана 

за примање и отварање 

пријава 

8 8,08 67.031.360,00 1,53 

4 Писарница 36 36,36 435.230.666,00 9,95 

5 ОСТАЛО 6 6,06 398.425.990,00 9,11 
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На питање у Упитнику ко отвара пријаве достављене на конкурс/процедуру, под одговором 

„неко други“, Министарство рударства и енергетике навело је Покрајински секретаријат АП 

Војводине надлежан за животну средину, за конкурс који је спроведен у партнерству са овом 

институцијом. Министарство здравља навело је да су задужени били државни службеници Сектора 

за буџетско пријављивање у циљу прелиминарне израде финансијског плана за наредну буџетску 

годину. 

 

Табела 52: Преглед одговора на питање ко отвара пријаве достављене на конкурс/процедуру – 

одговори под „Неко други“ 

Ред. бр. 
Уписани одговор под 

ставком „Неко други“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

1 

 

Пријаве су достављане 

Покрајинском 

секретаријату АП 

Војводине надлежном за 

животну средину 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области 

одрживог управљања животном средином на територији 

АП Војводине у 2012. – обавезе преузете од бившег 

Фонда за заштиту животне средине, на основу Закона о 

престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 93/12) 
Mинистарство 

рударства и 

енергетике 

2 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области 

унапређења стања животне средине у функцији 

одрживог развоја на територији АП Војводине у 2011. 

години – обавезе преузете од бившег Фонда за заштиту 

животне средине, на основу Закона о престанку важења 

Закона о Фонду за заштиту животне средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 93/12) 

3 
Државни службеници 

Сектора за буџетско 

пријављивање у циљу 

прелиминарног 

стварања финансијског 

плана за наредну 

буџетску годину 

Подстицање активности на омасовљавању добровољног 

давалаштва крви 

Mинистарство 

здравља 

4 
Програм Друштва Србије за борбу против рака и Савеза 

друштава Војводине за борбу против рака 

5 Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије 

6 Буџетски фонд Црвеног крста Србије 

 

3.3.5. Особа/тело које процењује пристигле предлоге програма и пројеката 

На питање ко су особе/тела који процењују пристигле пријаве, у 75,76% (75 случајева) 

конкурса/процедура одговорено је да то врши стручно тело (комисија, поткомисија), затим у 11,11% 

случајева то раде особа/е у органу задужена/е за сарадњу са удружењима и другим ОЦД, док се у 

4,04% случајева радило о руководиоцу организационе јединице која је расписала 

конкурс/процедуру. За осам конкурса/процедура (8,08% случајева), дат је одговор „неко други“. 
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Табела 53: Преглед тела односно лица који процењују пристигле пријаве 

  
Ко обавља процену пријављених 

програма и пројеката? 

Укупно 

конкурса 
% Износ средстава % 

  Oдговорило 99 76,15 4.372.456.333,00 78,04 

  Није одговорило 31 23,85 1.230.065.179,00 21,96 

  Укупно 130 100 5.602.521.512,00 100 

Ред. бр. Преглед одговора  
% броја 

одговора 
 

% укупне 

суме за све 

одговоре 

1 Стручно тело (комисија, поткомисија) 75 75,76 2.628.568.619,00 60,12 

2 
Руководилац организационе јединице 

која је расписала конкурс/процедуру 
4 4,04 9.147.000,00,00 0,21 

3 
Особа/е у органу задужена/е за сарадњу 

са удружењима и другим ОЦД 
11 11,11 1.497.337.004,00 34,24 

4 
Особа/е у органу задужена/е за послове 

финaнсирања 
1 1,01 28.200.000,00 0,64 

5 ОСТАЛО 8 8,08 209.203.710,00 4,78 

Интересантно је да је Министарство културе и информисања у процену пристиглих пријава 

као надлежне особе укључило и представнике/це мањина, и то код конкурса „Културне делатности 

националних мањина у Републици Србији“, док су код конкурса који као циљ имају очување 

културног наслеђа били укључени представници установа културе. 

 

Табела 54: Преглед надлежних особа/тела за процену пријављених програма и пројеката – 

одговори под „ Неко други“ 

Ред. бр. 

Уписани одговор 

под ставком „Неко 

други“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Nазив органа 

1 
Представници 

мањина 

Конкурс – Културне делатности националних мањина 

у РС 

Mинистарство културе и 

информисања 

2 

 

Представници 

установа културе 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области 

културног наслеђа у Републици Србији у 2013. години 

(заштита, очување и презентација старе и ретке 

библиотечке грађе) 
Mинистарство културе и 

информисања 
Конкурс за суфинансирање пројеката из области 

културног наслеђа у Републици Србији у 2013. години 

(заштита, очување и презентација нематеријалног 

наслеђа) 
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Ред. бр. 

Уписани одговор 

под ставком „Неко 

други“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Nазив органа 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области 

културног наслеђа у Републици Србији у 2013. години 

(заштита, очување и презентација архивске грађе) 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области 

културног наслеђа у Републици Србији у 2013. години 

(библиотечко-информациона делатност) 

Mинистарство културе и 

информисања 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области 

културног наслеђа у Републици Србији у 2013. години 

(заштита, очување и презентација непокретног 

културног наслеђа) 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области 

културног наслеђа у Републици Србији у 2013. години 

(заштита, очување и презентација музејског наслеђа) 

3.3.6. Процес доделе средстава удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва путем конкурса/процедура доделе средстава 

На питање о постојању писаних критеријума према којима се бодују пристигли предлози 

програма/пројеката одговорено је за 99 конкурса/процедура (77, 56% случајева). 

У 90,9% (90 конкурса/процедура), одговорено је да су постојали дефинисани писани 

критеријуми према којима се бодују предлози пројекта. На овим конкурсима/процедурама 

додељено је 4,3 милијарде динара (77, 56% укупно одобрених средстава). У девет конкурса није 

било јасно дефинисаних критеријума по којима је одобрено 459 милиона динара (10,57% 

одобрених средстава). 

 

Табела 55: Преглед броја конкурса према постојању критеријума на основу којих се бодују 

пристигли предлози пројеката 

  
Да ли су дефинисани писани 

критеријуми према којима се 

бодује предлог пројекта? 

Укупно % 
Износ одобрених 

средстава 
% 

  Oдговорило 99 76,15 4.345.576.012,00 77,56 

  Није одговорило 31 23,85 1.256.945.500,00 22,44 

  Укупно 130 100 5.602.521.512,00 100 

Ред. бр. Преглед одговора  
% укупног 

броја одговора 
 

% укупне суме 

свих одговора 

1 Да 90 90,91 3.886.438.278,00 89,43 

2 Не 9 9,09 459.137.734,00 10,57 
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Наведени подаци говоре о неопходности настављања промоције прописа који уређују 

финансирање путем јавних конкурса са постојањем јасних критеријума доделе, као и неопходне 

конкурсне документације која обухвата и јасна правила и критеријуме избора и процене 

пристиглих пријава, што би требало да важи за све органе који додељују средства из јавних 

фондова. Веома је важно да постоје правила конкурса и да су с њима упознати сви учесници 

конкурса, одмах по његовом расписивању. На тај начин процес доделе средстава постаје 

транспарентнији (јавнији и јаснији), па је његова регуларност лакша за праћење. 

3.3.7. Одлуке о именовању и састав стручних тела за процену предлога пројеката 

На нивоу државних органа и институција у саставу стручног тела, комисија и поткомисија за 

процену програма/пројеката највише су заступљени представници органа – 70,67% (53 случаја) 

конкурса/процедуре, а затим независни стручњаци – 21,33% и представници међународних 

организација – 21,33%. Представници научних институција у саставу стручних тела учествовали су 

са 13,33%, а представници организација цивилног друштва са 12% учешћа.  

 

Табела 56: Преглед састава стручног тела, комисије или поткомисије за процену програма и 

пројеката 

  Састав стручног тела, комисије или поткомисије за 

процену програма и пројеката 
Укупно % 

  Oдговорило 75 57,69 

  Није одговорило 55 42,31 

  Укупно 130 100 

     

Ред. бр. Преглед одговора  % броја одговора 

1 Представници органа 53 70,67 

2 Представници научних институција 10 13,33 

3 Независни стручњаци 16 21,33 

4 Представници организација цивилног    друштва 9 12 

5 Представници јединице локалне самоуправе 1 1,33 

6 Представници међународних организација 16 21,33 

7 Представници других органа 4 5,33 

8 ОСТАЛО 7 9,33 

 

Под одговором „неко други“ у саставу стручног тела, комисије и поткомисије за процену 

програма и пројеката, Министарство културе и информисања навело је да су то представници 

мањина и представници установа културе. 
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3.3.8. Одлучивање о додели средстава удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва 

Према подацима датим у Упитнику, о додели средстава удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва у највећем броју случајева одлучују министар или руководилац 

органа на предлог стручног тела које је разматрало пројекте и програме (50,51% случајева), затим 

следе министар/руководилац са 34,34% случајева, док стручно тело (комисија, поткомисија) 

одлучује о додели средстава у 24,24% случајева. 

 

Табела 57. Преглед лица/тела која одлучују о додели средстава 

  Ко одлучује о додели подршке? Укупно % 

  Oдговорило 99 76,15 

  Није одговорило 31 23,85 

  Укупно 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  % броја 

одговора 

1 Министар/руководилац 34 34,34 

2 
Министар или руководилац органа на предлог стручног тела које 

је разматрало пројекте и програме 
50 50,51 

3 Стручно тело (комисија, поткомисија) 24 24,24 

4 Државни секретар 2 2,02 

5 Руководилац унутрашње јединице / помоћник министра 2 2,02 

6 ОСТАЛО 5 5,05 

 

Министарство рударства и енергетике је под одговором „неко други“ навело АПВ – 

Покрајински секретаријат надлежан за животну средину и Управни одбор „Фонда за заштиту 

животне средине“, као лица/тела која одлучују о додели средстава, док је у Министарству омладине 

и спорта за доделу националних спортских признања то била особа задужена за област националних 

спортских признања. 

 

Табела 58: Преглед лица/тела која одлучују о додели средстава – одговори под „Неко други“ 

Ред. бр. 
Уписани одговор под 

ставком „Неко други“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

1 

 

АПВ – Покрајински 

секретаријат надлежан 

за животну средину 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области 

унапређења стања животне средине у функцији 

одрживог развоја на територији АП Војводине у 2011. 

години – обавезе преузете од бившег Фонда за 

заштиту животне средине, на основу Закона о 

престанку важења Закона о Фонду за заштиту 

животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 93/12) 

Mинистарство рударства 

и енергетике 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области 
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Ред. бр. 
Уписани одговор под 

ставком „Неко други“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

одрживог управљања животном средином на 

територији АП Војводине у 2012. – обавезе преузете 

од бившег Фонда за заштиту животне средине, на 

основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за 

заштиту животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 

93/12) 

2 
Управни одбор Фонда 

за заштиту животне 

средине 

Пројекти одобрени појединачним одлукама Управног 

одбора Фонда за заштиту животне средине, на основу 

Закона о престанку важења Закона о Фонду за 

заштиту животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 

93/12) – Апропријација 424 

Mинистарство рударства 

и енергетике Пројекти одобрени на основу појединачних одлука 

Управног одбора Фонда за заштиту животне средине 

– обавезе преузете од бившег Фонда за заштиту 

животне средине, на основу Закона о престанку 

важења Закона о Фонду за заштиту животне средине 

(„Сл. гласник РС“, бр. 93/12)  

3 
Особа задужена за 

област националних 

спортских признања 

Национална спортска признања 
Mинистарство 

омладине и спорта 

3.3.9. Начин обавештавања удружења и других организација цивилног друштва, као и 

шире јавности, о одобрењу финансијске подршке 

Државни органи истовремено користе различите начине обавештавања шире јавности о 

одобрењу финансијске подршке. Најчешће су користили објаву на интернет страници органа 

(68,69%), слали обавештење електронском поштом (48,48%), а користили су и писано обавештење 

(32,32%), или усмено, телефонско обавештавање (35,35%). 
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Графикон 4. Преглед начина обавештавања учесника конкурса о одобреној подршци 

За учеснике конкурса веома је важно да знају начин на који ће учесници бити обавештени 

о резултатима конкурса.  

Обавештење о резултатима конкурса није само информација о томе да ли је пројекат 

одобрен за финансирање. Ово обавештење требало би да садржи и разлоге одбијања  појединих 

пројеката, што може бити основа за евентуални жалбени поступак. Обавештење о разлозима 

неодобравања подршке предложеном пројекту требало би да буде дато свима чији пројекти неће 

бити финансијски подржани. Образложење које указује на слабости одбијеног пројекта представља 

начин да се повећа квалитет будућих пројеката – нека врста поуке за наредне конкурсе. 

 

Табела 59: Преглед начина обавештавања учесника конкурса о резултатима – одговори под 

опцијом „Друго“ 

Ред. 

бр. 

Уписани одговор под ставком 

„Друго“ 

Назив конкурса / друге процедуре за 

доделу финансијске подршке удружењима 

и другим организацијама цивилног 

друштва 

Назив органа 

1 
ЦКС је један од примарних 

буџетских корисника, тако да се о 

висини средстава обавештава када 

Закон о буџету крене у скупштинску 

процедуру 

Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту 

Србије Министарство 

здравља 

2 Буџетски фонд Црвеног крста Србије 

 

Органи су известили да је најчешћи начин обавештавања удружења и других ОЦД о 

неодобравању подршке објавом на интернет страници органа (62,89% случајева), док се не 

обавештавају у 12,37% случајева. Табела 60 даје преглед одговора о начинима на које се удружења и 

друге организације цивилног друштва обавештавају о неодобравању подршке. 
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Табела 60: Преглед начина обавештавања удружења и других организација цивилног друштва 

о неодобравању подршке 

 

На који начин се обавештавају удружења и друге 

организације цивилног друштва о неодобравању подршке? Укупно % 

 Oдговорило 97 74,62 

 Није одговорило 33 25,38 

 Укупно 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  % броја одговора 

1 Не обавештавају се 12 12,37 

2 Писаним путем / поштом 21 21,65 

3 Е-mail 13 13,4 

4 Објавом на интернет страници органа 61 62,89 

5 Усмено, телефоном 13 13,4 

6 Средствима јавног информисања 1 1,03 

 

Шира јавност се о резултатима конкурса/процедуре за доделу средстава удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва најчешће информише преко интернет странице 

органа.  

У случајевима када конкурс расписују органи државне управе, на интернет страници се 

објављују резултати 83,33% конкурса. Остали облици информисања које користе органи државне 

управе су средства јавног информисања у 16,67% случајева, „Службени гласник“ – 3,13%, а 

резултати се не објављују јавно у 6,25% случајева. 

 

Табела 61: Преглед одговора на питање о начинима обавештавања шире јавности о 

резултатима конкурса / друге процедуре доделе средстава 

 Како се шира јавност обавештава о резултатима? Укупно % 

 Oдговорило 96 73,85 

 Није одговорило 34 26,15 

 Укупно 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  % броја одговора 

1 Средствима јавног информисања 16 16,67 

2 На интернет страници органа 80 83,33 

3 У „Службеном гласнику (листу)“ 3 3,13 

4 На огласној табли органа 1 1,04 

5 Резултати се не објављују јавно 6 6,25 

6 ОСТАЛО 7 7,29 
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На конкурсу „Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције“ Канцеларије за 

сарадњу са црквама и верским заједницама, сами корисници одобрених средстава у обавези су да 

јавност обавесте о реализацији захтева средствима Канцеларије. 

 

Табела 62: Преглед начина на који се шира јавност обавештава о резултатима – одговори под 

„Друго“ 

Ред. 

бр. 

Уписани одговор под ставком 

„Друго“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

1 

Сами корисници одобрених 

средстава у обавези су да 

обавесте јавност о реализацији 

захтева средствима 

Канцеларије 

Конкурс „Унапређење верске културе, верских 

слобода и толеранције“ 

Канцеларија за 

сарадњу са црквама 

и верским 

заједницама 

2 
Извештај надлежном одбору 

Народне скупштине Србије 

Јавни позив за суфинансирање издавања 

монографија у Републици Србији у 2013. години 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

3 

Извештај надлежном одбору 

Народне скупштине Србије 

Јавни позив за суфинансирање издавања научних 

часописа у Републици Србији у 2013. години 

Министарство 

просвете 

4 

Јавни позив за суфинансирање одржавања 

научних скупова у Републици Србији у 2013. 

години 

5 

Извештај одговарајућем органу 

Народне скупштине Србије 

Јавни позив за суфинансирање колективних 

чланарина у међународним научним удружењима 

/организацијама у 2013. години 

6 

Јавни позив за израду, одржавање и публиковање 

националног цитатног индекса проширеног пуним 

текстом радова и библиометријског извештаја о 

часописима за потребе категоризације и 

рангирања часописа у 2013. години 

7 
Извештај надлежном органу 

Народне скупштине Србије 

Решење Владе Републике Србије о употреби 

средстава текуће буџетске резерве у 2013. години 

 

3.3.10. Рок за закључивање уговора са удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва 

 

Органи на свим нивоима власти најчешће су имали рок од 30 дана од дана доношења 

одлуке о избору програма/пројеката, за закључење уговора за одобрену финансијску 

подршку.  

У том року на републичком нивоу закључени су уговори за 36,36% конкурса/процедуре. 

Рок није дефинисан (нема рока) у 45,45% случајева, док је рок за закључење 

уговора био дужи од 30 дана у 8,08% случајева. Да се уговори не закључују одговорено је 

за један конкурс/процедуру (1,01% случајева). 
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Графикон 5. Преглед рокова у којима се са удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва закључују уговори о одобреној подршци 

 

Према добијеним подацима из попуњеног Упитника, Министарство културе и информисања 

одговор на питање о роковима у којима се закључују уговори са удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва о одобреној подршци – под „друго“, образлаже да рокови зависе 

од динамике реализације пројеката, и да рокови нису прецизно дефинисани и везују се за текућу 

буџетску годину. Дакле, овде рокови зависе од природе пројеката који се финансирају и 

карактеристика конкурса/процедура доделе у Министарству културе и информисања. 

Табела 63: Преглед рокова у којима се са удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва закључују уговори о одобреној подршци – одговори под „Друго“ 

Ред. бр. 
Уписани одговор под 

ставком „Друго“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

1 
Динамика реализације 

пројеката 

Конкурс за финансирање и суфинансирање 

пројеката у области изворног народног и 

аматерског стваралаштва 

Министарство културе 

и информисања 

2 

До краја буџетске 

године 

Конкурс за суфинансирање издавања првих издања 

капиталних дела која се објављују на српском 

језику у области културе и вредних дела из области 

домаће и преводне књижевности у 2013. години 

Министарство културе 

и информисања 3 

Конкурс за суфинансирање пројеката у области 

савременог стваралаштва (издавачка делатност – 

периодичне публикације из области уметности и 

културе) 

4 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области 

савременог стваралаштва (књижевне манифестације 

и награде) 
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Ред. бр. 
Уписани одговор под 

ставком „Друго“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

5 
Конкурс у области сценског стваралаштва и 

интерпретације – подобласт позориште 

6 
Конкурс у области сценског стваралаштва и 

интерпретације – подобласт уметничка игра 

7 
Конкурс за суфинансирање пројеката у области 

визуелних уметности и мултимедије 

8 

Није дефинисан рок 

потписивања уговора, 

уговори се потисују 

најкасније до истека 

буџетске године 

На основу закона одлуком руководиоца – 

кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво 

Министарство културе 

и информисања 

9 

Рок није дефинисан, 

исплаћује се до истека 

текуће буџетске године 

Исплате које нису вршене у оквиру конкурсне 

процедуре 

Министарство културе 

и информисања 

10 
Конкурс – културне делатности особа са 

инвалидитетом 

11 
Конкурс – научноистраживачке и едукативне 

делатности у култури 

12 
Конкурс – културне делатности националних 

мањина у РС 

13 
У складу са динамиком 

реализације пројеката 

Kонкурс за финансирање и суфинансирање 

пројеката у области културне делатности деце и за 

децу и младе 

Министарство културе 

и информисања 

3.3.11. Процедуре за пријем жалби на спровођење конкурса/процедуре и доношење 

одлука  

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења такође дефинише право на 

приговор – три дана од дана објављивања листе за вредновање и рангирање, и рок од 15 дана у 

којем комисија мора дати одговор на уложени приговор. Жалбени поступак (право на приговор) 

важан је ради постизања равноправног третмана свих учесника. 

Они који нису добили средства имају право да знају разлоге одбијања, како би били у 

могућности да наредну пријаву унапреде у складу с тим. Имајући ово у виду, веома је важан и 

начин обавештавања учесника конкурса о резултатима. Стога је веома важно поштовање одредбе 

из члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 

8/12 и 94/13), о обавези објаве резултата спроведеног јавног конкурса на званичној интернет 

страници органа. 
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Табела 64: Преглед постојање конкурсне / друге процедуре која дефинише и процедуру 

подношења жалби на спровођење конкурса/процедуре и доношење одлука 

 

Да ли конкурсна / друга процедура 

дефинише и процедуру подношења жалби 

на спровођење конкурса/процедуре и 

доношење одлука? 

Укупно % 
Износ одобрених 

средстава 
% 

 Oдговорило 97 74,62 4.384.063.900,00 78,25 

 Није одговорило 33 25,38 1.218.457.612,00 21,75 

 Укупно 130 100 5.602.521.512,00 100 

Ред. 

бр. 
Преглед одговора  

% укупног 

броја одговора 
 

% укупне 

суме свих 

одговора 

1 Да 45 46,39 2.518.165.581,00 57,44 

2 Не 52 53,61 1.865.898.319,00 42,56 

Органи републичког нивоа одговорили су да конкурсна процедура није имала дефинисан 

жалбени поступак (што не мора a priori да значи да је није било – на ово упућује и број одговора на 

следеће питање) у 52 конкурса/процедуре (53,61% одговора), на којима је додељено 1,8 милијарди 

динара.  

 

Табела 65: Преглед садржаја жалби на резултате одобрене подршке 

Ред. бр. Садржај жалби на резултате одобрене подршке односи се на: Укупно % 

1 Није било поднетих жалби 27 57,45 

2 Оцену о неиспуњености формалних услова 7 14,89 

3 Рад органа који оцењује пројекте и програме 3 6,38 

4 Састав органа (тела) које оцењује пројекте и програме 1 2,13 

5 Износ додељене финансијске подршке 7 14,89 

6 Процедуру конкурса 1 2,13 

7 ОСТАЛО: Молбе за преиспитивање одлуке комисије – 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
1 2,13 

 Укупно 47  

 

Од укупног броја одговора (47) жалбе су уложене само на 20. Највише жалби, по седам 

(14,89%), уложено је на износ додељене финансијске подршке и оцене о неиспуњавању 

формалних услова, за оба наведена случаја. 

 

3.4. ПРАЋЕЊЕ, КОНТРОЛА И ЕВАЛУАЦИЈА (ПРОЦЕНА) УТРОШКА 

СРЕДСТАВА 
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3.4.1. Документацијa коју су удружења и друге организације цивилног друштва били 

обавезни да доставе ради праћења спровођења финансираних 

програма/пројеката 

Прикупљање података и анализа процедура доделе и праћења одобрених средстава 

обухватили су и извештавање о документацији коју су удружења и друге организације цивилног 

друштва дужни да доставе ради праћења спровођења одобрених програма/пројеката. У највећем 

броју случајева,  ради праћења реализације одобрених програма/пројеката захтеван је 

завршни финансијски извештај – 96 (96%) , затим завршни  наративни извештај – 88 (88%); 

прилози и производи уз извештај проистекли из активности финансираног пројекта или 

програма захтевани су у 55 (55%) случајева, потом следе периодични наративни извештај – 

44 (44%) и периодични финансијски извештај – 42 (42%), док је ревизорски извештај 

захтеван у 26 (26%) одговора.  

Велики број органа дао је вишеструке одговоре на питање документације коју су 

удружења и друге организације цивилног друштва у обавези да доставе ради праћења постигнутих 

резултата пројекта и утрошених средстава. Велики број вишеструких одговора показује да 

органи на државном нивоу користе више инструмената истовремено како би пратили, пре 

свега, финансијску реализацију пројеката. Код програмског буџетирања извештавање је основица 

за наредно финансирање програма и пројеката. Законом о буџетском систему извештавање 

корисника јавних фондова о утрошку средстава постала је јасно дефинисана обавеза. У овој области 

има доста простора за јачање финансијског и наративног извештавања током и на крају реализације 

програма/пројекта. Извештавање и контролу реализације одобрених програма/пројеката требало би 

појачати, посебно код органа на локалном нивоу. Извештавање о постигнутом и начину утрошка 

одобрених средстава значајно је и за удружења и друге организације цивилног друштва. Ово 

првенствено проистиче из њихове обавезе као корисника буџетских средстава, а на тај начин се 

доказује и утицај њихових програма/пројеката, мери њихова финансијска ефикасност и омогућава да 

касније траже наставак истих или повезаних активности. 

Унапређење финансијског и наративног извештавања изузетно је важно за пројекте који се 

суфинансирају, било да су финансирани националним средствима или средствима Европске уније, 

јер се на тај начин показују постигнути резултати и доказују ефикасност и ефективност трошења 

средстава.  

 

Табела 66: Преглед документације коју су удружења и друге организације цивилног друштва 

били обавезни да доставе ради праћења спровођења финансираних програма/пројеката 

  Kоју документацију су удружења и друге организације 

цивилног друштва били обавезни да доставе? 
Укупно % 

  Oдговорило 100 76,92 

  Није одговорило 30 23,08 

  Укупно 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  
% броја 

одговора 

1 
Периодични (месечни, тромесечни, полугодишњи) 

финансијски извештај о спровођењу 
42 42 

2 Периодични (месечни, тромесечни, полугодишњи) наративни 44 44 



 

 

84  

  Kоју документацију су удружења и друге организације 

цивилног друштва били обавезни да доставе? 
Укупно % 

извештај о спровођењу 

3 Завршни наративни извештај 88 88 

4 Завршни финансијски извештај 96 96 

5 
Прилоге и производе уз извештаје, проистекле из активности 

финансираног пројекта и програма (публикације, фото-

документација и слично) 

55 55 

6 Ревизорски извештај 26 26 

7 ОСТАЛО 15 15 

 

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења прописује обавезу 

достављања кварталних (тромесечних) извештаја о реализацији програма, осим када програм не 

траје дуже од шест месеци, и финалног извештаја после реализације програма. Извештај обавезно 

садржи податке о степену реализације програма и утрошеним средствима. Захтев за подношење 

извештаја и динамика извештавања требало би да буду део уговора који се склапа са удружењем и 

другом организацијом цивилног друштва по одобрењу пројекта. 

Канцеларија за људска и мањинска права дала је одговор под „други начин“ у вези са 

обавезним достављањем документације од стране удружења и других организација цивилног 

друштва, ради праћења спровођења финансијских програма/пројеката кроз преглед доставе 

документације периодичног извештаја. 

 

 

 

 

Табела 67: Преглед документације коју су удружења и друге организације цивилног друштва 

били обавезни да доставе ради праћења спровођења финансираних програма/пројеката – 

одговори под „Други начин“ 

Ред. 

бр. 

Уписани одговор под ставком 

„Други начин“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

1 
Прегледом периодичног 

наративног извештаја о 

спровођењу 

Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и 

заштите људских права у Републици Србији у 

оквиру програма „Борба против дискриминације и 

унапређење положаја осетљивих категорија 

становништва“ 
Канцеларија за људска 

и мањинска права 

2 
За пројекте удружења ради унапређења положаја 

и статуса Рома у Републици Србији 

3 Уговором је предвиђено да 

АПВ – Покрајински 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у 

области унапређења стања животне средине у 
Министарство 
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Ред. 

бр. 

Уписани одговор под ставком 

„Други начин“ 

Назив конкурса / друге процедуре за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Назив органа 

секретаријат прати 

реализацију пројеката 

функцији одрживог развоја на територији АП 

Војводине у 2011. години – обавезе преузете од 

бившег Фонда за заштиту животне средине, на 

основу Закона о престанку важења Закона о 

Фонду за заштиту животне средине („Сл. гласник 

РС“, бр. 93/12) 

рударства и енергетике 

4 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у 

области одрживог управљања животном 

средином на територији АП Војводине у 2012. – 

обавезе преузете од бившег Фонда за заштиту 

животне средине, на основу Закона о престанку 

важења Закона о Фонду за заштиту животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 93/12) 

 

3.4.2. Начин праћења (мониторинга) резултата финансираних пројеката/програма 

организација цивилног друштва којима је додељена подршка 

Као најчешћи начини праћења реализације програма/пројеката којима је додељена 

подршка на конкурсима/процедурама и његових резулата, наведени су преглед завршног 

наративног извештаја и преглед финансијског извештаја. Мониторинг прати динамику 

реализације пројекта и достизања резултата, и препоручује корективне мере у управљању 

пројектима за остварење његових циљева.  

Прегледом завршног наративног и финансијског извештаја праћена је реализација 

програма/пројеката у 123 конкурса/процедуре (95,35% случајева); мониторинг је вршен кроз посете 

удружењима у току спровођења пројеката или програма у 43 (33,33%) конкурса/процедуре, док је 

прегледом периодичних извештаја о спровођењу програма/пројеката вршен мониторинг у 41 случају 

(31,78%) .  

 

 

Табела 68: Преглед начина праћења (мониторинга) резултата финансираних програма 

/пројеката удружења и других ОЦД 

  На који начин сте пратили резултате (вршили мониторинг) финансираних 

програма/пројеката удружења и других ОЦД? 
Укупно % 

  Oдговорило 129 99,23 

  Није одговорило 1 0,77 

  Укупно 130 100 

Ред. 

бр. 
Преглед одговора  

% броја 

одговора 

1 Прегледом периодичног (месечни, тромесечни, полугодишњи) наративног и 

финансијског извештаја о спровођењу 
41 31,78 

2 Прегледом (завршног) наративног и финансијског извештаја 123 95,35 
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3 Мониторинг посетама удружењима у току спровођења пројекта или програма 43 33,33 

4 Испитивањем задовољства корисника 1 0,78 

5 ОСТАЛО 4 3,1 

 

3.4.3. Праћење реализације финансираних програма/пројеката организација цивилног 

друштва којима су додељена средства на конкурсу/процедури 

Надзор и праћење спровођења одобрених програма/пројеката спроводе различита тела, 

односно лица, најчешће представници државне управе задужени за сарадњу са организацијама 

цивилног друштва. На нивоу републичких органа реализацију одобрених програма и пројеката 

најчешће прате представници органа задужени за сарадњу са организацијама цивилног друштва – 

84 конкурса/процедуре (83,17%). Представници организација цивилног друштва учествују у 

праћењу реализације пројеката/програма у 16 конкурса/процедура (15,84%). 

 

Табела 69: Преглед лица и тела који прате  реализацију (врше мониторинг) финансираних 

програма/пројеката организација цивилног друштва 

  Ко прати реализацију (врши мониторинг)? Укупно % 

 Oдговорило 101 77,69 

 Није одговорило 29 22,31 

 Укупно 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  % броја 

одговора 

1 Представници органа 84 83,17 

2 Независни стручњаци 2 1,98 

3 Представници организација цивилног друштва 16 15,84 

4 

ОСТАЛО: Уговором је предвиђено да АПВ – 

Покрајински секретаријат прати реализацију 

пројеката – Министарство енергетике, развоја и 

заштите животне средине 

2 1,98 

Мониторинг реализације финансираних програма/пројеката организација цивилног друштва 

код „Јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области унапређења стања животне средине у 

функцији одрживог развоја на територији АП Војводине у 2011. години“ спровео је АПВ – 

Покрајински секретаријат задужен за животну средину; а код „Јавног конкурса за суфинансирање 

пројеката у области одрживог управљања животном средином на територији АПВ у 2012. години“ 

мониторинг је вршио АПВ – Покрајински секретаријат, који прати реализацију пројеката. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је код конкурса „Такмичење 

литерарних дружина и лингвистичких секција“ мониторинг вршило уз присуство представника 

органа на такмичењу. 
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3.4.4. Оцена (евалуција) резултата финансираних програма/пројеката организација 

цивилног друштва 

Када су у питању државни органи, евалуација финансираних програма пројеката 

извршена је прегледом завршних извештаја код 124 конкурса / других процедура (96,12%), 

кроз мониторинг посете у 12 случајева (9,3% ), а није спроведена у само три случаја (2,33%). 

Оцењивање реализације програма/пројеката на основу завршних извештаја своди се на 

прихватање завршних извештаја појединачних пројеката. Завршне извештаје подносе извршиоци 

програма/пројеката, што значи да таква оцена резултата пројеката није независна нити неутрална. 

Имајући, међутим, у виду релативно малу вредност и кратко трајање пројеката, мора се прихватити 

овакав начин оцењивања. Како се припрема увођење програмског буџета, независне процене 

програма и пројеката постајаће све неопходније и значајније. Циљ независног оцењивања јесте да 

покаже релевантност пројекта у области у којој је спроведен, остварљивост постављених циљева, 

квалитет планирања и развијеност пројектног предлога, односно постојање стратешког приступа 

решавању одређених проблема; затим допринос напретку у одређеној области, остварљивост 

планираних резултата, економичност буџета и ефикасност управљања; као и да ли пројекат може да 

буде пример добре праксе, и друго. Одговор на ово питање у Упитнику није дало једино 

Министарство финансија, што је у складу са процедуром финансирања коју ово министарство 

спроводи, а односи се на финансирање политичких активности на основу закона. 

Табела 70: Преглед начина оцењивања (евалуације) резултата реализованих програма 

/пројеката организација цивилног друштва 

 На који начин сте оцењивали реализацију? Укупно % 

 Oдговорило 129 99,23 

 Није одговорило 1 0,77 

 Укупно 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  % броја одговора 

1 
Нисмо оцењивали (евалуирали) реализацију финансираних 

програма/пројеката удружења и других ОЦД 
3 2,33 

2 Прегледом завршних извештаја 124 96,12 

3 Извештајима након мониторинг посета удружењима и другим 

ОЦД и након консултација са корисницима 
12 9,3 

4 Додатним анализама резултата на нивоу одређеног пројекта – 

евалуациони извештај, истраживање 
10 7,75 

5 
ОСТАЛО: Уговором је предвиђено да АПВ – Покрајински 

секретаријат прати реализацију пројеката – Министарство 

енергетике, развоја и заштите животне средине 

2 1,55 

 

На основу добијеног Упитника Министарство енергетике, развоја и заштите животне 

средине одговорило је под ставком „остало“, да је у оквиру конкурса „Јавни конкурс за 

суфинансирање пројеката у области унапређења стања животне средине у функцији одрживог 

развоја на територији АП Војводине у 2011. години – обавезе преузете од бившег Фонда за заштиту 

животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине 

(„Сл. гласник РС“, бр. 93/12)“, начин оцењивања резултата (евалуације) резултата реализованих 

програма/пројеката организација цивилног друштва спровело преко АПВ – Покрајински 
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секретаријат надлежан за животну средину, који усваја извештаје и Фонду прослеђује записник о 

реализацији обавеза. 

 

3.4.5. Употреба информација о резултатима подржаних програма/пројеката 

Државни органи користе искуство у раду и резултате подржаних програма/пројеката за 

планирање нових конкурса/процедура за доделу средстава или нефинансијску подршку за 

организације цивилног друштва у 84,69% случајева. За планирање пројеката који би били 

финансирани средствима ЕУ фондова искуство претходних конкурса није коришћено у већој 

мери (већ само у 2,04% случајева), док су у 72,45% органа информације о претходно подржаним 

пројектима/програмима коришћене приликом јавних догађаја, комуникације с јавношћу или 

презентација рада органа државне управе / републичког органа / организационе јединице / другог 

правног лица. У смислу развоја програма, предлагања нових прописа, побољшања политика или 

стратешких докумената, резултати претходно подржаних програма/пројеката користе се у 26,53% 

случајева. 

 

 

Табела 71: Преглед најчешћих начина употребе информација о резултатима подржаних 

програма /пројеката 

 Да ли сте користили информације о резултатима подржаних 

програма/пројекатa? 
Укупно % 

 Oдговорило 98 75,38 

 Није одговорило 32 24,62 

 Укупно 130 100 

Ред. бр. Преглед одговора  % броја одговора 

1 До сада их нисмо користили 1 1,02 

2 

Користимо их приликом јавних догађаја, комуникације с 

јавношћу или презентација рада нашег органа државне управе / 

републичког органа / организационе јединице / другог правног 

лица 

71 72,45 

3 
Користимо их приликом планирања нових конкурса/процедура за 

доделу средстава / нефинансијске подршке за организације 

цивилног друштва 

83 84,69 

4 Користимо их приликом планирања пројеката из средстава ЕУ 2 2,04 

5 
Користимо их приликом развоја програма, предлагања нових 

прописа, побољшања политика или стратешких докумената 
26 26,53 

6 
ОСТАЛО: За доделу бодова ученицима за упис у средњу школу 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА 

2 2,04 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одговорило је под ставком „остало“ да 

је код „Такмичења у знању српског језика и језичке културе“ и смотре „Песниче народа мог“ 

употребило информације о резултатима финансираних програма/пројекатa за доделу бодова 

ученицима за упис у средњу школу. 
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3.5. ПОДАЦИ О ПОДРЖАНИМ ПРОГРАМИМА/ПРОЈЕКТИМА, КАО И 

О УДРУЖЕЊИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ 

ДРУШТВА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА ПОДРШКА 

3.5.1. Правни статус носилаца програма/пројеката 

 

У односу на правни статус носилаца одобрених програма/пројеката, највише пројеката на 

свим нивоима власти додељено је удружењима – укупно 1.811 (75,81%) носилаца подршке су 

удружења. Следе спортске организације са 454 пројекта (19%), док су треће по учесталости верске 

организације – 30 (1,26% заступљености), а затим следе установе (24) и фондације (23).  

 

 
 

Графикон 6. Преглед правног статуса носилаца програма/пројеката 

Поређењем правног статуса носиоца одобрених програма/пројеката и износа средстава који је 

одобрен за њихову реализацију, увиђа се да је највећи износ средства додељен спортским 

удружењима, а тек потом удружењима и другим организацијама цивилног друштва. 
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Графикон 7. Приказ односа одобреног износа средстава у односу на правни статус носилаца 

програма и пројеката 

 

 

3.5.2. Трајање финансијске подршке програмима/пројектима 

 

Генерално посматрано, трајање пројеката веома је кратко. Током једне године реализује се 

2.211 (98,14% свих пројеката). Пројеката који трају до три месеца има 455 (20,2%). Пројеката у 

трајању од три до шест месеци има 709 (31,47%), а најбројнији су они који трају шест до 12 месеци, 

односно 1.047 програма/пројеката (46,47%). Учешће пројеката који трају више од 12 месеци је 

скромно са само 42 (1,86%).  

 

Табела 72. Преглед трајања финансијске подршке програмима/пројектима 

 Трајање програма/ пројекта, односно трајање подршке Укупно пројеката % 

 Oдговорило 2.253 94,31 

 Није одговорило 136 5,69 

 Укупно 2.389 100 

Ред. бр. Преглед датих одговора  % 

1 До 3 месеца 455 20,2 

2 3–6 месеци 709 31,47 

3 6–12 месеци 1.047 46,47 

4 12 и више месеци 42 1,86 

3.5.3. Директни корисници програма /пројеката 
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Према одговорима из Упитника приказано је више од 46 група корисника 

програма/пројеката. Највећи број програма/пројеката – 786 (35,96%) користила је општа заједница –

грађани, следе спортисти са 455 (20,81%), затим деца и млади – општа популација са 438 (20,04%), 

особе са инвалидитетом са 241 (11,02%), и на крају деца и млади са сметњама у развоју и/или са 

инвалидитетом са 72 (3,29% пројеката). 

 

Табела 73: Приказ листе директних корисника програма/пројеката према броју одобрених 

пројеката 

 Директни корисници програма/пројекта Укупно пројеката % 

 Oдговорило 2.186 91,5 

 Није одговорило 203 8,5 

 Укупно 2.389 100 

Ред. бр. Преглед датих одговора  % 

1 Општа заједница – грађани 786 35,96 

2 Спортисти 455 20,81 

3 Деца и млади – општа популација 438 20,04 

4 Особе са инвалидитетом 241 11,02 

5 Академска заједница 168 7,69 

6 Припадници националних мањина 98 4,48 

7 Студенти 74 3,39 

8 Туристи 74 3,39 

9 Деца и млади са сметњама у развоју и/или са 

инвалидитетом 
72 3,29 

10 Роми 62 2,84 

11 Струковна удружења 59 2,7 

12 Расељена и избегла лица 58 2,65 

13 Талентована и даровита деца и млади 34 1,56 

14 Волонтери 33 1,51 

15 Образовне установе 25 1,14 

16 Жене – општа популација 25 1,14 

17 Борци, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, 

породице палих бораца 
20 0,91 

18 ЛГБТ заједница 16 0,73 

19 Пољопривредници 14 0,64 

20 Особе старије од 65 година 11 0,5 

21 Повратници по реадмисији 11 0,5 

22 Мали предузетници и занатлије 10 0,46 

23 Запослени у органима локалне самоуправе и 

аутономних покрајина 
10 0,46 
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 Директни корисници програма/пројекта Укупно пројеката % 

24 Особе са HIV/AIDS 10 0,46 

25 Ловци и риболовци 7 0,32 

26 Мигранти 6 0,27 

27 Деца без родитељског старања 6 0,27 

28 Запослени у органима државне управе 6 0,27 

29 Родитељи деце са инвалидитетом 5 0,23 

30 Азиланти 5 0,23 

31 Пензионери 3 0,14 

32 Незапослени 3 0,14 

33 Послодавци 3 0,14 

34 Жртве породичног насиља 3 0,14 

35 Корисници услуга здравствене заштите – пацијенти 2 0,09 

36 Деца самохраних родитеља 2 0,09 

37 Жртве трговине људима 2 0,09 

38 Зависници 1 0,05 

39 Сиромашни 1 0,05 

40 Сеоско становништво 1 0,05 

41 Запослени у здравственим установама 1 0,05 

42 Туристички радници 1 0,05 

43 Самохрани родитељи 1 0,05 

44 Запослени у установама социјалне заштите 1 0,05 

45 Труднице 1 0,05 

46 ОСТАЛО 39 1,78 

 

3.5.4. Тип активности 

 

Упитник је идентификовао више од 28 услугa или активности подржаних програма/пројеката 

у 2013. години. Најмногобројније су културно стваралаштво са 768 (34,99%), затим следе спортске и 

рекреативне активности са 507 (23,1%) пројеката и образовање (које обухвата и ваншколско и 

ванинституционално образовање, стручно усавршавање и целоживотно образовање) са 319 (14,53%) 

програма/пројеката, док су активности усмерене на подизање нивоа квалитета живота особа са 

инвалидитетом најмање са 189 (8,61%) програма/пројеката.  

 

Табела 74: Преглед типа активности или услуге подржаних програмима/пројектима 

 Тип активности или услуге који се пружају Укупно пројеката % 

 Oдговорило 2.195 91,88 
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 Није одговорило 194 8,12 

 Укупно 2.389 100 

Ред. бр. Преглед датих одговора Број одговора 23,1 

1 Културно стваралаштво 768 34,99 

2 Спортске и рекреативне активности 507 23,1 

3 
Образовање (што обухвата и ваншколско и 

ванинституционално образовање, стручно усавршавање и 

целоживотно образовање) 

319 14,53 

4 
Информисање јавности (трибине, конференције, јавни 

наступи, кампање и сл.) 
248 11,3 

5 
Активности усмерене на подизање нивоа квалитета 

живота особа са инвалидитетом 
189 8,61 

6 Активности у вези са заштитом животне средине 178 8,11 

7 Медијска продукција и издаваштво 141 6,42 

8 
Организација слободног времена (дружења, клубови, 

излети, рекреација, креативне и забавне активности, и сл.) 
98 4,46 

9 Унапређење туристичке понуде 66 3,01 

Ред. бр. Преглед датих одговора Број одговора 23,1 

10 Истраживање 61 2,78 

11 Безбедност 60 2,73 

12 Унапређење капацитета организација цивилног друштва 51 2,32 

13 
Здравствена заштита (укључујући и превентивне 

здравствене прегледе и саветовања) 
34 1,55 

14 
Оспособљавање волонтера, посредовање у волонтирању, 

волонтерски сервиси, развој волонтирања 
33 1,5 

15 Подстицање запошљавања 20 0,91 

16 Предузетничке и производне активности 19 0,87 

17 
Јавно заговарање (лобирање, кампање, директне акције, 

независно праћење и предлагање јавних политика, и сл.) 
16 0,73 

18 Унапређење капацитета јавне и локалне управе 15 0,68 

19 Рурални (сеоски) развој и пољопривреда 7 0,32 

20 Бесплатна правна помоћ 7 0,32 

21 
Хуманитарна помоћ за сиромашне (подела бонова за 

куповину хране, материјална помоћ, суфинансирање дела 

трошкова, и сл.) 

6 0,27 

22 Унапређење капацитета јавних установа пружалаца услуга 6 0,27 

23 Услуге социјалне заштите 3 0,14 

24 Брига о старима (65+) 2 0,09 
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25 Борба против корупције 2 0,09 

26 Рад са децом са поремећајем у понашању 1 0,05 

27 Медијација (посредовање) 1 0,05 

28 ОСТАЛО 126 23,1 

 

3.5.5. Преглед области конкурса 

На основу добијених података из Упитника види се да је највише одобрених средстава 

издвојено за област спорта и рекреације, у износу од 47,7% укупно одобрених средстава. Средства 

која су издвојена за финансирање политичких активности износе 20,39%, а за хуманитарну помоћ 

издвојено је 5,98%. За област унапређења положаја особа са инвалидитетом од стране Министарства 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобрено је 5,62% од укупно одобрених 

средстава, уметност и култура налазе се на петом месту по заступљености са 5,57%, за децу и младе 

издвојено је 3,84%; за област образовања, науке, обуке и истраживања издвојено је 1,83%, а за 

јачање веза између матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону 1,44%; за област 

туризма издвојено је 1,43% средстава, док је за здравство издвојено 1,17%. За развој цивилног 

друштва издвојено је само 0,18% средстава.  

 

Табела 75: Преглед општих области финансирања конкурса 

Ред. 

бр. 
Општа област конкурса Износ укупно 

одобрених средстава 
% 

1 Спорт и рекреација 2.672.303.102,00 47,7 

2 Финансирање политичких активности 1.142.202.000,00 20,39 

3 Хуманитарна помоћ 335.160.000,00 5,98 

4 

ОСТАЛО: Унапређење положаја особа са инвалидитетом 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања 

314.825.893,00 5,62 

5 Уметност и култура 312.083.668,00 5,57 

6 Деца и млади 215.394.674,00 3,84 

7 Образовање, наука, обуке и истраживање 102.663.365,00 1,83 

8 
Јачање веза између матичне државе и дијаспоре и матичне 

државе и Срба у региону 
80.449.600,00 1,44 

9 
ОСТАЛО: Туризам – 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
80.078.644,00 1,43 

10 Здравство 65.494.363,00 1,17 

11 Борачко-инвалидска заштита 51.222.544,00 0,91 

12 Људска и мањинска права 43.184.709,00 0,77 

13 
ОСТАЛО: Подршка развоју информационог друштва 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
39.976.881,00 0,71 
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Ред. 

бр. 
Општа област конкурса Износ укупно 

одобрених средстава 
% 

14 Животна средина 35.214.632,00 0,63 

15 Међународна сарадња 25.385.904,00 0,45 

16 

ОСТАЛО: Одрживи повратак и опстанак, подизање 

капацитета организација цивилног друштва, брига о 

културном и верском наслеђу и правна помоћ –Канцеларија за 

Kосово и Метохију 

20.193.515,00 0,36 

17 Медији 15.154.575,00 0,27 

18 
ОСТАЛО: Развој предузетништва – 

Министарство привреде 
10.407.135,00 0,19 

19 Развој цивилног друштва 10.354.608,00 0,18 

20 

ОСТАЛО: Истраживање од значаја за утврђивање стања и 

потреба корисничке популације у процесу интеграције и 

реинтеграције и при остваривању одрживог повратка, 

програми правне и других видова помоћи, програми 

унапређења информисаности у областима од значаја за 

корисничку популацију, као и програми усмерени на очување 

културног идентитета крајњих корисника – 

Комесаријат за избеглице и миграције 

7.668.000,00 0,14 

21 
ОСТАЛО: Високо образовање – Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја 
5.700.000,00 0,1 

22 
ОСТАЛО: Област издавачке делатности – 

Министарство културе и информисања 
8.492.500,00 0,6 

23 

ОСТАЛО: Програми усмерени на истраживања од значаја за 

утврђивање стања и потреба корисничке популације у 

процесу интеграције и реинтеграције и при остваривању 

одрживог повратка, програми правне и других видова помоћи, 

програми унапређења информисаности у областима од значаја 

за корисничку популацију, обележавање датума од значаја за 

корисничку популацију, као и програми усмерени на очување 

културног идентитета крајњих корисника – 

Комесаријат за избеглице и миграције 

4.880.000,00 0,09 

24 Европске интеграције 2.932.700,00 0,05 

25 

ОСТАЛО: Обележавање новогодишњих празника за децу 

избеглице, интерно расељена лица, тражиоце азила и 

повратнике по основу споразума о реадмисији – Комесаријат 

за избеглице и миграције 

400.000,00 0,01 

2

6 

ОСТАЛО: Подстицање омладинског активизма и 

мултиетничких пројеката, побољшање услова живота и 

интеграција у друштво лица са посебним потребама, 

унапређење положаја ромске популације, подстицање 

образовања, унапређења знања и очувања животне средине – 

698.500,00 0,01 
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Ред. 

бр. 
Општа област конкурса Износ укупно 

одобрених средстава 
% 

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за 

општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

 Укупно 5.602.521.512,00  

 

 

3.5.6. Територијална распоређеност програма/пројеката и одобрени износи средстава 

Подршка удружењима и другим организацијама цивилног друштва од стране републичких 

органа према територијалној распоређености је следећа: на територији Републике Србије 

финансиран је 13.231 пројекат удружења и других организација цивилног друштва у укупној 

вредности од 9.231.938.952,00 динара. Највећи број програма/пројеката подржан је у Јужној и 

Источној Србији – 159 (1,20%), а затим следе Шумадија и Западна Србија са 133 (1,01%), и Косово и 

Метохија са 30 (0,23%) одобрених програма/пројеката. 

На територијама општина и градова, републички органи финансирали су 2.389 

програма/пројеката у вредности од 4.460.319.512,00 динара. Највећи број пројеката на нивоу градова 

републички органи подржали су у Београду – 244 (10,21%) и Новом Саду – 28 (1,17%).  

Републички органи такође су подржали и деловање удружења и других организација 

цивилног друштва у иностранству са 505 програма/пројеката (3,82%), у износу од 1.644.019.724,00 

динара (17,81% укупно одобрених средстава). 

 

Табела 76: Преглед територијалног распореда пројеката подржаних од републичких органа 

Ред. бр. 

Територијална 

заступљеност 

програма / пројеката 

Пројекти 

Број 

пројеката у 

процентима 

Државни 

органи 
Одобрени износ 

% укупног 

одобреног 

износа 

1 Цела територија 

Србије 
1.512 11,43 71 2.780.316.024,00 30,12 

2 Војводина 1.287 9,73 36 375.607.178,00 4,07 

3 Београд 1.444 10,91 25 668.431.238,00 7,24 

4 Шумадија и Западна 

Србија 
133 1,01 15 57.889.252,00 0,63 

5 Јужна и Источна 

Србија 
159 1,2 25 74.747.048,00 0,81 

6 Косово и Метохија 30 0,23 7 31.307.515,00 0,34 

7 Александровац 8 0,06 3 29.781.800,00 0,32 

8 Алексинац 113 0,85 2 36.701.757,00 0,4 

9 Алибунар 47 0,36 2 29.100.114,00 0,32 

10 Апатин 59 0,45 2 33.631.161,00 0,36 
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Ред. бр. 

Територијална 

заступљеност 

програма / пројеката 

Пројекти 

Број 

пројеката у 

процентима 

Државни 

органи 
Одобрени износ 

% укупног 

одобреног 

износа 

11 Аранђеловац 40 0,3 1 33.485.874,00 0,36 

12 Ариље 40 0,3 2 9.451.298,00 0,1 

13 Бач 17 0,13 2 2.409.814,00 0,03 

14 Бачка Паланка 2 0,02 2 102.500,00 0 

15 Бачка Топола 77 0,58 4 5.059.424,00 0,05 

16 Бачки Петровац 5 0,04 4 1.375.147,00 0,01 

17 Бајина Башта 22 0,17 2 3.000.000,00 0,03 

18 Бечеј 2 0,02 2 263.500,00 0 

19 Бела Црква 85 0,64 7 19.710.330,00 0,21 

20 Бела Паланка 18 0,14 4 13.232.000,00 0,14 

21 Беочин 9 0,07 2 2.650.000,00 0,03 

22 Град Београд 32 0,24 4 3.637.500,00 0,04 

23 Београд – Барајево 48 0,36 1 12.090.842,00 0,13 

24 Београд – Чукарица 24 0,18 1 1.140.000,00 0,01 

25 Београд – Гроцка 3 0,02 2 201.843.357,00 2,19 

26 Београд – Лазаревац 5 0,04 2 1.110.000,00 0,01 

27 Београд – 

Младеновац 
29 0,22 3 2.213.325,00 0,02 

28 Београд – Нови 

Београд 
29 0,22 2 4.467.380,00 0,05 

29 Београд – Обреновац 7 0,05 5 1.260.070,00 0,01 

30 Београд – Палилула 157 1,19 2 21.327.420,00 0,23 

31 Београд – Раковица 2 0,02 2 694.800,00 0,01 

32 Београд – Савски 

венац 
41 0,31 1 13.194.500,00 0,14 

33 Београд – Стари 

Град 
1 0,01 1 138.982,00 0 

34 Београд – Сурчин 1 0,01 1 49.360,00 0 

35 Београд – Вождовац 3 0,02 2 366.000,00 0 

36 Београд – Врачар 24 0,18 2 2.604.536,00 0,03 

37 Београд – Земун 66 0,5 5 19.803.054,00 0,21 

38 Београд – Звездара 29 0,22 2 2.650.000,00 0,03 

39 Блаце 33 0,25 1 13.488.926,00 0,15 

40 Богатић 52 0,39 3 17.453.673,00 0,19 

41 Бојник 1 0,01 1 149.500,00 0 
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Ред. бр. 

Територијална 

заступљеност 

програма / пројеката 

Пројекти 

Број 

пројеката у 

процентима 

Државни 

органи 
Одобрени износ 

% укупног 

одобреног 

износа 

42 Бољевац 22 0,17 2 14.121.174,00 0,15 

43 Бор 19 0,14 2 7.004.323,00 0,08 

44 Босилеград 11 0,08 3 10.170.665,00 0,11 

45 Брус 1 0,01 1 800.000,00 0,01 

46 Бујановац 6 0,05 4 2.804.344,00 0,03 

47 Чачак 172 1,3 3 62.302.958,00 0,67 

48 Ћићевац 11 0,08 1 1.258.500,00 0,01 

49 Чока 68 0,51 2 16.962.457,00 0,18 

50 Црна Трава 3 0,02 1 601.591,00 0,01 

51 Деспотовац 21 0,16 2 4.360.000,00 0,05 

52 Димитровград 22 0,17 1 13.845.860,00 0,15 

53 Дољевац 17 0,13 2 14.364.011,00 0,16 

54 Гаџин Хан 35 0,26 2 6.594.000,00 0,07 

55 Голубац 3 0,02 2 1.040.000,00 0,01 

56 Горњи Милановац 51 0,39 3 39.871.972,00 0,43 

57 Инђија 3 0,02 2 1.470.000,00 0,02 

58 Ириг 28 0,21 3 25.388.650,00 0,28 

59 Ивањица 16 0,12 4 6.372.372,00 0,07 

60 Јагодина 35 0,26 4 9.278.000,00 0,1 

61 Кањижа 143 1,08 4 31.234.000,00 0,34 

62 Кикинда 84 0,63 4 18.227.832,00 0,2 

63 Књажевац 17 0,13 3 6.816.324,00 0,07 

64 Косјерић 1 0,01 1 200.000,00 0 

65 Ковачица 66 0,5 4 10.723.885,00 0,12 

66 Ковин 129 0,97 2 58.023.393,00 0,63 

67 Крагујевац –  град 133 1,01 5 51.056.279,00 0,55 

68 Краљево 235 1,78 8 74.817.818,00 0,81 

69 Крупањ 1 0,01 1 1.280.900,00 0,01 

70 Крушевац 140 1,06 4 153.105.638,00 1,66 

71 Кучево 17 0,13 2 3.202.409,00 0,03 

72 Кула 29 0,22 3 2.062.480,00 0,02 

73 Куршумлија 50 0,38 2 52.114.911,00 0,56 

74 Лајковац 16 0,12 3 2.036.621,00 0,02 

75 Лапово 1 0,01 1 1.000.000,00 0,01 
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Ред. бр. 

Територијална 

заступљеност 

програма / пројеката 

Пројекти 

Број 

пројеката у 

процентима 

Државни 

органи 
Одобрени износ 

% укупног 

одобреног 

износа 

76 Лесковац 150 1,13 3 54.063.481,00 0,59 

77 Љиг 32 0,24 2 26.017.737,00 0,28 

78 Љубовија 15 0,11 2 7.226.750,00 0,08 

79 Лозница 114 0,86 2 32.113.000,00 0,35 

80 Лучани 6 0,05 1 2.455.000,00 0,03 

81 Мајданпек 2 0,02 1 93.400,00 0 

82 Мали Зворник 2 0,02 2 960.500,00 0,01 

83 Мало Црниће 1 0,01 1 200.000,00 0 

84 Мионица 32 0,24 1 9.223.595,00 0,1 

85 Неготин 63 0,48 3 51.354.795,00 0,56 

86 Ниш – Црвени крст 6 0,05 2 233.823,00 0 

87 Ниш – град 163 1,23 13 51.091.466,00 0,55 

88 Ниш – Палилула 1 0,01 1 149.880,00 0 

89 Ниш – Пантелеј 36 0,27 1 992.140,00 0,01 

90 Нова Црња 22 0,17 1 2.150.000,00 0,02 

91 Нова Варош 2 0,02 2 249.900,00 0 

92 Нови Бечеј 42 0,32 6 6.805.627,00 0,07 

93 Нови Кнежевац 67 0,51 3 10.697.334,00 0,12 

94 Нови Пазар 7 0,05 3 1.755.155,00 0,02 

95 Нови Сад – град 984 7,44 10 520.212.083,00 5,63 

96 Оџаци 115 0,87 5 7.641.500,00 0,08 

97 Опово 43 0,32 2 5.417.646,00 0,06 

98 Осечина 17 0,13 1 5.943.659,00 0,06 

99 Панчево 336 2,54 10 119.565.121,00 1,3 

100 Параћин 5 0,04 4 821.875,00 0,01 

101 Пећинци 5 0,04 1 7.254.678,00 0,08 

102 Петровац 1 0,01 1 496.000,00 0,01 

103 Пирот 43 0,32 3 67.619.753,00 0,73 

104 Пландиште 28 0,21 1 7.868.893,00 0,09 

105 Пожаревац 20 0,15 5 9.280.750,00 0,1 

106 Пожега 18 0,14 1 6.562.400,00 0,07 

107 Прибој 1 0,01 1 1.500.000,00 0,02 

108 Пријепоље 43 0,32 4 12.974.768,00 0,14 

109 Призрен 1 0,01 1 100.000,00 0 
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Ред. бр. 

Територијална 

заступљеност 

програма / пројеката 

Пројекти 

Број 

пројеката у 

процентима 

Државни 

органи 
Одобрени износ 

% укупног 

одобреног 

износа 

110 Прокупље 56 0,42 2 19.219.702,00 0,21 

111 Рача 2 0,02 2 319.850,00 0 

112 Рашка 37 0,28 3 11.757.882,00 0,13 

113 Ражањ 15 0,11 2 8.081.912,00 0,09 

114 Рума 39 0,29 2 20.889.072,00 0,23 

115 Шабац 71 0,54 4 67.003.900,00 0,73 

116 Сечањ 32 0,24 1 34.364.292,00 0,37 

117 Сента 56 0,42 4 4.757.000,00 0,05 

118 Шид 118 0,89 3 39.211.000,00 0,42 

119 Смедерево 70 0,53 5 75.005.461,00 0,81 

120 Смедеревска 

Паланка 
1 0,01 1 23.621,00 0 

121 Сокобања 1 0,01 1 278.700,00 0 

122 Сомбор 246 1,86 9 14.724.883,00 0,16 

123 Србобран 4 0,03 2 14.197.000,00 0,15 

124 Сремска Митровица 357 2,7 6 104.010.816,00 1,13 

125 Сремски Карловци 6 0,05 5 1.470.684,00 0,02 

126 Суботица 19 0,14 7 4.566.520,00 0,05 

127 Сурдулица 43 0,32 1 56.104.305,00 0,61 

128 Свилајнац 3 0,02 3 1.020.000,00 0,01 

129 Сврљиг 15 0,11 2 1.149.573,00 0,01 

130 Темерин 81 0,61 4 13.192.689,00 0,14 

131 Тител 20 0,15 2 12.704.422,00 0,14 

132 Трговиште 10 0,08 1 6.100.079,00 0,07 

133 Трстеник 17 0,13 2 23.631.855,00 0,26 

134 Тутин 9 0,07 1 949.824,00 0,01 

135 Уб 33 0,25 2 11.257.440,00 0,12 

136 Ужице 66 0,5 4 17.627.600,00 0,19 

137 Ваљево 116 0,88 3 101.027.456,00 1,09 

138 Ваљево 29 0,22 5 6.230.000,00 0,07 

139 Велико Градиште 5 0,04 2 9.554.000,00 0,1 

140 Владичин Хан 4 0,03 2 879.850,00 0,01 

141 Владимирци 16 0,12 1 6.611.866,00 0,07 

142 Власотинце 33 0,25 1 8.747.139,00 0,09 
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Ред. бр. 

Територијална 

заступљеност 

програма / пројеката 

Пројекти 

Број 

пројеката у 

процентима 

Државни 

органи 
Одобрени износ 

% укупног 

одобреног 

износа 

143 Врање 3 0,02 2 2.210.458,00 0,02 

144 Врбас 15 0,11 4 2.349.340,00 0,03 

145 Врњачка Бања 69 0,52 6 12.052.515,00 0,13 

146 Вршац 8 0,06 3 1.607.350,00 0,02 

147 Жабаљ 21 0,16 4 3.582.720,00 0,04 

148 Жабари 29 0,22 2 6.062.614,00 0,07 

149 Жагубица 33 0,25 1 34.559.163,00 0,37 

150 Зајечар 31 0,23 4 23.563.314,00 0,26 

151 Житиште 67 0,51 5 11.393.485,00 0,12 

152 Зрењанин 259 1,96 8 106.825.147,00 1,16 

153 Звечан 1 0,01 1 250.000,00 0 

154 Иностранство 505 3,82 28 1.644.019.724,00 17,81 

155 ОСТАЛО 59 0,45 13 84.787.714,00 0,92 

 
Није одговорило 776 5,87 5 338.462.740,00 3,67 

 
Укупно 13.231 

 
151 9.231.938.952,00 

 

 

Према добијеним подацима из Упитника у вези са спровођењем програма/пројеката у 

иностранству, Министарство спољних послова је кроз „Конкурс за суфинансирање пројеката који 

својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону, односно 

матичне државе и дијаспоре“ подржало 249 пројеката/програма. Министарство омладине и спорта је 

кроз редован програм подржало 89 програма/пројеката, а кроз друге процедуре и конкурсе још 47 

програма/пројеката. 

 

Табела 77: Преглед органа и конкурса за програме/пројекте који се спроводе у иностранству 

Ред. 

бр. 
Орган Конкурс / друга процедура за доделу средстава 

Брoj програма/ 

пројеката који се 

реализују у 

иностранству 

1 
Mинистарство 

спољних послова 

Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом 

доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у 

региону, односно матичне државе и дијаспоре 

249 

2 
Mинистарство 

омладине и спорта 
Редовни програм 89 

3 
Mинистарство 

омладине и спорта 
Новчане награде 27 
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Ред. 

бр. 
Орган Конкурс / друга процедура за доделу средстава 

Брoj програма/ 

пројеката који се 

реализују у 

иностранству 

4 
Mинистарство културе 

и информисања 

Конкурс за суфинансирање културних делатности Срба у 

иностранству у 2013. години 
23 

5 
Mинистарство културе 

и информисања 

На основу закона, одлуком руководиоца (међународна 

сарадња) 
8 

6 
Mинистарство 

омладине и спорта 
Јавни позив за посебне програме у области спорта 8 

7 
Mинистарство 

омладине и спорта 

Конкурс за реализaцију и афирмисање међународне сарадње 

у областима омладинског сектора и суфинансирање 

програма и пројеката који се суфинансирају из средстава IPA 

фондова и средстава других међународних донатора 

6 

8 
Mинистарство 

омладине и спорта 

Конкурс за реализaцију и афирмисање међународне сарадње 

у областима омладинског сектора и суфинансирање 

програма и пројеката који се суфинансирају из средстава IPA 

фондова и средстава других међународних донатора – други 

позив 

6 

9 
Kомесаријат за 

избеглице и миграције 

Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за 

популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца 

азила и повратника по основу споразума о реадмисији 

5 

10 

Mинистарство за рад, 

запошљавање, борачка 

и социјална питања – 

Сектор за борачко-

инвалидску заштиту 

Стални отворени конкурс за унапређење положаја особа са 

инвалидитетом у Републици Србији 2013. године 
3 

11 
Kомесаријат за 

избеглице и миграције 

Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за 

популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца 

азила и повратника по основу споразума о реадмисији 

2 

12 
Mинистарство културе 

и информисања 

Конкурс за пројекат превођења репрезентативних дела 

српске књижевности у иностранству у 2013. години 
1 

13 

Mинистарство за рад, 

запошљавање, борачка 

и социјална питања – 

Сектор за борачко-

инвалидску заштиту 

Позив за подношење предлога пројеката удружења у области 

борачко-инвалидске заштите и неговања традиција 
1 

14 
Mинистарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

Конкурс за доделу дотација студентским 

удружењима за реализацију програма, односно делова 

програма од општег интереса за студенте у 2013. години 

1 
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На основу попуњености Упитника у вези са прегледом општина у којима републички органи 

нису финансирали удружења и друге организације цивилног друштва, уочено је да је чак у 90 

општина изостало финансирање удружења и других организација цивилног друштва од стране 

републичких органа. 

 

Табела 78: Преглед општина у којима републички органи нису финансирали удружења и 

друге организације цивилног друштва 

Ред. бр. Општина Ред. бр. Општина Ред. бр. Општина Ред. бр. Општина 

1 Ада 25 Глоговац 49 
Ниш – Нишка 

Бања 
73 Штрпце 

2 Аранђеловац 26 Гњилане 50 
Ниш – 

Пантелеј 
74 Сурдулица 

3 Бабушница 27 Гора 51 Нова Црња 75 Сува Река 

4 Баточина 28 Исток 52 Ново Брдо 76 Тител 

5 Бечеј 29 Качаник 53 Обилић 77 Топола 

6 
Београд – 

Барајево 
30 Кладово 54 Опово 78 Трговиште 

7 
Београд – 

Чукарица 
31 Клина 55 Ораховац 79 Тутин 

8 
Београд – 

Гроцка 
32 Кнић 56 Осечина 80 Уб 

9 
Београд – 

Лазаревац 
33 Коцељева 57 Пећ 81 Урошевац 

10 
Београд – Нови 

Београд 
34 Косово Поље 58 Пећинци 82 

Велика 

Плана 

11 
Београд – 

Палилула 
35 

Косовска 

Каменица 
59 Пландиште 83 Витина 

12 
Београд – 

Савски венац 
36 

Косовска 

Митровица 
60 Подујево 84 Владимирци 

13 Београд – Сопот 37 Куршумлија 61 Пожега 85 Власотинце 

14 
Београд – 

Врачар 
38 Лебане 62 Прешево 86 Вучитрн 

15 
Београд – 

Звездара 
39 Лепосавић 63 

Приштина – 

град 
87 Жагубица 

16 Блаце 40 Липљан 64 Рековац 88 Житорађа 

17 Брус 41 Љубовија 65 Рума 89 Зубин Поток 
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Ред. бр. Општина Ред. бр. Општина Ред. бр. Општина Ред. бр. Општина 

18 Чајетина 42 Лучани 66 Сечањ 90 Ђаковица 

19 Ћићевац 43 Мали Иђош 67 Сјеница   

20 Чока 44 Медвеђа 68 Сокобања   

21 Црна Трава 45 Мерошина 69 Србица   

22 Ћуприја 46 Мионица 70 Србобран   

23 Дечани 47 
Ниш – Црвени 

крст 
71 Стара Пазова   

24 Димитровград 48 
Ниш – 

Медиана 
72 Штимље   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 105 

 

ПРЕПОРУКЕ 

 

 

 Неопходно је да сви органи поштују процедуре и критеријуме финансирања 

удружења и других организација цивилног друштва дефинисане Законом о удружењима и Уредбом 

о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 08/12 и 94/13), као и другим 

актима коју уређују финансирање удружења и других организација цивилног  друштва;  

 Ускладити интерне акте органа који уређују финансирање удружења и других ОЦД 

са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења;  

 Водити рачуна о повезаности циљева конкурса са циљевима националних стратегија, 

као и са постављеним стратешким циљевима и секторским политикама; 

 Приликом објаве конкурса прецизно дефинисати процедуре за додељивање 

средстава, пондерисане критеријуме за процену пристиглих пријава и целокупну конкурсну 

документацију – како би се потенцијални корисници на време упознали са условима и процедуром 

конкурса, критеријумима на основу којих ће се бодовати пристигле пријаве и тиме смањио број 

жалби на резултате конкурса. Такође се препоручује објављивање услова и обавеза реализације и 

извештавања о реализацији одобрених програма и пројеката како би заинтересоване организације 

имале увид у целокупан процес конкурсног циклуса пре подношења својих пријава;  

 Подстицати буџетско суфинансирање удружења и других организација цивилног 

друштва које је неопходно ради што успешнијег коришћења средстава из претприступних фондова 

и у оквиру програма Европске уније; 

 Приликом избора чланова стручних тела за оцењивање пристиглих пријава на 

конкурсе/друге процедуре доделе средстава, водити рачуна о њиховој стручности, познавању 

деловања организација цивилног друштва и значаја њихове сарадње са институцијама јавне управе, 

непристрасности и спремности за стручно и објективно оцењивање; када је то могуће, обезбедити 

учешће представника удружења и других организација цивилног друштва у стручном телу за оцену 

пристиглих пријава и предлоге одлука за доделу средстава уз обезбеђивање адекватних критеријума 

за спречавање сукоба интереса;  

 Кад год је то могуће, обезбедити праћење реализације подржаних програма/пројеката 

путем мониторинг посета на терену, са циљем стварања могућности да се благовремено коригују 

препреке у имплементацији, а тиме и спречи евентуално ненаменско трошење средстава односно 

осигура што успешнија реализације пројеката и постизање постављених циљева; 

 Кад год је то могуће, обезбедити евалуацију разултата и постигнутих ефеката 

подржаних програма и пројеката, као и утрошка финансијских средстава и објављивати налазе 

евалуације ради успешнијег сагледавање постигнутих резултата;  

 Ради повећања транспарентности рада како органа, тако и удружења и других 

организација цивилног друштва, али и повећања поверења јавности, неопходно је објављивати 

завршне извештаје реализованих програма/пројеката финансираних из државног буџета;  

 Унапређивати праксу објављивања финансијских планова и извештаја органа 

државне управе у оквиру њихових званичних интернет презентација у складу са одредбама Закона о 

буџетском систему, како би се обезбедио транпрентан увид у планирана и одобрена средства за 

удружења и друге организације цивилног друштва; 

 Наставити праксу објављивања Годишњег календара конкурса у оквиру интернет 

презентације Канцеларије за сарадњу са ОЦД како би организације цивилног друштва имале 

благовремену информацију о планираним конкурсима за доделу средстава.  

 


