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Увод 

 
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом основана је Уредбом о Канцеларији за 

сарадњу са цивилним друштвом („Службени гласник РС број 26/10“) као институција која обавља 

стручне послове за потребе Владе који се односе на старање о усклађеном деловању органа државне 

управе и подстицање сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва. 

У складу са наведеном Уредбом, Канцеларија припрема акте којима Влада надзире, усмерава 

и усклађује послове министарстава и посебних организација који су у вези са питањима развоја 

цивилног друштва и сарадње Владе са цивилним друштвом, као и са начинима на који се јавност 

обавештава о активностима усмереним на развој цивилног друштва и сарадњи Владе са цивилним 

друштвом. 

У циљу реализације Уредбом дефинисаних циљева, предвиђено је учешће у изради Годишњег 

збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и 

исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва
1 

из средстава буџета Републике 

Србије.  

Ово је први Годишњи збирни извештај такве врсте настао прикупљањем и анализом података 

на основу извештаја ресорних министарстава и других Владиних институција само на републичком 

нивоу, које су током 2011. године пружале финансијску и нефинансијску буџетску подршку 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Овај Извештај је значајан из више разлога 

– он има за циљ приказивање стања, износа и односа планираних и додељених средстава подршке, 

пружа преглед процедура доделе, корисника средстава, односно преглед организација цивилног 

друштва чији су програми и пројекти подржани, као и области које су финансиране, даје приказ 

подржаних активности, преглед крајњих корисника, као и територијалну распоређеност 

финансираних програма и пројеката. Посебан значај извештаја је у томе што се први пут даје приказ 

свих економских класификација из којих се издвајају средства за финансирање пројеката и програма 

удружења и других организација цивилног друштва, као и износа средстава која су враћена у буџет и 

преглед разлога због којих је повраћај средстава био захтеван. Такође, извештајем су први пут 

приказани крајњи корисници подржаних пројеката и програма.  

Имајући у виду наведено, подаци представљени у Годишњем збирном извештају треба да 

послуже за унапређење редовног процеса планирања, доделе средстава, праћења реализације 

подржаних пројеката и програма и њихових ефеката, а у циљу ефикаснијег и сврсисходнијег утрошка 

средстава за постизање постављених циљева. Прикупљање података о финансирању удружења и 

других организација цивилног друштва из буџетских средстава има за циљ успостављање 

транспарентнијег система извештавања о финансијским средствима која су као подршка програмским 

активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва.  

Влада Републике Србије усвојила је 2012. године Уредбу о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Службени гласник РС број 8/12“). Усвајање ове Уредбе представља почетак 

унапређења правног оквира у циљу повећања транспарентности издвајања и додељивања средстава 

из буџета, као и уједначавање праксе државних институција у погледу доделе финансијске подршке 

удружењима грађана и другима организацијама цивилног друштва. Посебан значај Годишњег 

збирног извештаја огледа се управо у могућности сагледавања процедура доделе средстава, начина 

селекције, објаве листе подржаних пројеката/програма, процеса уговарања и праћења реализације 

подржаних програма и пројеката пре усвајања горенаведене Уредбе. 

                                                      
1
 Према дефиницији Европског економског и социјалног комитета (European Economic Social Commitee – EESC), 

организације цивилног друштва представљају добровољне, невладине, непрофитне организације које обухватају удружења 

грађана, синдикате, удружења запослених, професионална удружења, културна удружења и друге структуре које делују као 

посредници између јавних органа власти и грађана укључујући и друштвене покрете.  
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Кроз јачање система фискалне одговорности и информисање шире јавности о пројектима и 

програмима организација цивилног друштва финансираних из државног буџета, подстиче се и развија 

интегритет и одговорност у раду државних институција, јачање поверења грађана у рад државних 

институција, али и у рад организација цивилног друштва. Ово представља основ за подстицање и 

унапређење сарадње државних институција и цивилног сектора у спровођењу јавних политика. 

Преглед додељених средстава, области и финансираних активности приказаних у овом Извештају 

омогућује грађанима да имају увид у то за шта се издвајају средства пореских обвезника.  

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије захваљује се свима 

који су учествовали у изради овог извештаја. Бeз њихoвe сарaдњe у прикупљaњу, oбрaди и 

дoстaвљaњу инфoрмaциja израда oвог извештаја не би била могућа. 

Годишњи збирни извештај треба да постане редовна пракса извештавања институција како на 

републичком, тако и на покрајинском и локалном нивоу. Надамо се да ће овај вид извештавања 

помоћи садашњим и будућим пружаоцима подршке у планирању нових конкурса за доделу 

средстава, процедура доделе средстава и праћења ефеката подржаних пројеката и програма, али и 

организацијама цивилног друштва у самој припреми предлога пројеката, плaнирaњу, као и да ће се 

повећати круг потенцијалних корисника финансијских средстава из државног буџета и број 

финансираних области. 
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Методологија 

У изради методологије коришћена су искуства Уреда за удруге Владе Републике Хрватске, 

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

организација цивилног друштва
2
. 

У циљу прикупљања података нeoпхoдних за Годишњи збирни извештај, креиран је Упитник 

о утрошку буџетских средстава намењених удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва (у даљем тексту: Упитник), израђен према хрватском моделу, али прилагођен у складу са 

сугестијама за унапређење које су у индивидуалним консултацијама и на организованим фокус 

групама дали представници ресорних министарстава и других Владиних институција и организација 

цивилног друштва. Упитник је упућен на адресе 104 државне институције које делују на републичком 

нивоу, односно директним и индиректним буџетским корисницима
3
 за које су опредељена средства у 

Закону о изменама закона о буџету за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10).  

Ради лакшег попуњавања и касније обраде података, креирана је електронска апликација 

Упитника
4
, а креиране су индивидуалне апликације и посебне шифре за појединачни унос података за 

сваку од институција, док је Канцеларија пружала техничку подршку институцијама при уносу 

података у апликацију.  

Упитник садржи три велика поглавља
5
 на основу којих су ресорна министарства и друге 

Владине институције извештавале. 

Прво поглавље Упитника садржи податке о институцији/органу, као и податке о врсти 

пружене подршке удружењима грађана, односно другим организацијама цивилног друштва. Питања 

из овог поглавља су дала одговор о модалитетима финансирања, изворима додељених средстава, 

затим о средствима опредељеним за суфинансирање пројеката одобрених у оквиру донаторске 

помоћи 2011. године и програмима/пројектима за које је био захтеван повраћај средстава.  

Други део Упитника односи се на процедуре за доделу средстава, правни оквир за наведени 

облик финансијске подршке, динамику расписивања конкурса, начин објаве конкурса/друге 

процедуре за доделу средстава, начин прикупљања пријава, преглед тела за процену и одобравање 

пријава, објављивања резултата конкурса/процедуре за доделу средстава, начине праћења 

реализације одобрених пројеката, односно програма, као и евалуације постигнутих резултата 

одобрених пројеката, односно програма.  

Трећи део Упитника има за циљ прикупљање података о сваком конкретном конкурсу, 

односно другој процедури доделе средстава о којој су институције известиле у претходном поглављу, 

као и о одобреним пројектима, односно програмима у оквиру сваког наведеног конкурса, тј. друге 

процедуре. Циљ овог поглавља није био само евидентирање оних удружења, односно организација 

цивилног друштва којима су током 2011. године додељена средства за реализацију програмских 

односно пројектних активности, већ је овај део Упитника имао за циљ и евидентирање области у 

оквиру којих је пружена финансијска подршка током 2011. године, подржане активности, а први пут 

и крајње кориснике подржаних програма, тј. пројеката и њихову територијалну заступљеност.  

Након прикупљања података помоћу Упитника, урађена је 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 изменама закона о 

буџету за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10), као и са утрошеним средствима на 

истој буџетској апропријацији према Нацрту Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 

2011. годину. 

                                                      
2
 Више информација можете пронаћи на званичној интернет презентацији Уреда за удруге Владе Републике Хрватксе 

http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=34 
3 Видети АНЕКС 1 овог извештаја. 
4 Уз подршку канцеларије Техничке подршке организацијама цивилног друштва (TACSO) у Републици Србији. 
5 За више информација погледајте АНЕКС 4 – Приказ Упитника о утрошку буџетских средстава намењених удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва. 

http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=34
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Напомена – Упитник је креиран тако да при попуњавању обавезује институције да се 

дат одговор на питање о укупном износу додељених средстава слаже са одговорима на питања о 

укупнoм износу средстава за све расписане конкурсе/друге процедуре, као и са укупним 

износом средстава за све програме/пројекте у оквиру одговарајућих конкурса. У противном, 

иниституције којима се ови износи нису сложили, нису могле да заврше попуњавање Упитника, 

па у складу са тим њихови одговори нису узети у обзир при анализи података
6
. 

Напомињемо да све институције нису одговориле на сва питања, и тиме њихови 

одговори нису обухваћени анализом, као и то да је било дозвољено вишеструко давање 

одговора што је утицало на квалитет и анализу добијених података. 

                                                      
6
 Погледати Анекс 3 за за приказ тих институција. 
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Резиме  

Подаци представљени и анализирани у овом извештају прикупљени су на основу одговора на 

Упитник о утрошку буџетских средстава намењених удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва које су дале институције државне управе, директни и индиректни корисници буџетских 

средстава, препознате у Закону о изменама закона о буџету 2011. године  („Службени гласник РС”, 

број 101/10). 

Позив за учествовање у попуњавању Упитника о утрошку буџетских средстава намењених 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва упућен је на адресе 104 државне 

институције. У првој години извештавања Канцеларији, учешће у достави података је узело 90 

институција, док 14 институција није учествовало у попуњавању Упитника. Од 90 институција које 

су учествовале у попуњавању Упитника, 68 је известило да нису додељивали финансијску, 

односно нефинансијску подршку, док су 22 институције позитивно одговориле на питање о 

пруженој подршци у 2011. години. Међутим, само 18 институција је у потпуности попунило 

Упитник, па се извештај заснива на анализи њихових података. Од тих 18 институција само је 

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде известило о додели и 

нефинансијске подршке
7
. 

Упитником су први пут мапиране све економске класификације из којих се додељују 

средства удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Према подацима 

прикупљеним из Упитника, укупан износ додељених средстава удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва, са свих економских класификација са којих су додељивана 

средства, износи 3.052.736.657 динара. Очекивано највећа издвајања, 93,2% средстава, извршена су са 

економске класификације 481 – дотације невладиним организацијама и износе 2.845.092.233,00 

динара. Друге економске класификације евидентиране у Упитнику су 472 – накнаде из социјалне 

заштите из које је додељено 3,4 % средстава, 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима, 

са 2,5 % додељених средстава, 424 – специјализоване услуге 0,8% средстава и 423 – услуге по 

уговору. 

Према Закону о изменама и допунама закона о буџету 2011. године планирана средства 

на економској класификацији 481 износе 5.782.303.787 динара, док прама Нацрту закона о 

завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину извршење буџета са ове економске 

класификације је 4.950.323.294 динара.  

Посматрано према институцијама, највећа издвајања имало је Министарство омладине и 

спорта са 69,4% укупно додељених средстава у 2011. години, односно 2.120.101.659 динара, затим 

следи Министарство рада и социјалне политике са 526.917.324 динара, односно 17,3% укупних 

средстава и Фонд за заштиту животне средине са 129.440.522 динара, односно 4,2 % укупних 

средстава. Остале институције су учествовале у укупном износу од 276.277.153 динара, односно 9.1% 

укупних средстава. 

У погледу начина додељивања подршке, јавни конкурси представљају најчешћи начин 

одобравања подршке, коришћен од стране 17 институција које су на овај начин доделиле 40% укупно 

додељених средстава односно 1.222.144.255,00 динара. 

Поред јавних конкурса, средства су додељивана и кроз друге процедуре доделе средстава. Као 

највећи давалац средстава процедурама изван јавног конкурса, издваја се Министарство омладине и 

спорта, са 51,3% средстава, које средства опредељује у складу са својим интерним процедурама и 

подзаконским актима.  

Доминантан извор финансијских средстава из којих је обављено финансирање јесу 

приходи из буџета – чак 98,6% додељених средстава, односно 3.011.058.269,00 динара, затим следи 

                                                      
7
 Подршка дата у роби. 

 



Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | Резиме 8 

 

Кредит из ког је додељено 1% средстава, па сопствени приход
8 

институције у 0,3% средстава и 

Нераспоређени вишак из претходних година
9
 у 0,1% случајева. Донације представљају занемарљиви 

извор средстава. 

Посматрајући изворе прихода из буџета, наменска примања имају највеће учешће у 

укупним изворима финансирања удружења и других организација цивилног друштва од којих највећи 

део – 82,7% потиче од прихода остварених на основу Закона о играма на срећу, док 17,3% средстава 

чине друга наменска примања. 

Добијени подаци о средствима за суфинансирање програма/пројеката одобрених у оквиру 

донаторске помоћи, указују да ова врста подршке не представља значајан вид финансирања 

удружења и других организација цивилног друштва од стране органа државне управе. Само три 

институције суфинансирале су 43 пројекта који су били одобрени у оквиру донаторске помоћи у 

укупном додељеном износу од 76.638.000,00 динара. 

Упитником се такође, први пут износи податак о износу средстава враћених у буџет, као и 

разлози због којих је повраћај средстава захтеван. Само четири институције известиле су да су 

имале повраћаје средстава у 2011. години. Повраћај средстава извршен је за 74 пројекта одобрених у 

2011. години у укупној вредности од 90,7 милиона динара
10

. Међутим, тачан број пројеката из којих 

су враћена средства, биће познат у наредном периоду зато што је трајање пројеката некада дуже од 

године у којој је пројекат одобрен.  

У току 2011. године расписано је укупно 62 конкурса. Институције су известиле да је 

укупан број пристиглих пријава на конкурсе 2.794, док је  укупан број подржаних пројеката 1.428.  

Од 15 институција које су дале одговор на питање о динамици расписивања 

конкурса/других процедура доделе средстава, 12 институција расписало је конкурс само једном 

током године, четири институције су два пута током године расписале конкурсе, док су две 

институције имале конкурсе који су отворени током целе године. У односу на период расписивања 

конкурса, највише конкурса је расписано у јануару. 

За информисање о расписаним конкурсима за доделу средстава, институције најчешће 

користе званичне интернет-странице институције у случају 38 конкурса у 2011. години, затим по 

учесталости средстава информисања следи комбинација интернет-странице и дневних листова у 18 

конкурса, док су за објаву 9 конкурса коришћена остала средства јавног информисања.  

У погледу рокова за достављање пријава на конкурсе/процедуре, у случају 21 

конкурса/процедуре рок је трајао 15 до 30 дана. Према дужини трајања следи рок за доставу између 8 

и 15 дана и то је био случај код 12 конкурса/процедура, само 4 конкурса трајало је краће од 8 дана, а 

најдужи рок за доставу од више од 30 дана забележен је код 13 конкурса/процедура.  

У погледу начина достављања пријава на конкурсе, односно друге процедуре за доделу 

средстава, доминантан начин доставе и даље представља достава поштом, односно лично, што је био 

случај у 29 од 62 расписана конкурса у 2011. години. Достава пријава искључиво поштом 

евидентирана је на 18 конкурса, док је достава пријава интернетом још увек у најмањем проценту 

заступљена и она је била могућа у случају 2 конкурса, а достава пријава интернетом уз доставу 

оригинала пријаве поштом била је омогућена у случају 6 конкурса. 

Отварање пристиглих пријава у највећем броју случајева, односно 23 конкурса, обавља 

Комисија, док је у 17 случајева то обављала особа делегирана за отварање пријава, затим Писарница 

(9), стручно тело за процену предлога пројеката (4), особа задужена за сарадњу са организацијама 

цивилног друштва (4) и Поткомисија код 3 конкурса/процедуре. 

                                                      
8 Према Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011) „сопствени приходи 

су приходи које својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, остваре директни и 

индиректни корисници буџетских средстава и средстава организација за обавезно социјално осигурање“. 
9 Нераспоређени вишак из претходних година користи се као извор финансирања током текуће буџетске године 
10

 Како је износ враћених средстава о коме је Министарство омладине и спорта известило веома висок, накнадно је 

контактирано надлежно Министарство и утврђено је да приликом попуњавања Упитника постојало неразумевање питања и 

да се унети износ односи на износ оправданих средстава подржаних пројеката,а не на износ средстава која су враћена у 

буџет. 
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Пријављене програме/пројекате процењује Комисија код 39 конкурса, особе запослене у 

институцији државне управе које су задужене за сарадњу са организацијама цивилног друштва у 6 

конкурса, руководилац органа државне управе код 5 конкурса/процедура за доделу средстава, затим 

Поткомисија у случају 3 конкурса, управни орган институције и друга тела, односно представници 

институције. 

Састав стручног тела задуженог за процену пристиглих програма/пројеката најчешће су 

чинили представници институције која је расписала конкурс (у 40 конкурса), затим  представници 

научних и стручних институција (2 конкурса), представници међународних организација (у случају 

10 конкурса) и други. Максимални број чланова тела за процену програма/пројеката јесте 11. 

У погледу постојања критеријума за доделу средстава при расписивању 

конкурса/процедура за доделу средстава од укупно 62 спроведена конкурса, код 45 постојали су 

писани критеријуми за доделу средстава, односно у 73% објављених конкурса.  

У највећем броју случајева (21 конкурс) одлуку о додели финансијске подршке доноси 

министар, следи Комисија (18 конкурса), а затим државни секретар (7 конкурса) и министар на 

предлог тела које је разматрало пројекте и програме (5 конкурса)
11

. 

Најчешћи начини обавештавања о додели подршке јесу обавештавање на интернет-

страници институције (у случају 32 конкурса), писаним путем, односно поштом или имејлом (30 

конкурса), личним информисањем телефоном или усменим обавештењем (17 конкурса), а 

обавештавање се обавља и другим начинима, као што је објава у „Службеном гласнику”, дневним 

новинама, електронским медијима и  информативним агенцијама. 

Као и у случају обавештавања о одобреној подршци, обавештавање о неодобравању 

подршке такође се обавља на више начина, а најзаступљеније је писаним путем (32 конкурса), затим 

преко интернет-странице (26 конкурса), или се обавештавање о недодељивању подршке уопште не 

обављају. 

Рокови за потписивање Уговора о додели средстава са носиоцима одобрених 

пројеката/програма веома су различити од институције до институције, ипак највећи број институција 

(11) има рок за закључивање Уговора најкасније до 30 дана од закључивања конкурса/процедуре.  

Процедуре за пријем жалби на све расписане конкурсе нема највећи број институција, док 

поједине имају само за одређене конкурсе. Само две институције су известиле да су за 3 конкурса 

имала предвиђену жалбену процедуру. Код оних који су имали жалбену процедуру, жалбе су се 

односиле на додељени износ средстава и на транспарентност спровођења конкурса/процедуре. 

Периодични финансијски извештај, завршни финансијски и наративни извештај и прилози и 

производи проистекли из активности пројеката представљају најчешћу документацију за праћење 

реализације програма/пројеката коју је удружење/организација цивилног друштва требало да 

достави. Шест институција обавља мониторинг посете удружењима за време трајања 

програма/пројеката, док су само две институције пратиле задовољство корисника. 

Информације о постигнутим резултатима финансираних програма/пројеката удружења и 

других организација цивилног друштва институције користе на различите начине – за планирање 

нових конкурса/процедура користило је 10 институција, за развој програма, предлагање нових 

прописа, побољшање политика или стратешких докумената користило је 8 институција, у циљу што 

бољег информисања јавности и представљања рада органа користило је 14 институција. Информације 

о резултатима подржаних програма/пројеката три институције су користиле при планирању пројеката 

из средстава ЕУ, док су три институције известиле да податке о оствареним резултатима 

финансираних програма/ пројеката уопште нису користиле. 

Један од најзначајнијих података је број укупно подржаних пројеката/програма и он износи 

1.428 које је реализовало 1.178 удружења и других организација цивилног друштва. Анализа указује 

да је 1.016 удружења/организација цивилног друштва било подржано једним програмом/пројектом у 

2011. години, док су 114 удружења/организација цивилног друштва били подржани два пута, три 

пута је пружена подршка за 28 удружења/организације цивилног друштва, док је њих 12 било 

                                                      
11

 Уз напомену у тумачењу података да је могуће постојање конкурса код којих постоји више од једног лица задуженог за 

одлучивање о додели подршке. 
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подржано четири пута током 2011. године. Подршку су шест пута добиле три организације, односно 

удружења, а по једно удружење/организација добило је подршку по седам, осам и девет пута. 

У погледу средстава 56 програма/пројекта подржано је са преко десет милиона динара. Максималне 

износе средстава добиле су организације, односно савези који делују у области спорта. 

Десет институција је подржало више од једног пројекта/програма истог удружења, а 

таквих удружења је било 148. Ипак, највећи број чине удружења која су од исте институције 

подржана 2 пута (104), затим следе она који су три пута добила подршку (24) и она која су подржана 

четири пута (12 удружења).  

У погледу правног статуса носиоца финансираних програма/пројеката далеко највећи број 

чине удружења (1.387). Као носиоци јављају се и фондације (укупно девет фондација), привредна 

друштва (четири) и једна задужбина. 

Према трајању програма/пројеката једнако учешће (у просеку по 20% од укупно одобрених 

пројеката) имају пројекти који трају до три месеца, од три до шест месеци и од шест месеци до једне 

године. Пројекти који трају дуже од једне године, чине 4% од укупно одобрених пројеката, док за 

36% одобрених пројеката није дат одговор о дужини трајања. Пројекти чије је трајање до три и од три 

до шест месеци, престављају пројекте најмање вредности, па је њихово учешће посматрано према 

одобреним средствима 5%, односно 6%. Процентуално највећи износ средстава од укупног износа 

одобрених пројеката 14,9% чине пројекти чије је трајање у периоду од шест месеци до једне године. 

Што се области тиче, највећа подршка пружена је програмима/пројектима из области спорта 

и рекреације са 63,4% од укупно одобрених средстава, односно 455 пројеката, затим следи област 

услуга социјалне заштите која је подржана са 17,2% одобрених средстава. Ова област се, осим по 

износу одобрених средстава, издваја и по броју подржаних пројеката – 323. Следеће по висини 

финансијске подршке издвајају се активности које се односе на омладину и студенте, са 6,4% укупно 

одобрених средстава и област животне средине, са 6,3% средстава.  

Преглед корисника одобрених програма/пројеката представља посебно значајан податак јер 

се досадашње анализе доделе средстава нису бавиле овим питањем. Анализа одговора евидентирала 

је 83 групе директних корисника свих подржаних програма/пројеката
12

. У складу са области која је у 

највећем проценту подржана, спортисти су директни корисници у 60% одобрених 

програма/пројеката, особе са инвалидитетом издвајају се као друга највећа група директних 

корисника. Они су директни корисници у 272 пројекта/програма са 14,3% од укупно одобрених 

средстава. Општа заједница, односно грађани, директни су корисници 225 одобрена 

програма/пројекта, односно 8,7% одобрених средстава, затим се издвајају млади у оквиру опште 

популације који су директни корисници 160 програма/пројеката.  

У погледу активности подржаних пројеката/програма, издвајају се активности усмерене на 

подизање квалитета живота особа са инвалидитетом које представљају активности у 385 

програма/пројекта за које је издвојено 556.715.583 динара. По учесталости следе активности 

информисања јавности (трибине, конференције, јавни наступи, кампање и сл.) у 183 

програма/пројекта, затим се издвајају образовне активности – 143 програма/пројекта и активности из 

области животне средине – 146 пројекта/програма. 

Посматрано према територијалној покривености програма/пројеката највише је оних који 

су територијално покривали целу Србију – 362. Ово су и пројекти/програми највеће вредности јер је 

за њих издвојено 60,2% укупно додељених средстава. Затим следе пројекти реализовани у 

иностранству – 216, за које је издвојено 47,8% укупно додељених средстава. Када се посматрају уже 

територијалне јединице, градови и општине, највише пројеката/програма одобрено је у граду 

Београду – 567, следи град Нови Сад са 104 програма/пројекта, Ниш са 99 и Крагујевац са 50 

одобрених програма/пројеката. Напомињемо да овде нису урачуната средства опредељена из 

покрајинског буџета, као и буџета локалних управа и самоуправа.  

Програми/пројекти реализовани у иностранству подржани су од Министарства омладине и 

спорта (104 програма/пројекта), Министарства вера и дијаспоре (66), Министарства науке и просвете 

(8) и Министарства спољних послова (2). 

                                                      
12

 Видети табелу 55. 
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Ради сагледавања и поређења података добијених Упитником, урађен је упоредни преглед 

извештаваног, планираног и додељеног износа
13

 средстава на економској класификацији 481. 

Ово поређење значајно је и ради увида у тачност датих одговора институција кроз Упитник. У односу 

на Закон о изменама закона о буџету за 2011. годину Упитник покрива само 49,2% укупно 

планираних издвајања на економској класификацији 481, док је у поређењу са извршењем буџета, 

однос повољнији и износи 85,6%. Институције су у Упитнику известиле о одобрених 2.845.092.234 

динара, планиран износ према Закону о изменама закона о буџету за 2011. годину је 5.782.303.787 

динара, док је извршење буџета према Нацрту закона о завршном рачуну буџета Републике Србије 

4.950.323.294 динара. 

Осим значајних недостатака услед делимичног приказа опредељених средстава од стране 

већег броја највећих давалаца подршке, извештају недостају подаци о одобреним средствима 

неколико органа који имају значајна издвајања за организације цивилног друштва. 

Према Закону о изменама закона о буџету за 2011. годину, највише средстава издвојено је 

за Министарство омладине и спорта које заједно са средствима буџетског фонда за финансирање 

спорта у свом саставу учествује са преко једном трећином (34,1%) у годишњем финансирању 

удружења и других организација цивилног друштва. Ово министарство је готово потпуно известило о 

одобреним средствима.  

Према наведном Закону, следеће по издвојеним средствима је Министарство рада и 

социјалне политике заједно са два фонда у свом саставу и Управом за родну равноправност (15%), 

док је у Упитнику приказано 63% издвајања.  

На активности Министарства вера и дијаспоре усмерено је 13% планираних средстава 
(742.578.963 динара), међутим, ово министарство је у Упитнику известило само о 4,8% опредељених 

средстава(35.526.000) у односу на укупно извршење буџета (688.592.008). 

На активности Министарства здравља заједно са Буџетским фондом за Црвени крст 

усмерено је 11% планираних средстава (610.308.000 динара), међутим, ово министарство је у 

Упитнику известило само о 0,7 % опредељених средстава (3.998.784) у односу на укупно извршење 

буџета (468.156.370).   

Значајна су издвајања за политичке партије у износу од 9%, међутим, о издвајањима у овој 

области нема одговора у Упитнику јер Министарство финансија није учестовало у његовом 

попуњавању. Планирана средства износила су 542.401.000, колико је и извршено. 

На активности усмерене на заштиту и промовисање људских и мањинских права 

усмерено је 5%, док је Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну 

самоуправу кроз Упитник одговорило да у 2011. години није имало давања, што је у складу са 

извршењем буџета, а Управа за људска и мањинска права није адекватно попунила Упитник иако су 

укупна планирана средства износила 293.167.824 динара, од чега извршених 255.257.171 динара.  

Према Закону о изменама закона о буџету по 4% средстава одлази за културу и 

информисање и активности из области заштите животне средине. Министарство културе, 

информисања и информационог друштва заједно са Установама културе имало је опредељених 

240.901.000. Међутим, ово министарство је одговорило на неодговарајући начин о додели 194.389.500 

динара. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
13 Видети табелу 59. 
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1. Основни подаци о учешћу државних институција у изради 

Збирног извештаја о утрошку буџетских средстава 

намењених удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва у 2011. години 

Позив за учествовање у попуњавању Упитника о утрошку буџетских средстава намењених 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва (у даљем тексту: Упитник) упућен је на 

адресе 104 институције директних и индиректних буџетских корисника препознатим у Закону о 

изменама закона о буџету за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/2010). Позиву за 

учествовање у попуњавању упитника одазвало се 90 институција (односно 85% од укупног броја), 

док се 14 институција
14

 није одазвало позиву за доставу података о финансијској, односно 

нефинансијској подршци удружењима и другим организацијама цивилног друштва.  

Од 90 институција које су учествовале у попуњавању Упитника, 22 институције известиле су да 

су у 2011. години пружале финансијску, односно нефинансијску подршку. Четири институције
15

 су 

непотпуно попуниле Упитник, тако да одговори ових институција нису увршћени у ову анализу, a 68 

институција
16

 је одговорило да нису пружали/додељивали финансијску или нефинансијску подршку 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва.  

Графикон 1. Број институција које су пружале, односно нису пружале финансијску подршку 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва, и број институција које нису учествовале у 

попуњавању Упитника 

 

 

 

 

                                                      
14 Погледати Анекс 2, Tабела А2-1: Број и назив институција које нису учествовале у попуњавању Упитника.  
15 Као што је наведено, укупно четири институције нису адекватно попуниле Упитник, па стога подаци добијени од ових 

институција нису могли да се користе при прерачунавању збирне статистике одговора јер су неслагања унетих износа и 

непотпуни подаци онемогућавали даље коришћење ових података. Погледати Анекс 3 за више информација. 
16 Погледати Анекс 2, табела А2-2: Називи институција и разлози због којих није додељивана подршка удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва у 2011. години 
. 
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2. Подаци о пруженој подршци удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва добијени на основу 

Упитника 

2.1. Називи институција и износи додељених средстава 

Према подацима добијеним попуњавањем Упитника
17

, током 2011. године 18 институција је 

додељивало средства удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Упитником је 

одговорено о додели средстава у укупном износу од 3.052.736.657,00. Посматрано према 

институцијама, износи додељених средстава значајно варирају. Министарство омладине и спорта је 

учествовало је са 2,1 милијарде динара (69,4% од укупно додељених средстава у 2011. години), а 

следи Министарство рада и социјалне политике са 526,9 (17,3% укупних средстава), док је осталих 16 

институција учествовало са збирно 405,7 милиона динара (13,3% додељених средстава).  

Табела 1. Преглед институција и износи одобрених средстава  

 Назив институције 
Додељена средства у 

динарима 

Проценат од укупних 

средстава 

1 Министарство омладине и спорта 2.120.101.659 69,4 

2 Министарство рада и социјалне политике 526.917.324 17,3 

3 Фонд за заштиту животне средине18 129.440.522 4,2 

4 Министарство просвете и науке 70.786.408 2,3 

5 Mинистарство економије и регионалног развоја 70.000.000 2,3 

6 Министарство верa и дијаспоре 35.526.000 1,2 

7 Министарство за Косово и Метохију 32.121.683 1,1 

8 Министарство животне средине, рударства и просторног 

планирања 

21.900.000 0,7 

9 Служба координационог тела Владе Републике Србије за 

општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

11.164.945 0,4 

10 Управа за шуме 8.557.063 0,3 

11 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде 

7.499.932 0,2 

12 Антидопинг агенција Републике Србије 5.035.529 0,2 

13 Министарство одбране 4.000.000 0,1 

14 Министарство здравља 3.998.784 0,1 

15 Агенција за борбу против корупције 1.999.390 0,1 

16 Управа за родну равноправност 1.916.649 0,1 

17 Министарство спољних послова 1.720.770 0,1 

18 Агенција за заштиту животне средине 50.000 0 

  Укупно: 18 3.052.736.657  

                                                      
17

 Упоредна анализа планираних издвајања на линији 481 према Закону о изменама закона о буџету за 2011 („Службени 

гласник РС”, број 101/2010), као и анализа извршених издвајања на линији 481 током 2011. године, према Нацрту Закона о 

завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину налази се у делу 6 овог Извештаја. Сви делови Извештаја пре 

тачке 6 односе се искључиво на податке добијене обрадом појединачних Упитника корисника буџетских средстава. 

18 Фонд за заштиту животне средине према Закону о фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 

72/2009 и 101/2011) има статус правног лица и из тог разлога су, иако надзор над радом Фонда обавља Министарство 

животне средине, рударства и просторног планирања, издвајања овог Фонда третирана посебно. 
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2.2.  Број институција и износ средстава додељен према типу подршке: 

финансијска, нефинансијска или обе врсте подршке 

Све институције које су попуниле Упитник додељивале су финансијску подршку, осим 

Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде које је додељивало и 

нефинансијску помоћ.  

Табела 2. Број институција према типу подршке 

Тип подршке Број институција 

Финансијска подршка 17 

Нефинансијска подршка 0 

Оба типа подршке 1 

Укупно 18 

 

2.3. Износ средстава додељен кроз финансијску и нефинансијску подршку 

Према подацима добијеним из Упутника, финансијска подршка удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва у 2011. години износила je 3.052.736.657,00 динара, док је само 

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доделило нефинансијску врсту 

подршке која није била вредносно исказана. Нефинансијска подршка је одобрена изван конкурса 

донирањем робе која је исказана само количински и по врстама робе, одлуком руководиоца 

институције (министра) као донација по Закључку Владе РС
19

. Према образложењу ресорног 

министарства датог у Упитнику, рeч је о роби коју су, спровођењем управних и судских поступака у 

оквиру ресорне надлежности, по обављеном инспекцијском надзору на основу утврђених повреда 

позитивних прописа, одузели тржишни инспектори од привредних субјеката. На иницијативу Српске 

православне цркве, Сектор тржишне инспекције је сачинио спецификацију робе за донацију која је у 

оквиру законске процедуре, а на предлог министра, донирана по усвајању Закључка Владе. Подршка 

је усмерена за потребе социјално угроженог становништва у Косовском Поморављу и изолованим 

енклавама на територији Косова и Метохије, који се налазе на рубу егзистенцијалног опстанка, а 

редовни су корисници помоћи. 

Табела 3. Износ средстава додељен кроз финансијску и нефинансијску подршку 

 Тип подршке Износ, у динарима 

1 Финансијска подршка 3.052.736.657 

2 Нефинансијска подршка 0 

3 Оба типа подршке Није вредносно изражена 

  Укупно: 3.052.736.657 

2.4. Преглед институција и износа средстава у односу на процедуре 

одобравања финансијске помоћи 

Највећи број институција, њих 17, финансијску подршку удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва одобравале су преко јавних конкурса. На овај начин распоређено је 1,222,144,255 

односно 40% од укупног износа додељених средстава током 2011. године.  

Одобравање подршке изван конкурса, одлуком руководиоца институције, организационе јединице 

или другог правног лица, опредељено је 155,663,332, односно 5,1% додељених средстава.  

                                                      
19 Број 404-9954/11 од 29.12.2011. 
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Такође, посматрано са финансијског аспекта, занемарљив начин пружања подршке представља 

и одобравање подршке по основу ангажовања за пружање специјализованих услуга и овом 

процедуром расподељено је свега 5,906,799 односно 0,2% средстава. 

Табела 4. Број институција и износ средстава према процедурама одобравања финансијске подршке 

 Процедуре одобравања 
Број 

институција20 

Укупни 

износ, у 

динарима 

Учешће различитих 

начина одобравања 

подршке, % 

1 Подршка је одобрена преко јавног конкурса 17 1.222.144.255 40.0 

2 

Подршка је одобрена изван конкурса, одлуком руководиоца 

органа државне управе/ републичке 

институције/организационе јединице/другог правног лица 

7 155.663.332 5.1 

3 
Подршка је одобрена по основу ангажовања за пружање 

услуга, односно специјализованих услуга 
3 5.906.799 0.2 

4 

ОСТАЛО: на основу Правилника о ближим критеријумима за 

утврђивање општег интереса у области спорта, Директиве о 

начину рада и поступања при избору програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта 

1 1.564.761.878 51.3 

5 
ОСТАЛО: на основу Уредба о националним признањима и 

наградама за посебан допринос развоју и афирмацији спорта 
1 97.115.634 3.2 

6 ОСТАЛО: Закон о буџету РС за 2011. годину 1 4.000.000 0.1 

7 ОСТАЛО: закључак Владе 1 2.944.759 0.1 

8 ОСТАЛО: На основу Протокола о сарадњи 1 200.000 0.0 

 Укупно:  3.052.736.657 100 

 

Добијени подаци указују на то да, у 54,7% случајева, приликом доделе средстава није 

коришћена процедура јавног конкурса, већ друге процедуре доделе средстава. Укупно четири 

министарства су навела коришћење осталих начина одобравања подршке. У односу на то, значајна 

средства у износу од 1.661.877.512 динара, односно 54,5% средстава, Министарство омладине и 

спорта је доделило коришћењем интерних продецура у складу са подзаконским актима у овој 

области.  

Такође, као основ за доделу средстава коришени су Закон о буџету Републике Србије за 2011. 

годину
21

, закључак Владе и Протокол о сарадњи, а средства додељена овим процедурама износе 7,1 

милиона динара. 

Табела 5. Називи институција које су користиле остале процедуре одобравања финансијске подршке 

 Процедуре одобравања 
Назив 

институције 

Укупни 

износ, у 

динарима 

1 

ОСТАЛО: на основу Правилника о ближим критеријумима за 

утврђивање општег интереса у области спорта, Директиве о начину 

рада и поступања при избору програма којима се остварује општи 

интерес у области спорта  

Министартсво 

омладине и спорта 
1.564.761.878 

2 
ОСТАЛО: на основу Уредбе о националним признањима и наградама 

за посебан допринос развоју и афирмацији спорта  

Министартсво 

омладине и спорта 
97.115.634 

3 ОСТАЛО: Закон о буџету РС за 2011. годину 
Министарство 

одбране 
4.000.000 

                                                      
20

 Осамнаест институција је додељивало финансијска средства, а збир исказаних бројева институција у табелама може да 

варира и разликује се од овог броја, због постојања вишеструких одговора и непопуњавања одговара на дато питање из 

Упитника од стране неке од институција. Ову напомену треба имати на уму и приликом тумачења наредних табела. 
21 „Службени гласник РС”, број 101/10  
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 Процедуре одобравања 
Назив 

институције 

Укупни 

износ, у 

динарима 

4 ОСТАЛО: закључак Владе 
Министартсво 

просвете и науке 
2.944.759 

5 ОСТАЛО: На основу Протокола о сарадњи 
Министарство вера 

и дијаспоре 
200.000 

 Укупно:   1.669.022.271 

2.5.  Извори финансијске подршке организацијама цивилног друштва 

Посматрано према извору финансирања који институције користе за финансирање удружења и 

других организација цивилног друштва, највише средстава додељено је из прихода из буџета – чак 

98,6%. Остали извори финансирања имају занемарљив значај.  

Кредит је, као додатни извор финансирања, користило Министарство рада и социјалне 

политике (вредност кредита износила је скоро тридесет милиона динара), а донацију две институције 

– Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (без унетог износа донације – 

кроз изнад представљени нефинансијски вид подршке) и Служба координационог тела Владе 

Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа у износу од 144.000 динара. 

Табела 6. Извори финансирања удружења и других организација цивилног друштва 

 Извор финансирања Износ, у динарима У роцентима 

1 Приход из буџета 3.011.058.269 98,6 

2 Кредит 29.741.797 1,0 

3 Сопствени приход22 8.835.617 0,3 

4 Нераспоређени вишак из претходних година23 2.956.975 0,1 

5 Донација24 144.000 0,0 

  Укупно:  3.052.736.657 100 

 

Од укупних прихода из буџета, наменска примања износе 817,2 милиона динара и представљају 

27,1% укупних прихода из буџета. Наменска примања према Закону о буџетском систему 

представљају „јавне приходе чије је коришћење и намена утврђена законом“. Ова примања се 

остварају према Закону о играма на срећу
25

 и Закону о заштити животне средине
26

. 

Ако посматрамо учешће наменских примања у укупним изворима финансирања удружења и других 

организација цивилног друштва, оно износи 26,8%.  

                                                      
22 Према Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), „сопствени 

приходи су приходи који својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, остваре 

директни и индиректни корисници буџетских средстава и средстава организација за обавезно социјално осигурање“. 
23 Нераспоређени вишак из претходних година користи се као извор финансирања током текуће буџетске године. 
24 Према Закону о буџетском систему „донација је наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног 

уговора између даваоца и примаоца донације“  
25 Према Закону о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/11) 40% прихода остварених од игара на срећу 

представљају наменска примања буџета, а која се користи за финансирање Црвеног крста Србије, организација особа са 

инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са 

инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе, установа социјалне заштите, спорта и омладине, локалне 

самоуправе и лечења ретких болести. Даље се према Закону, наменска примања расподељују на по 19% за финансирање 

законом дефинисаних области (изнад наведених), док начин и критеријум расподеле средстава утврђују надлежни 

министри. 

26 Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон 

i 43/2011 - одлука УС) дефинише накнаду за загађивање животне средине, као и наменско коришћење средстава 

прикупљених плаћањем ове накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (60% од прикупљених средстава јесте 

приход јединица локалне самопураве, а 40% приход буџета РС). 



Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | Подаци о пруженој подршци удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва добијени на основу Упитника 
17 

 

Структура наменских примања показује да највећи део тих средстава (82,7%) потиче од 

прихода остварених према Закону о играма на срећу
27

, а да 17,3% чине друге наменска примања.  

Институције који остварују наменска примања према Закону о играма на срећу (у укупном износу од 

676 милиона динара) су: 

 Министарство рада и социјалне политике у износу од 401.730.427 динара и  

 Министарство омладине и спорта у износу од 274.342.199 динара. 

Друга наменска примања остварују две институције: 

 Фонд за заштиту животне средине од накнаде за загађивање животне средине које су приход 

Фонда у износу од 129.440.522 динара; 

 Министарство просвете и науке у износу од 11.774.910 динара кроз зајам Светске банке Влади 

Републике Србије за пројекат Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS. 

 

Табела 7. Наменска примања буџета коришћена за финансирање удружења и других организација 

цивилног друштва 

 Извор финансирања Износ, у динарима Проценат 

1 Наменска примања буџета према Закону о играма на срећу 676.072.626 82,7 

2 Друга наменска примања 141.215.432 17,3 

 Укупно: 817.288.057 100,0 

 

2.6.  Економске класификације буџетских средстава преко којих су 

додељивана средства удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва 

Институције које су попуниле Упитник известиле су из којих све економских класификација су 

издвајана буџетска средстава за финансирање удружења и других организација цивилног друштва у 

2011. години. У питању су следеће економске класификације: 

- 481 – Дотације невладиним организацијама 

- 424 – Специјализоване услуге 

- 423 – Услуге по уговору 

- 472 –  Накнаде из социјалне заштите 

- 451 –  Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

 

Очекивано, највећи део средстава током 2011. године додељен је преко економске 

класификације 481 – дотације невладиним организацијама, чак 2,8 милијарди динара, односно 

93,2% додељених средстава.  

Табела 8. Економске класификације преко којих су додељивана средства 

 Класификација Износ, у динарима У процентима 

1 481 – Дотације невладиним организацијама 2.845.092.233 93,2 

2 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 102.927.784 3,4 

3 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима 75.057.063 2,5 

4 424 – Специјализоване услуге 25.693.548 0,8 

 5 423 – Услуге по уговору 3.966.029 0,1 

 Укупно:  3.052.736.657  
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Само три институције од оних које су учествовале у попуњавању Упитника – Агенција за 

заштиту животне средине, Министарство спољних послова и Управа за шуме – нису известиле о 

додели средстава са економске класификације 481. 

По висини укупног износа, следећа коришћена класификација је 472 – накнаде за социјалну 

заштиту из буџета са укупним износом од 102,9 милиона динара о којој су известили Министарство 

омладине и спорта и Министарство просвете и науке.  

Следи економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима из 

које су Министарство омладине и спорта и Управа за шуме определиле укупно 75,1 милиона динара. 

Линију 424 – специјализоване услуге за финансирање је користило пет органа – 

Министарство просвете и науке, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, 

Антидопинг агенција Републике Србије, Агенција за заштиту животне средине и Министарство 

спољних послова. Укупан износ подршке која је извршена преко ове линије износи 25,7 милиона 

динара.  

Линију 423 – услуге по уговору користило је Министартсво просвете и науке и Министарство 

спољних послова, а укупан износ средстава додељених преко ове економске класификације јесте 

четори милиона динара.  

Табела 9. Листа институција и преглед економских класификација из којих су додељена средства 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва 

Назив институције 

Економска класификација 

481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 

472 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 

451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 

424 
Специјализова

не услуге 

423 
Услуге по 

уговору Укупно 

1 
Министарство омладине 

и спорта 
1.956.486.025 97.115.634  66.500.000    2.120.101.659 

2 
Министарство рада и 

социјалне политике 
526.917.324         526.917.324 

3 
Фонд за заштиту 

животне средине 
129.440.522         129.440.522 

4 

Mинистарство 

економије и регионалног 

развоја 

70.000.000         70.000.000 

5 
Министарство просвете 

и науке 
42.420.980 5.812.150  19.608.519 2.944.759  70.786.408 

6 
Министарство верa и 

дијаспоре 
35.526.000        35.526.000 

7 
Министарство за Косово 

и Метохију 
32.121.683        32.121.683 

8 

Министарство животне 

средине, рударства и 

просторног планирања 

21.400.000    500.000   21.900.000 

9 

Служба координационог 

тела Владе Републике 

Србије за општине 

Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 

11.164.945       11.164.945 

10 

Министарство 

пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 

7.499.932        7.499.932 

11 Министарство одбране 4.000.000        4.000.000 

12 Министарство здравља 3.998.784        3.998.784 
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2.7. Суфинансирање програма/пројеката oдoбрeних у oквиру дoнaтoрскe 

пoмoћи  

Суфинансирање програма/пројеката одобрених у оквиру донаторске помоћи не представља 

значајан вид финансирања удружења и других организација цивилног друштва од стране државних 

институција. Само три институције суфинансирале су укупно 43 пројеката који су били финансирани 

из донаторских средстава. Укупна вредност суфинансирања током 2011. године износила је 76,6 

милиона динара. 

 

Пројекте је суфинансирало Министарство економије и регионалног развоја (укупно 41 

пројекат), Министарство за Косово и Метохију (један пројекат) и Служба координационог тела Владе 

Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (један пројекат). 

 

Подаци представљени у овом извештају добијени су од институција које су извештавале о 

подршци коју су оне додељивале, па се не може стећи увид у остала средства која су удружења 

обезбеђивала за реализацију пројеката и програма. Такође, важно је додати да је ово одговор на 

питање о пруженој суфинансијској подршци за пројекте/програме одобрене у оквиру донаторске 

помоћи. Међутим, анализа самих конкурса/других процедура показује да су поједине институције и 

конкурсима вршиле суфинансирање (за више информација погледати табелу 13 и конкурсе/друге 

процедуре под редним бројем 9 и 10 – у оквиру Министарства вера и дијаспоре, конкурс под редним 

бројем 12 Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, конкурс под редним 

бројем 17 – Министарства омладине и спорта, и два конкурса/друге процедуре Фонда за заштиту 

животне средине под редним бројем 60 и 61).  

Табела 10. Листа институција које су суфинансирале пројекте/програме одобрене у оквиру 

донаторске помоћи, број пројеката и износ суфинансирања 

 Назив институције 
Број суфинансираних 

пројеката 

Износ, у 

динарима 

1 Министарство економије и регионалног развоја 41 70.000.000 

2 Министарство за Косово и Метохију 1 6.494.000 

3 
Служба служба координационог тела Владе Републике 

Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 
1 144.000 

 Укупно:  43 76.638.000 

 

2.8.  Повраћај средстава – број институција, број повраћаја, износ повраћаја 

На питање да ли је у 2011. години било повраћаја средстава од стране удружења и других 

организација цивилног друштва за пројекте/програме који су одобрени током 2011. године, 12 

институција је одговорило да није имало повраћаје средстава током 2011. године, а четири јесте. 

13 
Агенција за борбу 

против корупције 
1.999.390        1.999.390 

14 
Управа за родну 

равноправност 
1.916.649        1.916.649 

15 
Антидопинг агенција 

Републике Србије 
200.000    4.835.529   5.035.529 

16 
Агенција за заштиту 

животне средине 
     50.000   50.000 

17 
Министарство спољних 

послова 
    699.500 1.021.270 1.720.770 

18 Управа за шуме    8.557.063     8.557.063 

 Укупно  2.845.092.233 102.927.784 75.057.063 25.693.548 3.966.029 3.052.736.657 
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Наведени разлози повраћаја јесу: пројекат или програм није започет у предвиђеном року, дошло је до 

ненаменског трошења средстава, пројекат је реализован са мање средстава него што је предвиђено. 

 

У 2011. години дошло је до повраћаја средстава за укупно 74 пројекта одобрених те године. 

Укупна вредност враћених средстава је 90,7 милиона динара. Може се истаћи као веома позитивно то 

да је чак 98.1% враћених средстава за пројекте одобрених те године враћен из разлога што је 

удружење или друга организација цивилног друштва успела да реализује пројекат са мање средстава 

од додељеног. Посматрано у броју пројеката, ненаменско трошење разлог је код 39 пројеката, а 33 

пројекта су успешно реализована са мање средстава од додељеног износа. Треба нагласити да 

пројекти одобрени током 2011. године не морају бити потпуно реализовани у 2011. годинима, па ће 

се у складу с тим, тачан износ повраћаја средстава за пројекте одобрене током 2011. године бити 

познат у наредним годинама. 

 

Током 2011. године за укупно 20 пројеката одобрених пре 2011. године извршен је повраћај 

средстава у укупном износу од 1,1 милион динара.  

Табела 11. Број и износ повраћаја средства у односу на разлоге за повраћај средстава 

Разлог 
Број 

институција 

Број 

повраћаја 

у 2011. 

години за 

2011. 

годину 

Износ, у 

динарима 

Број 

повраћаја 

у 2011. 

години за 

раније 

године 

Износ, у 

динарима 

1 

Повраћај средстава за 

цео пројекат или 

програм јер пројекат 

или програм није 

започет 

2 2 1.157.960 1 714.960 

2 

Повраћаj ненаменски 

утрошених средстава 

(нпр. већи утрошак по 

појединим буџетским 

линијама без претходног 

одобрења и сл.) 

2 39 565.471 9 31.962 

3 

Организација је 

успешно реализовалa 

пројекат са мањим 

износом од додељеног 

3 33 88.963.856 10 364.706 

4 
Није било повраћаја 

средстава 
15        

  Укупно  74 90.687.287 20 1.111.628 

 

Министарство омладине и спорта је известило да је у 2011. години извршен повраћај средстава 

у износу од 88,9 милиона динара
28

, а од пројеката који су успешно реализовани са мањим износом од 

додељеног, а који су одобрени током 2011. године. Ово министарство је такође известило да је разлог 

за поврађај средстава било ненаменско трошење у 39 пројеката, а укупан износ враћених средстава 

износио је 565.000 динара.  

 

О повраћају средстава током 2011. године известило је и Министарство за Косово и Метохију 

(721.230 динара) и Служба координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа (518.324 динара). 

 

                                                      
28

 Како је износ враћених средстава о коме је Министарство омладине и спорта известило веома висок, накнадно је 

контактирано надлежно Министарство и утврђено је да приликом попуњавања Упитника постојало неразумевање питања и 

да се унети износ односи на износ оправданих средстава подржаних пројеката,а не на износ средстава која су враћена у 

буџет. 
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За пројекте одобрене у ранијим годинама известиле су такође три институције – Служба 

координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (358.436 

динара), Фонд за заштиту животне средине (31.962 динара) и Министарство за Косово и Метохију 

(721.230 динара). 

 

Табела 12. Број и износ повраћаја средства током 2011. године према институцијама које су 

известиле о повраћају средстава  

Назив институција 
Разлог 

повраћаја 

Број 

повраћаја 

у 2011. 

години за 

2011. 

годину 

Износ, у 

динарима 

Број 

повраћаја 

у 2011. 

години за 

раније 

године 

Износ, у 

динарима 

1 
Министарство омладине и 

спорта 

Повраћаj 

ненаменски 

утрошених 

средстава (нпр. већи 

утрошак по 

појединим 

буџетским линијама 

без претходног 

одобрења и сл.) 39 565.471 0 0 

2 
Министарство омладине и 

спорта 

Организација је 

успешно 

реализовалa 

пројекат са мањим 

износом од 

додељеног 29 88.882.262 0 0 

3 
Министарство за Косово и 

Метохију 

Повраћај средстава 

за цео пројекат или 

програм јер пројекат 

или програм није 

започет 1 714.960 1 714.960 

4 

Служба координационог 

тела Владе Републике 

Србије за општине 

Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 

Повраћај средстава 

за цео пројекат или 

програм јер пројекат 

или програм није 

започет 1 443.000 0 0 

5 

Служба координационог 

тела Владе Републике 

Србије за општине 

Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 

Организација је 

успешно 

реализовалa 

пројекат са мањим 

износом од 

додељеног 2 75.324 8 358.436 

6 
Министарство за Косово и 

Метохију 

Организација је 

успешно 

реализовалa 

пројекат са мањим 

износом од 

додељеног 2 6.270 2 6.270 

7 
Фонд за заштиту животне 

средине 

Повраћаj 

ненаменски 

утрошених 

средстава (нпр. већи 

утрошак по 

појединим 

буџетским линијама 

без претходног 

одобрења и сл.) 0 0 9 31.962 

  Укупно  74 90.687.287 20 1.111.628 
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3. Преглед конкурса и других процедура доделе средстава 

 

Током 2011. године расписано је укупно 62 конкурса за доделу финансијске подршке 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Број пријава о којима су државне 

институције известиле је 2.794
29

, док је укупан број подржаних пројеката 1.428. Однос одобрених 

пријава према укупном броју пристиглих пријава износи 36%
30

. Дакле, у просеку на нивоу свих 

државних институција током 2011. године, на сваке три примљене пријаве једна је била прихваћена. 

Однос одобрених и пристиглих пријава значајно варира између институција, као и између самих 

конкурса унутар институција. Најнеповољнији однос одобрених у односу на пристигле пријаве током 

2011. године остварен је у Јавном позиву за 2011. годину за програмске активности развоја научних 

кадрова Министарства просвете и науке (од 70 пријава само је једна одобрена). Ипак у истом 

министарству на другом објављеном конкурсу Јавни конкурс за доделу дотација студентским 

удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте 

однос одобрених и пристиглих пројеката износи чак 86,4%, што је знатно више од просека 

институција јер је од десет примљених пријава одобрено више од осам.  

 

Изразито неповољан однос пристиглих пријава у односу на одобрене забележен је на једином 

конкурсу Управе за родну равноправност, од 34 пристигле пријаве, четири је подржано (однос 

11,8%), на једном од два конкурса Министарства животне средине, рударства и просторног 

планирања (однос 13,8%), на једном од седам конкурса Министарства рада и социјалне политике 

(однос 16,7%)
31

 и на једином конкурсу о коме је Министарство здравља известило (однос 17,6%).  

 

За потпуно разумевање начина на који се потребе удружења и других организација цивилног 

друштва усклађују са расположивим ресурсима било би потребно ово питање учинити обавезним у 

Упитнику у наредном периоду, јер постоји 12 конкурса за које нису унети подаци о броју пријава које 

су пристигле на конкурс и стога нису могли да пруже потпун приказ стања. 

 

  

 

                                                      
29 Напомена: постоје органи који нису известили о броју пристиглих пријава за конкурсе, али јесу о укупном броју 

одобрених пријава. 
30 Однос броја одобрених и пристиглих пријава на нивоу свих органа државне управе израчунат је узимањем у обзир 

искључиво оних конкурса (органа) за које је унет и број пристиглих пријава и број одобренх пријава. 
31 Министарство рада и социјалне политике известило је и о конкурсу на коме су сви пријављени пројекти и подржани. 
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Табела 13. Преглед расписаних конкурса и других процедура доделе средстава у оквиру институција, приказ броја пристиглих пријава, броја одобрених 

пројеката, преглед правног/стратешког основа за доделу средстава на конкурсу, као и циљ наведених конкурса 

 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

 Mинистарство економије и регионалног развоја 

1 
Конкурс за доделу субвенција за 
пројекте развоја туризма у 2011. 

години 

98 41 41,8 70.000.000 

Програм распореда и 
коришћења 

субвенција 

намењених за развој 
туризма за 2011. 

годину 

Стратегија 
развоја туризма, 

Закон о туризму 

1) Промоција и унапређење квалитета туристичких производа и 

туристичких простора и унапређење рецептивно туристичко-

угоститељске понуде 

2) Успостављање регионалне равнотеже туристичког промета и 

система праћења остварених резултата у туризму 

3) успостављање система подстицаја за green field инвестиције 

како би се постигло привлачење профитабилних инвестиција 

4) Успостављање система за развој и одрживост аутентичних 

туристичких дестинација преко интеграције туризма у локалним 

заједницама, израдом и применом планова развоја, као и 
организовањем дестинацијског менаџмента 

5) Развој инфраструктуре, заштита животне средине и културно-
историјског наслеђа у туристичким просторима 

6) Успостављање модела управљања развојем туризма и 
едукације са нагласком на локални и регионални раст 

конкурентности и квалитета у туризму 

 Агенција за борбу против корупције 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

2 

Конкурс за подршку пројектима 

организацијама цивилног 

друштва усмереним на јачање 
капацитета друштва у борби 

против корупције 

5 1 20,0 1.999.390 

Закон о буџету 

Републике Србије за 
2011. 

Национална 
стратегија за 

борбу против 

корупције 

Обезбеђивање одрживости учешћа цивилног друштва у борби 

против корупције и јачању друштвеног интегритета 

 Агенција за заштиту животне средине 

3 (Није унет назив конкурса) - 1 - 50.000 
Решење број:401-00-

27/1/2011-01 
  

 Антидопинг агенција Републике Србије 

4 Антидопинг едукација 2 2 100 2.200.000 

Закон о спречавању 
допинга у спорту 

 

Стратегија 

развоја спорта у 
Републици 

Србији од 2009. 

до 2013. године 

Антидопинг едукација, стварање услова за остваривање 

врхунских спортских резултата, правилна суплементација и 
спортска исхрана, смањење броја спортиста који се допингују 

пружањем алтернативног начина побољшања спортских 

перформанси кроз правилну исхрану и суплементацију 

5 
Израда он-лајн курса спортске 

исхране 
1 1 100 535.529 

Стварање услова за остваривање врхунских спортских резултата, 

правилна суплементација и спортска исхрана, смањење броја 

спортиста који се допингују пружањем алтернативног начина 
побољшања спортских перформанси кроз правилну исхрану и 

суплементацију 

6 Практична спортска исхрана 1 1 100 1.200.000 

Стварање услова за остваривање врхунских спортских резултата, 
правилна суплементација и спортска исхрана, смањење броја 

спортиста који се допингују пружањем алтернативног начина 

побољшања спортских перформанси кроз правилну исхрану и 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

суплементацију 

7 
Процена хидратације 

кошаркаша 
1 1 100 1.100.000 

Унапређење научно-истраживачке делатности у области 

спортске медицине, унапређење здравствене заштите спортиста, 
стварање услова за остваривање врхунских спортских резултата 

 Министарство верa и дијаспоре 

8 

Јавни конкурс за реализацију 

пројекта „Унапређење верске 
културе, верских слобода и 

толеранције” 

61 18 29,5 5.326.000 

Закон о буџету 
Републике Србије за 

2011. годину, Закон о 

црквама и верским 
зајед 

 

Афирмација, заштита и развоj српске културне баштине и њено 

презентовање, подстицање верског културног стваралаштва, 

заштита и развој верске културе као чиниоца етничког и 
културног идентитета националних мањина, подстицање развоја 

наука о религији и интердисциплинарних пројеката од значаја за 

рад министарства 

9 

Конкурс за суфинансирање 

пројеката који својим 

квалитетом доприносе очувању 
и јачању веза матичне државе и 

дијаспоре 

146 35 24,0 10.000.000 
Закон о дијаспори и 

Србима у региону 

Стратегија 

очувања и 

јачања односа 
матичне државе 

и дијаспоре и 

матичне државе 
и Срба у 

региону 

Употреба, учење, чување и неговање српског језика и 
ћириличког писма, чување и неговање српског, културног, 

етничког, језичког и верског идентитета и унапређење економске 

сарадње Републике Србије и дијаспоре 

10 

Конкурс за суфинансирање 

пројеката који својим 

квалитетом доприносе очувању 
и јачању веза матичне државе и 

Срба у региону 

132 39 29,5 20.000.000 
Закон о дијаспори и 

Србима у региону 
 

Употреба, учење, чување и неговање српског језика и 
ћириличког писма, чување и неговање српског, културног, 

етничког, језичког и верског идентитета и унапређење економске 

сарадње Републике Србије и Срба у региону. 

11 

Протокол о сарадњи са 
организацијама цивилног 

друштва „Национална алијанса 

за локални и економски развој – 
НАЛЕД” 

- 1 - 200.000  
Програм рада 
Владе за 2011. 

годину 

Побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије и 
њихових организација са Републиком Србијом; стварање услова 

за укључивање исељеника, лица српског порекла и држављана 

Републике Србије који живе у иностранству у политички, 
културни и економски живот Републике Србије и њихов 

повратак у Републику Србију 

 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 

12 Конкурс за суфинансирање 376 52 13,8 15.000.000 Закон о буџету  Допринос заштити животне средине кроз реализацију пројеката 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

пројеката у области заштите 

животне средине чији су 

носиоци невладине 

организације у 2011. години 

Републике Србије који се односе на: популаризацију, подстицањe и јачањe свести о 

значају заштите животне средине; реализацију пројеката 

усмерених ка решавању појединачног проблема или теме у 

области очувања природних ресурса и заштите животне 

средине;спровођење једнократних активности усмерених ка 
решавању конкретног проблема. 

13 

Пројекти финансирани на 

основу појединачних одлука 
руководиоца 

23 23 100 6.900.000  
Популаризација, подстицање и јачање свести о заштити животне 

средине 

 Министарство за Косово и Метохију 

14 

Пројекти финансирани на 

основу процедуре дефинисане 

програмима и закључцима 
Владе 

1 26 3,8 32.121.683 Закључци Владе 

Стратегија 

повратка и 

опстанка на 
КиМ 

Одрживи повратак и опстанак на КиМ 

 Министарство здравља 

15 

Пoзив за подношење предлога 

„Подршка активностима за 

унапређење здравља” за пријаву 
пројеката/програма и скупова 

невладиних организација за 

финансијску подршку и 
покровитељство Министарства 

здравља Републике Србије 

131 23 17,6 3.998.784 
Закон о буџету за 

2011. годину 

План развоја 

здравствене 

заштите и Закон 
о здравственој 

заштити 

Смањење морбидитета и морталитета од хроничних незаразних 
болести (ХНБ), ХИВ/АИДС, болести зависности; унапређење 

здравља жена и деце, инвалида, старих лица, Рома...;усвајање 

здравих стилова живота и превенција ХНБ 

 Министарство одбране 

16 
Процедура за доделу средстава 

удружењима грађана 
- 1 - 4.000.000 

Члан 76. Закон о 

одбрани („Службени 
гласник РС“, број 

116/07) и Уредба о 

Протокол о 

сарадњи између 
Министарства 

одбране 

Спровођење активности популаризације и афирмисања значаја 

улоге и дужности официра и подофицира у савременим 
структурама безбедности, систему одбране, Војсци Србије и 

њеним мисијама, систему заштите и спасавања људи и 



Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | Преглед конкурса и других процедура доделе средстава 27 

 

 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

критеријумима и 

поступку доделе 

средстава за учешће 

у финансирању 

програма рада 
удружења грађана 

који се заснивају на 

активностима од 
значаја за одбрану 

(„Службени гласник 

РС“, број 100/2008 – 

у даљем тексту: 

Уредба). 
Закон о буџету 

Републике Србије за 

2011. годину, раздео 
14, функција 210, 

економска 

класификација 481 
(„Службени гласник 

РС“, број 101/2010) 

дефинисано је да су 
средства у износу од 

4.000.000 динара по 

апропријацији 481 – 

Дотације невладиним 

организацијама 

додељена за рад 

СОРВСС32 

 
Одлука о одређивању 

Републике 

Србије и 

СОРВСС33, 

Програм 

сарадње 
Министарства 

одбране, Војске 

Србије и 
СОРВСС34 и 

План сарадње 

Министарства 
одбране, Војске 

Србије и 

СОРВСС35 за 
календарску 

годину 

материјалних добара, као и неговању слободарских традиција 

српског народа. 

                                                      
32

Савез организација резервних војних старешина Србије 
33

Савез организација резервних војних старешина Србије 
34

Савез организација резервних војних старешина Србије 
35

Савез организација резервних војних старешина Србије 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

правних лица од 

значаја за одбрану 

Републике Србије 

(„Службени гласник 

РС“, број 52/08) 
 

Одлука о одређивању 

производа и услуга 
од посебног значаја 

за одбрану 

Републике Србије 
(„Службени гласник 

РС“, број 58/08) 

 
Решење Владе 

Србије о одређивању 

привредних 
друштава и других 

правних лица који 
производе предмете 

и врше услуге од 

значаја за одбрану 
Републике Србије 

(пов. број 00-

374/2009-3 од 
29.12.2009. године), 

на редном броју 1873 

Органа и 
организација од 

посебног значаја 

одређен је 
Организација 

резервних војних 

старешина Србије, 
чији је правни 

следбеник Савеза 

организација 
резервних војних 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

старешина Србије 

(СОРВСС) 

 Министарство омладине и спорта 

17 

Конкурс за финансирање и 

суфинансирање програма 

усмерених ка реализацији 
програма и активности 

предвиђених акционим планом 

и циљевима националне 
стратегије развоја спорта у 

републици Србији за период 

2009–2013. године 

- 110 - 121.001.616 

Закон о спорту, 
Правилник о ближим 

критеријумима за 

утврђивање општег 
интереса у области 

спорта, Директивa о 

начину рада и 
поступања при 

избору програма 

којима се остварује 
општи интерес у 

области спорта 

Стратегија 

развоја спорта у 

Републици 
Србији за 

период 2009–
2013. године 

Реализација активности усмерених на остваривање циљева 

Стратегије развоја у Републици Србији за период 2009–2013. 

године 

18 

Конкурс за спровођење циљева 

националне стратегије за младе 

– ресурс центри за учешће у 

процесу подстицања активизма 

младих 

44 25 56,8 36.896.334 

Уредба о утврђивању 

програма расподеле 
и коришћења 

средстава за 

програме и пројекте 
у области 

омладинске политике 

у 2011. години 
(,,Службени гласник 

РС“ бр. 14/11 од 
04.03.2011. године) 

Национална 

стратегија за 
младе, Акциони 

план за 

спровођење 
Националне 

стратегије за 

младе 

Националном стратегијом за младе предвиђено је подстицање, 
организовање и вредновање волонтерског рада младих с циљем 

указивања на друштвене потребе за волонтерским програмима и 

добитима од волонтерског рада, као и обезбеђивање услова за 
волонтирање у свим областима друштвеног живота. Година 2011. 

је на основу одлуке ЕУ проглашена за Европску годину 

волонтирања. Она је званично отворена на конферецији у 
Будимпешти 08. јануара 2011. године. Процењује се да сто 

милиона Европљана волонтира. У оквиру године волонтирања, 

планирано је да кроз сваку земљу чланицу прође „караван“ 
Европске године волонтирања који треба да омогући размену 

искустава волонтера, али и да допринесе решавању кључних 

проблема у домену волонтирања. Уз подршку организација 
цивилног друштва – Ресурс центара за учешће у процесу 

подстицања активизма младих којима је намењен овај конкурс, 
формалне и неформалне групе младих могу кандидовати своје 

идеје и предлоге за реализацију омладинских волонтерских 

акција у својим локалним заједницама. Имајући у виду да је 
2011. година Европска година волонтирања и да млади треба да 

добију прилику за реализацију иницијатива којима активно 

доприносе унапређењу живота у својим заједницама, 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

Министарство омладине и спорта изражава спремност да их 

подржи у таквим настојањима. 

19 

Конкурс за подизање 

капацитета младих за писање 
пројеката и њихово активније 

укључивање у програме 

Европске уније и европске 
интеграције 

2 1 50,0 3.200.000 

Уредба о утврђивању 
програма расподеле 

и коришћења 
средстава за 

програме и пројекте 

у области 
омладинске политике 

у 2011. години 

(,,Службени гласник 
РС“ бр. 14/11 од 

04.03.2011. године) 

Национална 
стратегија за 

младе, Акциони 
план за 

спровођење 

Националне 
стратегије за 

младе 

Изузетно важан процес у спровођењу Националне стратегије за 
младе и акционог плана јесте и оснаживање младих за 

међународну сарадњу и учествовање у програмима ЕУ за младе, 
као што је програм „Млади у акцији“. За подршку у реализацији 

овог конкурса Министарство омладине и спорта ангажује једно 

удружењe којe ће спроводити обуку младих за писање пројеката 
ради активнијег укључивања младих у програме Европске уније 

за младе и европске интеграције. 

20 

Конкурс за подизање 

капацитета младих за писање 

пројеката и њихово активније 
укључивање у програме 

Европске уније и европске 

интеграције 

2 1 50,0 2.999.018 

Уредба о утврђивању 

програма расподеле 

и коришћења 

средстава за 
програме и пројекте 

у области 

омладинске политике 
у 2011. години 

(,,Службени гласник 

РС“ бр. 14/11 од 
04.03.2011. године) 

Национална 
стратегија за 

младе, Акциони 

план за 
спровођење 

Националне 

стратегије за 
младе 

Спровођење обуке за писање пројеката и вођење пројектног 

циклуса, пружање административно-техничке подршку у 
процесу евалуације предлога пројеката и праћење и подршка 

реализацији одабраних пројеката удружења у реализацији 

„Конкурс за подизање капацитета омладинских удружења – 
Обука из области припреме (писања) пројеката и управљања 

пројектним циклусом“ 

21 

Конкурс за подизање 

капацитета омладинских 

удружења – позив за 

подношење предлога пројеката 
за омладинска удружења која су 

учествовала у обукама из 

области припреме пројеката и 
управљања пројектним 

циклусом, финансираним од 

стране Министарства омладине 
и спорта током 2010/2011. 

године - 

30 23 76,6 3.421.330 

Уредба о утврђивању 

програма расподеле 

и коришћења 

средстава за 
програме и пројекте 

у области 

омладинске политике 
у 2011. години 

(,,Службени гласник 

РС“ бр. 14/11 од 
04.03.2011. године) 

Национална 
стратегија за 

младе, Акциони 

план за 
спровођење 

Националне 

стратегије за 
младе 

Изузетно важан процес у спровођењу Стратегије и Акционог 

плана јесте израда и оснаживање мреже за спровођење 

омладинске политике. Министарство омладине и спорта сматра 

цивилни сектор једним од најзначајнијих партнера у спровођењу 

циљева Стратегије. Неопходно је да се у овај процес, поред 
искусних удружења, укључе и омладинска удружења која тек 

почињу са радом. Зато Министарство омладине и спорта пружа 

континуирану подршку у развоју капацитета неискусних 
организација кроз обуке из области припреме (писања) пројеката 

и управљања пројектним циклусом. У току 2008. и 2009. године 

обезбеђена је обука за 55 недовољно искусних удружења, од чега 
су до сада финансирана 42 пројекта. У току 2010. године нових 

29 омладинских удружења је учествовало у обукама из области 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

пројектног менаџмента у оквиру којих су развијали своје 

пројектне идеје. 

22 

Конкурс за праћење и 

промоцију рада канцеларија за 
младе 

1 1 100 11.301.900 

Уредба о утврђивању 

програма расподеле 

и коришћења 

средстава за 

програме и пројекте 

у области 
омладинске политике 

у 2011. години 

(,,Службени гласник 
РС“ бр. 14/11 од 

04.03.2011. године) 

Национална 

стратегија за 

младе, Акциони 
план за 

спровођење 

Националне 
стратегије за 

младе 

Како би се циљеви садржани у Националној стратегији за младе 
успешно спроводили на локалном нивоу, било је неопходно 

створити предуслове, односно формирати локалне канцеларије за 
младе (у даљем тексту ЛКЗМ), ангажовати координаторе ЛКЗМ, 

формирати локалне Савете за младе и израдити Локалне акционе 

планове (у даљем тексту ЛАП). У току 2008, 2009. и 2010. 
године, наведени процес је обухватио преко 100 општина које су 

започеле процес планског решавања проблема младих у својој 

средини, односно започеле процес формирања канцеларија за 
младе и тиме допринеле прављењу институционалног оквира за 

системску бригу о положају младих у својим срединама. У 2009. 

и 2010. години Министарство омладине и спорта је било 

усмерено на обезбеђивање одрживости новоформираних 

општинских структура – ЛКЗМ, Савета за младе, координатора 

ЛКЗМ, као и на одрживост програма који ће својим спровођењем 
на општинском нивоу директно утицати на побољшање 

квалитета живота младих. Министарство омладине и спорта је у 

протекле три године кроз умрежавање међународних донатора са 
локалним актерима који се баве омладинском политиком, 

едуковањем и информисањем младих да препознају и искористе 

сопствене потенцијале, као и укључивањем свих локалних 
субјеката у креирањe и спровођење локалне омладинске 

политике, обезбедило предуслове да се реалне околности 

превазиђу на оптималан начин уз потпуно коришћење 
постојећих ресурса Министарства. За реализацију конкурса 

Министарство омладине и спорта ангажоваће једно удружење 

које ће бити укључено у организовање и пружање стручно-
техничке подршке раду и промоцији рада канцеларија за младе 

на локалном и регионалном нивоу. 

23 

Конкурс за програме у области 
спорта усмерене ка реализацији 

циљева утврђених стратегијом 

развоја спорта у републици 
Србији који се финансирају из 

буџетског фонда из игара на 

срећу 

263 110 41,8 1.772.265.645 

Закон о спорту, 

Правилник о ближим 
критеријумима за 

утврђивање општег 

интереса у области 
спорта 

Стратегија 
развоја спорта у 

Републици 

Србији у 

периоду 2009–
2013. године 

Реализација циљева Стратегије развоја спорта у Републици 

Србији у периоду 2009–2013. године. 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

24 
Конкурс за реализацију 

међународне сарадње у области 

омладинске политике 

39 20 51,3 25.000.000 

Уредба о утврђивању 

програма расподеле 

и коришћења 
средстава за 

програме и пројекте 
у области 

омладинске политике 

у 2011. години 
(,,Службени гласник 

РС“ бр. 14/11 од 

04.03.2011. године) 

Национална 

стратегија за 

младе, Акциони 
план за 

спровођење 
Националне 

стратегије за 

младе 

На путу ка остваривању визије и циљева Националне стратегије 

за младе изузетно је важна међународна сарадња у области 

омладинске политике. Кроз различите облике међународне 
сарадње помажемо младима у Србији да активно сарађују и 

размењују знања и идеје са својим вршњацима из региона, 
Европе и света. Обезбеђење услова за интензивирање 

међународне сарадње кроз финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката удружења. 

25 

Конкурс за спровођење циљева 

националне стратегије за младе 

- млади су закон - 

1 1 100 3.000.000 

Уредба о утврђивању 
програма расподеле 

и коришћења 

средстава за 
програме и пројекте 

у области 

омладинске политике 
у 2011. години 

(,,Службени гласник 

РС“ бр. 14/11 од 
04.03.2011. године) 

Национална 
стратегија за 

младе, Акциони 

план за 
спровођење 

Националне 

стратегије за 
младе 

У циљу остваривања визије Стратегије и активности из 

Акционог плана изузетно је важна сарадња свих кључних актера 

у области омладинске политике. Министарство омладине и 

спорта је од оснивања активно како на домаћој, тако и на 

европској омладинској сцени и посвећује велику пажњу 

повезивању са другим домаћим и међународним актерима из 
области омладинске политике и има богато искуство у 

организовању различитих манифестација. На основу досадашњег 

искуства, уочено је да конференције/семинари/тренинзи 
представљају најбољу прилику да се на једном месту окупе 

представници различитих земаља, сектора и институција и дају 

свој допринос даљем развоју омладинске политике на европском 
нивоу. У том циљу, Министарство омладине и спорта 

организoваће V конференцију о омладинској политици у Србији 

која ће се одржати 2011. године у Београду. Конференција треба 
да омогући свим актерима да се информишу, размене искуства и 

дискутују о законодавном оквиру о младима у Србији, региону и 

шире. 

26 
Конкурс за спровођење циљева 
националне стратегије за младе 

166 50 30,1 51.047.962 

Уредба о утврђивању 

програма расподеле 

и коришћења 
средстава за 

програме и пројекте 

у области 
омладинске политике 

у 2011. години 

(,,Службени гласник 

Национална 
стратегија за 

младе, Акциони 

план за 
спровођење 

Националне 

стратегије за 
младе 

Спровођење циљева Националне стратегије за младе кроз 

пројекте усмерене на: 1. оснаживање младих кроз различите 

обуке и активности (као што су омладинско предузетништво, 
самозапошљавање, оспособљавање за различите вештине у циљу 

повећања могућности за запошљавање и самозапошљавање, 

оспособљавање за активно тражење посла, пословна 
комуникација, писање CV-а, мотивационог писма, каријерно 

информисање, развијање вештина за тимски рад и сл.), а у циљу 

боље запошљивости младих; 2. организовање активности, обука 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

РС“ бр. 14/11 од 

04.03.2011. године) 

и догађаја у циљу промоције здравих и безбедних стилова 

живота, толеранције и ненасиља итд; 3. осмишљавање и 

реализација обука и/или активности за младе у сарадњи са 
локалним канцеларијама за младе, усмереним ка остваривању 

циљева Националне стратегије за младе, које се спроводе 
најмање једном недељно током трајања пројекта, кроз локалне 

канцеларије за младе. 

27 

Конкурс за стручно-техничку 

подршку каријерном вођењу и 
саветовању младих талената и 

спровођењу стратегије 

каријерног вођења и саветовања 

2 1 50,0 10.977.000 

Уредба о утврђивању 

програма расподеле 
и коришћења 

средстава за 

програме и пројекте 
у области 

омладинске политике 

у 2011. години 
(,,Службени гласник 

РС“ бр. 14/11 од 

04.03.2011. године) 

Национална 

стратегија за 
младе, Акциони 

план за 

спровођење 
Националне 

стратегије за 

младе 

Обезбеђење услова за успостављање сарадње са удружењем које 
ће пружати подршку каријерном вођењу и саветовању младих 

талената и спровођењу Стратегије каријерног вођења и 

саветовања, будућег закона о младима и стратешких докумената 
овог министарства. Влада Републике Србије усвојила је 04. марта 

2010. године Стратегију каријерног вођења и саветовања у 

Републици Србији са Акционим планом за њено спровођење у 

периоду 2010–2014. године. Основни циљ доношења Стратегије 

каријерног вођења и саветовања у Републици Србији јесте 
дефинисање механизама за успостављање система каријерног 

вођења и саветовања у Републици Србији како би се што боље 

искористили људски ресурси кроз стварање јасне везе између 
система образовања и тржишта рада. Управо је каријерно вођење 

и саветовање један од основних инструмената развоја људских 

потенцијала којим се постижу како образовни циљеви 
(побољшање ефикасности образовног система), тако и циљеви 

економског развоја и циљеви социјалне једнакости и 

укључености. Препоруке које садржи овај документ су засноване 
на већ започетим активностима модернизације и усавршавања 

стручног образовања и обуке, образовања одраслих и 

реформских процеса у области запошљавања. Концепт 
каријерног вођења и саветовања посебно је важан за младе и 

развој њихових потенцијала. 

28 

Конкурса за административно-

техничку и стручну подршку у 

реализацији и праћењу 
пројеката удружења и изградњи 

капацитета за подршку 

програмима министарства 

1 1 100 12.152.421 

Уредба о утврђивању 
програма расподеле 

и коришћења 

средстава за 
програме и пројекте 

у области 

омладинске политике 
у 2011. години 

Национална 
стратегија за 

младе, Акциони 

план за 
спровођење 

Националне 

стратегије за 
младе 

Подршка реализацији програма и пројеката као резултат 
успостављеног конкурсног механизма за подршку омладинским 

удружењима и удружењима која се баве младима, спровођењу 

омладинске политике и реализацији Националне стратегије за 
младе и Акционог плана за њено спровођење. Министарство 

омладине и спорта сматра цивилни сектор једним од 

најзначајнијих партнера у изградњи модерне демократске државе 
и основним ослонцем у заступању интереса младих и залагању за 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

(,,Службени гласник 

РС“ бр. 14/11 од 

04.03.2011. године) 

њихов бољи положај у друштву. У складу са тим Министарство 

омладине и спорта настоји да успостави трајне механизме 

сарадње Владиног и невладиног сектора, подигне капацитете 
омладинских удружења и да им омогући активно учешће у 

реализацији циљева Националне стратегије за младе. 

29 
Новчане награде за посебан 

допринос развоју и афирмацији 

спорта 

6 6 100 97.115.634 

Закон о спорту, 

Уредба о 

националним 
признањима и 

наградама за посебан 

допринос развоју и 
афирмацији спорта 

Стратегија 

развоја спорта у 
Посебан допринос развоју и афирмацији спорта 

30 

Финансирање кампова 

перспективних спортиста 
гранских спортских савеза 

- 59 - 80.521.394 

Закон о спорту, 

Правилник о ближим 

критеријумима за 

утврђивање општег 

интереса у области 
спорта, Директивa о 

начину рада и 

поступања при 
избору програма 

којима се остварује 

општи интерес у 
области спорта 

Стратегија 
развоја спорта у 

Републици 

Србији за 

период 2009– 

2013. године 

Остваривање општег интереса у области спорта 

31 

Финансирање међународних 

спортских такмичења од 
интереса за републику Србију 

- 35 - 100.000.000 

Закон о спорту, 

Правилник о ближим 

критеријумима за 

утврђивање општег 

интереса у области 
спорта, Директивa о 

начину рада и 

поступања при 
избору програма 

којима се остварује 

општи интерес у 
области спорта 

Стратегија 
развоја спорта у 

Републици 

Србији за 

период 2009–
2013. године 

Остваривање општег интереса у области спорта 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

32 

Финансирање међународних 
такмичења преко субвенција 

јавним нефинансијским 

предузећима 

- 4 - 66.500.000 

Закон о спорту, 

Правилник о ближим 

критеријумима за 
утврђивање општег 

интереса у области 
спорта, Директивa о 

начину рада и 

поступања при 
избору програма 

којима се остварује 

општи интерес у 
области спорта 

Стратегија 
развоја спорта у 

Републици 

Србији за 

период 2009–
2013. године 

Остваривање општег интереса у области спорта 

33 

Финансирање редовних 

програма гранских спортских 
савеза 

- 96 - 1.317.740.484 

Закон о спорту, 

Правилник о ближим 

критеријумима за 

утврђивање општег 

интереса у области 
спорта, Директивa о 

начину рада и 

поступања при 
избору програма 

којима се остварује 

општи интерес у 
области спорта 

Стратегија 
развоја спорта у 

Републици 

Србији за 

период 2009–
2013. године 

Остваривање општег интереса у области спорта 

 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

34 Захтев епархије 1 1 100 0 
ЗоТ чл 56. ст.5 и З о 

Влади чл 43. ст 3 
 

За потребе социјално угроженог становништва у Косовском 

Поморављу и изолованим енклавама на територији Косова и 

Метохије, који се налазе на рубу егзистенцијалног опстанка, а 
редовни су корисници помоћи. 

35 

Конкурс за доделу подстицајних 

средстава за унапређење 
заштите потрошача у републици 

Србији у 2011. години на тему: 

„Подршка раду саветовалишта 
потрошача” 

4 1 25,0 7.499.932 
Закон о заштити 

потрошача 

Национални 

програм заштите 
потрошача у 

периоду 2007–
2012. године 

Сврха конкурса је подршка раду саветовалишта потрошача, која 
воде удружења и савези удружења за заштиту потрошача, на 

пружању информација, савета и помоћи потрошачима у 

решавању проблема потрошача 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

 Министарство просвете и науке 

36 
Иницијатива за реформу 

образовања у Југоисточној 

Европи (Eri See) 

- 1 - 2.944.759 

Закључак Владе РС о 
прихватању Нацрта 

меморандума о 

разумевању о улози и 
организацији 

Иницијативе за 

реформу образовања 
у Југоисточној 

Европи 

Спровођење 

радног програма 
ЕРИ СЕЕ до 

оснивања 

Секретаријата 

Реформа образовања у РС 

37 

Јавни конкурс за доделу 
дотација студентским 

удружењима за реализацију 

програма, односно делова 
програма од општег интереса за 

студенте 

44 38 86,4 48.233.130 

Закон о ученичком и 

студентском 

стандарду 

 Унапређење студентског стваралаштва 

38 
Јавни позив за 2011. годину за 
програмске активности развоја 

научних кадрова 

70 1 1,4 3.200.000 
Закон о 

научноистраживачкој 

делатности 

Одлука о 
распореду 

средстава 

Развој научноистраживачких кадрова 

39 
Календар такмичења и смотри 

ученика основних школа 
- 26 - 2.038.609 

Закон о основама 
система образовања 

и васпитања 

Стручно 

упутство о 

организовању 
такмичења и 

смотри ученика 

основних и 
средњих школа 

Провера квалитета и нивоа знања ученика основних школа 

40 
Календар такмичења и смотри 

ученика средњих школа 
- 29 - 2.595.000 

Закон о основама 

система образовања 
и васпитања 

Упутство о 

организовању 
такмичења 

Провера знања ученика средњих школа 

41 

Позив за евалуацију предлога 

пројеката у програму 

„Оснаживање школа за 
инклузивно образовање” 

3 1 33,3 3.543.646 

Закон о потврђивању 

споразума о Зајму 
(пројекат „Пружање 

унапређених услуга 

на локалном нивоу”) 

Закон о 

основама 
система 

образовања и 

васпитања 

Подршка развоју инклузивног образовања 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

између Републике 

Србије и 

Међународне банке 
за обнову и развој 

42 

Позив за мониторинг и 

евалуацију грант линије 
„Обезбеђивање здравог и 

безбедног окружења за децу и 

младе у Србији“ 

3 1 33,3 1.282.380 

Закон о потврђивању 
споразума о Зајму 

(пројекат „Пружање 

унапређених услуга 
на локалном нивоу”) 

између Републике 

Србије и 
Међународне банке 

за обнову и развој 

Закон о 

основама 
система 

образовања и 

васпитања 

Подстицање програма „Школа без насиља” Министарства 

просвете и науке и Уницефа 

43 

Позив за мониторинг пројеката 

школа у програму „Оснаживање 

школа за инклузивно 
образовање” 

3 1 33,3 649.164 

Закон о потврђивању 

споразума о Зајму 

(пројекат „Пружање 

унапређених услуга 
на локалном нивоу”) 

између Републике 

Србије и 
Међународне банке 

за обнову и развој 

Закон о 

основама 
система 

образовања и 

васпитања 

Подршка развоју инклузивног образовања 

44 

Позив за обуке интерресорних 
општинских комисија за 

процену потреба за пружањем 

додатне образовне, здравствене 
и социјалне подршке 

детету/ученику 

3 1 33,3 3.471.244 

Закон о потврђивању 
споразума о Зајму 

(пројекат „Пружање 

унапређених услуга 

на локалном нивоу”) 

између Републике 

Србије и 
Међународне банке 

за обнову и развој 

Закон о 

основама 

система 

образовања и 

васпитања 

Подршка развоју инклузивног образовања 

45 
Позив за обуку запослених у 

образовању Републике Србије 
3 1 33,3 2.828.477 

Закон о потврђивању 
споразума о Зајму 

(пројекат „Пружање 

унапређених услуга 
на локалном нивоу”) 

Закон о 
основама 

система 

образовања и 
васпитања 

Подршка развоју инклузивног образовања 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

између Републике 

Србије и 

Међународне банке 
за обнову и развој 

 Министарство рада и социјалне политике 

46 

Конкурс за унапређење 
положаја особа са 

инвалидитетом у Републици 

Србији 

51 34 66,7 264.396.845 

Закон о удружењима 

грађана, Закон о 
играма на срећу 

Стратегијa 

унапређења 

положаја особа 
са 

инвалидитетом 

Унапређење положаја особа са инвалидитетом 

47 

Конкурс за унапређење 
положаја особа са 

инвалидитетом у Pепублици 

Србији 2011. године 

238 112 47,1 78.994.980 

Закон о удружењима 

грађана, Закон о 
играма на срећу 

Стратегија за 
унапређење 

положаја особа 

са 
инвалидитетом у 

Републици 

Србији 

Стратешки циљ овог конкурса јесте обезбеђивање ефикасних 

услуга за особе са инвалидитетом на локалном нивоу како би се 
створили услови за њихово укључивање у живот заједнице. 

48 

Конкурс за унапређење 

програма удружења грађана 
чије су активности усмерене на 

унапређење положаја особа са 

инвалидитетом 

216 36 16,7 29.741.797 
Закон о удружењима 

грађана 

Стратегија за 

унапређењe 
положаја особа 

са 

инвалидитетом 

Унапређење капацитета удружења особа са инвалидитетом и 
подршка развоју њихових активности усмерених на социјалну 

инклузију кроз побољшан приступ услугама 

49 

Отворени конкурс за 

унапређење положаја особа са 

инвалидитетом у Републици 
Србији 

159 103 64,8 58.338.602 
Закон о удружењима 

грађана, Закон о 

играма на срећу 

Стратегија за 

унапређење 

положаја особа 
са 

инвалидитетом у 

Републици 
Србији 

Обезбеђивањe ефикасних услуга за особе са инвалидитетом на 
локалном нивоу како би се створили услови за њихово 

укључивање у живот заједнице. 

50 

Позив за подношење захтева и 

предлога за финансирање 
програма и активности из 

области заштите породице и 

деце и социјалне заштите 

25 25 100 8.787.500 
Закон о удружењима 

грађана 
 

Подршка програма и активности које су намењене деци и 

њиховим породицима, посебно деци са сметњама у развоју и без 

родитељског старања, као и деци из социјално угрожених 
породица 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

51 

Унапређење положаја бораца, 

војних инвалида, цивилних 
инвалида рата и чланова 

њихових породица у Републици 
Србији, као и обележавање 

годишњица значајних 

историјских догађаја из 
ослободилачких ратова Србије 

98 24 24,5 56.837.600 

Закон о 

финансирању 

удружења бораца 
ослободилачких 

ратова Србије 
(„Службени гласник 

РС“ број 21/90), 

Закон о удружењима 
(„Службени гласник 

РС“ број 51/09) 

Стратегија 

унапређења 

положаја особа 
са 

инвалидитетом у 
Републици 

Србији 

Унапређење бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и 
породица палих бораца у Републици Србији 

52 

Унапређење социјалног 

положаја бораца, војних 

инвалида, цивилних инвалида 
рата и породица палих бораца у 

Републици Србији 

57 20 35,1 29.820.000 

Закон о 
финансирању 

удружења бораца 

ослободилачких 

ратова Србије 

(„Службени гласник 

РС“ број 21/90), 
Закон о удружењима 

(„Службени гласник 

РС“ број 51/09) 

Стратегија 
унапређења 

положаја особа 

са 
инвалидитетом у 

Републици 

Србији 

Унапређење бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и 

породица палих бораца у Републици Србији 

 Министарство спољних послова 

53 

Допринос министартства 
реализацији активности у 

области културе, образовања и 

науке 

9 7 77,8 1.720.770   

Промоција културних , научних, образовних и спортских 

потенцијала Републике Србије у иностранству, као и страних у 
Републици Србији 

 Служба координационог тела владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

54 Једнократна помоћ 1 1 100 800.000 

Закључак Владе 

Републике Србије о 
прихватању 

програма о 
распореду и 

коришћењу 

средстава за 
програме и пројекте 

Програм о 

распореду и 
коришћењу 

средстава за 
програме и 

пројекте 

удружења 
грађана ради 

Једнократна помоћ. 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

удружења грађана 

ради пружања 

помоћи 

становништву на 

подручју општина 
Прешево, Бујановац 

и Медвеђа 

пружања помоћи 

становништву 

на подручју 

општина 

Прешево, 
Бујановац и 

Медвеђа у 2011. 

години 

55 

Конкурс за програме и пројекте 

удружења грађана ради 

пружања помоћи становништву 
на подручју општина Прешево, 

Бујановац и Медвеђа у јулу 

2011. Године 

24 7 29,2 4.316.130 

Закључак Владе 
Републике Србије 05 

број: 401-1143/2011 

од 24. фебруара 2011. 

године 

Програм о 

распореду и 

коришћењу 
средстава за 

програме и 

пројекте 

удружења 

грађана ради 

пружања помоћ 

1. Подстицање пројеката из области културе и неформалног 

образовања (позориште, филм, књижевност, музика, стрип, 

дизајн, литерарне и ликовне радионице, радионице на теме 
културних политика, новинарске радионице, разговори са 

писцима и уметницима); 

2. Подстицање реализације различитих омладинских пројеката; 

3. Подстицање мултиетничких пројеката који промовишу 

активизам младих из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа; 

4. Подизање капацитета организација цивилног друштва у 
Прешеву, Бујановцу и Медвеђи кроз реализовањe пројеката од 

значаја за грађане три општине; 
5. Стварање климе сарадње и разумевања свих етничких 

заједница које живе у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи; 

6. Подстицање омладинског активизма и укључивање младих у 
Прешеву, Бујановцу и Медвеђи у друштвене токове на локалном 

нивоу; 

7. Сарадња и повезивање удружења грађана из Прешева, 
Бујановца и Медвеђе; 

8. Подизање нивоа знања активиста невладиног сектора из 

области релевантних за рад цивилног друштва; 
9. Подстицање пројеката који имају за циљ спречавање 

дискриминације; 

10. Подстицање образовања становништва; 
11. Зближавање младих из Прешева, Бујановца и Медвеђе са 

вршњацима из других делова Републике Србије; 

12. Побољшање услова живота лица са посебним потребама; 
13. Унапређење положаја ромске популације. 

56 

Конкурс за програме и пројекте 

удружења грађана ради 
пружања помоћи становништву 

на подручју општина Прешево, 

Бујановац и Медвеђа у марту 
2011. године 

49 11 22,4 5.904.815 

Закључак Владе 

Републике Србије 05 

број: 401-1143/2011 

од 24. фебруара 2011. 

године 

Програм о 

распореду и 
коришћењу 

средстава за 

програме и 

пројекте 

удружења 

грађана ради 
пружања помоћи 

57 
Конкурс за реализацију 

пројеката удружења грађана из 
4 1 25,0 144.000 

Стандардно писмо о 

споразуму између 

Стандардно 

писмо о 

Подстицање културних политика, образовних политика, родне 

равноправности, људских и мањинских права и подстицање 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

области културних и 

образовних политика, родне 

равноправности и мањинских 
права на подручју општина 

Прешево, Бујановац и Медвеђа 

програма развоја 

Уједињених нација и 

Координационог тела 
Владе Републике 

Србије о 

споразуму 

између програма 

развоја 
Уједињених 

нација и 
Координационог 

тела Владе 

Републике 
Србије за 

општине 

Прешево, 
Бујановац и 

Медвеђа о 

примени PBILD-
а, изградња мира 

и инклузивни 

локални развој – 

када је програм 

развоја 
Уједињених 

нација (УНДП) 

партнер који 
имплементира 

програм 

нивоа знања активиста невладиног сектора из области културних 

политика 

 Управа за родну равноправност 

58 

Конкурс за пројекте удружења 
грађана за укључивање 

принципа родне 

равноправности у област 
образовања и медија 

34 4 11,8 1.916.649 

Закон о 

равноправности 

полова 

Национална 

стратегија за 
побољшање 

положаја жена и 

унапређивање 
родне 

равноправности 

Реализација активности предвиђених акционим планом за 
спровођење националне стратегије 

 Управа за шуме 

59 Конкурс за доделу средстава по 14 10 71,4 8.557.063 Закон о шумама Стратегија Унапређивање шумарства и ловарства у републици; подизање 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

годишњем програму коришћења 

средстава буџетског фонда за 

шуме Републике Србије за 2011. 

годину („Службени гласник 

РС”, број 41/11) 

(„Службени гласник 

РС”, број 30/10), 

правилник о ближим 

условима, као и 

начину доделе и 
коришћења 

средстава из 

годишњег програма 
коришћења 

средстава буџетског 

фонда за шуме 
Републике Србије и 

буџетског фонда за 

шуме аутономне 
покрајине (Службени 

гласник РС”, број 

32/11) 

развоја 

шумарства 

Републике 

Србије 

(„Службени 
гласник РС”, 

број 59/06) 

нових шума, нега и заштита постојећих шума; подизање свести 

заједнице о значају шума и дивљачи. 

 Фонд за заштиту животне средине 

60 

Јавни конкурс за 

суфинансирањe пројеката 

едукативног карактера у 
области заштите животне 

средине чији су носиоци 

невладине организације 
(удружења грађана) 

112 35 31,3 9.571.982 

Средства фонда 
опредељују се у 

складу са Законом о 

фонду за заштиту 
животне средине, 

статутом, 

правилником о 

условима које морају 

испуњавати 

корисници средстава 
Фонда за заштиту 

животне средине, 
условима и начину 

додељивања 

средстава фонда, 
критеријумима и 

мерилима за 

оцењивање захтева 

Средства фонда 
опредељују се у 

складу са 

националним 
програмом 

заштите 

животне 

средине, 

националном 

стратегијом 
одрживог 

развоја, 
националном 

стратегијом 

управљања 
отпадом, 

националном 

стратегијом 

Подизање свести о значају заштите животне средине, решавање 
појединачних проблема и реализовање конкретних активности 

усмерених на заштиту животне средине. 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

за додељивање 

средстава и начину 

праћења наменског 

коришћења 

средстава и 
уговорених права и 

обавеза 

биолошке 

разноврсности и 

другим 

релевантним 

стратешким 
документима на 

националном, 

локалном и 
регионалном 

нивоу, као и 

акционим и 
санационим 

плановима и 

годишњим 
програмом рада 

фонда за 2011. 

годину 

61 

Суфинансирање пројеката од 

значаја за заштиту животне 

средине у складу са 
правилником о условима које 

морају испуњавати корисници 

средстава Фонда за заштиту 

животне средине, условима и 

начину додељивања средстава 

фонда, критеријумима и 
мерилима за оцењивање захтева 

за додељивање средстава и 

начину праћења наменског 
коришћења средстава и 

уговорених права и обавеза 

34 23 67,6 110.308.540 

Средства Фонда 

користе се у складу 
са Законом о Фонду 

за заштиту животне 

средине, статутом, 
Правилником о 

условима које морају 

испуњавати 
корисници средстава 

Фонда за заштиту 

животне средине, 
условима и начину 

додељивања 

средстава Фонда, 
критеријумима и 

мерилима за 

оцењивање захтева 
за додељивање 

средстава и начину 

праћења наменског 
коришћења 

Средства Фонда 

опредељују се у 
складу са 

Националним 

програмом 
заштите 

животне 

средине, 
Националном 

стратегијом 

одрживог 
развоја, 

Националном 

стратегијом 
управљања 

отпадом, 

Националном 
стратегијом 

биолошке 

разноврсности и 
другим 

Основни стратешки циљ јесте заштита и унапређење стања 

животне средине кроз: 1) заштиту, очување и побољшање 
квалитета ваздуха, воде, земљишта и шума, као и ублажавање 

климатских промена и заштиту озонског омотача; 2) санацију 

одлагалишта отпада, подстицање смањења настајања отпада, 
рециклажу и поновну употребу отпада; 3) увођење чистије 

производње за рад постројења и обављање активности, као и за 

рано прилагођавање захтевима заштите животне средине; 4) 
технологије и производе који смањују оптерећење и загађење 

животне средине; 5) заштиту и очување биодиверзитета и 

геодиверзитета; 6) подстицање одрживог коришћења заштићених 
природних добара; 7) подстицање одрживог развоја руралног 

подручја; 8) подстицање коришћења обновљивих извора 

енергије; 9) подстицање чистијег транспорта; 10) подстицање 
одрживих привредних делатности, односно одрживог 

привредног развоја; 11) унапређење система информисања о 

стању животне средине, праћење и оцењивање стања животне 
средине, као и увођење система управљања животном средином; 

12) подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, 

програма, пројеката и других активности, укључујући и 
демонстрационе активности; 13) суфинансирање превентивних и 
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 Назив конкурса/процедуре 

Укупан 

број 

пристиглих 

пријава 

Укупан 

број 

одобрених 

пријава 

Однос 

одобрених у 

односу на 

број 

пристиглих 

пријава, у 

процентима 

Укупан 

износ 

додељених 

средстава, 

у 

динарима 

Правни основ за 

доделу средстава 

на конкурсу 

Назив 

стратешког 

или 

програмског 

документа 

који је 

основ за 

доделу 

средстава 

Циљ конкурса 

средстава и 

уговорених права и 

обавеза, 
средњорочним и 

годишњим 
програмом рада 

Фонда 

релевантним 

стратешким 

документима на 
националном, 

локалном и 
регионалном 

нивоу, као и 

акционим и 
санационим 

плановима и 

Годишњим 
програмом рада 

Фонда за 2011. 

годину 

интервентних мера у ванредним околностима загађивања 

животне средине и оспособљавање за реаговање у случају удеса, 

укључујући рекултивацију и санацију загађеног простора до кога 
је дошло као последица акцидента, када је узрочник акцидента 

непознат или у случајевима који искључују одговорност 
загађивача; 14) рекултивацију и санацију историјског загађења 

(јаловишта, индустријске депоније и сл.); 15) суфинансирање 

програма, пројеката и других активности из области основних 
геолошких истраживања; 16) финансирање програма еколошког 

образовања и јачања јавне свести о питањима очувања животне 

средине и одрживог развоја. 

62 

Унапређење стања животне 

срeдине у функцији одрживог 

развоја на територији АП 
Војводине у 2011.години 

- 63 - 9.560.000    

Укупно: 62 конкурса 2.794 1.428 36,036 3.052.736.657    

                                                      
36

 Однос броја одобрених и пристиглих пријава на нивоу свих органа државне управе израчунат је узимањем у обзир искључиво оних конкурса за које је унет и број 

пристиглих пријава и број одобрених пријава. Однос је добијен као количник укупног броја одобрених пријава и пристиглих пријава за пројекте свих институција.  
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4. Остали подаци о расписаним конкурсима и процедурама 

4.1. Динамика расписивања конкурса/других процедура за доделу средстава 

Од 15 институција које су дале одговор на питање о динамици расписивања конкурса и других 

процедура за доделу средстава, њих 12 расписало је конкурсе једном годишње, четири институције 

имало је конкурсе који су отворени два пута годишње, а две институције конкурсе који су отворени 

целе године. Такође, Министарство просвете и науке током 2011. године издвојило је средства за 

финансирање удружења и других организација цивилног друштва за пет конкурса расписаних у 2010. 

години, а код две институције подршка је пружена једнократно, по указаној потреби.  

Табела 14. Динамика расписивања конкурса/других процедура за доделу финансијске подршке  

 Одговори 
Број 

институција 

Број 

пријава 

Додељени 

износи, у 

динарима 

Додељени 

износи, у 

процентимас 

1 
Једанпут 

годишње 
12 1.862 941.420.042 36,7 

2 
Двапут 

годишње 
4 220 39.256.995 1,5 

3 
Отворен 

целе године 
2 32 8.620.770 0,3 

 

4 
Остало 4 277 1.576.337.554 61,4 

  Укупно 15 2.391 2.565.635.361  

 

Треба напоменути да укупан број институција није резултат збира бројева у одговарајућој 

колони, јер постоје органи који су имали више од једног конкурса, различитог трајања и динамике 

расписивања. Такође, укупан број пријава на конкурсе за доделу финансијске подршке у 2011. години 

био је 2.794. У појединим табелама у тексту број пријава може варирати у зависности колико је 

институција одговорило на конкретно питање и да ли је постојала могућност вишеструких одговора. 

Слична ситуација је и код укупног износа (укупан износ додељених средстава до кога се дошло 

попуњавањем Упитника јесте 3.052.736.657 динара). 

 

Табела 15.  Динамика расписивања конкурса/других процедура за финансијске подршке наведена под 

„Остало“ из табеле 14. 

Назив 

институције 

Назив конкурса/других процедура за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Уписани одговор под опцијом 

Остало: 

1 

Министарство 

просвете и 

науке 

Иницијатива за реформу образовања у Југоисточној Европи 

(ERI SEE) 

Влада РС је донела Закључак у 2010. 

години, који је реализован у 2011. 

години 

Позив за мониторинг и евалуацију грант линије 

„Обезбеђивање здравог и безбедног окружења за децу и 

младе у Србији“ 

Конкурс је објављен 2010. године 

Позив за обуке интерресорних општинских комисија за 

процену потреба за пружањем додатне образовне, 

здравствене и социјалне подршке детету/ученику 

Конкурс је објављен у 2010. години 

Позив за евалуацију предлога пројеката у програму 

„Оснаживање школа за инклузивно образовање” 
Конкурс је објављен у 2010. години 

Позив за обуку запослених у образовању Републике Србије Конкурс је расписан у 2010. години. 

2 
Министарство 

пољопривреде, 
Захтев Епархије  
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Назив 

институције 

Назив конкурса/других процедура за доделу 

финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Уписани одговор под опцијом 

Остало: 

трговине, 

шумарства и 

водопривреде 

3 

Министарство 

омладине и 

спорта 

Конкурс за програме у области спорта усмерене ка 

реализацији циљева утврђених стратегијом развоја спорта у 

Републици Србији који се финансирају из буџетског фонда 

из игара на срећу 

Отворен од априла до 15. октобра 

Финансирање међународних такмичења преко субвенција 

јавним нефинансијским предузећима 

На основу Директиве о начину рада и 

поступања при избору програма 

којима се остварује општи интерес у 

области спорта 

Финансирање редовних програма гранских спортских савеза 

На основу Директиве о начину рада и 

поступања при избору програма 

којима се остварује општи интерес у 

области спорта 

 

4 

Служба 

координационог 

тела Владе 

Републике 

Србије за 

општине 

Прешево, 

Бујановац и 

Медвеђа 

Једнократна помоћ 

Организације, удружења, спортски 

клубови и друге организације могу 

тражити једнократну помоћ током 

целе године 

 

 

Највише институција расписују конкурсе за доделу финансијске подршке у јануару (26%), у 

марту 20%, а 14% у јулу, док у фебруару и октобру није било расписаних конкурса/других процедура. 

Графикон 2. Структура расписаних конкурса по месецима 

(код конкурса који су расписивани једном годишње) 
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4.2.  Средства информисања коришћена при расписивању конкурса за доделу 

средстава 

У циљу информисања о расписаним конкурсима за доделу средстава удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва користе се различите врсте информисања. Званичне интернет-

странице институција коришћене су за објаву 38 конкурса, док према учесталости следи комбинација 

дневних листова и интернет-странице коришћене у 18 конкурса, а код 9 конкурса коришћена су 

остала средства јавног информисања. Важно је напоменути да су поједине институције користиле 

комбинацију наведених видова информисања. 

Табела 16. Средства информисања коришћена при расписивању конкурса за доделу средстава 

Одговори 
Број 

конкурса37 

Број 

пријава 

Број 

пријава, у 

процентима 

Додељени 

износи, у 

динарима 

Додељени 

износи, у 

процентима 

1 На интернет-страници  38 1.809 64,8 978.233.521 32,0 

2 

Обавештење у дневним листовима, а 

целокупан текст конкурса/процедуре је на 
интернет-страници  18 1.346 48,2 833.132.553 27,3 

3 У средствима јавног информисања 9 371 13,3 101.748.472 3,3 

4 У„ Службеном гласнику” 5 269 9,6 123.199.775 4,0 

5 Остало 6 2 0,1 1.392.179.093 45,6 

 

Од осталих коришћених средстава информисања Министарство просвете и науке користи 

„Просветни преглед”, Министарство одбране свој интерни акт, Министарство омладине и спорта 

поступа у складу са својом Директивом о начину рада и поступања при избору програма којима се 

остварује општи интерес у спорту (али не наводи прецизно начин обавештавања удружења), док се 

Служби координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

заинтересована удружења могу сама јавити за једнократну помоћ. 

 

Табела 17. Коришћена средства информисања о конкурсима/процедурама за доделу средстава 

наведена под „Остало“ у табели 16. 

Назив институције Конкурс Остала коришћена средства информисања 

Антидопинг агенција Републике Србије Процена хидратације кошаркаша 

Информације о пројекту су објављене у раду 

„Hydration assessment of basketball teams” подржаном 
од међународне кошаркашке федерације ФИБА, која је 

омогућила спровођење пројекта 

Министарство одбране Више о конкурсу видети у табели 13.  
Интерни акт – Инструкција за израду предлога 

финансијског плана Министарства одбране за 2011. 

годину. 

Министарство просвете и науке  
Календар такмичења и смотри 

ученика основних школа 
„Просветни преглед” 

Служба координационог тела Владе 
Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

Једнократна помоћ  
Организације, удружења, спортски клубови и друге 

организације могу тражити једнократну помоћ током 

целе године 

Министарство омладине и спорта  

Финансирање међународних 

такмичења преко субвенција јавним 

нефинансијским предузећима На основу Директиве о начину рада и поступања при 
избору програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта Финансирање редовних програма 
гранских спортских савеза 

 

                                                      
37 Укупан број расписаних конкурса током 2011. године од стране свих институција које су одговарале на питања из 

Упитника јесте 62. Из већ наведених разлога непотпуног попуњавања упитника и/или могућности вишеструких одговора, 

укупан број расписаних конкурса у табелама и тексту може да варира. 
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4.3.  Трајање конкурса/процедура за доделу средстава удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва 

Од 62 конкурса помоћу којих су додељивана средства, рок за доставу предлога пројеката био је 

од 15 до 30 дана у случају 21 конкурса. На конкурсе чији су позиви били отворени у овом периоду 

пристигло је 1.515 пријава предлога програма/пројеката, а издвојено је 19% укупно додељених 

средстава у 2011. години.  

У случају 12 конкурса/других процедура рок за доставу предлога програма/пројеката био је 

између 8 и 15 дана, док је у случају 13 конкурса/других процедура, рок био више од 30 дана. Само 

четири конкурса је објављено са трајањем краћим од осам дана. 

Табела 18. Дужина трајања конкурса/друге процедуре за доделу средстава  

 Одговори 

Број конкурса 

и других 

процедура 

Број конкурса, 

у процентима 

Број 

пријава 

Број пријава, 

у процентима 

Додељени 

износи, у 

динарима 

Додељени 

износи, у 

процентима 

1 
мање од 8 
дана 

4 6,5 5 0,2 5.035.529 0,2 

2 
између 8 и 15 

дана 
12 19,4 303 10,8 106.916.325 3,5 

3 
између 15 и 30 

дана 
21 33,9 1.515 54,2 586.860.685 19,2 

4 
више од 30 
дана  

13 21,0 933 33,4 666.671.078 21,8 

5 
није 

одговорило 
12 19,4 38 1,4 1.687.253.041 55,3 

 Укупно  62  2.794  3.052.736.657  

 

4.4.  Начин достављања пријава удружења и других организација цивилног 

друштва на конкурс/процедуру за доделу средстава 

Удружења и друге организације цивилног друштва достављале су пријаве на конкурс на 

различите начине – поштом, лично, интернетом или комбинацијом неких од ових начина. 

Достављање пријава поштом или лично још увек представља доминантан вид доставе, на 29 конкурса 

од укупно 62 конкурса. На 18 конкурса достава је била искључиво поштом, док пријаве интернетом 

још увек чине мали проценат укупних пријава. Искључиво примање пријава интернетом остварено је 

код два конкурса, а слање пријава интернетом (електронски образац) уз оригинал пријаве послат је 

поштом код шест конкурса. Посматрано вредносно код само 4,5% додељених средстава интернет је 

коришћен као начин достављања пријава.  

Табела 19. Начин достављања пријава на конкурс/процедуру за доделу средстава 

 Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

конкурса, у 

процентима 

Број 

пријава 

Додељени 

износи 

Додељени 

износи, у 

процентима 

1 
пријаве се достављају искључиво 

поштом 
18 29,0 720 211.290.143 6,9 

2 
пријаве се достављају поштом 

и/или личном доставом 
29 46,8 1.697 2.405.404.817 78,8 

3 

пријаве се примају интернетом 

(електронски образац) и оригинал 

пријаве поштом 

6 9,7 167 134.737.305 4,4 

4 
пријаве се примају само 

интернетом (електронски образац) 
2 3,2 6 4.192.809 0,1 

 Укупно 62  2.794 3.052.736.657  
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4.5.  Лица задужена за отварање и процену пријава достављених на 

конкурс/другу процедуру за доделу средстава 

Комисија задужена за отварање пријава достављених на конкурс/процедуру за доделу средстава 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва била је формирана у случају 23 конкурса, 

док је у 17 конкурса делегирана особа задужена за отварање пристиглих пријава. Слична је ситуација 

и код лица задужених за процену пријављених програма и пројеката где је комисија била задужена за 

процену код 39 конкурса. 

Табела 20. Тела задужена за отварање пријаве достављене на конкурс/процедуру за доделу средстава 

  Одговори 

Број 

конкурса 

Број 

пријава 

Додељени 

износи, у 

динарима 

1 Комисија 23 948 1.744.114.429 

2 Особа делегирана за примање/отварање пријава 17 767 76.544.048 

3 Писарница 9 556 248.608.056 

4 Стручно тело за процену пристиглих предлога пројеката  4 263 1.682.468.665 

5 Особа задужена за сарадњу са организацијама цивилног друштва 4 186 67.926.102 

6 Поткомисија 3 505 373.133.622 

Табела 21. Тела задужена за процену пријављених програма/пројеката 

Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

пријава 

Додељени 

износи, , 

у 

динарима 

1 Комисија 39 2.463 2.586.305.010 

2 

Особа/е у органу државне управе/институцији 

задужена/е за сарадњу са организацијама 

цивилног друштва 6 114 122.624.310 

3 Руководилац органа државне управе 5 5 5.035.529 

4 Поткомисија 3 505 373.133.622 

5 Управни орган институције 2 2 32.121.683 

6 
ОСТАЛО: представници државне управе 

надлежни за израду календара такмичења 1   2.038.609 

 

4.6.  Критеријуми за доделу средстава 

При расписивању конкурса за доделу финансијских средстава удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва у 73% објављених конкурса постојали су писани критеријуми за 

доделу средстава. Од укупно 62 спроведена конкурса, у 45 постојали су писани критеријуми на 

основу којих је додељено је 94% средстава у 2011. години. 

Табела 22. Постојање критеријума за доделу средстава 

 Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

конкурса, у 

процентима 

Број 

пријава 

Број 

пријава, у 

процентима 

Додељени 

износи, у 

динарима 

Додељени 

износи, у 

процентима 

1 ДА 45 72,6 2.220 79,5 2.864.591.998 93,9 

2 НЕ 12 19,4 551 19,7 168.489.901 5,5 

3 није одговорило 5 8,1 23 0,8 19.654.759 0,6 

 Укупно 62  2.794  3.052.736.657  
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4.7.  Одлучивање о додели средстава удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва 

Лице задужено за одређивање састава и именовање стручног тела које ће се бавити отварањем 

и проценом пристиглих програма/пројеката у случају 26 конкурса био је министар, односно државни 

секретар код 12 конкурса,затим руководилац органа у 7 конкурса, док су остала лица (помоћник 

министра, руководилац унутрашње јединице или секретар министарства), у односу на број отворених 

конкурса, ређе заступљена.  

Табела 23. Лице задужено за састав и именовање стручног тела за процену пристиглих предлога 

пројеката 

 Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

пријава 

Додељени 

износи, у 

динарима 

Додељени 

износи, у 

процентима  

1 Министар 26 1.824 2.453.949.803 80,4 

2 Државни секретар 12 507 252.596.346 8,3 

3 Помоћник министра 3 71 5.795.000 0,2 

4 
Руководилац унутрашње 

јединице  3 6 944.000 0,0 

5 ОСТАЛО: руководилац oргана 7 136 25.163.964  0,8  

6 ОСТАЛО: секретар министарства 1 34 1.916.649 0,1 

 

 

Уколико лица задужена за састав и именовање стручног тела за процену пристиглих предлога 

пројеката посматрамо према институцијама, видимо да у четири од 14 институција која су дале 

одговор на ово питање, састав и именовање стручног тела за процену пристиглих предлога пројеката 

врши министар, а у пет институција именовање тела, а процену предлога пројеката, вршила су 

различита лица зависно од конкурса/процедуре за доделу средстава. 

 

Табела 24. Инстититуције у односу на особе задужене за састав и именовање стручног тела за 

процену пристиглих предлога пројеката 

 
Назив институције 

Задужено лице 

1 Mинистарство економије и регионалног развоја 

Министар 

2 Министарство за Косово и Метохију 

3 Министарство омладине и спорта 

4 
Министарство животне средине, рударства и 

просторног планирања 

5 Антидопинг агенција Републике Србије 

Руководилац органа 6 Агенција за борбу против корупције 

7 Управа за шуме 

8 Управа за родну равноправност Секретар министарства 

9 
Служба координационог тела Владе Републике 

Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа Руководилац унутрашње јединице 

10 
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства 

и водопривреде 

Министар, државни секретар, помоћник министра, 

руководилац унутрашње јединице 

11 Министарство рада и социјалне политике Министар, државни секретар, 

12 Фонд за заштиту животне средине Државни секретар, руководилац органа 

13 Министарство просвете и науке Министар, државни секретар, помоћник министра, 
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Назив институције 

Задужено лице 

14 Министарство верa и дијаспоре Министар, државни секретар 

Састав стручног тела/Комисије/Поткомисије најчешће су чинили представници институције 

која је расписала конкурс (у 40 конкурса), затим следе представници међународних организација (10 

конкурса). Минималан број чланова тела за процену пријава јесте један, у случају када је 

руководилац органа задужен за процену пројеката и доношење одлуке о додели средства, док је 

максимални број чланова 11. Служба координационог тела Владе РС за општине Прешево, Бујановац 

и Медвеђа за један конкурс и Министарство омладине и спорта у случају 11 конкурса у саставу 

комисије имали су у и представнике институције, односно органа државне управе, и представнике 

међународних институција. 

 

Табела 25. Састав стручног тела, Комисије или Поткомисије за процену програма/пројеката  

 Одговори 
Број 

конкурса 

Просечно 

чланова 

Минимално 

чланова 

Максимално 

чланова 

1 
Представници органа државне 

управе 
40 4 2 11 

2 
Представници научних и стручних 

институција 
2 10 10 10 

3 
ОСТАЛО: представници 

међународних организација 
10 3 3 3 

4 ОСТАЛО: руководилац установе 4 1 1 1 

5 ОСТАЛО: државни службеници  1 5 5 5 

6 

ОСТАЛО: није било комисије, 

донација на основу Закључка 

Владе РС 

1    

7 
ОСТАЛО: Представник PBILD38 

програма Уједињених нација 
1 1 1 1 

 

У највећем броју случајева (21 конкурс) одлуку о додели финансијске подршке доноси 

министар, следи комисија (18 конкурса), а затим државни секретар (7 конкурса) и министар на 

предлог тела које је разматрало пројекте и програме (5 конкурса)
39

. У случају шест институција 

одлуку о додели финансијске подршке доноси једно тело/лице, најчешће је то Комисија (у три 

институције), министар у случају Министарства одбране, руководилац установе у случају 

Антидопинг агенције и директор у случају Агенције за борбу против корупције.  

Табела 26. Лице задужено за одлуку о додели подршке  

Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

институција 

1 Министар  21 5 

2 Комисија 18 7 

3 Поткомисија 1 1 

4 Државни секретар 7 3 

5 Министар на предлог тела које је разматрало пројекте и програме 5 3 

                                                      
38 PBILD (Peacebuilding and Inclusive Local Development ) – Програм одржање мира и инклузивни локални развој.  
39 Уз напомену у тумачењу података да је могуће постојање конкурса код којих постоји више од једног лица задуженог за 

одлучивање о додели подршке. 
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Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

институција 

6 Помоћник министра 2 2 

7 Руководилац унутрашње јединице на предлог тела које је 

разматрало пројекте и програме 
2 2 

8 Остало 10 6 

 

Табела 27. Институције према лицу задуженом за одлуку о додели подршке  

Назив институције Задужено лице Број 

конк

урса 1 
Mинистарство економије и 

регионалног развоја 
Комисија  

2 

2 Министарство за Косово и Метохију Комисија  1 

3 Управа за родну равноправност  Комисија  1 

4 Министарство одбране  Министар  2 

5 
Министарство животне средине, 

рударства и просторног планирања 
Министар на предлог тела које је разматрало пројекте и програме  

1 

6 
Министарство рада и социјалне 

политике 

- Министар на предлог тела које је разматрало пројекте и програме 

- Комисија 

- Поткомисија 7 

7 

Служба координационог тела Владе 

Републике Србије за општине 

Прешево, Бујановац и Медвеђа 

- Комисија  

- Руководилац унутрашње јединице на предлог тела које је разматрало 

пројекте и програме  2 

8 
Фонд за заштиту животне средине 
 

ОСТАЛО 
- Управни одбор Фонда , 

- Управни одбор Фонда на предлог комисије. 2 

9 Министарство омладине и спорта 
- Министар, 

- Комисија 14 

10 
Антидопинг агенција Републике 

Србије 
ОСТАЛО – руководилац установе 

4 

11 Министарство спољних послова 
ОСТАЛО - генерални секретар на образложени предлог надлежне 

организационе јединице 1 

12 Агенцијa за борбу против корупције  ОСТАЛО – директор Агенције за борбу против корупције 1 

13 Министарство просвете и науке 

- Државни секретар 

- Комисија 

- Помоћник министра 

- Министар на предлог тела које је разматрало пројекте и програме 9 

14 Министарство верa и дијаспоре  
- Министар, 

- Државни секретар  3 

15 Управа за шуме 
ОСТАЛО – директор Управе за шуме (на предлог тела које је разматрало 

пројекте и програме)  1 

16 
Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и водопривреде 

- Министар, 

- Државни секретар, 

- Помоћник министра, 

- Руководилац унутрашње јединице на предлог тела које је разматрало 

пројекте и програме, 

ОСТАЛО – Влада Републике Србије по прибављеним сагласностима које 

дају надлежна министарства 1 

 

У случају раније поменутог другог вида одлучивања о додели подршке, одлуку доноси директор, 

односно руководилац институције као у случају Антидопинг агенције Републике Србије, Управе за 

шуме и Агенције за борбу против корупције, Управни одбор као у случају Фонда за заштиту животне 
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средине, Влада Републике Србије као у случају Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде или генерални секретар као у случају Министарства спољних послова.  

 

Табела 28.Остала лица задужена за одлучивање о додели подршке  

 Одговори Институције 

1 ОСТАЛО: руководилац установе/Директор 

Антидопинг агенција Републике Србије, 

Управа за шуме, 

Агенција за борбу против корупције 

2 
ОСТАЛО: Влада Републике Србије по прибављеним 

сагласностима које дају надлежна министарства 

Министарство пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде  

3 
OСТАЛО: генерални секретар на образложени предлог 

надлежне организационе јединице 
Министарство спољних послова  

4 ОСТАЛО: Управни одбор Фонда Фонд за заштиту животне средине 

5 ОСТАЛО: Управни одбор Фонда на предлог комисије  Фонд за заштиту животне средине 

 

4.8. Начин обавештавања удружења и других организација цивилног 

друштва, као и шире јавности о (не)одобравању финансијске подршке 

Од 17 институција које су додељивала средства и које су одговориле на питање о начину 

обавештавања о одобреној финансијској подршци, њих 11 користи више од једног начина 

обавештавања, док шест користи само један вид обавештавања: усмено/телефоном, писаним путем, 

објавом на интернет-страницама. 

Удружења и друге организације цивилног друштва којима су одобрена средства добијају 

информацију о додели средстава најчешће на интернет-страници институције која је додељивала 

финансијску подршку  (у случају 32 конкурса), писаним путем, поштом или имејлом (у случају 30 

конкурса), а у случају 17 конкурса институције су лично информисале о додељеној подршци 

(усменим или телефонским обавештењем). Поред наведених видова информисања Министарство 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде користи и „Службени гласник” и друга средства 

јавног информисања (дневне новине, радио и ТВ станице, информативне агенције). 

 

Табела 29. Начин обавештавања удружења и других организација цивилног друштва о одобреној 

финансијској подршци 

 Одговори 
Број 

конкурса 

Број конкурса, у 

процентима 

Број 

институција 

1 објавом на интернет-страницама 32 51,6 12 

2 писаним путем (поштом, имејлом) 30 48,4 15 

3 усмено, телефоном 17 27,4 11 

4 
у другим средствима јавног информисања (дневне 
новине, радио и телевизијске станице, 

информативне агенције)  

1 1,6 1 

5 у „Службеном гласнику” 1 1,6 1 
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Табела 30. Преглед институција према начину обавештавања о одобреној финансијској подршци 

 Институције 
Број 

конкурса 
Одговори 

 

1 Министарство рада и социјалне политике 5 
- усмено, телефоном 

- објавом на интернет-страницама 

- писаним путем (поштом, имејлом) 

 

2 Министарство просвете и науке 5 
- писаним путем (поштом, имејлом) 

- објавом на интернет-страницама 

- усмено, телефоном 

 

3 Антидопинг агенција Републике Србије 4 - писаним путем (поштом, имејлом)  

4 Министарство омладине и спорта 4 - усмено, телефоном 

- објавом на интернет-страницама 

 

5 Министарство животне средине, рударства и 

просторног планирања 
2 - објавом на интернет-страницама 

 

6 
Министарство пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде 
2 

- писаним путем (поштом, имејлом) 

- објавом на интернет-страницама 

- у другим средствима јавног информисања 

(штампа, радио и телевизијске станице 

информативне агенције) 

- у „Службеном гласнику” 

 

7 

Служба координационог тела Владе 

Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

1 -писаним путем (поштом, имејлом) 

- објавом на интернет страницама 

 

8 Фонд за заштиту животне средине 1 - писаним путем (поштом, имејлом) 

- објавом на интернет-страницама 

 

9 Агенција за борбу против корупције 1 
- усмено, телефоном, 

- објавом на интернет-страницама, 

- писаним путем (поштом, имејлом  

 

10 Министарство верa и дијаспоре 1 - објавом на интернет-страницама 

- усмено, телефоном 

 

11 Управа за шуме 1 - усмено, телефоном 

- писаним путем (поштом, имејлом) 

 

12 Управа за родну равноправност 1 - усмено, телефоном 

- објавом на интернет-страницама 

 

13 Агенција за борбу против корупције 1 

- усмено, телефоном 

- објавом на интернет-страницама 

- писаним путем (поштом, имејлом) 

 

14 Министарство спољних послова 1 - усмено, телефоном  

15 Министарство одбране 1  - писаним путем (поштом, имејлом)  

16 Mинистарство економије и регионалног 

развоја 
1 - усмено, телефоном 

 

17 Министарство за Косово и Метохију 1  - писаним путем (поштом, имејлом)  

 

Када средства нису одобрена, удружења и друге организације цивилног друштва се о томе 

обавештавају најчешће писаним путем (поштом или имејлом) и то у 32 конкурса, а у случају 26 

конкурса обавештаване су објавом на интернет-страници. Две институције су за три конкурса 

изјавиле да не обавештавају удружења и друге организације цивилног друштва о неодобравању 

подршке и то: Министарство омладине и спорта (конкурс под називом: Финансирање редовних 

програма гранских спортских савеза и Финансирање међународних такмичења преко субвенција 

јавним нефинансијским предузећима) и Фонд за заштиту животне средине (Јавни конкурс за 

суфинансирањe пројеката едукативног карактера у области заштите животне средине чији су 

носиоци невладине организације (удружења грађана)). Одговор под „Остало“ дало је Министарство 
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просвете и науке и навело да у том министарству постоји Календар смотри и такмичења којим се 

регулише исплата средстава удружењима и организацијама цивилног друштва. Сва удружења и друге 

организације цивилног друштва које уђу у Календар смотри и такмичења добијају средства, осим 

оних који су се у захтеву писмено изјаснили да нису заинтересовани за средства. 

 

Табела 31. Начин обавештавања удружења и других организација цивилног друштва о неодобравању 

подршке 

 Одговори Број конкурса Број институција 

1 писаним путем (поштом, имејлом) 32 15 

2 објавом на интернет-страницама 26 9 

3 усмено, телефоном 6 3 

4 не обавештавају се 3 2 

5 Остало 1 1 

 

Као и приликом обавештавања удружења и других организација цивилног друштва о одобравању 

средстава, институције о неодобреној подршци извештавају удружења и друге организације цивилног 

друштва на више начина. Код четири институције је то комбинација директног писменог обраћања 

(поштом или имејлом) и објаве на интернет-страници.  

 

Табела 32. Преглед институција према начину обавештавања о неодобреној подршци 

 Институције 

Укупан 

број 

конкурса 

Број 

конкурса 

за које је 

одговорено 

Одговори 

1 Министарство омладине и спорта 

17 14 

- писаним путем (поштом, имејлом)  

- објавом на интернет-страницама  

- не обавештавају се 

2 Министарство просвете и науке 
10 9 

- писаним путем (поштом, имејлом))  

- објавом на интернет страницама 

3 Министарство рада и социјалне политике 

7 7 

- писаним путем (поштом, имејлом))  

- усмено, телефоном 

- објавом на интернет-страницама 

4 

Служба координационог тела Владе 

Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 4 2 

- писаним путем (поштом, имејлом) 

- објавом на интернет-страницама 

5 Антидопинг агенција Републике Србије 4 4 - писаним путем (поштом, имејлом)) 

6 Министарство верa и дијаспоре 
4 3 

- писаним путем (поштом, имејлом))  

- објавом на интернет-страницама 

7 Фонд за заштиту животне средине 
3 2 

- писаним путем (поштом, имејлом))  

- не обавештавају се 

8 
Министарство пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде 2 2 

- писаним путем (поштом, имејлом))  

- објавом на интернет-страницама 

9 
Министарство животне средине, рударства 

и просторног планирања 2 2 - објавом на интернет страницама 

10 Управа за шуме 
1 1 

- усмено, телефоном  

- писаним путем (поштом, имејлом)) 

11 Управа за родну равноправност 1 1 - објавом на интернет-страницама 

12 Агенција за заштиту животне средине 
1 1 

- писаним путем (поштом, имејлом)  

- усмено, телефоном 

13 Министарство спољних послова 1 1 - писаним путем (поштом, имејлом)) 
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 Институције 

Укупан 

број 

конкурса 

Број 

конкурса 

за које је 

одговорено 

Одговори 

14 Министарство одбране 1 1 - писаним путем (поштом, имејлом)) 

15 
Mинистарство економије и регионалног 

развоја 1 1 - писаним путем (поштом, имејлом)) 

16 Министарство за Косово и Метохију 1 1 - писаним путем (поштом, имејлом)) 

17 Агенција за борбу против корупције 
1 1 

- писаним путем (поштом, имејлом))  

- објавом на интернет-страницама 

 

Најзаступљенији вид комуницирања са широм јавности о резултатима конкурса за доделу 

подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва јесте преко интернета. На 

интернет-страницама институција јавност је информисана о резултатима 41 конкурса и овај вид 

обавештавања користи 11 институција од 15 институција које су дале одговор на ово питање. Остале 

облике обавештавања шире јавности о резултатима конкурса/процедуре за доделу средстава користи 

Министарство просвете и науке које у „Просветном прегледу” објављује Календар смотри и 

такмичења са пројектима/програмима удружења и других организација цивилног друштва. 

 

Табела 33. Начини обавештавања шире јавности о резултатима конкурса/процедура за доделу 

средстава 

 Одговори Број конкурса 
Број 

институција 

1 на интернет-страници 41 11 

2 средствима јавног информисања 8 5 

3 резултати се не објављују јавно 6 5 

4 у „Службеном гласнику” 2 2 

5 Остало 1 1 

 

4.9.  Рок за закључивање уговора са удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва којима је одобрена подршка 

Рок за закључивање уговора са удружењима и другим организацијама цивилног друштва 

којима је одобрена финансијска подршка најчешће је био 30 дана од дана закључивања 

конкурса/процедуре и то код 11 институција од укупно 15 колико је одговорило на ово питања. Овај 

одговор је дат за 29 расписаних конкурса на којима су одобрена средства за 904 пројекта. У овом 

року за закључивање уговора додељено је 86,5% средстава о којима су институције известиле. Само 

Министарство просвете и науке за шест конкурса дозвољава закључивање уговора о додели 

средстава у року од два месеца од закључења конкурса/процедуре за доделу средстава. 

 

Табела 34. Рок за закључивање уговора са удружењима и другим организацијама цивилног друштва 

Одговори 
Број 

институција 

Број 

конкурса 

Број 

одобрених 

пријава 

Додељени 

износи, у 

динарима 

1 

Најкасније 30 дана од 

закључења 

конкурса/процедуре за 

доделу средстава 

11 29 904 2.377.064.733 

2 Остало 6 16 257 355.635.257 
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Одговори 
Број 

институција 

Број 

конкурса 

Број 

одобрених 

пријава 

Додељени 

износи, у 

динарима 

3 

Најкасније 60 дана од 

закључења 

конкурса/процедуре за 

доделу средстава 

1 6 34 14.369.910 

 

Три институције не дефинишу рок за закључивање уговора за укупно 13 конкурса. Агенција за 

борбу против корупције само за један конкурс утврђује рок за закључивање уговора на 15 дана од 

дана доношења одлуке. Министарство спољних послова захтева закључивање уговора пре 

реализације активности или најкасније 7 дана до истека месеца у коме су средства одобрена, док 

Министарство просвете и науке не дефинише рок, али се уговори морају закључити пре одржавања 

републичког нивоа такмичења, према Календару смотри и такмичења. 

 

 

Табела 35. Остали рокови за закључивање уговора са удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва којима је одобрена подршка 

Одговори 
Број 

конкурса 
Назив институције 

1 ОСТАЛО: није одређен рок 

10 Министарство омладине и спорта 

1 
Mинистарство економије и 

регионалног развоја  

2 Фонд за заштиту животне средине 

2 

ОСТАЛО: рок није дефинисан, али се уговори 

закључују пре одржавања републичког нивоа 

такмичења, према Календару смотри и такмичења 

1 

Министарство просвете и науке 

3 
ОСТАЛО: пре реализације активности, најкасније 7 

дана до истека месеца у коме су средства одобрена 
1 

Министарство спољних послова 

4 ОСТАЛО: 15 дана од дана доношења одлуке 1 
Агенција за борбу против 

корупције 

4.10. Процедуре за пријем жалби 

Већина институција (њих 15) нема процедуру за пријем жалби за све конкурсе које спроводи. 

Само две институције су за три конкурса предвиделе процедуру за пријем жалби. Такође, већина 

институција за одређене конкурсе има процедуре за пријем жалби, а за одређене нема
40

. 

 

Табела 36. Постојање процедура за пријем жалби 

Одговори 
Број 

институција 

Број 

конкурса 

Број 

пријава 

Додељени 

износи, у 

динарима 

Додељени 

износи, у 

процентима 

1 НЕ 15  35 2.164 2.713.245.297  88,9  

2 ДА 2 3 158 89.486.077 2,9 

3 није одговорило 9  24  472 250.005.285  8,2 

  Укупно   62 2.794 3.052.736.659  

 

                                                      
40

 Ово је разлог зашто збир у колони Број институција прелази број 15 – колики је укупан број институција које су пружиле 

одговор на ово питање 
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Институцијама је било омогућено да, уколико постоје процедуре за пријем жалби, известе о 

садржају жалби, укупном броју уложених и броју усвојених жалби. Одговор на ово питање унеле су 

две институције. Министарству просвете и науке жалба је упућена на износ додељене финансијске 

подршке, а Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде жалба је упућена на 

транспарентност поступка и спровођење конкурса/процедуре у складу са законом.  

 

Табела 37. Садржај жалби на резултате одобрене подршке 

Институција Одговори 

1 

Министарство 

пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 

Приговор учесника конкурса односи се да ово министарство није спровело 

поступак транспарентно и у складу са законом и то из разлога што се у Одлуци о 

додели подстицајних средстава за унапређење заштите потрошача у Републици 

Србији у 2011. години не наводи ниједан разлог, односно критеријум који су 

испунили учесници на конкурсу који су добили подршку 

2 
Министарство просвете 

и науке 
Износ додељене финансијске подршке 

 

4.11. Праћење спровођења и евалуација и финансираних програма/пројеката 

Након додељивања средстава и почетка реализације програма/пројеката, удружења и друге 

организације цивилног друштва у обавези су да достављају документацију на основу које надлежни 

орган прати спровођење програма/пројеката. Под том документацијом подразумевају се: периодични 

финансијски извештаји, периодични наративни извештаји, завршни наративни и финансијски 

извештаји, ревизорски извештај, као и прилози и производи уз извештаје, проистекли из активности 

финансираног пројекта и програма. Од укупно 15 институција које су дале одговор на ово питање, 

свака захтева минимално два документа којим прати спровођење пројекта, три траже сву наведену 

документацију за праћење, а у просеку се спровођење финансираних програма/пројеката врши са 

четири различита документа која удружења и друге организације цивилног друштва достављају. 

Најчешће тражена документација јесте: завршни финансијски извештај, завршни наративни извештај, 

прилози и производи уз извештаје проистекли из активности финансираног пројекта и програма и 

периодични финансијски извештај о спровођењу. 

 

Табела 38. Документација коришћена за праћење спровођења финансираних програма/пројеката 

Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

институција 

1 Завршни финансијски извештај 49 14 

2 Завршни наративни извештај 47 13 

3 
Прилози и производи уз извештаје, проистекли из активности финансираног 
пројекта и програма (публикације, фото-документација и сл.) 38 11 

4 
Периодични (месечни, тромесечни, полугодишњи) финансијски извештај о 

спровођењу 32 10 

5 
Периодични (месечни, тромесечни, полугодишњи) наративни извештај о 

спровођењу 31 9 

6 Ревизорски извештај 16 3 

7 Остало 6 4 

 

Одређене институције захтевају комплетнију документацију за праћење спровођења пројеката 

од других. Најпотпунију листу документације потребно је послати Служби координационог тела 

Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Министарству омладине и 

спорта и Агенцији за борбу против корупције – укупно шест различитих врста докумената, а следе 

Министарство рада и социјалне политике, Фонд за заштиту животне средине, Антидопинг агенција 

Републике Србије и Министарство просвете и науке са пет документа коришћених при праћењу 

спровођења подржаних програма/пројеката. 
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Извештај независне спољне евалуације није коришћен за праћење спровођења финансираних 

програма/пројеката, а укупно четири институције користе и осталу документацију. 

 

Табела 39. Институције према документацији коришћеној за праћење спровођења финансираних 

програма/пројеката 

Институција 

Периодични 

(месечни, 

тромесечни, 

полугодишњи) 

наративни  

извештај о 

спровођењу 

Периодични 

(месечни, 

тромесечни, 

полугодишњи) 

финансијски 

извештај о 

спровођењу 

Завршни 

наративни 

извештај 

Завршни 

финансијски 

извештај 

Прилози и 

производи уз 

извештаје, 

проистекле из 

активности 

финансираног 

програма/пројеката 

(публикације, фото-

документација и сл.) 

Ревизорск

и извештај 

Остала 

документација 

1 

Служба 

координационог 

тела Владе 
Републике Србије за 

општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

• • • • • •  

2 
Министарство 
одбране   • •   

Периодични 

(месечни и 

тромесечни) 
извештај о 

активностима 

СОРВСС41 

3 

Министарство 
пољопривреде, 

трговине, шумарства 

и водопривреде 

• •     

Записник о 

пријему робе и 

извештај о 
извршеној 

расподели 

4 
Mинистарство 
економије и 

регионалног развоја 
  • •    

5 

Министарство рада 

и социјалне 

политике 
• • • • •   

6 

Министарство 

животне средине, 

рударства и 
просторног 

планирања 

  • • •   

7 
Фонд за заштиту 

животне средине • • • • •  

Документација о 
доказу наменског 

коришћења 

средстава 
(рачуни, изводи, 

ситуације и сл.) 

8 
Министарство 
омладине и спорта • • • • • •  

9 

Антидопинг 

агенција Републике 
Србије 

• • • • •   

10 
Агенција за борбу 

против корупције • • • • • •  

11 
Министарство 

просвете и науке • • • • •   

12 
Министарство верa и 
дијаспоре   • • •   

13 Управа за шуме  • • • •   
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Институција 

Периодични 

(месечни, 

тромесечни, 

полугодишњи) 

наративни  

извештај о 

спровођењу 

Периодични 

(месечни, 

тромесечни, 

полугодишњи) 

финансијски 

извештај о 

спровођењу 

Завршни 

наративни 

извештај 

Завршни 

финансијски 

извештај 

Прилози и 

производи уз 

извештаје, 

проистекле из 

активности 

финансираног 

програма/пројеката 

(публикације, фото-

документација и сл.) 

Ревизорск

и извештај 

Остала 

документација 

14 
Управа за родну 

равноправност   • • •   

15 
Агенција за заштиту 
животне средине •   •    

16 
Министарство 

спољних послова     •  

Писана молба са 

информацијом о 

активности, 

спецификацијом 

потребних 
средстава и 

тачним 

навођењем сврхе 

17 
Министарство за 

Косово и Метохију •       

 
Број институција 

које користе дату 

документацију 

10 9 13 14 12 3 4 

 

Најчешћи начин праћења резултата финансираних програма/пројеката удружења и других 

организација цивилног друштва, у случају 13 од 17 институција које су одговориле на ово питање, 

јесте преглед завршног финансијског извештаја, 12 институција користило је и завршни наративни 

извештај, 10 институција је ради праћења резултата обавило преглед периодичног финансијског 

извештаја, а 9 и периодични наративни извештај.  

Мониторинг посете удружењима и другим организацијама цивилног друштва за време трајања 

програма/пројеката обавља шест институција, док се задовољство корисника, као начин праћења 

резултата финансираних програма/пројеката, користи само код две институције (Министарство рада 

и социјалне политике и Министарство омладине и спорта). 

 

Табела 40. Начини праћења резултата финансираних програма/пројеката 

Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

институција 

1 Преглед завршног финансијског извештаја 48 13 

2 Преглед завршног наративног извештаја 46 12 

3 
Преглед периодичног (месечни, тромесечни, полугодишњи) финансијског 

извештаја 32 10 

4 
Преглед периодичног (месечни, тромесечни, полугодишњи) наративног 

извештаја 31 9 

5 Мониторинг посете удружењима за време спровођења програма/пројеката 18 6 

6 Испитивањем задовољства корисника 7 2 

7 Не, нисмо обавили мониторинг  1 1 

8 Остало 8 4 

 
Остали начини праћења резултата финансираних програма/пројеката јесу периодични састанци са 

представницима удружења (Министарство просвете и науке), достављање потврда о утрошеним средствима 

поред наративних извештаја након завршених активности (Министарство спољних послова) и учешће 

припадника Управе на седницама Управног одбора, седницама Скупштине и састанцима удружења, као и 

подношење извештаја министру одбране приликом састанка са представницима Савеза организација резервних 

војних старешина Србије (СОРВСС - Министарство одбране).  
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Табела 41. Институције према начину праћења резултата финансираних програма/пројеката 

Институција 

Прегледом 

периодичног 

(месечни, 

тромесечни, 

полугодишњи) 

наративног 

извештаја 

Прегледом 

периодичног 

(месечни, 

тромесечни, 

полугодишњи) 

финансијског 

извештаја 

Прегледом 

завршног 

наративног 

извештаја 

Прегледом 

завршног 

финансијског 

извештаја 

Мониторинг 

посетама 

удружењима 

за време 

спровођења 

пројекта 

или 

програма 

Испитивањем 

задовољства 

корисника 

Представник 

државне 

институције 

је члан 

управног 

одбора 

пројекта 

Не, нисмо 

вршили 

мониторинг 

Неки други начин, наведите 

који 

1 

Служба 

координационог 
тела Владе 

Републике 

Србије за 
општине 

Прешево, 

Бујановац и 
Медвеђа 

• • • •       

2 

Министарство 

пољопривреде, 

трговине, 

шумарства и 

водопривреде 

• •      •   

3 

Mинистарство 

економије и 
регионалног 

развоја 

  • • •      

4 

Министарство 

рада и 

социјалне 
политике 

• • • • • • •    

5 

Министарство 

животне 
средине, 

рударства и 

просторног 
планирања 

  • • •    Пратећа документација 

6 

Фонд за 

заштиту 
животне 

средине 

• • • •       

7 
Министарство 
омладине и • • • • • • •    
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спорта 

8 

Антидопинг 
агенција 

Републике 

Србије 

• • • •       

9 

Агенција за 

борбу против 

корупције 
• • • • •      

10 

Министарство 

просвете и 

науке 
• • • •     Периоднични састанци са 

одговорима из удружења 

11 

Министарство 

верa и 

дијаспоре 
  • •       

12 Управа за шуме •  • •       

13 
Управа за родну 

равноправност   • •       

14 

Агенција за 
заштиту 

животне 

средине 

 •  •       

15 

Министарство 

за Косово и 

Метохију 
 •         

16 

Министартсво 

спољних 
послова 

        

 Извештај (наративни и потврда о 

утрошеним средствима – 

каталози,  
авио-карте и др.) по завршеној 

активности који се доставља 

Одељењу за финансијске послове 
МСП 

17 
Министартство 
одбране     •    

– учешћем припадника Управе на 

седницама Управног одбора, 

седницама  Скупштине и 

састанцима удружења;  

– подношењем извештаја 

министру одбране приликом 

састанка са представницима 
СОРВСС42. 
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На питање ко обавља праћење (мониторинг) реализације финансираних програма/пројеката 

организација цивилног друштва којима су доделили финансијску подршку на овом 

конкурсу/процедури, 12 институција од 16 које су дале одговор на ово питање, одговориле су да се 

одређују представници за сарадњу са цивилним друштвом, који су задужени и за праћење 

реализације програма/пројеката којима је додељена финансијска подршка. Четири институције 

одговориле су да се делегирају представници институција државне управе за мониторинг 

програма/пројеката, а две институције су одговориле да је праћење реализације финансираних 

програма/пројеката поверено представницима организација цивилног друштва. 

 

Четири институције наводе да и остала лица могу бити задужена за праћење реализације 

финансираних програма/пројеката и то: запослени у Одељењу за план и анализу институције 

(Министарство економије и регионалног развоја), овлашћени ревизор (Агенција за борбу против 

корупције, осим представника институције задуженог за сарадњу са цивилним друштвом), 

руководилац установе (Антидопинг агенција Републике Србије) и представник надлежне 

организацијске целине задужен за сарадњу са удружењима (Министарство одбране). 

 

Табела 42. Лица задужена за праћење реализације финансираних програма/пројеката  

Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

институција 

1 
Представници органа државне управе – задужени за сарадњу са цивилним 

друштвом 
29 12 

2 
Представници органа државне управе – задужени за мониторинг пројеката 
(уколико постоји организациона јединица задужена за мониторинг) 

10 4 

3 Представници организација цивилног друштва 5 2 

4 Независни стручњаци 1 1 

5 Остало 7 4 

 

Оцена реализације финансираних програма/пројеката организација цивилног друштва код 10 од 

16 институција које су дале одговор на ово питање, обавља се прегледом свих завршних извештаја. 

Три институције су спровеле и додатну анализу резултата на нивоу пројекта кроз коришћење 

евалуационог извештаја или додатног истраживања. Такође, чак пет институција за осам конкурса 

није ни спроводило евалуацију реализације финансираних програма и пројеката удружења и других 

организација цивилног друштва. 

 

Табела 43. Начини оцењивања реализације финансираних програма/пројеката удружења и других 

организација цивилног друштва којима је додељена финансијска подршка 

Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

институција 

1 Прегледом свих завршних извештаја 35 10 

2 
Додатним анализама резултата на нивоу одређеног пројекта – евалуациони 

извештај, истраживање 15 3 

3 
Нисмо оцењивали (евалуирали) реализацију финансираних програма/пројеката 

удружења и других организација цивилног друштва 8 5 

4 
Извештајима након мониторинг посета удружењима и консултација са 

корисницима 7 3 

5 
Додатним комплекснијим анализама резултата на нивоу више пројеката унутар 
одређеног програмског подручја финансирања или целог конкурса 5 2 

6 
Анализом финансијских показатеља према програмским подручјима с обзиром 

на предвиђена додељена и потрошена средства 4 1 

7 Остало 2 2 
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Табела 44. Институције који нису оцењивале (евалуирале) реализацију финансираних 

програма/пројеката 

Институције Називи конкурса 

1 
Mинистарство економије и 

регионалног развоја 
Конкурс за доделу субвенција за пројекте развоја туризма у 2011.години 

2 
Агенција за борбу против 

корупције 

Конкурс за подршку пројектима ОЦД усмереним на јачање капацитета 

друштва у борби против корупције 

3 
Фонд за заштиту животне 

средине 

Јавни конкурс за суфинансирањe пројеката едукативног карактера у области 

заштите животне средине чији су носиоци невладине организације (удружења 

грађана) 

4 
Министарство просвете и 

науке 

 Јавни позив за 2011. годину за програмске активности развоја научних 

кадрова 

 Календар такмичења и смотри ученика основних школа 

 Календар такмичења и смотри ученика средњих школа 

 Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију 

програма, односно делова програма од општег интереса за студенте 

5 

Министарство 

пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде 

Захтев Епархије  

 

 

4.12. Употреба информација о резултатима финансираних 

програма/пројеката 

Информације о постигнутим резултатима финансираних програма/пројеката удружења и 

других организација цивилног друштва коришћене су при планирању нових конкурса/процедура у 

случају 10 од 15 институција које су дале одговор на ово питање. Осам институција је ове 

информације користило за развој програма, предлагања нових прописа, побољшања политика или 

стратешких докумената, а у случају чак 14 од 15 институција информације су коришћене и при 

презентацији рада институције и комуникације са јавношћу ради што бољег информисања јавности и 

представљања рада институције. Три институције су известиле да су резултати финансираних 

програма/пројеката коришћени при планирању пројеката из средстава ЕУ. Само три институције су 

известиле да до сада нису користиле информације о резултатима финансираних програма/пројеката.  

 

Табела 45.Употреба информација о резултатима финансираних програма/пројеката 

 Одговори 
Број 

конкурса 

Број 

институција 

1 

Користимо их приликом јавних догађаја, комуникације с јавношћу или 

презентација рада нашег органа државне управе/републичке 
институције/организационе јединице/другог правног лица 

42 14 

2 
Користимо их приликом планирања нових конкурса/процедура за 

доделу средстава за организације цивилног друштва 
36 10 

3 
Користимо их приликом развоја програма, предлагања нових прописа, 

побољшања политика или стратешких документа 
31 8 

4 Користимо их приликом планирања пројеката из средстава ЕУ 10 3 

5 До сада их нисмо користили 7 3 
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5. Подаци о подржаним програмима/пројектима, као и подаци о 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва којима 

је одобрена подршка 

5.1. Назив удружења или друге организације цивилног друштва, назив пројекта, 

тражени, одобрени и потребни износ средстава за реализацију 

програма/пројеката 

Према подацима из Упитника, подржано је укупно 1.428 различитих пројеката од 2.794 

пристиглих пријава о којима су институције известиле. Ове пројекте реализовало је 1.178 удружења и 

других организација цивилног друштва. 

Укупно 1.016 удружења и других организација цивилног друштва били су носиоци једног 

програма/пројекта, 114 носиоци по два програма/пројеката, 28 подржано је са три, а 12 са четири 

програма/пројеката, док су три удружења и других организација цивилног друштва били подржани са 

по шест, два са по пет и по једно са седам, осам и девет пројекта/програма.  

 

Табела 46. Број удружења према броју подржаних програма/пројеката 

брoj удружeњa брoj прojeктa пo удружењу брoj прojeкaтa 

1.016 1 1.016 

114 2 228 

28 3 84 

12 4 48 

3 6 18 

2 5 10 

1 7 7 

1 8 8 

1 9 9 

1.178   1.428 

 

Табелом 47 пружа се упоредни приказ удружења и других организација цивилног друштва који 

су били корисници финансијске подршке, назив програма/пројеката, износ тражених и одобрених 

средстава, однос одобрених и тражених средстава, укупан износ потребних средстава за реализацију 

програма/пројеката, као и однос одобрених и потребних средстава.  

Иако податак о траженом износу средстава нису унеле све институције, користећи достављене 

податке, однос одобреног и траженог износа средстава је 73,2%, што значи да је преко две трећине 

тражених средстава на нивоу пројеката, заиста и одобрено
43

.  

Такође, резултати показују да је износ потребних средства унет за укупно 728 пројекта, за 376 

пројеката (52% пројеката) одобрен је целокупан износ потребних средстава за реализацију пројеката. 

У просеку однос одобрених средства и потребних средстава је 72,7%
44

. 

 

                                                      
43 До податка се дошло рачунањем појединачних односа одобрених и тражених средстава на нивоу сваког појединог 

пројекта, а затим рачунањем аритметичке средине за све пројекте за које је постојао однос одобрених и тражених средстава. 
44 До податка се дошло рачунањем појединачних односа одобрених и потребних средстава на нивоу сваког појединачног 

пројекта, а затим рачунањем аритметичке средине за све пројекте за које је постојао однос одобрених и потребних средстава 
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Министарство омладине и спорта финансирало је 41 пројекат/програм од укупно 56 који су 

подржани у износу већем од десет милиона динара. Максимални износ – 284 милиона динара – добио 

је Олимпијски комитет Србије за свој годишњи програм. Према износу додељених средстава, следи 

Спортски савез Србије коме је за годишњи програм одобрено 117 милиона динара, а затим 

Одбојкашки савез Србије са износом од 88 милиона динара. Тениском савезу Србије одобрено је 75 

милиона динара, Кошаркашком савезу Србије 69 милиона динара, Ватерполо савезу Србије 60 

милиона динара, док је Рукометном савезу Србије одобрено 59 милиона динара.  
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Табела 47. Назив удружења или друге организације цивилног друштва којој је одобрена финансијска подршка, назив програма/пројеката, износ тражених и 

одобрених средстава од институције, укупан износ средстава потребних за реализацију пројекта 

Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Назив програма/пројекта 

Тражен износ 

(1) 

Одобрен 

износ 

(2) 

(2)/(1)

*100 

Потребна 

средства 

(3) 

(2)/(3)

*100 

СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА 

1 Ти и ја смо ми Свачије срце исте је боје 1.734.000 1.640.000 95 2.035.000 81 

2 Међународни људски центар Курс српског језика 368.400 301.800 82 301.800 100 

3 Културни центар И ја волим Медвеђу 614.170 497.170 81 497.170 100 

4 Форум за етничке односе Спремни за будућност 705.000 443.000 63 443.000 100 

5 Напредак Прешева Само чисто је здраво и лепо 379.500 351.000 92 351.000 100 

6 Центар за толеранцију и интеграцију југа Србије Едукацијом до интеграције 898.200 548.200 61 1.742.100 31 

7 Будућност Млади у фокусу 479.980.000 370.000 0 370.000 100 

8 Ветрењача Новинарске радионице за младе 614.395 409.895 67 872.410 47 

9 Омладински форум за едукацију Рома Почетак 796.000 521.000 65 1.066.000 49 

10 Одбор за људска права Промоција једнаких могућности за жене припаднице националних мањина из општине 

Прешево и Бујановац приликом запошљавања на регионалном нивоу 
680.500.000 495.500 0 495.500 100 

11 Горња Јабланица Ми смо сложни, а ви...? 694.750 327.250 47 327.250 100 

12 Еколошко друштво „Бујановац” Екокултура 150.000 144.000 96 144.000 100 

13 Цивилни ресурс центар – Бујановац Промоција ненасилне комуникације међу младима 999.700 639.400 64 1.209.700 53 

14 Еколошко друштво „Бујановац” Отпад није смеће 2.490.000 1.386.000 56 3.020.000 46 

15 Грађанске иницијативе Примена Youth Build модела у Бујановцу у циљу јачања капацитета младих за запошљавање 

и активан живот у локалној заједници 
836.000 674.000 81 7.839.500 9 

16 Будућност Бујановац има перспективу 412.000 392.000 95 392.000 100 

17 Модерно друштво Мој народни посланик 700.000 457.000 65 920.000 50 

18 Заједничким корацима у будућност Чиста и здрава околина – наша будућност 530.841 475.380 90 576.532 82 

19 Невладина организација Визија Буди свој – запосли се 418.350 292.350 70 442.350 66 

20 КК БСК Јуниор-Елита Летња лига 800.000 800.000 100 800.000 100 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

21 Удружење концертних гитариста Србије Гитар арт фестивал   140.500       
22 Савет за игру Србије – Београдски фестивал игре Београдски фестивал игре   239.000       
23 Омладинска филхармонија НАИСУС из Ниша 13. фестивал омладинских оркестара у Фиренци   120.000       
24 Удружење књижевника Србије 48. међународни сусрети писаца   100.000       
25 МИТ Старчевић Концерт у Москви   50.000       
26 Центар за развој фотографије Press Photo Serbia 2011   50.000       
27 Документационо-информативни центар „Веритас”    1.021.270       
 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

28 Савез организација резервних војних старешина 

Србије 

Програм сарадње између Министарства одбране и Војске Србије и СОРВСС 
4.500.000 4.000.000 89 10.000.000 40 

 MИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА         

29 Међународна бициклистичка трка „Кроз Србију” 51. међународна бициклистичка трка „Кроз Србију 2011” 6.000.000 6.000.000 100 27.556.200 22 

30 Центар за истраживања и студија туризма ЕИАТ Конференција 2011 2.684.000 2.200.000 82 5.784.000 38 

31 Удружење бања Србије III конгрес бања са међународним учешћем; едукативно-стручни скуп 1.200.000 500.000 42 2.500.000 20 

32 КУДЕС Припрема и одржавање фестивала „Нушићијада” 1.500.000 750.000 50 6.673.880 11 

33 Екоцентар „Водомар 05” „BEAN FESTIVAL”, Темеринска пасуљијада 2.800.000 1.000.000 36 6.672.686 15 

34 ЦРИД–Центар за развој инклузивног друштва Атлас вина Србије – припрема и израда брошура „Вински путеви Србије” 1.750.000 1.500.000 86 3.588.800 42 

35 AIESEC Career Days у Београду, Новом Саду и Нишу 550.000 400.000 73 2.872.000 14 

36 Кулинарска федерација Србије Гастрономски изазов у Београду – Други балкански кулинарски куп 4.000.000 3.500.000 88 8.075.500 43 
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Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Назив програма/пројекта 

Тражен износ 

(1) 

Одобрен 

износ 

(2) 

(2)/(1)

*100 

Потребна 

средства 

(3) 

(2)/(3)

*100 

37 Културни центар pодунавских Шваба Karlowitz Фестивал националног колача 380.000 300.000 79 769.500 39 

38 Дунав у срцу FISH FEST Београд 2011 – Дунавска културно-забавна и туристичка манифестација 1.500.000 1.000.000 67 3.800.000 26 

39 Туристичко друштво Гроцка Оснивање часописа „Туристички путоказ” 2.000.000 1.500.000 75 4.379.763 34 

40 Центар за толеранцију и одрживи развој ЦЕНТОР Туристичка валоризација етно наслеђа. винских и ракијских потенцијала Србије 4.800.000 3.000.000 63 9.627.034 31 

41 Be responsible Belgrade Beer Fest 2011 10.000.000 8.000.000 80 25.461.000 31 

42 Национална асоцијација за старе и уметничке занате и 

домаћу радиност „Наше руке” 
Пројекат „Руке Дунава” – стварање базе података старих и уметничких заната и домаће 

радиности дуж тока Дунава 
1.500.000 1.000.000 67 3.912.000 26 

43 EXIT EXIT 11 Фестивал и камп Фестивала 10.000.000 10.000.000 100 20.000.000 50 

44 Добротворни фонд Жича Реконструкција мокрог чвора у манастирском комплексу Жича на тргу испред манастира 717.795 700.000 98 1.435.590 49 

45 Национална асоцијација туристичких водича Србије Подизање квалитета туристичких водича у Новом Саду и организација локалне водичке 

службе 
980.000 900.000 92 1.960.000 46 

46 Асоцијација старих уметничких заната Сеник-сеница са едукативним програмом 1.425.000 1.400.000 98 2.850.000 49 

47 Дунавски рафтинг Рекреативни туризам-веслање 295.870 290.000 98 2.578.870 11 

48 Самостални синдикат угоститељства и туризма 

Србије 

Радно производна такмичења угоститељских и туристичких радника Србије и ученика 

угоститељских школа; унапређење туристичке понуде и интензивирање коришћења 
туристичке понуде 

5.562.500 2.500.000 45 11.125.000 22 

49 Удружење „Златне руке” Стара јела шумадијског села 240.000 240.000 100 480.000 50 

50 Клуб привредних новинара Скадарлија Фест 250.000 250.000 100 500.000 50 

51 Уметничка асоцијација INBOX Фестивал уличних свирача 2.500.000 1.500.000 60 18.454.000 8 

52 Пријатељи Панчева Манифестација „8. интернационални карневал Панчево 2011” 2.000.000 1.500.000 75 4.550.000 33 

53 Удружење грађана за развој сеоског туризма „Вук 
Караџић” 

Туристичке новине 
1.850.000 1.000.000 54 3.600.000 28 

54 Удружење грађана „Креативна раскрсница” Sound lovers music festival 747.059 700.000 94 1.147.059 61 

55 Удружење грађана „Ера” Међународни дечији фестивал фолклора „Лицидерско срце” 1.000.000 200.000 20 3.533.000 6 

56 Love Fest, удружење грађана Love Fest 2011 500.000 400.000 80 2.510.600 16 

57 ХОРЕС Унапређење квалитета хотелско туристичке понуде као основ адекватне промоције Србије на 
међународном туристичком тржишту 

3.919.345 2.000.000 51 7.838.690 26 

58 Центар за професионализацију медија – Фонд за 

унапређење професионалних стандарда у медијима и 

новинарству 

Промоција Србије на порталу Srbija.SuperOdmor.rs 

2.012.000 1.000.000 50 4.205.894 24 

59 Центар за истраживачке и развојне пројекте „EcoDev” Семинар: Менаџмент у еко-туризму у складу са глобалним критеријумима одрживог туризма 759.408 750.000 99 1.519.408 49 

60 Планинарски савез Србије Европски пешачки путеви кроз Србију Е4 и Е7 (друга фаза) 1.340.000 1.300.000 97 2.681.000 48 

61 Еколошко друштво „Гусари” Туристичка манифестација „Моравско предвечерје” 200.000 200.000 100 570.000 35 

62 Удружење угоститељских и туристичких посленика 

Ниш 

Афирмисање туристичке понуде Југоисточне Србије 
531.165 500.000 94 1.062.330 47 

63 Удружење хотелијера Копаоник Унапређење туристичке понуде и међународне конкурентности туристичке дестинације 

Копаоник 
15.330.500 7.000.000 46 88.972.500 8 

64 Кампинг асоцијација Србије Еко-кампинг смернице одрживог развоја НП Фрушка гора – Еко-камп „Стражилово” 1.445.000 1.000.000 69 8.808.300 11 

65 Клуб младих Краљева Промоција туристичког простора реке Ибар 248.000 200.000 81 497.000 40 

66 Опште удружење предузетника Унија пекара Дани бурека 100.000 100.000 100 935.900 11 

67 СКУД "Железничар" 3. фестивал златних ансамбала Војводине 1.245.000 1.000.000 80 2.545.000 39 

68 Манастир Мала Ремета Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству, зидној декорацији и санацији 

капиларне влаге цркве Покрова Пресвете Богородице манастира Мала Ремета 
2.000.000 1.500.000 75 4.320.334 35 

69 Удружење за унапређење сарадње и развој туризма у 

Подунављу „Истар 21” 

Наставак пројекта Богатство различитости у Подунављу кроз Србију, низводно од Београда 
2.600.000 1.220.000 47 5.200.000 23 

 МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ   
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70 Савез параплегичара и квадриплегичара Србије Програмске активности СПИКС у 2011. од јануара до децембра   13.850.135   13.850.135 100 

71 Друштво мултипле склерозе Војводине И њих желимо да укључимо   8.998.136   8.998.136 100 

72 Савез кошаркаша у колицима Србије Програмске активности СККС у 2011. од јануара до децембра 4.205.211 1.910.270 45 1.910.270 100 

73 Републичко удружење за помоћ особама са аутизмом Пројектне активности 2011 10.057.002 6.792.275 68 6.792.275 100 

74 Савез друштава Србије за борбу против шећерне 

болести 

Активности 2011 
  5.295.100   5.295.100 100 

75 Лига за особе са инвалидитетом Инклузија особа са инвалидитетом 7.700.600 4.706.200 61 4.706.200 100 

76 Савез глувих и наглувих Војводине Унапређење положаја глувих и наглувих у АП Војводини 16.519.724 10.911.524 66 10.911.524 100 

77 Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине Годишње активности савеза и удружења јануар–децембар 2011. 14.248.524 7.620.031 53 7.620.031 100 

78 Удружење грађана слепих и слабовидих „Бели штап” Смело штапом 2.409.200 1.397.400 58 1.397.400 100 

79 „Сунцокрет” – Савез за церебралну и дечију парализу 

Војводине 

Пројектне активности Савеза за церебралну и дечију парализу у АП Војводини за период 

јануар–децембар 2011 
10.125.203 5.467.132 54 5.467.132 100 

80 Центар за самостални живот инвалида Србије Самостални живот као избор за особе са инвалидитетом   1.956.314   1.956.314 100 

81 Републичко удружење студената са хендикепом Изједначавање могућности у високом образовању кроз сервисе подршке за младе и студенте 

са хендикепом 
3.998.460 1.597.500 40 1.597.500 100 

82 Друштво мултипле склерозе Србије Побољшавање квалитета живота особа оболелих од мултипле склерозе и њихових породица 23.053.031 14.047.128 61 14.047.128 100 

83 Савез друштава Војводине за борбу против шећерне 
болести 

Едукацијом сви заједно до циља 
26.099.005 7.458.850 29 7.458.850 100 

84 Савез за церебралну и дечију парализу Србије „Ка сунцу 2011. године” 42.622.822 18.067.624 42 18.067.624 100 

85 Савез инвалида рада Србије Стало нам је да крене 27.465.502 11.707.496 43 11.707.496 100 

86 Савез организација бубрежних инвалида Републике 
Србије 

Упознајмо проблеме особа са инвалидитетом – бубрежних болесника и бубрежних болесника 

на дијализи 
  1.740.660   1.740.660 100 

87 Спортски савез инвалида Србије План и програм рада Спортског савеза инвалида рада Србије и локалних организација под 

окриљем ССИ Србије 
  6.839.318   6.839.318 100 

88 Савез глувих и наглувих Србије Инклузија и интеграција глувих и наглувих лица Србије 35.265.337 23.077.457 65 23.077.457 100 

89 Из круга – организација за заштиту и подршку женама 

са инвалидитетом Србије 

Сервиси психо-социјалне и правне подршке за особе са инвалидитетом 
6.683.414 5.751.156 86 5.751.156 100 

90 Спортски савез инвалида Војводине Програмске активности Спортског савеза инвалида Војводине за јануар–децембар 2011. 

године 
7.923.191 4.789.791 60 4.789.791 100 

91 Савез слепих Србије Рад за добробит слепих и слабовидих Србије – Из дана у дан, 2011 36.426.565 9.965.711 27 9.965.711 100 

92 Друштво за помоћ особама са Дауновим синдромом Дневни боравак за особе са инвалидитетом   1.897.000   1.897.000 100 

93 Форум младих са инвалидитетом Активизмом до бољег положаја особа са инвалидитетом 6.008.000 6.008.000 100 6.008.000 100 

94 Удружење дијализираних и трансплантираних 
бубрежних инвалида Војводине 

Програмске активности савеза за унапређење положаја бубрежних инвалида у 2011. години 
5.084.454 2.329.004 46 2.329.004 100 

95 Дечији рагби-клуб „Сингидунум” Београд Међународни рагби-турнир за децу 350.000 200.000 57 1.000.000 20 

96 Савез инвалида рада Војводине Унапређење положаја инвалида рада. подстицање и промовисање учешћа у културном и 

спортско-рекреативним активностима 
13.490.380 8.403.930 62 8.403.930 100 

97 Инвалидски стрељачки савез Србије Унапређење и развој спортско рекреативног стрељаштва ОСИ Р Србије 4.634.300 1.836.000 40 1.836.000 100 

98 Савез слепих Војводине Унапређење положаја слепи и слабовидих у АП Војводини 10.087.864 5.864.344 58 5.864.344 100 

99 Савез дистрофичара Србије У корак са стратегијом   14.433.061   14.433.061 100 

100 Савез организација за помоћ МНРО у АП Војводини Програмске активности Савеза за помоћ МНРО у АП Војводини за јануар–децембар 2011 19.174.601 10.367.337 54 10.367.337 100 

101 Савез друштава за помоћ МНРЛ у Републици Србији Програми подршке за МНРЛ 77.337.414 30.773.224 40 30.773.224 100 

102 Национална организација особа са инвалидитетом Људска права особа са инвалидитетом у Србији – Карта за будућност 1.787.000 1.519.500 85 1.519.500 100 

103 Спортски савез слепих и слабовидих Србије Спорт за све 7.765.628 1.453.700 19 1.453.700 100 

104 Савез дистрофичара Војводине Чекамо неке боље дане 9.665.522 5.564.539 58 5.564.539 100 

105 Хенди Центар Колосеум Фест подржава Боси Фест 621.000 621.000 100 621.000 100 
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106 Форум младих са инвалидитетом Србије Уметност и образовање за све 562.000 562.000 100 562.000 100 

107 Удружење за помоћ МНРО Врачар Подршка радном оспособљавању 150.000 150.000 100 150.000 100 

108 Друштво за помоћ угроженим лицима – Солидарност Хуманитарна подршка особама са инвалидитетом, Ромима и социјално угроженим чланству 1.260.000 1.260.000 100 1.260.000 100 

109 Форум младих са инвалидитетом Србије Топ-шанса за топ-запослење 585.000 585.000 100 585.000 100 

110 Центар за подршку социјално искљученим 

категоријама грађана „Корак даље” 

Тренинг: Односи с јавношћу и јавни наступ за особе са инвалидитетом 
340.000 340.000 100 340.000 100 

111 Центар за унапређење правних студија ЦУПС Упоредно правна анализа усклађености стандарда УН о правима особа са инвалидитетом са 
домаћим законодавством 

590.000 590.000 100 590.000 100 

112 Хенди Центар Колосеум 8. март, прослава посвећена женама са инвалидитетом 372.000 372.000 100 372.000 100 

113 Лига за особе са инвалидитетом Адаптација простора – приступ радионица за ОСИ 970.000 970.000 100 970.000 100 

114 Клуб седеће одбојке СЕРВА, Бачка Паланка И ми смо одбојкаши 482.244 482.244 100 482.244 100 

115 ФК „Млади орлови” Сви у фудбал 452.052 452.052 100 452.052 100 

116 Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида 

Србије 

Отворен телефон за пружање конкретне помоћи војним инвалидима и корисницима 

породичних инвалиднина и њихова едукација за остваривање права и заштите као 

најзначајније могућности и доприноса побољшању њиховог живота 

760.563 760.563 100 760.563 100 

117 Форум младих са инвалидитетом Србије Доступна средина 692.000 692.000 100 692.000 100 

118 Удружење оболелих од мултипле склерозе Пчињски 

округ 

Наша друга кућа 
577.354 577.354 100 577.354 100 

119 Центар за развој инклузивног друштва, ЦРИД Наглува омладина Србије и наглува омладина Европе 150.000 150.000 100 150.000 100 

120 Друштво за мир, развој и екологију Хуманитарна подршка социјално угроженим особама са инвалидитетом 1.070.000 1.070.000 100 1.070.000 100 

121 Савез удружења за помоћ МНРО Србије Дневни боравак 395.000 395.000 100 395.000 100 

122 Друшво за помоћ угроженим лицима – Солидарност Подизање капацитета организација особа са инвалидитетом на локалном нивоу 1.136.000 974.000 86 974.000 100 

123 Удружење за едукацију и подршку жена и деце „Дуга” Покрет за осмех 405.000 405.000 100 405.000 100 

124 Национални савет ромске националне мањине Србије Централна манифестација поводом 8. априла – Светског дана Рома 1.500.000 1.500.000 100 1.500.000 100 

125 Друштво за церебралну и дечију парализу општине 

Свилајнац 

„Дневни центар (адаптација галерије и оставе и набавка опреме)” 
861.258 861.258 100 861.258 100 

126 Национална организација особа са инвалидитетом 
Србије (НООИС) 

Корак ка Европи – учешће на Скупштини ЕДФ-а 
238.000 238.000 100 238.000 100 

127 Удружење оболелих од мултипле склерозе Београд Нова нада 97.000 97.000 100 97.000 100 

128 Општинско удружење глувих и наглувих Смедеревске 

Паланке 

Победимо тишину 
469.316 469.316 100 469.316 100 

129 Општинска организација Савеза слепих Србије 

„Палилула” 

Психолошка и тифолошка прва помоћ касније ослепелим лицима 
1.184.700 330.292 28 330.292 100 

130 Хуманитарна организација „Дечје срце” „Информисање је пут до доступне услуге” 2.960.000 1.099.180 37 1.099.180 100 

131 Хенди Центар Колосеум Обука за покретање и развој сервиса-агенција персоналних асистената по градовима Србије 1.764.820 1.466.500 83 1.466.500 100 

132 Лига за особе са инвалидитетом Обука за оснивање инфо центара особа са инвалидитетом у градовима Србије 1.279.600 1.279.600 100 1.279.600 100 

133 Савез инвалида рада Србије Подизање капацитета чланова организација инвалида рада у циљу развоја услуга на локалном 

нивоу 
1.559.000 1.151.000 74 1.151.000 100 

134 Градска организација глувих Београда Преводилачки сервис за знаковни језик 2.519.174 1.276.570 51 1.276.570 100 

135 Градско удружење церебралне и дечје парализе Ниш Хоћу да живим без страха и предрасуда 789.242 510.000 65 510.000 100 

136 Међуопштинско удружење глувих и наглувих 
Прокупље 

Имамо исти циљ 
935.445 481.500 51 481.500 100 

137 Савез удужења за помоћ МНРО Србије Мала школа за родитеље 1.074.878 1.074.878 100 1.074.878 100 

138 Друштво за помоћ угроженим лицима – Солидарност Подизање капацитета организација особа са инвалидитетом на локалном нивоу 1.284.000 1.284.000 100 1.284.000 100 

139 Удружење параплегичара и квадриплегичара Опово Знањем до заједништва 250.000 250.000 100 250.000 100 

140 Центар за развој хуманог друштва Успостављање система јединствене евиденције о особама са инвалидитетом и њиховим 600.000 600.000 100 600.000 100 
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пратиоцима – корисницима права на повлашћену вожњу 

141 Савез дистрофичара Србије Спорт. Рекреација – промоција, интеграција 1.457.292 850.000 58 850.000 100 

142 Удружење параплегичара и квадриплегичара Опово Куп толеранције – Баранда 2011 581.020 581.020 100 581.020 100 

143 Савез глувих и наглувих Србије Учешће на XVI светском конгресу глувих 356.026 356.026 100 356.026 100 

144 Ронилачки клуб „Big-Blue” Београд Ронилачка обука слепе и слабовиде деце 250.000 200.000 80 200.000 100 

145 Савез слепих Србије Саветовање слепих и слабовидих жена Србије – 2011 609.360 499.400 82 499.400 100 

146 Удружење станара Дома за одрасла инвалидна лица Традиционални 12. олимпијски дани 470.700 200.000 42 200.000 100 

147 Савез дистрофичара Србије Србија у Европи – учешће на 41. генералном заседању у ЕАМДА 193.000 158.000 82 158.000 100 

148 Градска организација глувих Београда Преводилачки сервис за знаковни језик Београд 329.190 329.190 100 329.190 100 

149 Центар за транзицију и људска права „Спектар” Тренинг: Односи с јавношћу и јавни наступ за особе са инвалидитетом 374.618 374.618 100 374.618 100 

150 Хенди Центар Колосеум Боси фест 2011 – поглед, покрет, живот 710.000 710.000 100 710.000 100 

151 Друштво мултипле склерозе Србије 7. олимпијске игре за оболеле од мултипле склерозе – Земплинска Ширава. Словачка 94.510 94.510 100 94.510 100 

152 Спортско рекреативно Удружење особа са 

инвалидитетом „Све је могуће” 

Учешће особа са инвалидитетом на Другој међународној дринској регати 2011 
775.500 308.000 40 308.000 100 

153 Друштво зс церебралну и дечију парализу „Сунце” 
Врање 

Изградња капацитета Друштва за церебралну и дечију парализу „Сунце” Врање 
53.000 53.000 100 53.000 100 

154 Општинска организација слепих Бајина Башта Рукама до светлости 252.048 252.048 100 252.048 100 

155 Хуманитарна организација Стара Рашка–Београд Унапређење положаја особа са инвалидитетом и леукемичара 8.350.000 300.000 4 300.000 100 

156 КМФ Пионир Београдска дечија лига 250.000 250.000 100 250.000 100 

157 Удружење мултипле склерозе Ниш Наша друга кућа 192.000 192.000 100 192.000 100 

158 Савез параплегичара и квадриплегичара Србије 19. спортско-рекреативна манифестација особа са оштећеном кичменом мождином „19 РСИ” 720.000 720.000 100 720.000 100 

159 Форум младих са инвалидитетом Србије Акција за све – уклањање баријера 997.500 997.500 100 997.500 100 

160 Национална организација особа са инвалидитетом 

Србије (НООИС) 

Од сратешког оквира до праксе 
1.842.000 1.842.000 100 1.842.000 100 

161 Удружење грађана Skylight Хуманитарна радионица „Добро срце” 200.000 200.000 100 200.000 100 

162 Центар заштите породица жртава рата на Косову и 

Метохији 

Материјална помоћ породицама жртава рата и инвалидима са Косова и Метохије 
200.250 200.250 100 200.250 100 

163 Градска организација глувих и наглувих Ниш Наш други дом 618.000 618.000 100 618.000 100 

164 Друштво за помоћ угроженим лицима – Солидарност Хуманост на делу 1.260.000 1.260.000 100 1.260.000 100 

165 Х.О. Дечије срце Транспарентност мојих права 500.000 500.000 100 500.000 100 

166 Форум младих са инвалидитетом Србије Школе за све – Уклањање баријера 796.900 796.900 100 796.900 100 

167 Хенди Центар Колосеум Промовисање здравог стила живота ОСИ 514.400 514.400 100 514.400 100 

168 Друштво мултипле склерозе Војводине Монографија поводом двадесет година постојања ДМСВ 440.000 300.000 68 300.000 100 

169 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама у Врању 
Прослава јубилеја – 40-годишњица рада Удружења за помоћ МНРО Врање 

220.000 220.000 100 220.000 100 

170 Клуб Удружених пензионера Аранђеловац Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и социјално угроженим члановима 

клуба удружених пензионера Аранђеловац 
300.000 300.000 100 300.000 100 

171 Општинска организација глувих и наглувих Велике 
Плане 

КАМПАЊА: Глува и наглува лица да живе са нама без предрасуда и стида породице 
467.000 467.000 100 467.000 100 

172 Национална организација особа са инвалидитетом 

Србије (НООИС) 
Корак ка Европи 2 – учешће на годишњем заседању Управног одбора ЕДФ-а 

181.000 181.000 100 181.000 100 

173 Београдски центар за хипорехабилитацију Мини-семинар – појам. назив и бенефити хипорехабилитације 217.250 217.250 100 217.250 100 

174 Савез удружења за помоћ МНРО Србије Камп Косјерић 678.410 678.410 100 678.410 100 

175 Општинско удружење глувих и наглувих Смедеревске 

Паланке 

Адаптација простора до бољих активности 
500.482 383.642 77 383.642 100 

176 Центар за транзицију и људска права „Спектар” Тренинг: „Односи с јавношћу и јавни наступ за особе са инвалидитетом” 384.247 384.247 100 384.247 100 
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177 Омладински креативни центар „Бела Паланка” Нови свет 410.000 410.000 100 410.000 100 

178 Удружење оболелих од мултипле склерозе „Западна 

Бачка” Сомбор 

Лакши приступ ОСИ 
315.120 315.120 100 315.120 100 

179 Међуопштинска организација Савеза слепих Србије – 

Пријепоље 

Техничка платформа за успешан рад 
297.792 297.792 100 297.792 100 

180 Савез параплегичара и квадриплегичара Србије 
(СПИКС) 

Адаптација канцеларије СПИКС 
1.297.000 1.297.000 100 1.297.000 100 

181 Олимпијски покрет трећег доба Србије Четврта олимпијада спорта здравља и културе трећег доба – Сокобања 2011. 300.000 200.000 67 200.000 100 

182 Друштво мултипле склерозе Војводине Унапређење просторно-техничких услова рада Друштва мултипле склерозе Војводине – 

побољшање техничких услова рада запослених 
230.000 230.000 100 230.000 100 

183 Форум младих са инвалидитетом Србије Приступачан Банат 656.900 656.900 100 656.900 100 

184 Параолимпијски Комитет Србије Набавка опреме и спортских реквизита за параолимпијску репрезентацију Србије 450.494 450.494 100 450.494 100 

185 Центар за унапређење правних студија – ЦУПС Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом – 5 година касније 458.000 458.000 100 458.000 100 

186 Друштво за помоћ угроженим лицима – Солидарност Хуманитарна подршка особама са инвалидитетом 1.600.000 1.600.000 100 1.600.000 100 

187 Савез бубрежних инвалида Војводине Унапређење просторно-техничких услова рада Савеза бубрежних инвалида Војводине – 

побољшање техничких услова рада запослених 
194.700 194.700 100 194.700 100 

188 Центар за едукацију и економски развој Активно до запошљавања и самозапошљавања 1.020.000 681.000 67 681.000 100 

189 Национална организација особа са инвалидитетом 

Србије (НООИС) 
Од стратешког оквира до праксе2 – припрема нацрта акционих планова за спровођење 

Стратегије за период 2012–2015. године 
1.842.000 1.320.000 72 1.320.000 100 

190 Иницијатива за стручну ефикасност Београд (ИСЕ) Челична воља 651.950 651.950 100 651.950 100 

191 Мрежа истраживача социјалних прилика – мрежа 

ИСП 

Старост и инвалидност – истраживање потреба старијих особа са инвалидитетом за услугама 

које подржавају квалитет живота у породици 
347.600 347.600 100 347.600 100 

192 Савез слепих Србије Унапређење заједничког рада Савеза слепих Србије и локалних организација за добробит 

слепих и слабовидих – Традиционално годишње саветовање представника Савеза, локалних 

организација и установа за слепе и слабовиде 2011. године 

793.030 140.360 18 140.360 100 

193 Окружна организација слепих Лесковац Шах је више од игре 144.699 144.699 100 144.699 100 

194 Центар за транзицију и људска права „Спектар” Тренинг: „Односи с јавношћу и јавни наступ за особе са инвалидитетом II” 635.000 635.000 100 635.000 100 

195 Међуопштинска организација Савеза слепих Србије- 

Пожаревац 

Санација пословне зграде 
504.495 468.495 93 468.495 100 

196 Удружење станара Дома за одрасла инвалидна лица Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом 440.400 206.400 47 206.400 100 

197 Удружење глувих Жабаљ Адаптација пословног простора удружења 353.820 353.820 100 353.820 100 

198 Међуопштинско удружење глувих и наглувих Вршац Овладавање техникама графичке дораде инвалидних лица 1.492.512 817.117 55 817.117 100 

199 Удружење глувих и наглувих општине Неготин Чујте тишину 458.300 458.300 100 458.300 100 

200 НВО „Фрам Зрењанин” Сви смо спортисти 450.040 450.040 100 450.040 100 

201 Удружење „Инклузија” Имате подршку 567.000 567.000 100 567.000 100 

202 Удружење ампутираних и рођених са 
малформацијама севернобачког округа, Суботица 

Едукација страног језика (енглески језик) 
303.000 303.000 100 303.000 100 

203 Удружење грађана „Ултра”, Ваљево Радимо заједно 544.000 544.000 100 544.000 100 

204 Градска организација слепих Београда Адаптацијом до ефикасније помоћи – унапређење рада Салона за масажу Савеза слепих 

Београда 
538.668 538.668 100 538.668 100 

205 Савез слепих Србије Адаптација књиге „Тесла, портрет међу маскама” у звучној техници 414.400 414.400 100 414.400 100 

206 Форум младих са инвалидитетом Србије Јединствена паркинг-налепница 1.656.500 1.656.500 100 1.656.500 100 

207 Удружење за едукацију и подршку Промоција инклузивних културних манифестација особа са инвалидитетом 1.603.645 1.603.645 100 1.603.645 100 

208 Хенди Центар Колосеум „За живот без баријера 2011”, Централна послова поводом 3. децембра, светског дана ОСИ 677.500 677.500 100 677.500 100 

209 Национална организација особа са инвалидитетом 
Србије (НООИС) 

Лакше до права 
1.493.010 1.373.010 92 1.373.010 100 
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210 Општинска организација Савеза слепих Србије- 

Палилула 

Техничка платформа за успешан рад 
107.823 107.823 100 107.823 100 

211 Удружење глувих и наглувих Нови Пазар за општине: 
Нови Пазар, Сјеница, Рашка и Тутин 

Адаптацијом простора до бољих активности 
773.075 773.075 100 773.075 100 

212 Савез за церебралну и дечију парализу Србије Обезбеђивање стандарда у погледу опреме 77.456 77.456 100 77.456 100 

213 Удружење за помоћ ментално недовољно развијених 

особа Нови Пазар 

Уградња столарије на регионалном центру за дневни боравак и радно оспособљавање особа 

ометених у развоју у Новом Пазару 
444.978 444.978 100 444.978 100 

214 Форум младих са инвалидитетом Србије Јавна кампања за развој ДОП-а 930.000 930.000 100 930.000 100 

215 Друштво за помоћ угроженим лицима – Солидарност Подизање капацитета организација особа са инвалидитетом на локалном нивоу III 1.141.000 1.141.000 100 1.141.000 100 

216 Национални савет ромске националне мањине Србије Инклузија и мониторинг – примена афирмативних акција 600.000 600.000 100 600.000 100 

217 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама Врачар 

Развој социјалних вештина код МНРO особа 
879.346 453.800 52 453.800 100 

218 Национална организација особа са инвалидитетом 

Србије (НООИС) 

Од модела до праксе – развијање унапређених програмских активности 
696.000 696.000 100 696.000 100 

219 Центар локалног активизма – ЦЕЛА Унапређење информисаности особа са инвалидитетом кроз иновативан међуопштински 

модел у партнерству са локалним канцеларијама за младе 
3.503.980 1.074.500 31 1.074.500 100 

220 Центар за унапређивање правних студија Београд Правни оквир за оснивање центра за унапређивање стандарда пружања услуга удружења 

особа са инвалидитетом 
1.270.000 1.270.000 100 1.270.000 100 

221 Друштво мултипле склерозе Србије Развијање резилијентности код оболелих од мултипле склерозе 693.630 676.580 98 676.580 100 

222 УГ ПОНС Развој локалног волонтерског сервиса за помоћ ОСИ и удружењима ОСИ кроз рад волонтера 

из локалних канцеларија за младе (КЗМ) 
3.553.500 1.182.600 33 1.182.600 100 

223 Људи за људе Различито исти 1.010.300 700.300 69 700.300 100 

224 Удружење за едукацију и подршку АКТИВНИ УМ – програм вежби за подстицај развоја потенцијала деце и младих са 

развојним сметњама 
1.755.270 1.096.140 62 1.096.140 100 

225 Комитет знања Србије Сложно заједно 1.182.300 738.100 62 738.100 100 

226 Савез МНРО Психолошко оснаживање особа са инвалидитетом – тренинг асертивности 1.375.738 803.000 58 803.000 100 

227 „...ИЗ КРУГА – Београд“ „Kако најбоље да помогнем“ 2.970.800 899.800 30 899.800 100 

228 Удружење оболелих мултипле склерозе Рашког 

округа – Краљево 

Научи ме како 
147.043 147.043 100 147.043 100 

229 Београдско удружење за помоћ особама са аутизмом „Хајде да се упознамо” 727.483 316.600 44 316.600 100 

230 Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа, 

Крагујевац 

„И руке говоре” 
548.642 542.642 99 542.642 100 

231 Организација глувих Нови Сад Преводилачки сервис за знаковни језик 1.312.346 1.107.846 84 1.107.846 100 

232 Савез за церебралну и дечију парализу Београда Процена и планирање услуга у области социјалне заштите за особе са последицама 
церебралне и дечије парализе 

1.627.774 786.000 48 786.000 100 

233 Удружење оболелих од мултипле склерозе 

севернобанатског округа, Нови Кнежевац 

Ојачајмо заједно 
776.262 668.940 86 668.940 100 

234 Међуопштинска организација глувих и наглувих 
Врање 

Здравствена слушаоница 
459.300 308.000 67 308.000 100 

235 Удружење студената са хендикепом Сервис асистенције у високом образовању – волонтерска вршњачка подршка студентима са 

хендикепом 
1.681.500 718.500 43 718.500 100 

236 Савез глувих и наглувих Војводине – Аудиолошки 

центар 

Саветодавно едукативне услуге 
48.234 42.734 89 42.734 100 

237 Међуопштинска организација слепих, Крушевац Да се боље видимо 556.819 491.319 88 491.319 100 

238 Удружење грађана „Црвени љиљан” Подршка интеграцији ОСИ 1.836.000 1.308.000 71 1.308.000 100 

239 Удружење „На пола пута” Инфосит – интернет портал са информацијама о сервисима и услугама на територији града 

Панчево за особе са интелектуалним тешкоћама 
625.578 554.028 89 554.028 100 
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240 Центар за развој инклузивног друштва Препреке за мобилност = препреке за инклузију 1.571.100 1.299.100 83 1.299.100 100 

241 Центар за самостални живот особа са инвалидитетом 

Србије 

Заговарање за нове услуге социјалне заштите у локалној заједници 
1.912.421 1.228.536 64 1.228.536 100 

242 Форум младих са инвалидитетом Србије Паркинг, место за све 1.321.000 1.191.000 90 1.191.000 100 

243 Снага пријатељства – Amity 360 степени инклузије – ништа о нама без нас 1.084.500 796.000 73 796.000 100 

244 Друштво за церебралну и дечију парализу, Ивањица Персонална асистенција и помоћ у кући за децу са инвалидитетом – Нови сервис подршке 1.517.740 504.000 33 504.000 100 

245 Удружење особа са церебралном и дечијом парализом 
„Воља за животом” 

Клуб за особе са инвалидитетом „Укључи се и постани видљив” 
850.914 677.574 80 677.574 100 

246 „Удружење самохраних мајки”, Ниш Програм унапређења родитељских вештина за старање о деци ометеној у развоју 1.088.662 592.935 54 592.935 100 

247 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама, Нови Пазар 

Дневни боравак и интензивне дневне активности „Отворена врата за децу и родитеље” 
1.873.000 1.203.000 64 1.203.000 100 

248 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама, Пирот 

Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Пироту 
1.577.525 1.114.200 71 1.114.200 100 

249 Удружење за заштиту особа са посебним потребама 
„Путоказ” 

Пружи ми руку 
398.340 265.290 67 265.290 100 

250 Друштво за церебралну и дечију парализу, Ивањица Наставак пројекта – Сервис дневних ативности лица са комбинованим сметњама „Сунце” – 

инклузивни тип 
1.533.060 1.067.500 70 1.067.500 100 

251 Удружење за помоћ особама ометеним у развоју 
„Нада” Кладово 

Рука подршке 
169.700 168.200 99 168.200 100 

252 Центар за социјалну интеграцију Рома Помоћ у кући старим особама са инвалидитетом 1.233.390 653.000 53 653.000 100 

253 Удружење за помоћ МНРО Звездара Дневни боравак Звездара – припрема за самостални живот – становање уз подршку 1.542.402 1.263.420 82 1.263.420 100 

254 Удружење за помоћ ментално неодовољно развијеним 

особама општине, Трстеник 

Дневни боравак „Откривалица” 
3.298.145 1.346.480 41 1.346.480 100 

255 Асоцијација за промовисање инклузије Србије – АПИ 

Србије 

Становање уз подршку за 23 особе са интелектуалним тешкоћама у Београду 
1.424.000 942.950 66 942.950 100 

256 Форум жена Пријепоља Едукација за већу видљивост особа са инвалидитетом 990.000 765.000 77 765.000 100 

257 Друштво за помоћ МНРЛ Брус Дневни боравак „Кућа радости и пријатељства” 2.803.069 1.338.661 48 1.338.661 100 

258 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 
особама, Оџаци 

Дневни боравак „Златна барка” 
730.308 730.308 100 730.308 100 

259 Општинска организација глувих и наглувих Велике 

Плане 

Да вас чујемо боље 
593.602 375.106 63 375.106 100 

260 Окружна организација Савеза слепих Србије, 
Крагујевац 

Заједно смо јачи 
341.221 341.221 100 341.221 100 

261 Савез дистрофичара Србије Млади и стваралаштво 1.360.797 400.000 29 400.000 100 

262 Отворени свет Упознајмо се 1.200.000 730.800 61 730.800 100 

263 Људи за људе Заједно у школској клупи 1.079.550 867.000 80 867.000 100 

264 Удружење за едукацију и подршку жена и деце Дуга Здравље пре свега 883.000 733.000 83 733.000 100 

265 Друштво за церебралну и дечију парализу Јагодина Викенд-програм 1.170.713 545.400 47 545.400 100 

266 Слободарски покрет Србије, „Да се не заборави” 2.751.400 1.200.000 44     
267 Удружење оболелих од мултипле склерозе округа 

Ниш 
За живот у породици – помоћ у кући 

2.449.360 622.340 25 622.340 100 

268 Удружење за помоћ МНРО града Сомбора Веза за добар глас 321.000 280.600 87 280.600 100 

269 Удружење ратних добровољаца 1912–1918 „Часопис Добровољачки гласник бр.37 и 38” и „Монографија добровољачког покрета 

српског народа, прва књига Поменик – 2011” 
4.343.000 3.100.000 71     

270 Градска организација глувих и наглувих Ниш Иновативни сервис услуга за глуве и наглуве особе Ниш 1.271.648 307.080 24 307.080 100 

271 Савез цивилних инвалида рата, „Психосоцијална рехабилитација цивилних инвалида рата” 2.239.000 50.000 2     
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272 Савез МНРО Србије Партиципативно стратешко планирање одрживог развоја Савеза МНРО Србије 1.794.188 1.233.508 69 1.233.508 100 

273 Пливачки клуб „Јагодина 2000” Пливањем до пријатељства 741.880 459.240 62 459.240 100 

274 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама града Новог Сада 

Шанса за вреднију заједницу 
1.138.900 572.000 50 572.000 100 

275 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама општине Александровац 

Дневни центар 
2.091.413 1.298.352 62 1.298.352 100 

276 Друштво мултипле склерозе Србије Информација као услов и пут за активно социјално ангажовање особа које живе са 

мултиплом склерозом 
655.080 596.760 91 596.760 100 

277 Друштво за помоћ МНРЛ Алексинац Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 1.426.020 1.323.100 93 1.323.100 100 

278 Едукациони форум центар Можемо и ми 1.143.858 728.798 64 728.798 100 

279 Центар Живети усправно Вршњачко саветовалиште за децу и младе са инвалидитетом. њихове родитеље и старатеље 757.639 521.791 69 521.791 100 

280 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама „Загрљај”, Топола 
Предах – викенд у Загрљају 

1.343.406 955.012 71 955.012 100 

281 Удружење за помоћ МНРО, Ивањица Дневни центар „Отворена врата” 1.453.673 1.453.673 100 1.453.673 100 

282 Асоцијација за развој општине Неготин Подршка интеграцијама особа са инвалидитетом у општини Неготин 755.600 644.100 85 644.100 100 

283 Удружење за помоћ деци са посебним потребама 

„Наши снови” 

Унапређење услуге дневног боравка 
1.014.500 1.014.500 100 1.014.500 100 

284 Општинско удружење за помоћ деци и особама са 
сметњама у развоју 

Живимо заједно 
2.654.156 1.274.788 48 1.274.788 100 

285 Форум младих са инвалидитетом Особе са инвалидитетом и социјално предузетништво 1.198.500 773.500 65 773.500 100 

286 Удружење грађана Сунце за церебралну и дечију 

парализу Јужнобачког округа, Нови Сад 

Терапијско јахање 
495.518 445.979 90 445.979 100 

287 Савез потомака ратника Србије 1912–1920. године Спровођења програмских активности и пројекта лист Савеза Завет 3.730.000 1.200.000 32     
288 Удружење глувих и наглувих шумадијског округа, 

Крагујевац 
Преводилачки сервис – асистенција глувим и наглувим особама 

1.061.240 1.061.240 100 1.061.240 100 

289 Из круга – Београд, организација за заштиту права и 

подршку женама са инвалидитетом 

У истом правцу без насиља 
1.499.500 722.000 48 722.000 100 

290 Савез удуржења за помоћ особама са Дауновим 
синдромом у Србији 

Подизање свести локалних заједница и друштава за помоћа особама са Дауновим синдромом 
у Србији за нове социјалне улуге за особе са инвалидитетом 

1.082.664 660.700 61 660.700 100 

291 Иницијатива за одрживи развој – Мостови Дневни центар Мостови 2.335.600 883.600 38 883.600 100 

292 Центар за развој инклузивног друштва Моја права у закону о социјалној заштити 1.295.600 1.295.600 100 1.295.600 100 

293 Центар за самостални живот особа са инвалидитетом 

Србије 

Лакше до остварења права 
1.444.029 957.647 66 957.647 100 

294 Удружење отаџбинских ратова Републике Србије Међународна интернационална академска ликовна колонија 9.000.000 1.000.000 11     
295 Асоцијација тумача српског знаковног језика Подршка комуникацијској инклузији 582.100 582.100 100 582.100 100 

296 Асоцијација за неговање традиција ЈУВуО 1000 књига посвећених ЈВуО за библиотеке Србије 5.945.000 1.200.000 20     
297 Савез за церебралну и дечију парализу Београда Дневни боравак за вишеструко ометена лица – Сунце 3.499.860 970.000 28 970.000 100 

298 Удружење учесника рата 1991–1999, Краљево Рехабилитација РВИ, чланова породица погинулих бораца у ратовима 1991–1999 Рашког 

округа и „Спомен обележја палим борцима 1991–1999 са подручја Ушћа – Краљево” 
7.130.000 3.000.000 42     

299 СУБНОР Републички одбор „Неговање традиција ослободилачких ратова Србије у међународним оквирима” и „Неговање 

традиција народноослободилачког рата 1941–1945 и свих ослободилачких ратова српског 

народа” 

8.931.647 4.300.000 48     

300 Удружење за помоћ собама са посебним потребама 

Вождовац 

Дневни боравак Заједно 
1.535.661 761.796 50 761.796 100 

301 Удружење дистрофичара Београда Летњи камп – Београд – Главу горе, 2011 1.200.000 800.000 67 800.000 100 

302 Друштво за неговање традиција ослободилачких Одржавања комеморативних свечаности у земљи и иностранству у 2011. години; 4.906.950 1.800.000 37     
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ратова Србије до 1918 год 

303 Унија ратних ветерана и инвалида Србије „Једнакост са свима и чување успомена” 7.720.000 3.800.000 49     
304 Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида 

Србије 
Психосоцијална рехабилитација и штампње часописа Војни инвалид 

8.070.000 5.000.000 62     

305 Удружење бораца рата од 1990. године Програм помоћи материјално угроженима, општинским одборима и Централни архив ратова 

90-их 
8.675.000 7.700.000 89     

306 Удружење ратних војних инвалида Србије свих 
ратова 

Психосоцијална рехабилитација 
8.950.000 4.000.000 45     

307 Удружење ратних војних инвалида и породица 

погинулих бораца 

Обележавање значајних историјских датума и психофизичка рехабилитација РВИ и ППБ кроз 

рад и рекреацију 
6.509.731 3.500.000 54     

308 Удружење бораца рата од 1990 године, Ваљево Др Предраг Цанић 4.550.000 3.087.600 68     
309 Организација бораца ветерана рата 1991–1999 

Републике Србије, Лесковац 

Едукација и рехабилитација учесника ратова 1991–1999  и укључивање у нормалне токове 

друштва 
2.969.744 1.700.000 57     

310 Удружење породица палих бораца рата од 1990. 

године Републике Србије 

Израда базе података за пале борце из оружаних сукоба од 17.08.1990 и њихових породица и 

неговање традиција 1990–1999 и опоравак породица палих бораца 
3.924.568 3.500.000 89     

311 Удружење ветерана, ратних инвалида ратова од 90-их 
година Републике Србије 

Побољшање положаја чланова породица палих бораца Србије 
2.807.000 1.200.000 43     

312 Савез удружења ветерана, ратних инвалида ратова од 

1990. годинр Србије 

Ресоцијализација ветерана и ратних инвалида и њихово укључивање у друштвено-економске 

токове 
8.445.000 1.500.000 18     

313 Организација Ратни ветерани Србије Ослободилачки ратови Србије – историјско виђење 2.694.700 1.000.000 37     
314 Српски четнички покрет Олга Николић 6.000.000 1.800.000 30     
315 Српско-јеврејско певачко друштво Да се никад не заборави, музиком пишемо сећања. Холокауст, да се никад не понови 

800.000 600.000 75     

316 Републичка асоцијација за неговање традиција 

Равногорског покрета 

Изложба поводом 70 година од устанка 
1.150.000 1.000.000 87     

317 Организација ратни ветерани Србије, Гаџин Хан Пружање непосредне помоћи РВИ И ППБ из области социјалне помоћи.здравствених услуга 

и психорехабилитације 
2.880.864 600.000 21     

318 Удружење дистрофичара јужнобачког округа, Нови 

Сад 
Летњи камп – Нови Сад – Главу горе 2011 

1.200.000 800.000 67 800.000 100 

319 Хенди центар Колосеум Психосоцијална подршка и персонална асистенција особама са инвалидитетом у Београду 1.779.175 1.779.175 100 1.779.175 100 

320 Удружење за едукацију и подршку За живот у заједници 1.485.000 1.017.800 69 1.017.800 100 

321 Омладински клуб Бачка Баланка у сарадњи са 
партнерским организацијама 

„Ритмови осликани душом”, социјализација и инклузија деце са аутизмом путем ликовне и 
музичке уметности 

405.526 405.526 100 405.526 100 

322 Друштво за церебралну парализу, Крушевац Дуга за све 1.614.897 1.169.642 72 1.169.642 100 

323 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама општине Врбас 

Стимулативни и инклузивни програм за децу са инвалидитетом у општини Врбас 
756.686 756.686 100 756.686 100 

324  

Удружење оболелих од мултипле склерозе „Западна 

Бачка” Сомбор 

Узвишење без дискриминације 

696.536 498.686 72 498.686 100 

325 Удружење Пер Арт Уметност и инклузија – Центар за стваралаштво, слободно време и инклузију особа са 

интелектуалном ометеношћу 
1.017.740 435.660 43 435.660 100 

326 Центар за развој и интеграцију Сви заједно 697.300 697.300 100 697.300 100 

327 ЕДИТ центар (Ех ОНО организација) 9. међународна филмска менифестација „Ухвати са мном овај дан!”, посвећена животу, 
активностима и достигнућима особа са инвалидитетом 

305.560 305.560 100 305.560 100 

328 Светска организација пантомимичара Музика тишине – живот као бајка 860.000 400.000 47 400.000 100 

329 Удружење дистрофичара Расанског округа Крушевац Прикупљање и рециклажа лимене амбалаже 767.650 689.250 90 689.250 100 
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330 Удружење дистрофичара Златиборског округа, Ужице Кораци на путу развоја 1.789.325 839.440 47 839.440 100 

331 Удружење Викторија, Крагујевац Развој сервиса подршке за ОСИ – у региону Шумадије 1.464.000 1.095.000 75 1.095.000 100 

332 Међуопштинска организација слепих Крушевац Едукативна и психолошка подршка слепој и слабовидој деци и њиховој породици 684.560 576.080 84 576.080 100 

333 Удружење за помоћ особама са аутизмом Аутизам у срцу 612.158 612.158 100 612.158 100 

334 Савез дистрофичара Војводине Снага у проактивизму – оснаживање чланства за управљање организацијама 995.428 600.535 60 600.535 100 

335 Основна организација глувих и наглувих, Крушевац Родитељство у свету тишине 683.860 683.860 100 683.860 100 

336 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 
лицима града Краљева 

Целодневни боравак „Наша радост” 
2.583.251 1.269.795 49 1.269.795 100 

337 СУБНОР Републички одбор „Организовање опоравка бораца и ратних војних инвалида и континуирана активност”, 

Организација СУБНОР-а на унапређењу социјално-здравственог положаја бораца и војних 

инвалида 

5.985.000 5.470.000 91     

338 Удружење бораца рата од 1990. године Града 

Београда, општина Звездара 

Евидентирање и анализа социјалног и материјалног стања ратних ветерана 
2.580.000 1.000.000 39     

339 Удружење лечених од психозе – УЛОП Социјална интеграција и рехабилитација особа оболелих од психозе 704.055 504.917 72 504.917 100 

340 Општинска организација цивилних инвалида рата, 

Крушевац 

Програм рада општинске организације 
106.000 100.000 94     

341 Удружење бораца рата од 1990. године Новог Сада Испитивање потреба, обука и оспособљавање незапослених чланова за професионално 

усмеравање 
1.841.400 800.000 43     

342 Удружење грађана Развојни центар Офтамолошки преглед, едукација о глаукому и катаракти, израда помагала ветеранима 

инвалидима рата и њихових породица 
5.786.920 1.500.000 26     

343 Одбор за људска права, Лесковац Психосоцијална рехабилитација учесника рата 3.448.063 1.000.000 29     
344 Удружење учесника рата 1991–1999, Краљево Рехабилитација РВИ, чланова породица погинулих и боравца у ратовима 1991–1999. Рашког 

округа 
4.250.060 1.000.000 24     

345 Ветеран Консултативна служба СОС телефон 3.000.000 1.000.000 33     
346 Унија ратних ветерана и инвалида Србије Спортом до психосоцијалне рехабилитације 5.498.000 600.000 11     
347 Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида 

Србије 
Остваривање олакшица и погодности за ратне и мирнодопске војне инвалиде и корисника 

породичне инвалиднине у срединама у којима живе и раде као допринос оснаживању 

њиховог социјалног положаја и eдукација и оспособљавање ВИ и корисника породичне 

инвалиднине и општинских удружења РМВИ за остваривање законских права као 
најзначајнијег начина оснаживања њиховог социјалног положаја 

4.993.121 4.700.000 94     

348 Удружење бораца рата од 1990. године Израда социјалне карте деце погинулих бораца ратова од 1990. године са целокупне 

територије Србије 
2.715.000 2.000.000 74     

349 Удружење ратних војних инвалида Србије свих 
ратова 

Бањско климатски опоравак тешких РВИ и стипендирање 
5.960.000 4.800.000 81     

350 Удружење бораца рата од 1990. године, Ваљево Др Предраг Цанић – наставак пројекта 3.000.000 900.000 30     
351 Удружење бораца рата од 1990. године, Прокупље Унапређење положаја бораца у Топлици. учесника ратова 1990–1999.године 2.327.500 1.000.000 43     
352 Удружење бораца рата 1999. Године, Ниш Еко-патрола 365 дана годишње 2.974.600 250.000 8     
353 Удружење ветерана – ратних инвалида ратова од 

1990. године Републике Србије 

Пажња 
3.000.000 800.000 27     

354 Савез ратних војних инвалида Србије Врањска Бања 2011 4.580.000 1.000.000 22     
355 Удружење Ратних војних инвалида АП Војводине 

Нови Сад 
Друг – другу 

3.902.500 800.000 21     

356 Организација ратни ветерани Србије, Општински 

одбор Гаџин Хан 

Пружање непосредне помоћи РВИ И ППБ из области социјалне помоћи .здравствених услуга 

и психорехабилитације – наставак пројекта 
2.226.300 400.000 18     

357 Удружење ратних ветерана 1999, Власотинце Ресоцијализација и психолошка рехабилитација као неопходан елемент за очување здравља и 

укључивање ратних ветерана инвалида рата и њихових породица у друштвене токове 
2.461.855 700.000 28     
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358 Савез параплегичара и квадриплегичара Србије Знањем до наших права 1.627.269 726.250 45 726.250 100 

359 Савез слепих Војводине Покретом до светлости – позоришне радионице 700.580 596.680 85 596.680 100 

360 Новосадско удружење студената са инвалидитетом Средњошколци – активно против предрасуда 274.504 274.504 100 274.504 100 

361 Удружење Центар за иновативне активности Заједно смо јачи 1.628.424 996.600 61 996.600 100 

362 Удружење особа са инвалидитетом Хипократ Продужени привремени боравак – викенд-програм за особе са сметњама и тешкоћама у 

развоју са територије градске општине Лазаревац 
416.640 416.640 100 416.640 100 

363 Удружење центар за едукацију и рехабилитацију, 

Београд 
Дневни боравак за децу са ризиком обољевања од аутизма – превенција 

институционализације 
850.000 850.000 100 850.000 100 

364 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама Града Крушевца 

Програм интергалне помоћи одраслим и старим ментално недовољно развијеним лицима на 

територији града Крушевца 
1.137.070 829.676 73 829.676 100 

365 Мултис, удружење оболелих од мултипле склерозе 

јужнобачког округа са средиштем у Новом Саду 

Едукација и психосоцијална помоћ оболелим од МС 
338.000 338.000 100 338.000 100 

366 Удружење параплегичара и квадриплегичара Петар 

Кочић Тител 

Прави поглед на свет 
213.570 126.750 59 126.750 100 

367 Удружење за церебралну и дечију парализу, 

Куршумлија 

Едукативне радионице деце са посебним потребама 
896.800 320.800 36 320.800 100 

368 Удружење параплегичара и квадриплегичара 

Шумадије 

Инфо центар и услуге превоза за особе са инвалидитетом 
1.411.000 868.000 62 868.000 100 

369 Центар за самостални живот особа са инвалидитетом 

Јагодина 

Јагодина, град туризма 
523.924 463.924 89 463.924 100 

370 Удружење Живети усправно Нови Пазар Заједно је лепше 708.235 442.755 63 442.755 100 

371 Друштво за церебралну и дечију парализу, Бајина 

Башта 

Пут ка лепшем отиску 
702.035 400.135 57 400.135 100 

372 Удружење грађана Селф Породични клуб – саветодавно едукативни програм подршке породицама особама са 

интелектуалним сметњама 
678.600 781.800 115 781.800 100 

373 Удружење параплегичара нишавског округа – УПНО, 

Ниш 

„... И мој град” 
1.271.626 325.445 26 325.445 100 

374 НВО Баланстра Унапређење услуга социјалне заштите кроз едукацију особља 1.404.540 731.000 52 731.000 100 

375 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама Чачак 

Етно-камп Сирогојно 
180.320 180.320 100 180.320 100 

376 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама Бор, из Бора 

Продужени дневни боравак за МНРО 
9.297.181 1.275.857 14 1.275.857 100 

377 Организација слепих Северни Банат Едукативни центар 1.634.717 489.256 30 489.256 100 

378 Удружење грађана Дуга Ада Укључи се, постани видљив 952.500 562.500 59 562.500 100 

379 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама, Смедерево 

Дневни боравак и целодневне активности за децу и омладину са интелектуалном ометеношћу 
2.567.214 1.115.514 43 1.115.514 100 

380 "...из круга" Ниш На игру личи, живот се зове 873.214 569.520 65 569.520 100 

381 Ромкиње Војводине, Нови Бечеј Верујеш ли да и ја могу? 389.634 303.134 78 303.134 100 

382 Регионална иницијатива Коцељева Коцељева укључује све 1.055.565 1.055.565 100 1.055.565 100 

383 Савез слепих Војводине Можеш и ти – оснаживање слепих жена у породици 378.340 378.340 100 378.340 100 

384 Удружење мултипле склерозе, Књажевац Рука је пружена 1.074.320 597.960 56 597.960 100 

385 Живимо заједно – удружење за помоћ особама са 

сметњама у развоју Стари Град 

Имате право на помоћ, психосоцијална подршка и персонална асистенција особама са 

инвалидитетом 
1.563.834 498.042 32 498.042 100 

386 Удружење инвалида и социјално угрожених грађана 

општине Гаџин Хан 

Наставимо живот 
1.872.608 854.304 46 854.304 100 

387 Удружење Имам право Аклесинац Програм ране интервенције – подршка породицама са сметњама у развију 1.497.724 1.268.756 85 1.268.756 100 
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388 Удружење Изборити се са аутизмом данас Изборимо се са аутизмом данас – за бољу социјалну инклузију 1.217.000 676.000 56 676.000 100 

389 Млади истраживачи Србије Волонтерски и социјални сервис 1.224.040 599.040 49 599.040 100 

390 Група Хајде да... Заједно! – инклузивни позоришни рад са ОСИ, студентима друштвених факултета и 

позоришним уметницима 
853.320 459.280 54 459.280 100 

391 Национална организација особа са инвалидитетом 

Србије (НООИС) 

Оснажени у Европу 
2.064.140 1.107.540 54 1.107.540 100 

392 Друштво за церебралну и дечију парализу Лесковац Млади као подршка 121.178 121.178 100 121.178 100 

393 Савез организација за помоћ ментално недовољно 

развијеним особама у АП Војводини 

Родитељство са "не"обичном децом 
566.712 566.712 100 566.712 100 

394 Удружење "На пола пута" Има нас још 1.289.186 696.085 54 696.085 100 

395 Савез организација за помоћ особама ометеним у 

развоју 

Сервис за подршку породици 
2.158.111 661.496 31 661.496 100 

396 Новосадско удружење студената са инвалидитетом Обучи се и примени 102.432 102.432 100 102.432 100 

397 Удружење дистрофичара Космета Знањем до инклузије 493.000 214.000 43 214.000 100 

398 Општинска организација инвалида рада Нисте сами - помоћ у кући 621.000 492.000 79 492.000 100 

399 Друштво за борбу против шећерне болести града 

Новог Сада 

Едукација интерактивним радионицама у циљу интеграције и социјализације инсулин 

зависних дијабетичара и особа са инвалидитетом проузрокованим последицама дијабетиса 
388.000 280.000 72 280.000 100 

400 Удружење грађана Отворени свет Студијска путовања успешних, а сиромашних средњошколаца 200.000 200.000 100 333.333 60 

401 Удружење родитеља деце оболеле од малигних 
болести Звончица 

Психосоцијална помоћ и подршка деци оболелој од малигних болести и њиховим 
породицама 

400.000 400.000 100 1.095.000 37 

402 Удружење Хумани тим Обилазак особа са инвалидитетом ради њиховог укључивања у хуманитарно-спортске 

активности 
500.000 500.000 100 1.000.000 50 

403 Републичко удружење Србије за помоћ особама са 

аутизмом 

Свуда пођи, у Србију дођи 
375.000 300.000 80 2.050.000 15 

404 Удружење Здрава породица Снимање општег стања, приступачности и потребе деце са посебним потребама из сеоских 

средина 
600.000 300.000 50 780.000 38 

405 Црвени крст Србије Пакет за новорођену бебу 500.000 500.000 100 1.000.000 50 

406 Удружење Екологично Здрава храна за социјално и материјално угрожено становништво 650.000 250.000 38 650.000 38 

407 Удружење Инклузија Едукација деце и особа са инвалидитетом 500.000 450.000 90 1.000.000 45 

408 Друштво астронома Србије Међународна астрономска олимпијада 945.000 300.000 32 950.000 32 

409 Центар за едукацију и економски развој Едукација особа које се баве заштитом права детета 750.000 450.000 60 1.500.000 30 

410 Удружење параплегичара и квадрипараплегичара 

Петар Кочић 

Обилазак маргинализованих породица и деце у циљу пружања помоћи и њихове инклузије 
500.000 350.000 70 700.000 50 

411 Независно удружење новинара Благовременост и јавност рада, доступност и индивидуализација социјалне заштите 427.500 427.500 100 1.790.700 24 

412 Друштво физичара Србије Међународна јуниорска научна олимпијада 200.000 200.000 100 1.437.624 14 

413 Центар за транзицију и људска права Спектар Конференција о корпоративном волонтирању 300.000 300.000 100 600.000 50 

414 Удружење за помоћ и бригу о деци са посебним 

потребама Наша радост 

Саветодавне терапијске радионице за родитеље деце са инвалидитетом 
500.000 500.000 100 1.000.000 50 

415 Центар за заштиту и подршку особама са 

инвалидитетом 
Организовање волонтерског рада кроз дружење са вршњацима – особама са инвалидитетом 

500.000 500.000 100 1.000.000 50 

416 Удружење породица киднапованих и убијених на 
Косову и Метохији 

Округли сто и конференција за новинаре поводом Међународног дана људских права 
105.000 60.000 57 235.000 26 

417 Рома комунити центар 8.април Ромска духовна и материјална култура 500.000 200.000 40 4.000.000 5 

418 Саветовлиште против насиља у породици Сигурна кућа 800.000 800.000 100 1.800.000 44 

419 Саветовалиште против насиља у породици Функционисање Сигурне куће 1.200.000 200.000 17 5.560.000 4 

420 Саветовалиште против насиља у породици Функционисање 3 Сигурне куће у Београду 1.200.000 750.000 63 5.560.000 13 

421 ПОсПИД – Подршка особама са примарним Ми смо деца, ми нисмо дијагнозе 300.000 150.000 50 955.456 16 
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имунодефицитима 

422 Стрељачки клуб особа са инвалидитетом Олимп Едукација и укључивање у спортско-хуманитарне организације 400.000 400.000 100 800.000 50 

423 Дечији шаховски кллуб Мала рокада Опремање дечијег шаховског клуба 200.000 100.000 50 400.000 25 

 УПРАВА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ       

424 Група Мост, Београд Родна равноправност у школи 499.045 499.045 100 527.045 95 

425 Форум жена, Пријепоље Медији и родна равноправност 420.000 420.000 100 745.000 56 

426 УГ Романо Алав, Крушевац Мој пут ка равноправности 499.252 499.252 100 499.252 100 

427 УГ Образовне мреже, Крагујевац Играмо и живимо родну равноправност 498.352 498.352 100 718.352 69 

 МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА  

428 Друштво инжењера, пластичара и гумара Еколошки одржива пластична амбалажа и амбалажни отпад – проблеми и могућа решења 168.000 168.000 100 520.000 32 

429 Асоцијација за управљање чврстим отпадом -–SeSwa Конференција Waste to Energy, амбалажни отпад и управљање отпадом у регионима 

Југоисточне Европе, Средњег Истока и Медитерана 
500.000 350.000 70 1.000.000 35 

430 Удружење грађана Know How Деца у Еко-акцији 451.100 200.000 44 545.100 37 

431 Санитарно еколошко друштво Сан еко Покретање акције за чистију ибарску магистралу 499.000 300.000 60 1.503.000 20 

432 Удружење грађана ПЛАНТ, Ниш Буди ОК! Правилно одложи ЕЕ отпад 228.000 200.000 88 333.000 60 

433 Удружење Еко-глас Јагодина Сакупљену амбалажу носимо на рециклажу 500.000 450.000 90 600.000 75 

434 Клуб подводних активности XV међународни фестивал подводног филма 450.000 200.000 44 2.100.000 10 

435 Удружење грађана Phralipe Информисање у функцији едукације ромског НВО ради подизања свести о заштити животне 
средине 

169.000 140.000 83 228.000 61 

436 Ресурс центар Лесковац YEU ZERO – Међународна омладинска конвенција о одрживом развоју и заштити животне 

средине 
493.637 300.000 61 4.404.401 7 

437 Омладински клуб општине Шид Више канти – мање смећа 300.000 250.000 83 370.000 68 

438 Планинарско-смучарски клуб Стари Влах Школа водича кроз природу 395.000 300.000 76 560.000 54 

439 Асоцијација просторних планера Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради стратешких 
процена утицаја на животну средину 

300.000 280.000 93 400.000 70 

440 Новосадски еколошки центар – НЕЦ Буди ефикасан 288.000 230.000 80 660.000 35 

441 Асоцијација за развој општине Бор Зелена зона Бора 470.000 350.000 74 820.000 43 

442 Савез извиђача Србије 100 година верни природи 475.500 300.000 63 951.000 32 

443 Удружење просветних радника Логос Право да ... 492.650 400.000 81 567.650 70 

444 Удружење наставника Опстанак Више знања – мање отпада 234.000 200.000 85 295.000 68 

445 Еколошко удружење грађана Хоризонти Еколарац у одбрани природе – луткарски ТВ серијал 500.000 400.000 80 675.000 59 

446 Друштво за заштиту и проучавање риба Креирање едукативне видео игре Дунав – позорница живота 369.500 280.000 76 608.700 46 

447 Еколошко-туристичка невладина организација Етнос Еко-ренџери 446.000 330.000 74 605.000 55 

448 Крушевачки еколошки центар Комшија, користи цегер, не отимај трегер(ицу) 500.000 400.000 80 648.578 62 

449 Еколошки покрет Castrum Brodare Зелена пропаганда 259.000 250.000 97 307.000 81 

450 Еколошка иницијатива Краљево Помози природи – компостирај отпад 206.000 200.000 97 257.500 78 

451 Покрет зелених Бреза Еко-едукација 2011 299.300 250.000 84 623.190 40 

452 Центар за одрживи развој Штеди –рециклирај – поново употреби 498.000 380.000 76 2.331.000 16 

453 Еколошки омладински савез Шабац – ЕКОС Млади еколози 163.600 150.000 92 973.600 15 

454 Удружење Зелени озон Чистије – то је лепше и здравије 200.000 190.000 95 240.000 79 

455 Клуб за оснаживање младих 018 – КОМ 018 Лице нашег града – иницијатива младих Ниша за очување животне средине 345.000 280.000 81 385.000 73 

456 Еколошко друштво Зелена планета Сакупљање електричног и електронског отпада на територији општине Блаце 287.610 250.000 87 330.510 76 

457 Омладински кишобран – ОК Еко-караван – Буди ОК за своју средину! 497.000 430.000 87 1.197.000 36 

458 Тимочки омладински центар – ТОЦ Озеленимо интернет 495.000 400.000 81 525.000 76 

459 Иницијатива за локални развој Са Јупистарсима у акцији заштите планете 457.000 380.000 83 572.000 66 
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460 Еко-покрет Бегеј – Свети Ђурађ Одрживо управљање водама 469.500 300.000 64 516.000 58 

461 Еколошки покрет, Ћуприја Еко-паметнице 150.000 150.000 100 200.000 75 

462 Покрет за одрживи развој Одраз Заједно за наше реке 402.200 340.000 85 529.350 64 

463 Природњачко друштво Геа Заштита природних вредности јужног Баната 350.000 320.000 91 500.000 64 

464 Удружење за локални развој Каменица Рециклажа пејзажа чишћењем депоније Бела земља 484.950 350.000 72 684.000 51 

465 Форум цивилне заштите Форца Мој свет чист као суза – са речи на дела 497.000 350.000 70 610.200 57 

466 Удружење Школа за опстанак Примарна селекција отпада – пут ка успешном управљању отпадом 497.000 430.000 87 557.000 77 

467 Убски омладински клуб Еколошки каталог Тамнаве 495.000 350.000 71 540.000 65 

468 Асоцијација гљивара 11. изложба гљива Србије 500.000 350.000 70 1.250.000 28 

469 Удружење произвођача јагодастог воћа Јастребачки 

бисер 

„Едукацијом локалног сеоског становништва, берача плодова самоникле боровнице и 

посетиоца простора Копаоника у примени мера за одрживо очување станишта самоникле 

боровнице, уз промоцију гајења култивисане боровнице, очувајмо и заштитимо аутохтону 

дивљу флору и животну средину Копаоника и просторе Србије“ 

500.000 250.000 50 1.986.000 13 

470 Удружење спортских риболоваца Пловак „Едукација младих риболоваца на пољу очувања животне средине“ 115.000 100.000 87 168.000 60 

471 Удружење грађана „Еко-центар Тара 2050” „Сачувајмо Тару и Дрину – кампања против употребе пластичних кеса“ 280.070 250.000 89 323.070 77 

472 Мрежа нулте емисије „Популаризација Мреже и концептa нулте емисије у Србији“ 500.000 350.000 70 665.000 53 

473 Кампинг асоцијација Србије „Креирање и промоција еко-стандарда за кампинг капацитете у заштићеним добрима и 

природном окружењу у Републици Србији“ 
487.000 300.000 62 905.000 33 

474 Амбасадори животне средине „Лидери одрживог развоја Србије“ 496.000 300.000 60 1.630.000 18 

475 Terras „Зелене зграде Суботице“ 329.580 252.000 76 385.580 65 

476 Удружење „Регионални UNECO западно Поморавље, 

Унија еколога „UNECO” Краљево” 

„Ибар – река која спаја“ 
455.000 350.000 77 725.000 48 

477 Асоцијација за развој општине Мало Црниће „Бранически еколошки портал“ 300.500 200.000 67 424.000 47 

478 Помоћ деци „Животна средина, очувајмо је и гајимо срцем!“ 370.866 320.000 86 482.136 66 

479 Глобално размишљање „Река Дичина – еколошки рај“ 250.000 200.000 80 280.000 71 

480 Зелени круг „Еко-календар свима на дар, за нашу планету важна ствар“ 300.000 200.000 67 390.000 51 

481 АКУД Иво Лола Рибар, Суботица 10. фестивал љубави и вина 200.000 200.000 100     

482 Буњевачка матица Суфинансирање часописа Рич Буњевачке матице 200.000 200.000 100 618.000 32 

483 Удружење за технологију воде и санитарно 
инжењерство 

Међународна конференција „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад“ 
349.000 120.000 34 1.869.000 6 

484 Клуб „Арс Нова“ Фотомонографија „Ваљевске планине – Велики и Мали Повлен“ 1.500.000 500.000 33 2.500.000 20 

485 Супернатурал Супернатурал – фестивал у природи 1.815.000 600.000 33 10.406.000 6 

486 МИКСЕР Манифестација „МИКСЕР 2011 – Зелена зона“ 2.100.000 700.000 33 5.047.000 14 

487 Друштво љубитеља бициклизма „Југоциклинг 

кампања” 

Манифестација „Европска недеља мобилности“ 
390.000 200.000 51 610.000 33 

488 Заједница организација студената екологије и 

заштите животне средине, Нови Сад 

Суфинансирање публиковање Зборника радова „8. међународног сусрета студената заштите 

животне средине и екологије – Заштитијада 2011“ 
70.000 70.000 100     

489 „Непушачки едукативни центар – РП“ Суфинансирање еколошког електронског билтена „ЕКО НЕЦ“ 100.000 100.000 100 888.000 11 

490 Зелени круг Суфинансирање часописа „Еко-лист“ 1.500.000 400.000 27 5.244.000 8 

491 „Кооператива – АШЦ“ Суфинансирање фестивала Summer3p 600.000 370.000 62 3.380.000 11 

492 „Пријатељи деце општине Звездара“ „Заштитимо планету“ 500.000 300.000 60 1.470.000 20 

493 „Центар за развој дечијих интересовања – Плава 
планета” 

Дечји еко-камп 
337.640 150.000 44 337.640 44 

494 „Центар за размишљање” Медијска кампања „Стоп пластичним кесама“ 1.140.000 400.000 35 1.140.000 35 

495 Be responsible Кампања „Бирам да рециклирам 3“, у оквиру Belgrade Beer Fest-a 2.680.000 550.000 21 2.680.000 21 

496 Покрет горана Србије, Школа лековитог биља –„Копаоник 2011“ 450.000 400.000 89 852.000 47 
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497 Еколошки покрет Оџака Израда електронске базе података еколошких удружења и других организација у Републици 

Србији 
40.000 40.000 100     

498 Исток Манифестација Борнет 100.000 100.000 100 800.000 13 

499 Балкански развојини форум БаРАФ „Јавне институције – одрживе институције“ 336.000 300.000 89 423.000 71 

500 Друштво за спортове на води „Западна Морава“ „Уређење леве обале Западне Мораве“ 500.000 300.000 60 1.400.000 21 

501 Привредна комора Београда Монографија „Сава – наутичко-туристички водич” 200.000 200.000 100 960.000 21 

502 Српско геолошко друштво 17. конгрес асоцијације геолошких друштава Европе „Геологија и дигитално доба“ 800.000 500.000 63 2.700.000 19 

 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

503 Урбана екологија Зелена мозгалица – пилот-пројекат израде лавиринта у дворишту предшколске установе 698.000 400.000 57 1.776.000 23 

504 Еколошки покрет Земун Торбу понеси – Пројекат подстицања замене пластичних кеса платненим торбама 673.000 351.900 52 1.704.000 21 

505 Плант, Ниш Промоција права на здраву животну средину у основним школама 500.000 391.500 78 810.000 48 

506 Еко Дрина Мали Зворник Да шума поново листа 500.000 405.000 81 550.000 74 

507 Едукативни центар Луча Насмејана планета 500.000 425.000 85 800.000 53 

508 Удружење „За Европски Ражањ“ За чистије моје место 300.000 238.000 79 600.000 40 

509 Сунчана Шумадија За зеленију Рачу 500.000 213.500 43 626.000 34 

510 Озон Пирот Прикупљање електронског отпада 300.000 138.600 46 725.000 19 

511 Форум жена Пријепоља За Пријепоље у цвећу 38.000.000 226.800 1 920.000 25 

512 Крушевачки еколошки центар Очистимо Рибарску реку од комуналног отпада 500.000 225.000 45 1.400.000 16 

513 Центар за унапређење животне средине Међународни фестивал еколошког филма „Грин Скрин Фест“ 500.000 411.950 82 11.420.000 4 

514 Београдски фестивал цвећа Зелени трансформатор 460.000 413.641 90 826.000 50 

515 Покрет „Еко Морава“ Промоција капацитета и подизање јавне свести грађана Браничевског округа (општине 

Жабари) у циљу подизања капацитета за бављење еко туризмом 
500.000 474.000 95 1.000.000 47 

516 Еколошко Туристичка Невладина Организација 

ЕТНОС 

„Еко-ренџери“ 
380.000 263.500 69 819.000 32 

517 Recycle Green Планети помажи у рециклажи 493.000 84.000 17 665.000 13 

518 Еколошки центар БРАНИЧЕВО Рекултивација пошумљавањем депоније јаловине Петка у Костолцу 480.000 403.200 84 960.000 42 

519 „ЕКО-ТИМ“ Бранимо од ветра 367.632 181.280 49 419.632 43 

520 ЈУНИТИС „Ја носим еко-торбу“ 255.000 100.800 40 300.000 34 

521 Пчеларско друштво „Сивац“ „Медена башта“ 25.000 24.600 98 38.600 64 

522 Покрета горана Младеновца Ја негујем зеленило, а ти? 480.000 281.250 59 729.000 39 

523 „Регионална иницијатива“ Коцељева Едукацијом до ефикасније селекције отпада 191.000 129.880 68 386.000 34 

524 Покрет за заштиту грађанског друштва Ја озелењујем град - а ти? 300.000 180.000 60 500.000 36 

425 Европски корак „Обоји зелено“ 186.300 118.500 64 207.000 57 

526 ГМ Оптимист Још само пар стабала за нас! 355.000 303.810 86 538.500 56 

527 Центар за заштиту сова Србије Активна заштита сова утина у Војводини 460.000 386.400 84 760.000 51 

528 Развојни центар „Ром“ – Обреновац Очистимо Србију од смећа 480.000 337.536 70 528.000 64 

529 Завичајно удружење Заовљана Да језеро Завионе остане Чисто 500.000 210.000 42 850.000 25 

530 Екоист, Београд Урбане оазе градова Србије 500.000 404.757 81 2.970.635 14 

531 Убски омладински клуб Зелени загрљај 500.000 167.200 33 550.000 30 

532 УНЕКООП Техничко оснаживање центра за промоцију обновљивих извора енергије (изградања летње 

еколошке радионице) 
450.000 318.750 71 535.000 60 

533 ОАЗА Едукација и подизање јавне свести о животној средини и управљању водним ресурсима у 
прекограничној области речног слива Дрине у Републици Србији и БиХ 

500.000 164.000 33 500.000 33 

534 Терра Амисса Слике природе 500.000 500.000 100 971.020 51 

535 Еколошки покрет Паланке Данас рециклирај, сутра уживај 407.273 236.218 58 552.893 43 

536 Удружење Гринскејп Стоп пластичним кесама 294.000 226.560 77 420.000 54 
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537 Омладински клуб Новог Бечеја Грин хоум 312.000 234.850 75 403.000 58 

538 Клуб Арс Нова, Ваљево Фотомонографија Ваљевске планине 1.000.000 770.000 77 2.500.000 31 

539 Асоцијација националних паркова и заштићних 

подручја Србије 

Аерофотоснимање подручја националних паркова Србије 
33.650.000 33.650.000 100 37.150.000 91 

540 Федерација Рома Србије Економско повезивање Рома у сектору рециклаже 4.072.199 4.072.199 100 4.524.665 90 

541 Еколошки центар „Станиште“ Систем за нешкодљиво уклањање отпада животињског порекла у 4 општине у Србији 4.485.780 3.296.000 73 9.070.780 36 

542 Клуб Плус Плава економија 900.000 900.000 100 1.870.000 48 

543 Мултидисциплинарно удружење за менопаузу Утицај чинилаца животне средине на здравље људи 4.000.000 1.500.000 38 4.300.000 35 

544 Миксер, Београд Манифестација Миксер 2011 – Зелена зона 2.100.000 1.055.000 50 5.047.000 21 

545 Покрет горана, Сремска Митровица Унапређење управљања заштићеним природним добрима у Србији и БИХ у прекограничном 

региону 
2.000.000 2.000.000 100 13.148.310 15 

546 Савез извиђача Србије Очистимо Србију знањем и активизмом младих 2.000.000 2.000.000 100 5.475.000 37 

547 Покрет горана Војводине Изградња одрживе зграде Еколошког центра 19.503.840 13.210.395 68 35.815.534 37 

548 Удружење ЕXIT ЕXIT 11 Фестивал – Еко-камп – еколошка кампања фестивала 25.000.000 19.912.360 80 58.986.740 34 

549 Центар за екологију и одрживи развој – ЦЕКОР Ка заједницама које рециклирају у округу северна Бачка и Осјечко-барањској жупанији 

Кофинансирање за ИПА програма 
1.040.000 1.040.000 100 12.065.768 9 

550 Супернатурал, Београд Супернатурал Грин Тајмс 770.000 700.000 91 10.406.000 7 

551 Развојни центар Фестивал"Органик Ливе Фест" 728.000 700.000 96 11.013.600 6 

552 Удружење грађана Be Responisble Кампања „Бирам да рециклирам 3“ 580.000 580.000 100 2.680.000 22 

553 Кооператива АСС, Суботица Фестивал Summer3p 450.000 430.000 96 3.380.000 13 

554 Центар за учење страних језика и преводилачки 

студио – NB School 

Еко-термин 
4.947.213 2.000.000 40 8.973.779 22 

555 Креативни М кутак Еколошки фестивал 100.000 100.000 100 150.000 67 

556 Иницијатива за одрживу урбану мобилност Промоција и прикупљање критичне масе за пројекат циклирање 899.114 899.114 100 2.237.944 40 

557 Фонд за развој и промоцију културно-историјских 
добара из области спорта и олимпизма 

Еко-олимпијске игре 
5.563.855 3.593.472 65 11.127.710 32 

558 Еколошко друштво, Градац Одрживо управљање, мониторинг и чување природних плодишта аутохотних рибљих врста 

на рибарском подручју; Предео изузетних одлика Клисура реке Градац 
860.000 800.000 93 960.000 83 

559 Центар за размишљање Стоп пластичним кесама 100.000 100.000 100 1.140.000 9 

560 Еколошки центар Станиште Вршац 6. омладински волонтерски камп   100.000       

561 Природњачко друштво ГЕА, Вршац Заштита природе вршачких планина   90.000       

562 Војвођанска Зелена иницијатива, Нови Сад Фестивал "Млади здраво да сте"   90.000       

563 УГ "Лига друштвене једнакости", Нови Сад Цегер у руке   70.000       

564 Удружење викендаша Еко-Нештин, Нештин Еко-таблама кроз викенд насеље   70.000       

565 Зелена мрежа Војводине, Нови Сад Унапређење заштите долине Тамиша као јединствене просторне целине кроз примену модела 

мултифункционалне пољопривреде 
  200.000       

566 Микроструктура, Бачка Паланка Пошумљавање пољозаштитног појаса М 26, пут Карађорђево–Горњи Мајур садњом 

медоносне врсте дрвета еводије (Evodia Daniellii) 
  120.000       

567 Врело, друштво за здраву исхрану и заштиту животне 

средине, Нови Сад 

Алергијске биљке 
  300.000       

568 Љубитељи природе, Рипариа, Суботица Едукативни еко-камп Лудаш 2011   100.000       

569 Еко-покрет Бегеј СветиЂурађ, Житиште Чувари природе   130.000       

570 Организација Екологично, Нови Сад Фитоеколошке заштите биља без загађења земљишта и околине   100.000       

571 Асоцијација за развој општине Ириг Подизање свести грађана општине Ириг о значају сепарације отпада   120.000       

572 Хоризонт Б, Бечеј Нешто кажи о рециклажи   120.000       

573 Зелени круг, Бачки Петровац Еко-лист – информативно гласило из области екологије заштите животне средине и   300.000       



Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | 5. Подаци о подржаним програмима/пројектима, као и подаци о 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва којима је одобрена подршка 
84 

 

Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Назив програма/пројекта 

Тражен износ 

(1) 

Одобрен 

износ 

(2) 

(2)/(1)

*100 

Потребна 

средства 

(3) 

(2)/(3)

*100 

одрживог развоја 

574 УГ Локални едукативно еколошки изазов, Зрењанин Управљање и заштита кључних врста степских и водених станишта у војводини   170.000       

575 УГ Стари Бегеј–Царска бара, Лукино Село Еколошка школица – упознајмо царство птица   80.000       

576 Удружење за заштиту Тисе и развој наутичког 
туризма Градиште, Нови Бечеј 

Промоција еко-вредности сланих копова и рекултивација обале реке Тисе код Новог Сада 
  60.000       

577 УГ љубитеља реке Саве Бели локвањ, Доњи Товарник II регата Мајка Ангелина, Купиново   80.000       

578 Група за развојне пројекте – ГДП, Нови Сад Фармери и заштита животне средине   200.000       

579 Уг «за одрживи развој – акција xxi», Нови Сад Гљиве Војводине – едукативни програм   110.000       

580 Инжењери заштите животне средине, Нови Сад Спровођење локалног плана управљања отпадом је наш заједнички циљ   100.000       

581 УГ Youth fest, Нови Сад Освести се еколошки   90.000       

582 Удружење новинара Еко-вест, Нови Сад Еколошки семинар за новинаре Заштићена природна добра Војводине   170.000       

583 Фондација Царска бара, Бело Блато Промоција и унапређење стања животне средине у Белом Блату   300.000       

584 Еко-камп, Моровић Међународни волонтерски камп – моровић 2011   100.000       

585 Еколошко друштво Аркус, Бачка Топола Међународни двојезични еколошки камп – еко-камп 2011   70.000       

586 Удружење љубитеља природе Лагуна, Банатско 

Велико Село 

Рекултивација и ревитализација уређења простора Лагуна у МЗ Банатско Велико Село 
  100.000       

587 Серц – српски центар за еколошка истраживања, 
Кљајићево 

Уређење сеоске депоније у Кљајићеву, постављање зеленог заштитног појаса око депоније и 
ограђивање простора 

  100.000       

588 Покрет горана Кула, Кула Пројекат озелењавања и успостваљања заштитиних зелених појасева гробља у Кули   110.000       

589 Покрет горана Сремска Митровица, специјалан 

резерват природе Засавица 

Уклањање глогове шуме као мера ревитализације пашњака Ваљевац и опремање стручне и 

чуварске службе резервата Засавица 
  2.000.000       

590 Удружење спортских риболоваца Стара Тиса, Чуруг Пројекат Чувам своју Тису – пројекат едукативног пловног објекта Риболовачка кућа у парку 

природе Стара Тиса 
  100.000       

591 Академско друштво за проучавање и заштиту 
природе, Нови Сад, 

Заштита и очување биодиверзитета малих стајаћих вода Војводине – еколошко-документарни 
филм 

  100.000       

592 УГ Квантум, Нови Сад Едукативни рад са становништвом заинтересованим за управљање отпадом и секундарним 

сировинама 
  100.000       

593 Удружење Террас, Суботица Регионални архус центар Суботица   90.000       

594 Еко-геа, Нови Сад Промоција биодиверзитета природних добара Војводине   100.000       

595 УГ Омладиски клуб општине Шид, Шид Чувајмо животну средину, пројекат едукације деце и омладине о значају очувања животне 

средине и природе 
  110.000       

596 Група фотографа природе Еgretta, Нови Сад Изложба фотографија Натура панноница – 2011 и пројекција филма Банатски велики песак – 
Делиблатска пешчара 

  70.000       

597 Удружење пољопривредних произвођача Банатска 

ленија, кикинда 

Здрава њива – здрава храна 
  100.000       

598 УГ Глас Опова, опово Потамишје: побољшање препознатљивости одрживог коришћења природних вредности 
долине Тамиша 

  80.000       

599 Удружење Ченејски салаши, Ченеј Салаши, традиционални чувари биодиверзитета војвођанске равнице   230.000       

600 УГ Еко-понт, Нови Сад Заштита подземних вода – темељ одрживог развоја   80.000       

601 УГ Комшија–Петроварадин, Петроварадин Еколошка радионица Од депоније до галерије   100.000       

602 Арка, друштво за заштиту и добробит животиња, 

Нови Сад 

Збрињавање мрких медведа и едукативне активности прихватилишта за дивље животиње у 

Баноштору 
  100.000       

603 УГ«inserb», нови сад Open air еколошког филма Green Danube   400.000       

604 Покрет горана општине Врбас Очување биодиверзитета на заштићеном природном добру Чарнок   140.000       

605 Зелени свет, Кањижа Ревитализација врбове шуме   120.000       

606 Омладински клуб општине Кикинда – Окок, Кикинда Окок еко-инфо   110.000       
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607 УГ за заштиту животне средине и познавање завичаја 

Иринго, Хоргош 

Спасимо заједно Камараш 
  70.000       

608 УГ Омладнински клуб општине Стара Пазова, Нови 
Бановци 

За чисто лето на Венецији 
  120.000       

609 Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине Постављање платформи за гнежђење степских врста грабљивица у Војводини   170.000       

610 Удружење за заштиту и развој окружења – Протего, 

Суботица 

Заштита војвођанских бара 
  100.000       

611 Еколошки покрет Шид Спасавање фонтане и блоковског зеленила у Шиду   110.000       

612 Новосадски еколошки центар – Нец, Нови Сад Еколошке актуелности   90.000       

613 Делиблатски песак одгајивачи стоке, Ковин Очување пашњака на локалитету корн у специјалном резервату природе Делиблатска 

пешчара кроз традиционално сточарство пашарењем стоке на екстензиван начин на пашњаку 
  120.000       

614 УГ Phralipe – Нови Сад, Нови Сад Информисање у функције едукације ромског НВО ради подизања свести о заштити 

животне средине 
  100.000       

615 Покрет горана Новог Сада Стопама првих ботаничара   120.000       

616 Асоцијација за развој општине Ириг Сачувајмо чиста села   120.000       

617 УГ Активна Фрушка гора, Стари Лединци Рециклус   60.000       

618 Друштво љубитеља природе Фалко, Темерин Едукација младих о активној заштити и унапређењу животне средине   130.000       

619 Фондација Деци на дар, Нови Сад Обележавање дана Дунава 2011   80.000       

620 Покрет горана Војводине Чувај енергију – енергија је живот   120.000       

621 Удружење Лингуа, Нови Сад Језик више за Европу   70.000       

622 Удружење грађана Пајдаш Санација дивљих депонија у Богарашу   100.000       

623 Озон, Београд Промоција акције Очистимо Србију у 2011. години 17.000.000 17.000.000 100 18.000.000 94 

 МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

624 Удружење грађана Визија Пирот Зауставимо злоупотребу психоактивних супстанци 149.993 149.993 100 149.993 100 

625 Удружење Цивилнет Економска едукација 149.968 149.968 100 249.968 60 

626 Удружење Женски развојни центар У здравом телу здрав и млад дух 139.256 139.256 100 154.256 90 

627 Одред извиђача „Млава“ А, сад акција! 148.114 148.114 100 148.114 100 

628 Удружење за помоћ и развој особа са инвалидитетом 

ПОСТОЈАЊЕ 
Истраживање постојање – побољшајмо запошљавање 

147.655 147.655 100 147.655 100 

629 Регионална грађанска унија У Европу се не иде, Европа се постаје 150.000 148.145 99 177.000 84 

630 Удружење грађана „Моје парче Европе“ Развој волонтеризма у општини Житиште 148.835 148.835 100 148.835 100 

631 Омладински еколошки клуб Камповима за чистију будућност 149.968 149.968 100 149.968 100 

632 Удружење Рефугијум Еколошко право – моје право, оснаживање и информисање младих еколошких активиста из 

Војводине за учешће у процесима доношења одлука у вези са заштитом животне средине 
149.865 149.865 100 149.865 100 

633 Омладински клуб Града Сремска Митровица Мој град кроз објектив 149.968 149.968 100 166.968 90 

634 Дипломатски форум Први корак до посла 149.659 149.659 100 149.659 100 

635 Удружење Еко-двориште Морам да знам 149.690 149.690 100 149.690 100 

636 Бечејско удружење младих Војвођанска олимпијада старих спортова 149.144 149.144 100 149.144 100 

637 Центар за емпиријска истраживања Нова шанса за младе – испитивање потреба и проблема везаних за запошљавање младих у 

нишком региону и подстицање иницијативности младих за самозапошљавање и покретање 

сопственог бизниса 

149.814 149.814 100 149.814 100 

638 Центар за демократску едукацију – удружење 

стипендиста Бундестага – ЦДЕ 

Прави корак до посла – развој капацитета студената Новосадског универзитета у циљу 

успешнијег запошљавања 
144.500 144.500 100 144.500 100 

639 УГ Линк Гроуп Спорт је мој избор 149.968 149.968 100 149.968 100 

640 УГ Скок Снађи се 149.875 149.875 100 149.875 100 

641 Омладински Кишобран, Шабац Млади су О.К. 149.144 149.144 100 149.144 100 
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642 Омладина ЈАЗАС-а, Ниш Ниш без ХИВ-а 149.391 149.391 100 149.391 100 

643 СМ Омладински центар ЈА, МИ, ОНИ – Афирмација мултикултуралности 149.505 149.505 100 149.505 100 

644 Удружење Омладински центар Прокупља Слушај, учи, оствари 149.762 149.762 100 149.762 100 

645 Омладински креативни центар Драма, акција, реакција 149.659 149.659 100 149.659 100 

646 Удружење грађана „ИНА“ Јачање свести и дефинисање потреба младих о квалитетном провођењу слободног времена 149.453 149.453 100 149.453 100 

647 Фондација The State of Exit SHARE 2.013.984 2.013.984 100 2.213.984 91 

648 Удружење студената технике Европе – Београд 29. европска конференција студената технике 2.039.000 2.039.000 100 5.079.922 40 

649 Удружење грађана БУМ Омладински међународни музички фестивал и такмичење младих талената у класичној 
гитари– „Guitar Open Festival“, Суботица 2011 

724.473 724.473 100 1.758.473 41 

650 Еуро<26 Европска омладинска платна картица II 5.489.350 5.489.350 100 6.114.350 90 

651 Едукативни центар Крушевац Aктивни грађани за позитивне друштвене промене 1.977.580 1.977.580 100 1.977.580 100 

652 Удружење грађана РАЗВОЈНО ЕДУКАТИВНИ 

ЦЕНТАР 

Обука и умрежавање координатора канцеларија за младе са партнерима из Републике 

Словачке 
1.015.555 1.015.555 100 1.015.555 100 

653 Национална асоцијација практичара омладинског 

рада, Напор 

„Желим и могу!“ 
1.499.847 1.499.847 100 1.757.876 85 

654 Тимочки омладински центар Млади у ризику 1.999.800 1.999.800 100 3.332.800 60 

655 Европски студентски форум – АЕГЕЕ, Ниш Константин Велики – име без граница – Летњи универзитет 998.638 998.638 100 1.228.138 81 

656 Сви различити, сви равноправни Зелени план за сваки дан 497.728 497.728 100 1.088.728 46 

657 Удружење Exit Волонтери Еxit 2011 1.798.305 1.798.305 100 4.278.000 42 

658 Ресурс центар Лесковац YEU ZERO 399.998 399.998 100 4.914.123 8 

659 Светски омладински талас Међународна студентска недеља у Београду 847.996 847.996 100 4.922.721 17 

660 K town Мнемотехника 806.182 806.182 100 1.206.182 67 

661 Омладина Палилуле Мировна конференција – сарадњом до заједничке будућности 710.030 710.030 100 839.030 85 

662 Савез студената Универзитета у Нишу Форум студената и привредника Србије 2011 998.973 450.000 45 2.305.673 20 

663 Удружење грађана „Либеро“ Seminar and training: Getting socialized learn their language to get them involved Тренинг 

семинар: „Социjализуј се“ – нађимо заједнички језик 
199.980 200.000 100 1.983.280 10 

664 Омладина ЈАЗАС-а, Нови Сад Youth network days 685.285 685.285 100 844.285 81 

665 Омладина ЈАЗАС-а, Пожаревац „Сазнај о животу II“ 60.000 60.000 100 480.540 12 

666 УГ „Нови оптимизам!“ Обележавање Међународног дана волонтера и Европске године волонтеризма 786.250 786.250 100 786.250 100 

667 Друштво за церебралну парализу, дечију парализу и 

плегије општине Пожега 

И инвалидност има младост 
415.380 341.382 82 433.980 79 

668 Удружење „Добри људи“ „Школа живота – оснаживање младих за активно решавање проблема и неговање здравих 
стилова живота 

494.567 479.952 97 554.567 87 

669 Удружење грађана „Визија“, Пирот Дијалогом против насиља 486.618 486.618 100 636.618 76 

670 Одред извиђача „Петефи Шандор“ Иновативним приступом вршњачких лидера за атрактивније програме и већу укљученост 

младих 
498.738 478.538 96 478.538 100 

671 Омладина ЈАЗАС-а, Ниш Спортом и знањем против ризика 499.068 499.068 100 599.068 83 

672 Независна омладинска организација „АCTIVE“ Омладински активистички АНТИСМОР 495.001 462.156 93 589.001 78 

673 Омладински савез Града Врања Промоција репродуктивног здравља и одговорности ученика осмог разреда основних школа 

на подручју Врања и Врањске Бање 
417.657 400.051 96 434.657 92 

674 Омладински клуб општине Кикинда, ОКОК Осигурај своје знање, вози са ECDL-ом 499.445 499.445 100 556.945 90 

675 Удружење грађана Културни центар „Лифт“ ЕКО – културни волонтерски камп 450.790 450.790 100 450.790 100 

676 Удружење грађана „Моје парче Европе“ Направи корак до посла!!! 416.120 416.120 100 416.120 100 

677 УГ „Омладинска сомборска асоцијација – О.С.А“ ЗАПОСЛИ СЕло И ТИ 346.844 358.964 103 358.964 100 

678 Центар за конструктивно решавање сукоба Србије Оспособљавање за успешно запошљавање 497.324 445.915 90 497.324 90 

679 Клуб лечених зависника и превенције болести Едукација – пут до здравог живота 350.268 331.361 95 331.361 100 
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зависности „Мост“ Врање 

680 Удружење Нова визија Живимо толерантно – без предрасуда, мржње, насиља! 498.839 498.780 100 498.780 100 

681 Удружење грађана Освежење Одлука за будућност 400.370 400.370 100 400.370 100 

682 Културбан Локални еколошки волонтерски сервис 498.031 498.031 100 598.031 83 

683 Удружење ''ИДЕАЛ-КЛУБ'' Пробудимо природу – Oсвежимо Дунав 497.526 361.176 73 588.526 61 

684 Асоцијација за развој општине Бачки Петровац Омладинске идеје 499.943 399.498 80 399.498 100 

685 Омладински креативни центар Филмскоедукативни колаж здравља 498.071 498.071 100 498.071 100 

686 Студентска унија медицинара – СУМЦ Буди кул и без алкохола! 355.687 355.687 100 394.495 90 

687 Удружење за неговање и унапређење здравља 

ЗДРАВО 
Активирај се, јер досадно је оПАСно – превенција злоупотребе психоактивних супстанци 

497.736 470.711 95 566.736 83 

688 Ужички центар за права детета Млади против насиља и дискриминације 924.655 924.655 100 924.655 100 

689 Омладински клуб Новог Бечеја На корак до посла 2 1.249.481 1.215.941 97 1.432.981 85 

690 Центар локалног активизма Формирање и рад КЗМ инфо пулта за унапређење запошљавања и самозапошљавања младих 1.235.230 1.181.700 96 1.181.700 100 

691 Центар за развој цивилног друштва Укључи се у живот – друштвени активизам и сарадња међу младима 1.224.322 1.110.293 91 1.110.293 100 

692 Центар за омладински и друштвени развој „RES 
POLIS“ 

У сусрет запослењу 
1.199.880 1.021.110 85 1.548.880 66 

693 Центар за унапређење предузетништва младих – 

ЦУПМ 

„Направи и ти први корак“ – Предузетништво у служби сопственог бизниса и запошљавања 

младих у општинама са високом стопом незапослености 
1.215.535 1.057.470 87 1.057.470 100 

694 Омладина ЈАЗАС-а, Зајечар Заволонтирај против дроге 1.248.360 1.248.360 100 1.248.360 100 

695 Удружење за уједињене нације Србије За ТОлеранцију и НЕнасиље – вршњачка едукација у школама 1.087.013 969.095 89 969.095 100 

696 Млади истраживачи Србије Буди херој! – Волонтерски социјални сервис 1.245.946 1.218.414 98 1.603.666 76 

697 Искра Ја имам здрав став 1.249.673 1.245.128 100 1.459.673 85 

698 Омладина Јазаса југозападне Србије Знањем против дроге 1.187.912 1.149.410 97 1.227.912 94 

699 Клуб ОПА Омладина покреће акцију Фемикс – Мрежа женског стваралаштва 1.195.840 1.046.360 88 1.611.840 65 

700 Београдска отворена школа Е-каријера 1.970.712 1.796.487 91 1.796.487 100 

701 Грађанске иницијативе – Удружење грађана за 

демократију и грађанско образовање 

Државна служба? – Не, хвала, ја сам предузетник 
1.997.352 1.918.572 96 3.185.352 60 

702 Панацеа Солутион Развој волонтеризма за рад са осетљивим групама младих кроз активности КЗМ-а 1.980.610 1.895.770 96 1.895.770 100 

703 Смарт колектив Предузми нешто! – Youth Business Serbia 1.932.332 1.516.212 78 2.885.932 53 

704 Национална асоцијација практичара омладинског рада 

– НАПОР 

„Подизање квалитета програма омладинског рада у односу на заштиту и сигурност младих“ 
1.249.465 1.069.119 86 1.770.061 60 

705 Грађанска читаоница „Либерграф“ Зелено, волим те зелено 2.000.000 1.979.952 99 1.979.952 100 

706 Новосадски хуманитарни центар Корак ка одрастању: Подршка младима у очувању менталног здравља 1.806.486 1.666.694 92 1.666.694 100 

707 Удружење грађана Група Процес Будимо чувари грађанских вредности 1.996.629 1.793.922 90 1.793.922 100 

708 Достигнућа младих у Србији Предузетничко такмичење средњошколаца „Пословни изазов – Вештине у пракси“ 1.989.700 1.097.365 55 3.094.100 35 

709 Центар Е8 – Центар за промоцију здравих стилова 

живота 

Младићи као покретачи енергије у борби против родно заснованог насиља и конфликта у 

Србији – Буди мушко 
1.994.750 1.507.678 76 2.244.750 67 

710 Београдски фонд за политичку изузетност Оснаживање младих за активнију промоцију и развој омладинског предузетништва 1.992.326 1.791.235 90 1.791.235 100 

711 Истраживачка станица Петница Корак у науку – корак у будућност 2.000.000 1.893.142 95 1.893.142 100 

712 ЕЛСА, европско удружење студената права, Локална 

група Београд 

ПИТАЈТЕ МЛАДЕ ПРАВНИКЕ – Оснаживање младих правника, волонтера и приправника за 

бесплатно пружање правне помоћи младима, самостално обављање послова и запошљавање у 

правосуђу 

1.996.265 1.990.205 100 1.990.205 100 

713 Фонд Б92 „У праву си! Сам свој газда!“ 1.924.128 1.842.399 96 1.842.399 100 

714 Удружење грађана Шанса Инфо за каријеру – Шанса за младе 1.999.585 1.587.606 79 1.999.585 79 

715 Удружење грађана Светионик Брини о себи и другима – реци НЕ насиљу 1.999.472 1.969.117 98 1.969.117 100 

716 Новосадски хуманитарни центар Ресурс центар – Западнобачки округ 1.499.850 1.494.800 100 1.494.800 100 
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717 Грађанске иницијативе Ресурс центар – Београдски округ 1.497.799 1.497.799 100 3.084.087 49 

718 ПРОАКТИВ Ресурс центар – Нишавски округ 1.499.900 1.499.900 100 1.929.580 78 

719 Топлички центар за демократију и људска права Ресурс центар – Топлички округ 1.495.810 1.464.753 98 1.495.810 98 

720 Народни парламент Ресурс центар – Јабланички округ 1.499.345 1.481.165 99 1.649.345 90 

721 Тимочки омладински центар Ресурс центар – Зајечарски округ 1.499.850 1.467.530 98 1.467.530 100 

722 Хуманитарно удружење Пријатељи Ресурс центар – Сремски округ 1.499.175 1.492.105 100 1.492.105 100 

723 УГ Путоказ Ресурс центар – Подунавски округ 1.460.460 1.394.810 96 1.394.810 100 

724 Сунце, удружење грађана за социјални развој Ресурс центар – Шумадијски округ 1.499.781 1.405.415 94     

725 УГ Пиргос Ресурс центар – Пиротски округ 1.482.176 1.467.126 99 1.467.126 100 

726 Урбан-Ин Ресурс центар – Рашки округ 1.481.923 1.437.483 97 1.559.923 92 

727 Центар за омладински рад Ресурс центар – Јужнобачки округ 1.499.951 1.497.426 100 1.497.426 100 

728 Удружење Здраво да сте Ресурс центар – Колубарски округ 1.499.297 1.478.087 99 1.478.087 100 

729 Центар за друштвено економски развој Ресурс центар – Поморавски округ 1.499.002 1.486.882 99 1.486.882 100 

730 Локална кућа развоја, Брус Ресурс центар – Расински округ 1.494.500 1.497.325 100 1.497.325 100 

731 Асоцијација за развој општине Бачка Топола Ресурс центар – Севернобачки 1.499.749 1.471.469 98 1.471.469 100 

732 Грађанска читаоница Либерграф Ресурс центар – Златиборски округ 1.499.800 1.479.000 99 1.479.000 100 

733 УГ Форум цивилне акције ФОРЦА Ресурс центар – Моравички округ 1.480.812 1.475.762 100 1.556.812 95 

734 УГ Светионик Ресурс центар – Мачвански округ 1.498.638 1.490.356 99 1.490.356 100 

735 Центар за омладински и друштвени развој Res polis Ресурс центар – Севернобанатски округ 1.496.315 1.497.830 100 1.646.315 91 

736 Генератор Ресурс центар – Пчињски округ 1.464.904 1.498.234 102 1.498.234 100 

737 Центар за развој цивилног друштва Ресурс центар – Средњобанатски оркуг 1.494.194 1.484.094 99 1.484.094 100 

738 Грађанска мрежа Ресурс центар – Јужнобанатски округ 1.499.446 1.476.721 98 1.476.721 100 

739 Омладина ЈАЗАС-а, Пожаревац Ресурс центар – Браничевски округ 1.400.870 1.471.166 105 1.471.166 100 

740 Ресурс центар Бор Ресурс центар – Борски округ 1.496.335 1.489.099 100 2.359.335 63 

741 ПАНАЦЕА СОЛУТИОН Пројекат праћења и промоције рада канцеларија за младе 11.301.900 11.301.900 100 11.301.900 100 

742 Београдска отворена школа Пројекат стручно-техничке подршке каријерном вођењу и саветовању младих талената и 
спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања 

11.174.700 10.977.000 98 10.977.000 100 

743 Удружење грађана Млада Србија Пројекат административно-техничке и стручне подршке 14.786.400 12.152.421 82 12.152.421 100 

744 Хајде да Корак напред у имплементацији Програма Млади у акцији у Србији 3.287.045 3.200.000 97 3.307.045 97 

745 Кровна организација младих Србије Млади су закон 3.000.000 3.000.000 100 3.000.000 100 

746 Ресурсни центар за развој „Алфа“ ЗНАЊЕМ ДО ШАНСЕ – подизање капацитета младих за писање пројеката и укључивање у 
ЕУ процесе путем истраживања потреба, обуке и менторства 

2.999.018 2.999.018 100 2.999.018 100 

747 Ватерполо клуб Партизан, Београд Евролига 2010/11, припреме са иностраним клубовима за учешће у такмичењу и организација 

четвртфиналне фазе такмичеа Лиге шампиона 2010/11. 
6.500.000 6.500.000 100     

748 Удружење педагога физичке културе и школски 

спорт, Лајковац 

Унапређење спорта деце и омладине 
100.110 100.110 100     

749 Дечија спортска фер-плеј асоцијација, Београд Организација дечије фер-плеј лиге 661.536 660.000 100     

750 Атлетски савез Србије годишњи програм   40.000.000       

751 Рукометни савез Србије годишњи програм   59.000.000       

752 Стрељачки савез Србије годишњи програм   44.000.000       

753 Кошаркашки савез Србије годишњи програм   69.000.000       

754 Одбојкашки савез Србије годишњи програм   88.321.596       

755 Ватерполо савез Србије годишњи програм   60.000.000       

756 Веслачки савез Србије годишњи програм   35.000.000       

757 Пливачки савез Србије годишњи програм   35.000.000       
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758 Фудбалски савез Србије годишњи програм   40.000.000       

759 Тениски савез Србије годишњи програм   75.000.000       

760 Спортски савез Србије годишњи програм   117.253.100       

761 Боксерски савез Србије годишњи програм   15.000.000       

762 Џудо савез Србије годишњи програм   21.000.000       

763 Стонотениски савез Србије годишњи програм   12.000.000       

764 Шаховски савез Србије годишњи програм   9.000.000       

765 Рвачки савез Србије годишњи програм   22.000.000       

766 Бициклистички савез Србије годишњи програм   12.000.000       

767 Гимнастички савез Србије годишњи програм   8.000.000       

768 Кајакашки савез Србије годишњи програм   14.000.000       

769 Карате федерација Србије годишњи програм   12.000.000       

770 Куглашки савез Србије годишњи програм   10.000.000       

771 Теквондо асоцијација Србије годишњи програм   12.000.000       

772 Кик-бокс савез Србије годишњи програм   8.000.000       

773 Планинарски савез Србије годишњи програм   5.000.000       

774 Спортски савез инвалида Србије годишњи програм   4.500.000       

775 Ваздухопловни савез Србије годишњи програм   9.000.000       

776 Једриличарски савез Србије годишњи програм   7.000.000       

777 Савез за школски спорт и олимпијско васпитање 

Србије 

годишњи програм 
  22.000.000       

778 Скијашки савез Србије годишњи програм   9.000.000       

779 Кјокушинкај савез Србије годишњи програм   3.000.000       

780 Коњички савез Србије годишњи програм   2.000.000       

781 Мачевалачки савез Србије годишњи програм   4.500.000       

782 Параолимпијски комитет Србије годишњи програм   16.400.000       

783 Савез хокеја на леду Србије годишњи програм   5.000.000       

784 Олимпијски комитет Србије годишњи програм   284.485.788       

785 Рагби савез Србије годишњи програм   2.500.000       

786 Спортски ауто-мото савез Србије годишњи програм   3.000.000       

787 Српска триатлонска унија годишњи програм   4.000.000       

788 Боћарски савез Србије годишњи програм   1.500.000       

789 Џет-ски савез Србије годишњи програм   3.000.000       

790 Савез Србије за боди-билдинг годишњи програм   2.250.000       

791 Оријентиринг савез Србије годишњи програм   2.500.000       

792 Савез Србије за дизање тегова годишњи програм   4.000.000       

793 Савез за скокове у воду Србије годишњи програм   2.500.000       

794 Го савез Србије годишњи програм   1.000.000       

795 Савез за синхроно и уметничко пливање Србије годишњи програм   3.000.000       

796 Аикидо савез Србије годишњи програм   1.500.000       

797 Бадминтон савез Србије годишњи програм   3.200.000       

798 Бејзбол савез Србије годишњи програм   1.500.000       

799 Бобсавез Србије годишњи програм   3.000.000       

800 Ju jutsu савез Србије годишњи програм   3.000.000       

801 Кендо савез Србије годишњи програм   2.000.000       

802 Корфбол савез Србије годишњи програм   2.000.000       
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803 Paintball савез Србије годишњи програм   800.000       

804 Самбо савез Србије годишњи програм   1.200.000       

805 Савате савез Србије годишњи програм   3.000.000       

806 Савез организација подводних активности Србије годишњи програм   1.000.000       

807 Савез спортских риболоваца Србије годишњи програм   3.000.000       

808 Савез за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ 

дисциплине коњичког спорта 

годишњи програм 
  2.500.000       

809 Савез за рекреативни спорт Србије годишњи програм   3.000.000       

810 Сквош асоцијација Србије годишњи програм   1.000.000       

811 СОКО Србије годишњи програм   1.680.000       

812 Softball савез Србије годишњи програм   3.100.000       

813 Стреличарски савез Србије годишњи програм   2.000.000       

814 Спортски савез глувих Србије годишњи програм   5.000.000       

815 Стрељачки савез за летеће мете Србије годишњи програм   3.500.000       

816 Плесни савез Србије годишњи програм   3.000.000       

817 Удружење за медицину спорта Србије годишњи програм   2.000.000       

818 Друштво педагога физичке Србије годишњи програм   2.000.000       

819 Удружење спортских новинара Србије годишњи програм   1.000.000       

820 Бриџ савез Србије годишњи програм   1.000.000       

821 Санкашки савез Србије годишњи програм   500.000       

822 Спортско-пењачка федерација Србије годишњи програм   500.000       

823 Центар за промоцију активизма Како до посла 1.249.945 1.211.868 97 1.297.845 93 

824 Асоцијација спорт за све Србије годишњи програм   5.200.000       

825 Рагби 13 федерација Србије годишњи програм   1.500.000       

826 Skyball савез Србије годишњи програм   500.000       

827 Свебор савез Србије годишњи програм   500.000       

828 Биатлон савез Србије годишњи програм   3.000.000       

829 Удружење државних репрезентативаца Србије годишњи програм   2.000.000       

830 Савез за скијање на води и вејкборд Србије годишњи програм   2.000.000       

831 Савез америчког фудбала Србије годишњи програм   3.500.000       

832 Специјална олимпијада годишњи програм   3.500.000       

833 Клизачки савез Србије годишњи програм   2.500.000       

834 Мото-савез Србије годишњи програм   2.500.000       

835 Билијар савез Србије годишњи програм   1.000.000       

836 Голф савез Србије годишњи програм   700.000       

837 Национални савез за карлинг Србије годишњи програм   2.000.000       

838 Практично стрељаштво годишњи програм   1.500.000       

839 Рафтинг савез Србије годишњи програм   2.000.000       

840 Савез хокеја на трави Србије годишњи програм   2.000.000       

841 Спортски савез пикадо федерације Србије годишњи програм   1.000.000       

842 Tug of war савез Србије годишњи програм   1.000.000       

843 Спортски савез спелеолога Србије годишњи програм   150.000       

844 Савез за рекреацију и фитнес Србије годишњи програм   1.000.000       

845 Удружење носилаца националних спортских 
признања Србије 

госдишњи програм 
  1.000.000       

846 Национални спортски савез слепих и слабовидих годишњи програм   2.000.000       
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Србије 

847 Атлетски савез Србије кампови перспективних спортиста   2.793.770       

848 Рукометни савез Србије кампови перспективних спортиста   4.193.000       

849 Стрељачки савез Србије кампови перспективних спортиста   1.954.065       

850 Кошаркашки савез Србије кампови перспективних спортиста   3.349.440       

851 Одбојкашки савез Србије кампови перспективних спортиста   3.744.460       

852 Ватерполо савез Србије кампови перспективних спортиста   3.640.000       

853 Веслачки савез Србије кампови перспективних спортиста   3.500.000       

854 Пливачки савез Србије кампови перспективних спортиста   2.240.000       

855 Фудбалски савез Србије кампови перспективних спортиста   2.800.000       

856 Боксерски савез Србије кампови перспективних спортиста   1.400.000       

857 Гимнастички савез Србије кампови перспективних спортиста   1.300.400       

858 Џудо савез Србије кампови перспективних спортиста   1.870.960       

859 Стонотениски савез Србије кампови перспективних спортиста   1.960.000       

860 Шаховски савез Србије кампови перспективних спортиста   840.000       

861 Рвачки савез Србије кампови перспективних спортиста   1.680.000       

862 Кајакашки савез Србије кампови перспективних спортиста   1.680.000       

863 Карате федерација Србије кампови перспективних спортиста   2.099.259       

864 Куглашки савез Србије кампови перспективних спортиста   2.100.000       

865 Теквондо асоцијација Србије кампови перспективних спортиста   2.100.000       

866 Планинарски савез Србије кампови перспективних спортиста   1.400.000       

867 Ваздухопловни савез Србије кампови перспективних спортиста   1.900.065       

868 Једриличарски савез Србије кампови перспективних спортиста   1.680.000       

869 Савез Србије за дизање тегова кампови перспективних спортиста   805.125       

870 Савез хокеја на леду Србије кампови перспективних спортиста   1.260.000       

871 Мачевалачки савез Србије кампови перспективних спортиста   840.000       

872 Оријентиринг савез Србије кампови перспективних спортиста   839.240       

873 Џет-ски савез Србије кампови перспективних спортиста   1.120.000       

874 Кик-бокс савез Србије кампови перспективних спортиста   832.380       

875 Савез Србије за боди-билдинг кампови перспективних спортиста   552.000       

876 Ju jutsu савез Србије кампови перспективних спортиста   560.000       

877 Кјокушинкај савез Србије кампови перспективних спортиста   1.120.000       

878 Клизачки савез Србије кампови перспективних спортиста   420.000       

879 Бадминтон савез Србије кампови перспективних спортиста   840.000       

880 Кендо савез Србије кампови перспективних спортиста   696.960       

881 Српска триатлонска унија кампови перспективних спортиста   1.120.000       

882 Плесни савез Србије кампови перспективних спортиста   980.000       

883 Савате савез Србије кампови перспективних спортиста   1.260.000       

884 Савез за синхроно и уметничко пливање Србије кампови перспективних спортиста   1.120.000       

885 Skyball савез Србије кампови перспективних спортиста   558.750       

886 Softball савез Србије кампови перспективних спортиста   1.957.200       

887 Корфбол савез Србије кампови перспективних спортиста   840.000       

888 Рагби савез Србије кампови перспективних спортиста   1.260.000       

889 Аикидо савез Србије кампови перспективних спортиста   560.000       

890 Савез хокеја на трави Србије кампови перспективних спортиста   557.900       

891 Боћарски савез Србије кампови перспективних спортиста   560.000       
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892 Самбо савез Србије кампови перспективних спортиста   560.000       

893 Специјална олимпијада кампови перспективних спортиста   711.200       

894 Спортски савез глувих Србије кампови перспективних спортиста   840.000       

895 Рагби 13 федерација Србије кампови перспективних спортиста   980.000       

896 Билијар савез Србије кампови перспективних спортиста   274.400       

897 Сквош асоцијација Србије кампови перспективних спортиста   417.960       

898 Стреличарски савез Србије кампови перспективних спортиста   560.000       

899 Биатлон савез Србије кампови перспективних спортиста   1.400.000       

900 Савез спортских риболоваца Србије кампови перспективних спортиста   560.000       

901 Спортски савез Србије кампови перспективних спортиста   1.796.060       

902 Бејзбол савез Србије кампови перспективних спортиста   556.800       

903 Рафтинг савез Србије кампови перспективних спортиста   560.000       

904 Спортски ауто и картинг савез Србије кампови перспективних спортиста   280.000       

905 Tug of war савез Србије кампови перспективних спортиста   140.000       

906 Атлетски савез Србије Екипно првенство Европе – II лига   3.000.000       

907 Атлетски савез Србије Балканско првенство у Кросу   2.000.000       

908 Атлетски савез Србије Крос РТС   1.000.000       

909 Атлетски савез Србије Бели крос   1.000.000       

910 Атлетски савез Србије Београдски маратон   5.000.000       

911 Пливачки савез Србије Првенство Европе за јуниоре   6.000.000       

912 Бициклистички савез Србије МТБ – Serbia Open   1.000.000       

913 Међународна бициклистичка трка кроз Србију Међународна бициклистичка трка кроз Србију   2.000.000       

914 Џудо савез Србије Џудо „Serbia open“   2.000.000       

915 Џудо савез Србије Балканско првенство   500.000       

916 Спортски ауто и картинг савез Србије Европски рели-шампионат – 44. Serbia Relly   2.000.000       

917 Спортски ауто и картинг савез Србије Брдска ауто-трка Тара – Бајина Башта   500.000       

918 Кошаркашки савез Србије Европско првенство за јуниоре   15.000.000       

919 Кик-бокс савез Србије Serbia Open   1.000.000       

920 Кик-бокс савез Србије Првенство Балкана   500.000       

921 Савез за синхроно и уметничко пливање Србије Европско првенство за јуниоре   3.000.000       

922 Плесни савез Србије ИДСФ Фиеста опен   1.000.000       

923 Плесни савез Србије ИДСФ интернационал БЕОДЕНС опен   1.000.000       

924 Стрељачки савез Србије Европско првенство у стрељаштву   6.000.000       

925 Одбојкашки савез Србије Европско првенство   15.000.000       

926 Савез спортских риболоваца Србије Светско првенство   3.000.000       

927 Карате федерација Србије Међународни турнир Куп подунавских земаља – Нови Сад   1.300.000       

928 Карате федерација Србије Међународни турнир Златни појас Чачка – Чачак   2.200.000       

929 Савез Србије за дизање тегова Међународни турнир „Владан Михајловић”   1.000.000       

930 Рвачки савез Србије Европско првенство за јуниоре   9.000.000       

931 Рвачки савез Србије Светско првенство у греплингу   2.000.000       

932 Рвачки савез Србије Међународни сениорски турнир „Љубомир Ивановић Геџа“   1.000.000       

933 Једриличарски савез Србије Међународно такмичење „Куп Ђердапа“   500.000       

934 Једриличарски савез Србије Првенство Југоисточне Европе   500.000       

935 Савез за скокове у воду Србије Европско првенство за јуниоре   3.000.000       

936 Кајакашки савез Србије Првенство Европе на дивљим водама   6.000.000       

937 Софтбол савез Србије Европски куп   700.000       
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938 Рагби савез Србије Првенство Балкана   400.000       

939 Мото савез Србије Источноевропски шампионат   500.000       

940 Сквос асоцијација Србије Балкански куп   400.000       

941 Предузеће „Светски шампионат карате – 2010“ д.о.о 

Београд 

Европско првенство за јуниоре 2011 
  9.000.000       

942 Привредно друштво „Веслање д.о.о. Београд“ Светски куп 2012   6.000.000       

943 Предузеће „Кајак доо-Београд“ Европско првенство за сениоре   15.000.000       

944 Предузеће „Handball Fantasy 2012“ Европско првенство за сениоре 2012   36.500.000       

945 Рагби 13 федерација Србије, Београд Квалификације за Првенство света у рагбију 13 600.000 600.000 100     

946 Асоцијација спорт за све Србије, Београд 19. међународни ски-фестивал Србије – Спорт за све  1.500.000 1.500.000 100     

947 Тениски савез Србије, Београд Програм тенисера Николе Милојевића за 2011. годину 12.000.000 12.000.000 100     

948 Пливачки клуб „Партизан“, Београд Златна медаља на ЛОИ Лондон 2012. 8.925.000 8.000.000 90     

949 Боксерски клуб „ЧИП“, Београд Одбрана титуле интерконтиненталног првака у ИБФ Николе Стевановића 3.500.000 1.500.000 43     

950 Ваздухопловни савез Србије, Београд 105. генерална конференција међународне ваздушне федерације у Београду 3.150.000 1.000.000 32     

951 Стрељачки савез за летеће мете Србије, Београд Светско првенство у дисциплинама летећих мета 2011. године, Београд 10.000.000 2.000.000 20     

952 Кјокушинкаи савез Србије, Београд 10. јубиларно вече борилачких вештина и међународни кјокушинкаи турнир 700.000 700.000 100     

953 Рукометни клуб „Дубочица 54“, Лесковац Конкурс за реализовање програма у области деце и спорта 500.000 250.000 50     

954 Атлетски клуб „Косјерић“, Косјерић Меморијална атлетска трка „Генерал Светомир Ђукић“ 950.000 500.000 53     

955 Мачевалачки савез Србије, Београд Организација међународних такмичења за светски и европски куп   1.500.000       

956 Рагби-савез Србије, Београд Женски рагби – за бројнији и јачи женски рагби   1.000.000       

957 Шаховски савез Београда, Београд 43. међународни велемајсторски турнир шахисткиња 250.000 250.000 100     

958 Клуб малог фудбала „Долап“, Прокупље Реализација редовног тренажног процеса и такмичења у такмичарској 2010/2011. години у 

оквиру Друге футсал лиге, група Исток 
300.000 300.000 100     

959 Спортски савез Ниша, Ниш Едукација 18. општинских спортских савеза региона, клубова на тему јавних набавки у 

спорту и израде пројеката 
300.000 300.000 100     

960 Мото-крос клуб „Saghmeister team“, Суботица Пројекат Габора Сагмајстера – Србија на Дакар релију 3.500.000 1.000.000 29     

961 Рукометни савез Београда, Београд Међународна спортска манифестација „Играјмо за 16“ 1.000.000 1.000.000 100     

962 Спортски савез Београда, Београд Промоција спорта путем јавних гласила 9.287.750 2.000.000 22     

963 Удружење љубитеља ски-спорта „Ски манијаци“, 

Београд 
Први сусрет са скијањем–сноубордом“ 

500.000 500.000 100     

964 Спортски савез Србије, Београд „Шта тренираш?“ 3.000.000 3.000.000 100     

965 Клуб практичног пуцања „Делта“, Београд Организација 5. Делта oпен купа 1.000.000 1.000.000 100     

966 Српска пикадо унија, Суботица Учешће репрезентације Србије на 16. светском шампионату у Шпанији, Бендимор, 21–29. 

маја 2011. године у електронском пикаду 
1.200.000 500.000 42     

967 Општински спортски савез, Ћићевац Остани здрав бави се спортом 821.000 200.000 24     

968 Инвалидски стрељачки савез Србије, Београд Унапређење спорта особа са инвалидитетом – стрељаштво“ 2.885.956 1.000.000 35     

969 Одбојкашки савез Србије, Београд Телевизијска права за учешће у Светској одбојкашкој лиги за сениоре и ФИВБ Гранд-прију за 

сениорке 
23.601.500 23.601.500 100     

970 Џудо-клуб „ЛСК“, Лаћарак 17. међународни џудо-турнир „Лаћарак опен 2011“ 200.000 100.000 50     

971 Бејзбол савез Србије, Београд Европско првенство у бејзболу за кадете 2011. 970.000 500.000 52     

972 Организација за спортско хуманитарну сарадњу и 

развој „Sky vision“ 
VII дечији сајам, 20–22. мај 2011, Београдски сајам 

535.000 535.000 100     

973 Удружење спортиста „Буди у спорту“, Суботица Изложба спортске фотографије „Како су српски тенисери победили у Дејвис купу и постали 
светски прваци“ 

500.000 500.000 100     

974 Фондација Фудбалски клуб „Црвена Звезда“, Београд Документарни филм „О Гринго“ (филм о животу и каријери Дејана Петковића) 2.000.000 2.000.000 100     

975 Фудбалски савез Србије, Београд „Стрит фудбал“, популаризација фудбала код популација од 10 до 12 година која није 4.300.000 2.500.000 58     
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обухваћена активностима клубова и спортских школа 

976 Одбојкашки клуб „Јуниор“, Бујановац Одбојкашки камп Јуниор 590.200 200.000 34     

977 Боди-билдинг фитнес клуб „Олимпија“, Крагујевац Фитнес за све, сви у фитнес – вежбом до здравља 1.449.500 500.000 34     

978 Спортско-хуманитарна организација „Belgrade Road 
Runners“ 

Куле Београда 2011 – трка уз Београђанку и трка уз Авалски торањ и 24. трка матураната 
40.000.000 300.000 1     

979 Савез за коњички спорт Србије и олимпијске и ФЕИ 

дисциплине коњичког спорта, Београд 

Балканска лига у дресурном јахању 23. и 24.07.2011. 
1.500.000 500.000 33     

980 Савез Србије за боди-билдинг, фитнес, боди-фитнес и 
аеробик, Београд 

Организација међународног такмичења КУП Србије у боди-билдингу, бодифитнесу и 
аеробику 

870.000 870.000 100     

981 Стрељачка дружина „Нови Сад 1790“, Нови Сад Међународно такмичење у стрељаштву „Гранд при Нови Сад“ 1.000.000 1.000.000 100     

982 Спортски савез општине Гроцка Организовано такмичење спортских клубова са територије општине Гроцка 1.000.000 500.000 50     

983 Бициклистички савез Србије, Београд Организација 5. међународне бициклистичке трке Бања Лука–Београд 1.000.000 500.000 50     

984 Центар омладинске иницијативе, Пожаревац Рекреацијом до здравља 2.976.000 500.000 17     

985 Спортски савез општине Житиште Рекреативне игре грађанки и грађана месних заједница општине Житиште – „РИО“ 200.000 200.000 100     

986 Ауто-мото клуб „Милош Павловић“, Београд Подршка Милошу Павловићу у учествовању у ФИА ГТ1 Светском шампионату у 2011. 15.500.000 1.500.000 10     

987 Универзитетски џудо клуб „Студент“, Београд Учешће на такмичењу међународног нивоа у конкуренцији мајстора џудоа (ветерана) 545.000 400.000 73     

988 Удружење ронилаца на дах „Аида“, Београд Одлазак репрезентације Србије на индивидуално Светско првенство у роњењу на дах, 

Калмата, Грчка 2011. 
600.000 200.000 33     

989 Ауто мото клуб „Брезик“, Обреновац Организаија отвореног шампионата Србије у мотоциклизму, Београд 2011. 800.000 800.000 100     

990 Клуб малог фудбала „Обеликс“, Земун Најспортскији град у Србији 4.500.000 200.000 4     

991 Футсал клуб „Коњарник“, Београд Futsal камп „Рудник 2011“ 799.000 200.000 25     

992 Аматерски кошаркашки клуб „Професор Александар 

Николић“, Београд 

Интернационални кошаркашки камп „Златибор“ 
1.000.000 200.000 20     

993 Кошаркашки клуб „Црвена звезда“, Београд Учешће на итернационалном јуниорском турниру Евро лиге у Барселони 2011. 1.629.055 1.629.055 100     

994 Удружење грађана „Спорт у Подрињу“, Шабац Израда, штампање, дистрибуција, едукација у области спорта у спортском недељники „Спорт 
у Подрињу“ 

396.000 200.000 51     

995 Женски боксерски савез Србије Програм развоја и унапређења женског бокса међу младима, јуниоркама и сениоркама 5.000.000 1.500.000 30     

996 Спортско друштво „Чукарички“, Београд Прослава 85. године настанка Спортског друштва „Чукарички“ 500.000 200.000 40     

997 Веслачки клуб „Палић“, Палић „Веслачки свет – Палић 2011“ 340.000 150.000 44     

998 Женски кошаркашки клуб „Ковин“, Ковин Кошаркашки камп „Чардак 2011“ – Делиблатска пешчара 237.000 237.000 100     

999 Међународна бициклистичка трка „Кроз Србију“, 

Београд 

51. међународна бициклистичка трка Кроз Србију 
  2.000.000       

1000 Самбо савез Србије Програм унапређења врхунског спорта–организација међународног турнира „Светозар 

Михајловић Дража“ 
800.000 100.000 13     

1001 Билијар савез Србије Европско првенство за јуниоре 2011. године 500.000 100.000 20     

1002 Фудбалски клуб „Напредак“, Дреновац Летња школа фудбала „Грза 2011“ 400.000 100.000 25     

1003 Спортско друштво „Црвена звезда“, Београд КУП Европских шампиона за атлетичаре и атлетичарке, Б група 2.000.000 500.000 25     

1004 Атлетски клуб „Маратон мира–Видовдан 99“, Београд „13. традиционални међународни хуманитарно-меморијални маратон за мир–трчимо на 

Балкану, за краљевачке школе 
900.000 150.000 17     

1005 Спортски клуб „Bona Fides“, Београд Бона Фидесова летња школа стоног тениса 700.000 100.000 14     

1006 Савез за школски спорт и олимпијско васпитање 

Србије, Београд 
Унапређење спорта деце и омладине – набавка спортске опреме 

53.054.000 53.054.000 100     

1007 Тениски клуб „Александар“, Ужице „Можемо ли и ми да тренирамо тенис?“ 335.900 335.900 100     

1008 Рукометни клуб „Зајечар“, Зајечар Активности Рукометног клуба „Зајечар“ у сезони 2011/2012. 4.000.000 2.000.000 50     

1009 Рафтинг савез Србије Евро КУП у рафтингу, Ниш 2011. 970.500 150.000 15     

1010 Рукометни клуб „Југопетрол Раднички“, Београд Европски пут Радничког 40.000.000 2.000.000 5     
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1011 Рукометни клуб „Раднички“, Крагујевац Основци и рукомет 1.500.000 1.000.000 67     

1012 Кошаркашки клуб „Борац“, Чачак Обезбеђивање услова за развој врхунског спортског стваралаштва 1.164.000 1.164.000 100     

1013 Тениски клуб „Палић 1878“, Палић Међународни тениски турнир за жене Палић опен 2011 250.000 250.000 100     

1014 Центар за праве вредности, Београд Публикација „Карактером против насиља“, приручник 1.500.000 500.000 33     

1015 Кошаркашки клуб „OFY basket“, Београд Кошаркашки турнир за дечаке узраста до 14 година, „Београдки кошаркашки фестивал“ 1.000.000 500.000 50     

1016 Београдске интернационалне игре – БИГ, Београд Београдке интернационалне игре – БИГ 1.300.000 300.000 23     

1017 Дечија фудбалскa асоцијација, Београд Дечији летњи фудбалски мини-макси кампови 1.780.000 1.780.000 100     

1018 Атлетски клуб „Балкан–Димитровград“, 

Димитровград 

Првенство Балкана у планинском трчању – Димитровград 
500.000 200.000 40     

1019 Асоцијација спорт за све Београд Еколошко-рекреативни камп Тара 2011 757.000 200.000 26     

1020 Фудбалски клуб „Пријевор“, Пријевор Игра, спорт, успех 350.000 350.000 100     

1021 ОКК „Тополчанка“, Бачка Топола Спортска школа 385.000 385.000 100     

1022 Стонотениски клуб „Смедерево“, Смедерево Организација 19. балканског шампионата 3.968.500 200.000 5     

1023 Женски рукометни клуб „Динамо“, Панчево Играј рукомет и мини-рукомет 800.000 800.000 100     

1024 Спортски клуб хокеја на леду „Црвена звезда“, 

Београд 

Учествовање селекција Црвене Звезде на Отвореном шампионату Мађарске 
400.000 200.000 50     

1025 АСК „Тошић рејсинг“, Београд Учешће на ПЕ на кружним стазама 850.000 500.000 59     

1026 Омладински рукометни клуб „Кљајићево“, Кљајићево Развој и унапређење антрополошких карактеристика и способности деце унутар једне 

руралне средине – рукометна школа 
450.000 200.000 44     

1027 Удружење „Центар за промоцију и развој општине 

Темерин“, Темерин 

Мали терени велика радост 
400.000 200.000 50     

1028 Атлетски савез Србије „Женска трка 2011“ 1.500.000 1.500.000 100     

1029 Удружење државних репрезентативаца Србије Рад на изради друге књиге Чудесне приче плавих 635.000 350.000 55     

1030 Савез за школски спорт и олимпијско васпитање града 

Новог Сада 

„Мотиви и идентификација различитих типова навијача са тимом у фудбалу“ 
384.000 200.000 52     

1031 Бадминтон савез Србије, Београд Балканско првенство за играче до 13 година – Караташ 2011 750.000 250.000 33     

1032 Планинарски клуб „Балкан“, Београд Жене у Алпима 250.000 250.000 100     

1033 Карате клуб „Зрењанин“, Зрењанин Инклузивни спортски камп „Чардак 2011“ 
920.000 335.000 36     

1034 Друштво педагога физичке културе општине 

Обреновац 

Вежбајмо редовно – стварајмо навике 
1.700.000 1.000.000 59     

1035 Бициклистички савез Београда 63. међународна бициклистичка трка Трофеј Београда и Првенство Балкана за кадете и 

јуниоре у периоду од 6. до 7. августа 2011. 
300.000 150.000 50     

1036 Удружење грађана за промоцију спорта „Play“, Нови 

Сад 
I came to play – Дошао сам да се играм 

1.622.280 500.000 31     

1037 Фудбалски клуб „2. октобар“, Кумане Игра и спорт као алтернатива 200.000 100.000 50     

1038 Фудбалски клуб „Бања“, Београд Покретање млађих категорија у мушкој и женској селекцији и набавка спортске опреме 470.000 250.000 53     

1039 Кик-бокс клуб „Лесковац“, Лесковац Набавка спортске опреме за развој млађих категорија у оквиру клуба 350.000 200.000 57     

1040 Стрељачки клуб „Гроф“, Мало Црниће Припрема стрелаца за Светско првенство у гађању летећих мета 355.000 200.000 56     

1041 Рукометни клуб „Јастребац“, Блаце Међународни рукометни ТВ турнира „Блаце 2011“ 1.227.400 200.000 16     

1042 Универзитетски спортски клуб „Educons“, Сремска 
Каменица 

Универзитетске спортске игре „АЦЕУ 2011“ 
1.500.000 200.000 13     

1043 Клизачки клуб „Војводина“, Нови Сад Организација такмичења у уметничком клизању „Нови Сад на леду 2011“ 453.000 100.000 22     

1044 Кошаркашки клуб „Икар“, Горњи Милановац „Деца са менталним хендикепом – рад и радост у кошарци“ 3.925.500 300.000 8     

1045 Клуб младих Краљева Програм спорта у локалним заједницама кроз организацију спортско-афирмативне 

манифетсације мини фудбалске сеоске лиге града Краљева 
321.000 300.000 93     
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1046 Стонотениски клуб „Сента“, Сента Међународни турнир града Сенте у 2011. години 190.000 190.000 100     

1047 Боди-билдинг, фитнес и аеробик савез Новог Сада СП за жене у боди-билдингу, боди-фитнесу и фитнесу и мушкарце у фитнесу 4.000.000 2.000.000 50     

1048 Рукометни савез Србије Програм „КУП Нација“ 7.000.000 5.000.000 71     

1049 Скијашки савез Србије Припреме такмичара, репрезентативних селекција у 2011. 15.494.845 2.000.000 13     

1050 Кик-бокс клуб „Црвена звезда Делије“, Београд Спортски почетак школске године 250.000 250.000 100     

1051 Удружење грађана „Београдска ролеријада“, Београд 14. београдска ролеријада 2011. 2.000.000 1.000.000 50     

1052 Спортско рекреативно Удружење особа са 

инвалидитетом „Све је могуће“, Београд 

Програм учешћа на Malmo open такмичење у Шведској за особе са инвалидитетом 
  700.000       

1053 Асоцијација „Спорт за све“ Београд Дванаести међународни зимски фестивал дечије рекреације Тара 2011   400.000       

1054 Дечија фудбалска асоцијација, Београд Дечија мини-макси фудбалска лига   1.500.000       

1055 Методички центар за предшколски спорт, Београд Спортско-здравствена вежботека   1.200.000       

1056 Рафтинг савез Србије Усавршавање спортских стручњака у рафтингу, кандидатура за Светско првенство 2013   600.000       

1057 Теквондо клуб „Галеб“, Београд „Галебов трофеј Београда – Србија опен 2011”   2.000.000       

1058 Спортски клуб „Фока“, Крагујевац Ми креирамо будућност   1.500.000       

1059 Кошаркашки клуб „Врачар“, Београд Школа кошарке за девојке   200.000       

1060 Кошаркашки клуб „ФМП“, Београд Квалификациони турнир за јуниоре   4.000.000       

1061 Фудбалски клуб „Војводина“, Нови Сад 29. меморијални међународни фудбалски турнир – Стеван Нештицки   200.000       

1062 Спортско пењачки клуб „Black Rock“, Београд Дечија лига у спортском пењању у седам градова Србије   500.000       

1063 Смучарски клуб „Ниш“, Ниш Међународно скијашко такмичење „7.ФИС ЕВРОБАЛКАН КУП 2011”   250.000       

1064 Друштво подводних активности „Сомбор“, Сомбор Жене у спортском роњењу   63.000       

1065 Универзитетски спортски савез Србије, Београд Програм одласка на 26. универзитетске спортске игре   10.000.000       

1066 Ваздухопловни савез Србије, Београд ФАИ – Европско падобранско првенство у класичним дисциплинама за јуниоре и сениоре   10.000.000       

1067 Друштво педагога физичке културе, Београд Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог   350.000       

1068 Рагби савез Србије, Београд Рагби за школарце   750.000       

1069 Кошаркашки клуб „Сурчин“, Сурчин Децу на терен'   442.558       

1070 Кендо савез Србије, Београд Самурај   200.000       

1071 Спортски савез Војводине, Нови Сад Буди фер – покрени игру 2011   1.847.250       

1072 Клуб екстремних спортова „Нигресив“, Ниш Спортско пролеће   260.000       

1073 Спортско удружење „Отворене забавне школе 
фудбала“, Београд 

Мали терени – велика радост 
  17.868.500       

1074 Савез за школски спорт и олимпијско васпитање 

Србије, Београд 

Дечије олимпијске игре ученика Србије 
  1.519.500       

1075 Спортско удружење „Victoria“ Правног факултета, 
Београд 

Tournoi de cinq balloons 2011 
  200.000       

1076 Веслачки клуб „Данубиус 1885“, Нови Сад Веслање у школама   500.000       

1077 Универзитетски спортски савез Крагујевац, 

Крагујевац 

Европско првенство у одбојци, Крагујевац 2011 
  1.000.000       

1078 ЈСД „Партизан“, Београд Реализација развојних програма Спортског друштва Партизан   7.000.000       

1079 Окружни рукометни савез Јужна Бачка, Нови Сад Мини-рукомет   400.000       

1080 Удружење за помоћ особама са аутизмом, Крагујевац Рекреативне активности особа са аутизмом   300.000       

1081 Џудо-клуб „Рума“, Рума Рума опен 2011   260.000       

1082 Спортски савез Нови Пазар Програм развоја рекреативног и врхунског спорта у Новом Пазару   6.000.000       

1083 Омладински клуб „Нови Бечеј“, Нови Бечеј У спортском духу   200.000       

1084 Рагби 13 клуб „Раднички“, Нова Пазова Играјмо сви рагби   200.000       

1085 Спортски савез Раковица Четврти фестивал женског спорта   200.000       

1086 Ауто-спортски клуб „Спорт ауто Веснић“, Севојно Учешће у Купу Европе на кружним и брдским стазама   1.000.000       
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1087 Веслачки клуб „Београдски универзитет“, Бeоград Пилот-пројекат развоја универзитетског веслачког спорта   200.000       

1088 Удружење жена „Етно форум“, Сврљиг Здрави људи–здраве мисли   300.000       

1089 Кошаркашки клуб „Шампион“, Ужице 2. турнир шампиона, Ужице 2011   200.000       

1090 Ауто-спортски клуб „БАК – Панчево“, Панчево Учешће Душана Борковића на брдским стазама у организацији Светске аутомобилске 
федерације 

  1.000.000       

1091 Савез екстремних спортова Србије Организација маутинбајк туре седам највиших врхова Србије   200.000       

1092 Фонд за развој и промоцију културно-историјских 
добара из области спорта и олимпизма, Београд 

Међународна спортска политика и наслеђе спорта 20. века 
  200.000       

1093 Општинска организација спортских риболоваца, 

Ужице 

Школа спортског риболова за децу 
  288.000       

1094 Аикидо клуб „Центар“, Београд Аикидо камп Бајина Башта 2011   100.000       

1095 Удружење грађана „Моје парче Европе“, Житиште Караван спорта у општини Житиште   250.000       

1096 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама „Сунцокрет“, Зрењанин 

Мини-олимпијада Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама на 

територији Војводине – Упркос свему дохвати живот 
  200.000       

1097 Савез за школски спорт Срема, Инђија Евалуација концепта школских спортско-такмичарских активности   250.000       

1098 Удружење грађана Група „Акт“, Крушевац Центар за брдски бициклизам Јастребачки троугао   2.000.000       

1099 Спортско удружење „Дечије спортске игре“, 
Крагујевац 

Шумадијска лига шампиона 
  700.000       

1100 Аутомобилски спортски клуб „Витро рејсинг“, 

Београд 

Учешће на домаћим и европским рели-такмичењима у организацији ФИА 
  1.000.000       

1101 Клуб седеће одбојке „Феникс“, Кикинда Пара гемс Бреда 2011   100.000       

1102 Фудбалски клуб „Раднички“, Ковин Играјмо фудбал, растимо заједно   200.000       

1103 Боксерски савез Србије Организација традиционалног турнира Златна рукавица   1.500.000       

1104 Веслачки савез Србије Програм идентификације младих талената из неразвијених подручја која нису активно 

укључена у спортске активности 
  1.350.000       

1105 Ауто-спортски клуб „Крагујевац“, Крагујевац Награда Града Крагујевца   250.000       

1106 Омладински фудбалски клуб „Синђелић–Ниш 

Продукт“, Ниш 

Омладинска школа фудбала 
  600.000       

1107 Теквондо клуб „Академија борилачких вештина“, 
Ниш 

Обука теквондо такмичара, судија и припреме за наступе на међународним првенствима, 
студентским првенствима, и турнирима А класе на новом електронском систему такмичења 

  200.000       

1108 Удружење Рома Браничевског округа „Друштво Ром, 

Браничевски округ“, Пожаревац 
Спорт – здрав начин живота младих 

  1.199.308       

1109 Пливачки клуб „Лесковац“, Лесковац Пливајмо сви   100.000       

1110 Друштво за рекреативни спорт Палилула, Ниш И ми смо спортисти   1.500.000       

1111 Карате клуб „Нипон“, Београд Будо парк – полигон борилачких вештина   500.000       

1112 Шаховски клуб „Бановци“, Бановци Видовдански турнир – летња школа шаха   100.000       

1113 Одбојкашки клуб „Младост – експанс“, Нова Пазова Меморијални турнир – Милан Митровић   100.000       

1114 Спортско-пењачки савез Београда Знањем до успеха   100.000       

1115 Ватерполо клуб „Партизан“, Београд Учешће на такмичењу – Евролига 2011   20.000.000       

1116 Спортско удружење „Спорт кард“, Београд Сви на рекреацију   150.000       

1117 Кошаркашки клуб „Звечан“, Звечан ЈУБАК–ЗВЕЧАН   150.000       

1118 Женски рукометни клуб „Халас Јожеф“, Ада Летња школа рукомета Ада 2011. године   350.000       

1119 Мачевалачки клуб „Црвена звезда“, Београд Организација летњих припрема женске кадетске и јуниорске екипе МК Ц.Звезда   200.000       

1120 Џудо-савез Србије Ефекти различитих типова тренинга на хематолошко биохемијске параметре код џудиста   400.000       

1121 Тениски клуб „Никита Рамазијански“, Бела Паланка Развој и унапређење тениса у Белој Паланци   50.000       

1122 Фудбалски клуб „Млади орлови“, Лукићево Фудбал за све   100.000       
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1123 Рукометни савез града Новог Сада Међународни ТВ турнир рукомет на песку – Нови Сад   250.000       

1124 Атлетски савез Србије Развој тркачког спорта код деце и омладине 
  1.000.000       

1125 Шаховски клуб „Сента“, Сента 15. шаховски фестивал Сенћанска битка 1697   100.000       

1126 Спортски савез Обреновац Век обреновачког спорта, монографија   300.000       

1127 Фудбалски клуб „Срећно стопало“, Лајковац Програм унапређења спорта деце и омладине   100.000       

1128 Женски рукометни клуб „Жеља“, Жабаљ Школа женског рукомета   100.000       

1129 ФК „Јединство“, Бочар, Нови Бечеј Школа фудбала   100.000       

1130 Бициклистички клуб „Једнота“, Шид Лига Војводине у планинском бициклизму   400.000       

1131 Кајак-кану клуб „Војводина“, Нови Сад Кајак школа   300.000       

1132 КК „Баскет“, Врњaчка Бања Чувајмо децу – кошарка за најмлађе   100.000       

1133 Стонотениски савез Србије Сербиан јуд опен 2011   250.000       

1134 Спортски савез Београда Информативни систем   1.000.000       

1135 Академска спортска асоцијација „ДИФ“, Београд Међународна универзитетска веслачка регата Капетан Миша   103.500       

1136 Јагодински спортски савез Јагодинско спортско лето   300.000       

1137 Балонарски клуб „Сента“, Сента 8. међународно такмичење балона   200.000       

1138 Спортски савез Града Зрењанина Турнир у баскету 3 на 3 „4. јул“   100.000       

1139 Параолимпијски комитет Србије Квалификациони параолимпијски Турнир у стрељаштву   1.300.000       

1140 Спортски савез општине Параћин Спортско лето 2011   200.000       

1141 Гимнастички савез Војводина, Нови Сад Пилот-програм развојне гимнастике у основним школама   200.000       

1142 Соколско друштво Војводина, Нови Сад Међународни ДКМТ КУП 2011   100.000       

1143 Центар борилачких спортова „Звонко Осмајлић“, 

Београд 

Дванаести трофеј Звонко Осмајлић 
  300.000       

1144 Пливачки и ватерполо клуб „Гоч“, Врњачка Бања Обука непливача, школе пливања и ватерпола   500.000       

1145 Тениски клуб „Брејк“, Беочин Популаризација и омасовљење тениса у Беочину   50.000       

1146 Удружење грађана „Омладинска иницијатива“, Тител Куп основаца 2011   50.000       

1147 Боди-билдинг клуб „Биг Џо“, Александровац Стварање услова за правилан развој омладине кроз бављење спортом   50.000       

1148 Железнички ватерполо клуб „Сента“, Сента Набавка реквизита   100.000       

1149 Фудбалски клуб „Стари град“, Београд Оснивање млађих категорија у мушкој селекцији и набавка спортске опреме   300.000       

1150 Савез за рекреацију и фитнес Србије Организација првог међународног фитнес и велнес конгреса у Европи   150.000       

1151 „Кинепрактика“, клуб рекреативних активности, 
Крагујевац 

Пилот-истраживање – Морфолошке и моторичке карактеристике деце школског узраста и 
деце са посебним потребама 

  100.000       

1152 Организација за спортско-хуманитарну сарадњу и 

развој „Sky vision“ 

8. београдски дечији сајам 
  300.000       

1153 Асоцијација спорт за све Србије „Дечији спорт од праксе до академске области“   500.000       

1154 Друштво љубитеља бициклизма „Југо циклинг 

кампања“, Београд 

„Бајк старт“ 
  100.000       

1155 Фудбалски клуб „Степојевац Вага“, Степојевац Конкурс за реализовање програма у локалним заједницма   1.000.000       

1156 Клуб дизача тегова „Црвена звезда“, Београд Утицај анаеробног вежбања на функционалне ћелије периферне крви   500.000       

1157 Кошаркашки клуб „БСК“, Бујановац Заједно до кошаркашких звезда   350.000       

1158 Удружење стручњака за фитнес и аеробик, Београд 2. ФАС Конвенција, Највећи Ворк шоп семинар у Југоистичној Европи   50.000       

1159 Удружење грађана „Елемент“, Београд Елемент–спорт   200.000       

1160 Кајак кану клуб „Панчево“, Панчево Дођи на реку – тренирај мини-кајак   100.000       

1161 ЖКК „Пролетер“, Нови Сад Мала кошаркашица   100.000       

1162 Тениски савез Србије Награда за освојени Дејвис куп   15.385.110       

1163 Савез спортских инвалида Србије Награда за освојену сребрну медаљу на СП у стоном тенису за особе са инвалидитетом   4.143.280       
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Златку Кеслеру и тренеру 

1164 Спортски савез инвалида Србије Награда за освојену сребрну медаљу екипно на СП у стоном тенису за особе са 

инвалидитетом 
  10.074.280       

1165 Одбојкашки савез Србије Награда за освојену бронзану медаљу на СП   28.386.372       

1166 Стрељачки савез Србије Награда за освојену сребрну медаљу на ЕП Андрије Златића и Павла Златића   3.001.797       

1167 Ватерполо савез Србије Награда за освојену сребрну медаљу на СП   36.124.795       

 АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ     

1168 Удружење за медицину спорта Србије Процена хидратације кошаркаша 1.100.000 1.100.000 100     

1169 Удружење за медицину спорта Србије Практична спортска исхрана 1.200.000 1.200.000 100 1.200.000 100 

1170 Удружење за медицину спорта Србије Израда он-лајн курса о спортској исхрани 535.529 535.529 100 535.529 100 

1171 Удружење за медицину спорта Србије Организација едукативних антидопинг семинара 2.000.000 2.000.000 100 2.000.000 100 

1172 Удружење за медицину спорта Србије Помоћ за спровођење програмских делатности–организација конгреса о дијететским 

суплементима 
200.000 200.000 100 200.000 100 

 МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ45            

1173 Уједињена Србија Стратегија одрживог повратка и опстанка 

32.121.683 32.121.683 100 32.121.683 100 

1174 Организација ратних ветерана КиМ 

1175 Удружење ИРЛ „Завичај за повратак“ 

1176 Удружење ИРЛ „Свети спас“ 

1177 Удружење Гњиланаца „Цар Лазар“ 

1178 Удружење ИРЛ „Хвосно“ 

1179 Удружење жена „ЖеКиМ“ 

1180 Удружење породица киднапованих и несталих на 

КиМ 

1181 Удружење ИРЛ „Заборављени 99“ 

1182 Удружење породица киднапованих и убијених на 
КиМ „Црвени божур“ 

1183 Удружење породица киднапованих и убијених на 

КиМ 

1184 Пећка патријаршија 

1185 Коло српских сестара, Призрен 

1186 Удружење ИРЛ „Родна груда“ 

1187 Манастир Високи Дечани 

1188 Удружење ИРЛ „Срећна породица“ 

1189 ХО „Мати Татјана“ 

1190 Коло српских сестара, Пећ 

1191 Коло српских сестара, Приштина 

1192 ЈП „Стари Колашин“, Зубин Поток 

1193 Центар за истраживање миграција, Косовска 

Митровица 

1194 Удружење грађана КиМ „Цар Лазар“ 

1195 Друштво „Студенички круг“ 

                                                      
45

 Министарство за Косово и Метохију доставило је називе удружења и других организација цивилног друштва које су подржали, али не и појединачне тражене или одобрене износе, као ни потребна 

средства за реализацију појединачних програма/пројеката. Свих 26 удружења за које је ово министарство доставило називе, третирани су као један пројекат/програм. 
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1196 Друштво пријатеља манастира Свети Архангел 

1197 Удружење грађана „Цар Душан“ 

1198 Савез удружења „УНИЈА“  

 АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ       

1199 Београдски центар за безбедносну политику Мапа ризика од корупције у сектору безбедности 1.999.390 1.999.390 100 1.999.390 100 

 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА       

1200 Српско лекарско друштво Стоматолошки гласник Србије 300.000 30.000 10     

1201 Српско лекарско друштво Часопис Српски архив за целокупно лекарство 300.000 30.000 10     

1202 Удружење за клиничку неурофизиологију Србије и 
Црне Горе 

Симпозијум клиничке неурофизиологије са међународним учешћем 
100.000 60.000 60     

1203 Заједница клубова лечених алкохоличара Србије Пленум чланова лечених алкохоличара 100.000 20.000 20     

1204 Заједница клубова лечених алкохоличара Србије Симпозијум терапеута болести зависности са међународним учешћем 300.000 30.000 10     

1205 Удружење медицинских сестара, техничара и бабица 

Републике Србије 

Трећи конгрес удружења 
200.000 60.000 30     

1206 Српско удружење радиотерапијских техничара „Курс Брахитерапија – приступи и модалитети” 75.000 20.000 27     

1207 Удружење медицинских сестара КЦС Сестринство Пета међународна конференција о развоју каријере за наставу, праксу и истраживање у 

сестринству 
5.570.000 40.000 1     

1208 Центар за интеграцију Рома региона Млади Роми – репродуктивно здравље у Барајеву – контејнер насеље 232.750 232.750 100     

1209 Удружење грађана Млади Роми, Богојево Заштита здравља Рома у општини Оџаци 296.000 296.000 100     

1210 Удружење Наша Умка Унапређење менталног здравља школске деце 387.000 300.000 78     

1211 Центар Паралела Поново активне 296.200 296.200 100     

1212 Теледом, Нови Бечеј Тиранија „сајбер” културе 250.000 215.500 86     

1213 Удружење Увек са децом Анкета за родитеље/старатеље чија се деца лече на хемато-онколошким одељењима у Србији 300.000 200.000 67     

1214 Удружење ПОСПИД Летњи камп: Ми смо деца, ми нисмо дијагнозе 955.456 220.456 23     

1215 Удружење Херц Оснаживање корисника кроз проширење капацитета група за самопомоћ и лични рад 297.320 246.400 83     

1216 Друштво за борбу против шећерне болести Града 
Новог Сада 

Физичком активношћу и здравом исхраном победимо дијабетес 
300.000 300.000 100     

1217 Хуманитарна организација Света краљица Јелена 

Анжујска, Крагујевац 

Психолошко саветовалиште за младе са акцентом на зависност од дрога 
295.000 219.000 74     

1218 Друштво дефектолога Подршка Националном програму превентивне здравствене заштите деце са 
психофизиолошким поремећајима и говорном патологијом 

320.000 300.000 94     

1219 Удружење грађана Група 272 Образовно васпитни и превентивни рад са млађом и старијом ромском популацијом у 

општини Пријепоље 
300.000 300.000 100     

1220 Организација за заштиту права и подршку особама са 
инвалидитетом Из круга, Ниш 

Ако си жена – не буди потчињена 
299.800 128.200 43     

1221 Удружење за подршку особама са Дауновим 

синдромом, Нови Сад 

Учењем до здравије будућности 
236.700 236.700 100     

1222 Омладина Јазас, Пожаревац Знам шта хоћу, дрогу нећу 233.978 217.578 93     

 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ       

1223 Друштво за српски језик и књижевност Србије Такмичење ученика средњих школа из српског језика   200.000       

1224 Савез аматера Србије Смотра рецитатора Србије   30.000       

1225 Друштво за стране језике и књижевност Такмичење из страних језика   100.000       

1226 Национални савет словачке националне мањине Такмичење ученика из словачког језика   15.000       

1227 Друштво историчара Србије Стојан Новаковић Такмичење из историје   90.000       

1228 Друштво математичара Србије Такмичење из математике   80.000       

1229 Математичко друштво Архимедис Математички турнир   50.000       
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1230 Друштво математичара Србије Такмичење – рачунарство и информатика       50.000   

1231 Друштво физичара Такмичење – физика   100.000       

1232 Друштво астронома Србије Такмичење – астрономија   30.000       

1233 Српско хемијско друштво Такмичење – хемија   100.000       

1234 Српско биолошко друштво Такмичење – биологија   130.000       

1235 Друштво ликовних педагога Србије Такмичење – ликовно   20.000       

1236 Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Такмичење – физичко   150.000       

1237 Заједница електротехничких школа Такмичење – електроника   130.000       

1238 Заједница машинских школа Србије Такмичење – машинство и обрада метала   120.000       

1239 Фонд за дошколовавање младих пољопривредника 

Борка Вучић 
Такмичење – пољопривреда 

  30.000       

1240 Удружење музичких и балетских педагога Такмичење – хорови   50.000       

1241 Удружење музичких и балетских педагога Србије Такмичење – солфеђо   50.000       

1242 Заједница музичких и балетских школа Такмичење – инструменти   50.000       

1243 Савез ученичких задруга Србије Смотра ученичких задруга Србије   30.000       

1244 Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије Спортска такмичења за ученике оштећеног вида   25.000       

1245 Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије Спортска такмичења за ученике са лаком менталном ретардацијом       50.000   

1246 Заједница директора, наставника и школа за децу са 

посебним потребама 
Такмичење – графичарство, машинство, текстилство, личне услуге, прерада хране и 

угоститељство 
  65.000       

1247 Регионални центар за таленте Смотре радова научног и уметничког стваралаштва талената   50.000       

1248 Друштво математичара Србије Међународна математичка олимпијада   450.000       

1249 Друштво физичара Србије Међународна олимпијада из физике   250.000       

1250 Друштво математичара Србије Међународна информатичка олимпијада   100.000       

1251 Удружење музичких и балетских педагога Међународно такмичење Петар Коњовић   100.000       

1252 Центар за образовне политике, Београд Србија као домаћин за Иницијативу за реформу образовања у Југоисточној Европи   2.944.759       

1253 Савез учитеља Републике Србије Обука запослених у образовању Републике Србије   2.828.477       

1254 Центар за интерактивну педагогију Мониторинг и евалуација грант линије „Обезбеђивање здравог и безбедног окружења за децу 
и младе у Србији“ 

1.282.380 1.282.380 100 1.282.380 100 

1255 Београдски фонд за политичку изузетност Обуке интерресорних општинских комисија за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику 
3.471.244 3.471.244 100 3.471.244 100 

1256 Група Мост Евалуација предлога пројеката у програму Оснаживање школа за инклузивно образовање 3.543.646 3.543.646 100 3.543.646 100 

1257 Друштво за српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и књижевности   312.715       

1258 Савез аматера Србије Смотра ученика рецитатора Србије „Песниче народа мог”   18.500       

1259 Друштво за српски језик и књижевност Такмичење литерарних дружина и секција   18.500       

1260 Огранак Вукове задужбине Дани ћирилице   37.478       

1261 Друштво за српски језик и књижевност Такмичење лингвистичких секција   18.500       

1262 Друштво за русински језик, књижевност и културу Такмичење у знању русинског језика и језичке културе   55.500       

1263 Друштво за стране језике и књижевности Такмичење у знању страних језика   101.750       

1264 Друштво историчара Србије Стојан Новаковић Такмичење у познавању опште и националне историје   64.750       

1265 Српско географско друштво Такмичење у познавању опште и националне географије   111.000       

1266 Друштво математичара Србије Републичко такмичење ученика основних школа из математике   166.500       

1267 Математичко друштво „Архимедес” „Математички турнир”– Математичка олимпијада основних школа   49.417       

1268 Друштво математичара Србије Републичко такмичење ученика основних школа из рачунарства   74.000       

1269 Друштво физичара Србије Такмичење из физике   92.500       

1270 Српско хемијско друштво Такмичење из хемије   116.500       

1271 Српско биолошко друштво Такмичење из биологије   138.750       
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1272 Друштво педагога техничке културе Србије Такмичење из техничког и информатичког образовања   74.000       

1273 Удружење ликовних педагога и уметника Србије Смотра ликовног стваралаштва   37.000       

1274 Удружење музичких и балетских педагога Србије Смотра хорова и оркестара   55.500       

1275 Удружење музичких и балетских педагога Србије Такмичење младих музичара Петар Коњовић   64.750       

1276 Заједница музичких и балетских школа Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије   55.500       

1277 Савез за школски спорт и олимпијско васпитање 

Србије 

Такмичење ученика основних школа у појединим спортским гранама 
  138.750       

1278 Национални спортски савез слепих и слабовидих 25. првенство слепих и слабовидих у пливању   48.750       

1279 Национални спортски савез слепих и слабовидих 38. републичко првенство у голбалу   48.750       

1280 Савез ученичких задруга Србије Смотра ученичких задруга школа за основно и средње образовање деце са посебним 
потребама; 35. републичко такмичење младих задругара орача ученика основних школа; 7. 

републичко такмичење ученичких задруга Републике Србије 

  83.250       

1281 Удружење војвођанских учитеља 17. фестивал луткарства основних школа – ФЛУОШ републички ниво   18.500       

1282 Удружење војвођанских учитеља 17. фестивал луткарства основних школа – ФЛУОШ међународни ниво   37.500       

1283 Конструктивни цивилни ангажман Мониторинг пројеката школа у програму Оснаживање школа за инклузивно образовање 649.164 649.164 100 649.164 100 

1284 Више удружења Развој научноистраживачких кадрова 3.200.000 3.200.000 100     

1285 Акуд Бранко Крсмановић, Београд Концерти намењени студентској популацији 4.000.000 3.000.000 75     

1286 Акуд Жикица Јовановић Шпанац, Београд Програми за студенте 4.000.000 2.500.000 63     

1287 Акуд Иво Лола Рибар, Београд Концерти и монографија 5.000.000 2.500.000 50     

1288 Акуд Мика Митровић Јарац, Београд Концертна активност 3.109.000 1.100.000 35     

1289 Академски Хор Колегијум Музикум, Београд Концертна активност 3.025.720 1.700.000 56     

1290 Акуд Соња Маринковић, Нови Сад Концертна активност и учешће на фестивалима 4.285.000 1.421.000 33     

1291 Акуд Иво Лола Рибар, Суботица Драмско-музички фестивали и ликовна колонија 1.407.000 1.407.000 100     

1292 Академско друштво за неговање музике Гусле, 

Кикинда 

Концертна активност 
3.320.000 1.430.000 43     

1293 Савез студената Београда Праћење и унапређење студентског стандарда, национална студентска конференција, водич 
за бруцоше, часопис Студент 

10.558.286 4.100.000 39     

1294 Савез студената Универзитета У Нишу Заштита и унапређење права и интереса студената, психолошко саветовалиште 1.150.000 1.150.000 100     

1295 Студентска асоцијација Универзитета У Крагујевцу Часопис Индекс, студентска радио-емисија, водич за матуранте 3.256.000 2.481.000 76     

1296 Савез студената Универзитета у Новом Саду Студентски поглед на реформе и пут у Европу 1.389.280 1.054.280 76     

1297 Студентски информативно-издавачки центар, Ниш Студентски часопис Пресинг, радио-емисија Десетка 2.400.000 2.100.000 88   

1298 Студентски информативно-издавачки центар, Нови 
Сад 

Студентски часопис Индекс 
1.000.000 1.000.000 100     

1299 Универзитетски спортски савез Београда Екипна студентска спортска такмичења 2.664.000 2.664.000 100     

1300 Универзитетски спортски савез Ниша Универзитетска спортска такмичења 1.000.000 900.000 90     

1301 Универзитетски спортски савез Крагујевца Универзитетске лиге 923.500 870.000 94     

1302 Универзитетски спортски савез Новог Сада Универзитетска спортска такмичења 875.500 870.000 99     

1303 Универзитетски спортски савез државног 

Универзитета у Новом Пазару 

Универзитетска спортска лига 
780.000 300.000 38     

1304 Универзитетски спортски савез Приштине, Косовска 
Митровица 

Универзитетска спортска лига 
1.000.000 300.000 30     

1305 Спортски клуб Универзитета уметности, Београд Првенства и куп универзитета уметности и априлски турнир 300.000 300.000 100     

1306 Спортско друштво Студентски град, Нови Београд Организација међународног турнира карате клуба, турнири и такмичења 3.200.000 1.000.000 31     

1307 Асоцијација студената Универзитета у Новом Пазару Студентски сајт и водич 3.379.113 1.100.000 33     

1308 Удружење студената Дома 1 Студентски град, Нови 
Београд 

Конференција студената европе, акција покрени – промени 
2.595.300 1.700.000 66     
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1309 Студентско техничко такмичење Формула студент 2011 7.154.103 997.700 14     

1310 Удружење студената електротехнике Европе – 

Локални комитет Београд 

Семинар личних и професионалних вештина 
231.500 231.500 100     

1311 Студентска асоцијација Филозофског факултета, Нови 

Сад 

Филозофско-културни симпозијум 
186.836 180.000 96     

1312 Удружење студената филозофије Србије Симпозијум међународног карактера 472.030 250.000 53     

1313 Удружење студената Европе – Бест, Београд Европска конференција студената технике 1.000.000 1.000.000 100     

1314 Светски омладински талас, Београд Међународна студентска недеља у београду 764.500 764.500 100     

1315 Студентска унија Универзитета у Крагујевцу Интернет-портал, семинар – хендикеп није препрека студирању 462.000 350.000 76     

1316 Удружење студената са хендикепом, Београд Инклузијада – генерација 2011 1.779.000 1.000.000 56     

1317 Фото-клуб Студентски град, Нови Београд Међународни салон уметничке фотографије – минијатуре 100.000 100.000 100     

1318 Савез студената Стоматолошког факултета, Београд Унапређење здравља студената – гризи знање здравим зубима 905.000 600.000 66     

1319 Здравствено-поптпорно удружење студената Београда Одмор и опоравак студената, дотирано зимовање и летовање 5.099.262 3.137.600 62     

1320 Здравствено-потпорно удружење студената 

Универзитета у Нишу 

Одмор и опоравак студената, дотирано летовање 
1.421.830 774.050 54     

1321 Здравствено-потпорно удружење студената 
Универзитета у Крагујевцу 

Дотирана летовања и зимовања студената и опоравак 
1.481.300 735.500 50     

1322 Здравствено-потпорно удружење студената 

Универзитета у Новом Саду 

Одмор и опоравак студената, финансирање смештаја студената са инвалидитетом 
2.941.760 1.165.000 40     

 МИНИСТАРСТВО ВЕРA И ДИЈАСПОРЕ 

1323 Српско удружење Свети Сава (Чешка) Пети дани српске културе у Прагу 1.000.000 300.000 30 2.600.000 12 

1324 Скупштина дијаспоре Срба у Француској Дани Србије и српске културе у Паризу 1.000.000 500.000 50 2.500.000 20 

1325 Скупштина дијаспоре Срба у Француској Дани Светосавља у Паризу – јануар 2011 900.000 300.000 33 2.400.000 13 

1326 Удружење Срба Косово и Метохија, Норвешка Опоравак деце са Косова и Метохије у породицама својих земљака у Норвешкој 400.000 200.000 50 1.065.000 19 

1327 Епархија шабачка Моба 2011 2.800.000 500.000 18 4.575.000 11 

1328 Савез српског фолклора Швајцарске XVI европска смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у региону 500.000 500.000 100 3.500.000 14 

1329 Српска православна црквено школска општина Свети 

Сава, Јоханесбург 

Српска школа Свети Сава, Јоханесбург, једина српска школа у подсахарској Африци 
750.000 200.000 27 750.000 27 

1330 Удружење писаца Седмица, Франкфурт, Немачка Штанд писаца из дијаспоре 350.000 200.000 57 700.000 29 

1331 Српска православна црквено школска општина 

Свети Сава, Јоханесбург 

Светосавско огњиште, једини часопис у Африци на српском језику и ћирилици 
650.000 100.000 15 650.000 15 

1332 Српски центар Бонириг, Аустралија 25. фестивал српског фолклора 1.500.000 450.000 30 15.000.000 3 

1333 Удружење српско-црногорске националне мањине у 

Албанији, Морача–Розафа 

Одржавање курсева српског језика у Скадру, Тирани и Фиеру за припаднике српско-
црногорске националне мањине у Албанији 

1.800.000 1.500.000 83 2.300.000 65 

1334 Удружење српско-црногорске националне мањине у 

Албанији Морача–Розафа  

Дани српске културе у Албанији 
837.000 350.000 42 1.017.000 34 

1335 Манастир Рмањ Традиционални јесењи сабор манастира Рмањ у Мартин Броду 600.000 300.000 50 850.000 35 

1336 Шаховски клуб Дрвар Шаховска школа Дрвар 400.000 200.000 50 500.000 40 

1337 Удружење потомака и поштовалаца жртава комплекса 
усташких логора Јадовно 1941 

Прва међународна конференција о Јадовну 1941. 
1.400.000 500.000 36 2.059.000 24 

1338 Удружење грађана за хумор, сатиру и смијех Зврк – 

Република Српска 

Хумористичко сатирична радио-емисија Зврк 
1.700.000 400.000 24 2.800.000 14 

1339 Српскопросвјетно и културно друштво Просвјета, 

општински одбор Пале 

11. фестивал фруле 
450.000 80.000 18 1.750.000 5 

1340 Самоуправа Срба у Мађарској Српски календар 2011 195.000 190.000 97 676.400 28 

1341 Печујско-барањско српско удружење Дани српске културе у Печују, Сава Текелија, велики српски добротвор 200.000 500.000 250 450.000 111 
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1342 Културно-информативни центар Срба у Републици 

Македонији Спона 

Факултативна бесплатна настава на српском језику намењена српској деци школског узраста 

у селима Волково, Огњанци, Јурумлери, Речици и граду Куманово 
262.080 260.000 99 470.080 55 

1343 Српски културно-просветни и информативни центар 
Вук Караџић, Кучевиште 

Допунска настава српског стандардног језика, упознавање културе и историје Срба, са 
посебним акцентом на регион скопске Црне Горе 

899.100 800.000 89 1.191.000 67 

1344 Фудбалски клуб Речица, Куманово Финансијска подршка за функционисање Фудбалски клуб Речица, Речица, Куманово 540.000 540.000 100 540.000 100 

1345 Савез Срба у Румунији Дани преображења Срба у Румунији и књижевно-ликовна колонија 416.259 250.000 60 1.025.038 24 

1346 Савез Срба у Румунији Слово под истим кровом – 100 српских песника из региона 484.942 280.000 58 1.009.429 28 

1347 Asociatia Tommyland Moldova Noua Romania Kaмп учења српског језика и фолклора 416.259 80.000 19 551.543 15 

1348 Српски културни центар Данило Киш, Љубљана Школа српског језика и културе: учионица и табор 2 1.000.000 800.000 80 1.670.000 48 

1349 Академско културно-уметничко друштво Коло Креативно-едукативне пролећне радионице за децу 165.000 165.000 100 215.000 77 

1350 Савез српских друштава Словеније Новине српске Мостови, часопис Савеза српских друштава Словеније 1.064.900 400.000 38 1.349.900 30 

1351 Српско културно друштво Слога из Нове Горице Школа српскогјезика и културе у Новој Горици 403.000 400.000 99 483.680 83 

1352 Друштво српских књижевника Црне Горе и 
Херцеговине 

Припрема, штампа и дистрибуција шест бројева књижевног часописа Српски југ, антологије 
Боже правде и додјела годишње књижевне награде за целокупно дело Огледало српско 

1.068.366 700.000 66 1.388.876 50 

1353 НВО Матица Боке Медијско праћење и популаризација активности и стваралаштва српског народа у Црној Гори 660.000 660.000 100 860.000 77 

1354 Српско пјевачко друштво Јединство, Котор Спровођење плана спд Јединство за 2011. годину 1.050.000 700.000 67 2.252.250 31 

1355 Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори На српском, за српски!, издавачка дјелатност Матице српске 4.016.000 2.000.000 50 4.226.000 47 

1356 Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори Рад канцеларије Матице српске, Друштво чланова у Црној Гори 5.790.000 2.000.000 35 5.790.000 35 

1357 Невладино удружење ИН4С (ИНФОРС) Редакција портала ИН4С 4.150.000 1.000.000 24 4.870.000 21 

1358 Веће српске националне мањине Града Пуле 3. дани српске културе у Истри – Андрићу у славу 730.000 700.000 96 2.500.000 28 

1359 Српски демократски форум, Загреб Унапријеђење положаја Срба у Републици Хрватској 2.077.058 275.000 13 4.760.968 6 

1360 Вијеће српске националне мањине у Граду Сплиту Културна седмица сусрета Срба из Сплита и пријатеља 2011 1.000.000 350.000 35 1.600.000 22 

1361 Српско културно друштво Просвјета, пододбор 

Огулин 

Набавка 12 комплета шумадијских народних ношњи 
500.000 300.000 60 600.000 50 

1362 Радио Банска Коса, Бели Манастир Број Срба у Хрватској – реалност или привид? 700.000 400.000 57 865.000 46 

1363 Заједничко веће општина Фестивал дечијег стваралаштва 500.000 600.000 120 844.100 71 

1364 Српско културно друштво Просвјета, Загреб Школа учења српског језика и културе Перој 2011 470.000 400.000 85 900.000 44 

1365 Српско културно друштво Просвјета, пододбор 
Врховине 

Школа српског језика и омладински камп српске младежи 
522.000 200.000 38 700.000 29 

1366 Завичајно удружење Срба из Лике Матица личка 10. лички вишебој 350.000 250.000 71 1.132.000 22 

1367 Удружење Херцеговаца и пријатеља Херцеговина, 

Зрењанин 

Сабор Херцеговаца у Банату 
150.000 150.000 100 810.000 19 

1368 Културно-просветна заједница Србије Признање Златна значка Културно-просветне заједнице Србије 270.000 270.000 100 370.000 73 

1369 Европски покрет пријатељства Саветовање представника удружења Срба из региона Попис у земљама региона – поносно 

Србин 
600.000 550.000 92 850.000 65 

1370 Академско културно-уметничко друштво Иво Лола 

Рибар 

Летња школа уметничког руковођења и кореографије 
750.000 300.000 40 965.000 31 

1371 Центар за историју, демократију и помирење Српско-хрватски односи у 20. веку –двадесет година од почетка рата, Трећи традиционални 

скуп 
200.000 200.000 100 1.200.000 17 

1372 Креативни клуб ЕДУКО Летњи образовни камп Сремски Карловци 2011 550.000 300.000 55 1.289.110 23 

1373 Удружење Срба у Словачкој Конференција Срба 826.000 300.000 36 976.000 31 

1374 Удружење Даница Салзбург Музичко надметање Традицијом на традицију 346.500 100.000 29 613.800 16 

1375 Центар за културни и друштвени развој Лира Летњи камп Студеница 2011 95.000 50.000 53 747.500 7 

1376 Српска културна заједница Арзињано Српски културни центар Арзињано 700.000 200.000 29 1.000.000 20 

1377 Организација Ентер.Култур Српски за понети, креативна школица српске културе и језика за децу предшколског узраста 490.000 200.000 41 710.000 28 

1378 Српска допунска школа у Луцерну Допунска настава на српском језику за друго полугодиште школске 2010/2011. године 300.000 200.000 67 400.000 50 
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Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Назив програма/пројекта 

Тражен износ 

(1) 

Одобрен 

износ 

(2) 

(2)/(1)

*100 

Потребна 

средства 

(3) 

(2)/(3)

*100 

1379 Заједница српских клубова у Бечу Гостовање Народног позоришта из Београда 500.000 300.000 60 1.896.000 16 

1380 Заједница српских клубова у Бечу Презентација туристичке понуде Србије у Аустрији 600.000 500.000 83 2.140.000 23 

1381 Српска православна црквена општина Светог Саве у 

Бечу 

Обележавање 150 година постојања Српске православне црквене општине Светог Саве у Бечу 
500.000 500.000 100 3.600.000 14 

1382 Удружење родитеља ученика Српске школе у 

романској Швајцаркој 

Чувари језика и традиције, допунска настава на српском језику за другу половину 2011. 
380.000 300.000 79 760.000 39 

1383 Централни савет Срба у Хесену Јубиларна прослава 40 година друштвеног организовања наших грађана у Хесену, Рајланд 

Пфлацу и Зарланду 
400.000 300.000 75 1.831.000 16 

1384 Српски културни форум Концерти српске музике, пролеће-јесен 2011. 520.000 200.000 38 670.000 30 

1385 Удружење грађана Међународна пословна мрежа Интернационална конференција младих лидера из дијаспоре 2011 674.675 200.000 30 7.246.877 3 

1386 Удружење новинара Србије 4. конференција медија дијаспоре и Срба у региону 552.045 450.000 82 636.995 71 

1387 Београдски афористичарски круг Сатира фест 11 300.000 200.000 67 530.000 38 

1388 Удружење Топола филм Документарни филм: Србија 1918 – ослобођење и уједињење 400.000 200.000 50 1.020.000 20 

1389 Центар за Србе у расејању Свети Сава Летња школа Свети Сава – школа српског језика и културе за децу из дијаспоре и Србије 1.247.230 300.000 24 2.057.230 15 

1390 Удружење Срба у Шпанији Дани Србије у Барселони 446.566 350.000 78 897.658 39 

1391 Српско друштво Обележавање 45 година постојања српске заједнице и цркве у Јоркширу, Северна Енглеска 291.500 200.000 69 401.500 50 

1392 Српско друштво Српска недеља у Великој Британији 275.000 200.000 73 550.000 36 

1393 Епархија српске православне цркве за Аустралију и 

Нови Зеланд 

Учимо о нашој вери, језику, историји и традицији 
1.000.000 400.000 40 1.176.000 34 

1394 Конгрес српског уједињења Србија Улога Српске православне цркве у очувању идентитета српске дијаспоре 995.000 300.000 30 3.245.000 9 

1395 Удружење АРТЕ РЕАЛЕ Милано Дани српске културе у Милану, новембар 2011. 600.000 350.000 58 600.000 58 

1396 Хришћански културни центар Београд, Земун Милански едикт и савремено схватање слобода и толеранције, конференција и изложба икона 

религиозних слика Свети цар Константин и царица Јелена 
  850.000       

1397 Удружење Мултилеригијски и интеркултурни 

центар, Суботица 
Предавања Мултирелигијски дијалог – принос општој култури дијалога 

  100.000       

1398 ЦЕИР – Центар за емпиријско истраживање религије, 

Нови Сад 

Религија и толеранција, часопис 
450.000 300.000 67     

1399 Конгрес српског уједињења Србија, Београд Улога Српске православне цркве у очувању идентитета српске дијаспоре 955.000 300.000 31     

1400 Друштво Источник, Београд Источник, часопис за веру и културу 400.000 400.000 100     

1401 Центар за креативно одрастање и мултикултуралну 

сарадњу ЦЕКОМ Зрењанин 

Српске цркве и манастири у Румунији 
350.000 300.000 86     

1402 Свети Сава, Београд 15. број часописа Братство 400.000 200.000 50     

1403 Свети Сава, Београд Обележавање постојања 125 година друштва Свети Сава   150.000   400.000 38 

1404 Свети Сава, Београд Традиционални светосавски књижевни и ликовни конкурс за ученике основних и средњих 

школа Србије и Републике Српске 
400.000 350.000 88     

1405 Центар за културни и друштвени развој Лира, Београд Дечији летњи камп Студеница 2011. 226.000 226.000 100     

1406 Удружење духовне музике Хорови међу фрескама, 
Београд 

Фестивал духовне музике Хорови међу фрескама 
300.000 200.000 67     

1407 Српско филозофско друштво, Београд Филозофске и теолошке расправе 550.000 350.000 64     

1408 Српско филозофско друштво, Београд Историја српског филозофског друштва 960.000 500.000 52     

1409 Богословско друштво Отачник, Београд Oтачник, часопис за светоотачку праксу и теорију, тема Свети Јован Златоуст 290.000 250.000 86     

1410 Богословско друштво Отачник, Београд Штампа публикације Свети Tеофил Антиохијски, Автолик 150.000 100.000 67     

1411 Центар за проучавање религије и верску толеранцију, 
Београд 

Политикологија религије, часопис 
500.000 300.000 60     

1412 ЈУНИР, југословенско удружење за научно-

истраживање религије Ниш 

Православље у емпиријској перспективи 
600.000 300.000 50     

1413 Српска школа Манасија, Исланд Икона прозор у царство небеско 150.000 150.000 100     
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*100 

1414 НАЛЕД, Национална алијанса за локални економски 

развој 

Упознај државу Србију 
  200.000   500.000 40 

1415 КОМЕТА, непрофитна организација са седиштем у 
Бостону, САД 

КОМЕТА, образовни и културни програм на српском језику за децу из Бостона и околине у 
2011/2012. години 

250.000 150.000 60 1.032.500 15 

 МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

1416 Центар потрошача Србије (ЦЕПС) из Београда, 

Удружење за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ) 
из Новог Сада и Организација потрошача Србије 

(ОПС) из Јагодине 

Центар потрошача Србије, пројекат: Саветовалиште потрошача, регион Београда; Удружење 

за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ), пројекат: Подршка раду саветовалишта потрошача 
за регион Војводине; Организација потрошача Србије, пројекат: Регионално саветовалиште 

потрошача за региона Шумадија, западна, јужна и источна Србија 

7.499.932 7.499.932 100 7.499.932 100 

1417 Епархија Рашко-призренска и Косовско-метохијска  0 0   0   
 УПРАВА ЗА ШУМЕ            

1418 Удружење инжењера и техничара шумарства Помозимо Србији да лакше дише. 840.000 300.000 36 1.000.000 30 

1419 Покрет горана Србије Вишенаменско коришћење шумских богатстава 1.610.039 800.000 50 1.610.039 50 

1420 Регионални центар за таленте, Бор Заштита и унапређивање шума кроз едукацију 198.300 100.000 50 198.300 50 

1421 Удружење ЕКО АРТ Београд И ја бринем о својој планети, Новиница, улазница 2.332.000 600.000 26 2.332.000 26 

1422 Покрет горана Србије Еко-камп Тара 2011 1.117.820 550.000 49 1.117.820 49 

1423 Еколошко шумарски центар Sylva, Нови Пазар Сачувајмо наше шуме 100.000 100.000 100     

1424 Центар за развој Ресавских приватних шума Мелиорација деградираних приватних шума и подизање нових засада на приватном поседу 

на територији општине Свилајнац и делу територије општине Деспотовац 
854.987 550.000 64 854.987 64 

1425 Ловачка комора. Оснивање ловачке коморе. 5.000.000 2.000.000 40 5.000.000 40 

1426 Удружење власника шума Подгорац, Злот. Изградња шумског пута. 1.714.900 857.450 50 1.714.900 50 

1427 Општинске организације Покрета горана Србије Пошумљавање шумског земљишта у својини физичких лица бесплатном поделом шумских 

садница 
5.888.555 2.699.613 46 6.000.000 45 

 АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

1428 Удружење Милутин Миланковић ТВ серија о Милутину Миланковићу Од армираног бетона до Канона осунчавања 50.000 50.000 100 800.000 6 

Укупно  3.052.736.664    
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5.2. Удружења и друге организације цивилног друштва подржане са више од 

једног пројекта од стране исте институције 

Десет институција подржало је једно удружење или другу организацију цивилног друштва 

са више од једног програма/пројекта. Укупно је 148 удружења и других организација цивилног 

друштва које су подржане са више од једног пројекта од стране исте институције. Са највише 

пројеката подржаних од стране једне институције издваја се Атлетски савез Србије, који је 

Министарство омладине и спорта подржало у девет различитих програма/пројеката. Форум 

младих са инвалидитетом Србије Министарство рада и социјалне политике подржало је осам пута, 

док је Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) од стране исте 

институције подржана седам пута кроз различите програме/пројекте током 2011. године. Највише 

је оних удружења и других организација цивилног друштва која су подржана два пута од стране 

исте институције, укупно 104, а следе удружења подржана три пута, 24 удружења, док је 12 

удружеља подржано четири пута. 

 

Табела 48. Листа удружења и других организација цивилног друштва који су подржани са више од 

једним пројектом од стране исте институције 

Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Институције 

Број 

подржаних 

пројеката 

1 Удружење за медицину спорта Србије 
Антидопинг агенција Републике 

Србије 
5 

2 Свети Сава Београд 

Министарство верa и дијаспоре 

3 

3 Богословско друштво„ Отачник” Београд 2 

4 Заједница српских клубова у Бечу 2 

5 Савез Срба у Румунији 2 

6 Скупштина дијаспоре Срба у Француској 2 

7 Српско друштво 2 

8 Српско филозофско друштво Београд 2 

9 Зелени круг 
Министарство животне средине, 

рударства и просторног 

планирања 

2 

10 Заједница клубова лечених алкохоличара Србије 
Министарство здравља 

2 

11 Српско лекарско друштво 2 

12 Ju jutsu савез Србије 

Министарство омладине и спорта 

2 

13 Skyball савез Србије 2 

14 Softball савез Србије 2 

15 Tug of war савез Србије 2 

16 Аикидо савез Србије 2 

17 Атлетски савез Србије 9 

18 Бадминтон савез Србије 2 

19 Бејзбол савез Србије 2 

20 Београдска отворена школа 2 
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Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Институције 

Број 

подржаних 

пројеката 

21 Биатлон савез Србије 2 

22 Билијар савез Србије 3 

23 Бициклистички савез Србије 2 

24 Боксерски савез Србије 3 

25 Боћарски савез Србије 2 

26 Ваздухопловни савез Србије 2 

27 Ваздухопловни савез Србије, Београд 2 

28 Ватерполо савез Србије 3 

29 Веслачки савез Србије 3 

30 Гимнастички савез Србије 2 

31 Једриличарски савез Србије 4 

32 Кајакашки савез Србије 3 

33 Карате федерација Србије 4 

34 Кендо савез Србије 2 

35 Кик-бокс савез Србије 4 

36 Кјокушинкај савез Србије 2 

37 Клизачки савез Србије 2 

38 Корфбол савез Србије 2 

39 Кошаркашки савез Србије 3 

40 Куглашки савез Србије 2 

41 Мачевалачки савез Србије 2 

42 Мото-савез Србије 2 

43 Новосадски хуманитарни центар 2 

44 Одбојкашки савез Србије 4 

45 Омладина ЈАЗАС-а, Ниш 2 

46 Омладина ЈАЗАС-а, Пожаревац 2 

47 Омладински креативни центар 2 

48 
Организација за спортско хуманитарну сарадњу и 

развој „Sky vision“ 
2 

49 Оријентиринг савез Србије 2 

50 Панацеа Солутион 2 

51 Параолимпијски комитет Србије 2 

52 Планинарски савез Србије 2 

53 Плесни савез Србије 4 

54 Пливачки савез Србије 3 

55 Рагби 13 федерација Србије 2 

56 Рагби-савез Србије 3 
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Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Институције 

Број 

подржаних 

пројеката 

57 Рагби-савез Србије, Београд 2 

58 Рафтинг савез Србије 4 

59 Рвачки савез Србије 5 

60 Рукометни савез Србије 3 

61 Савате савез Србије 2 

62 Савез за рекреацију и фитнес Србије 2 

63 Савез за синхроно и уметничко пливање Србије 3 

64 Савез за скокове у воду Србије 2 

65 
Савез за школски спорт и олимпијско васпитање 

Србије, Београд 
2 

66 Савез спортских риболоваца Србије 3 

67 Савез Србије за боди билдинг 2 

68 Савез Србије за дизање тегова 3 

69 Савез хокеја на леду Србије 2 

70 Савез хокеја на трави Србије 2 

71 Самбо савез Србије 3 

72 Сквош асоцијација Србије 2 

73 Скијашки савез Србије 2 

74 Специјална Олимпијада 2 

75 Спортски ауто и картинг савез Србије 3 

76 Спортски савез глувих Србије 2 

77 Спортски савез инвалида Србије 2 

78 Спортски савез Србије 2 

79 Српска триатлонска унија 2 

80 Стонотениски савез Србије 3 

81 Стреличарски савез Србије 2 

82 Стрељачки савез Србије 4 

83 Теквондо асоцијација Србије 2 

84 Тениски савез Србије 2 

85 Тимочки омладински Центар 2 

86 Удружење грађана „Моје парче Европе“ 2 

87 Удружење државних репрезентативаца Србије 2 

88 Фудбалски савез Србије 2 

89 Центар за развој цивилног друштва 2 

90 Џет-ски савез Србије 2 

91 Џудо-савез Србије 5 

92 Шаховски савез Србије 2 
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Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Институције 

Број 

подржаних 

пројеката 

93 Друштво за српски језик и књижевност 

Министарство просвете и науке 

3 

94 Друштво математичара Србије 6 

95 Друштво физичара Србије 2 

96 Заједница музичких и балетских школа 2 

97 Национални спортски савез слепих и слабовидих 2 

98 Савез аматера Србије 2 

99 Српско биолошко друштво 2 

100 Српско хемијско друштво 2 

101 Удружење војвођанских учитеља 2 

102 Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије 2 

103 Удружење музичких и балетских педагога 2 

104 Удружење музичких и балетских педагога Србије 3 

105 Градска организација глувих Београда 

Министарство рада и социјалне 

политике 

2 

106 Градска организација глувих и наглувих, Ниш 2 

107 Друштво за помоћ угроженим лицима Солидарност 4 

108 Друштво мултипле склерозе Војводине 3 

109 Друштво мултипле склерозе Србије 4 

110 Лига за особе са инвалидитетом 3 

111 Људи за људе 2 

112 
Национална организација особа са инвалидитетом 

Србије (НООИС) 
7 

113 Национални савет ромске националне мањине Србије 2 

114 Новосадско удружење студената са инвалидитетом 2 

115 Савез глувих и наглувих Србије 2 

116 Савез дистрофичара Војводине 2 

117 Савез дистрофичара Србије 4 

118 Савез за церебралну и дечију парализу Србије 2 

119 Савез инвалида рада Србије 2 

120 Савез параплегичара и квадриплегичара Србије 3 

121 Савез слепих Војводине 3 

122 Савез слепих Србије 4 

123 Савез удружења за помоћ МНРО Србије 2 

124 Саветовалиште против насиља у породици 2 

125 СУБНОР Републички одбор 2 

126 Удружење Инклузија 2 

127 Удружење На пола пута 2 
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Назив удружења или друге организације цивилног 

друштва 
Институције 

Број 

подржаних 

пројеката 

128 Удружење бораца рата од 1990. године, Ваљево 2 

129 Удружење бораца рата од 1990. године 2 

130 
Удружење ветерана, ратних инвалида ратова од 90-их 

година Републике Србије 
2 

131 Удружење за едукацију и подршку 3 

132 
Удружење оболелих од мултипле склерозе Западна 

Бачка Сомбор 
2 

133 Удружење параплегичара и квадриплегичар,а Опово 2 

134 Удружење ратних војних инвалида Србије свих ратова 2 

135 
Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида 

Србије 
3 

136 Удружење станара Дома за одрасла инвалидна лица 2 

137 Удружење учесника рата 1991–1999, Краљево 2 

138 Унија ратних ветерана и инвалида Србије 2 

139 Форум младих са инвалидитетом 2 

140 Форум младих са инвалидитетом Србије 8 

141 Хенди центар Колосеум 6 

142 Центар за едукацију и економски развој 2 

143 Центар за транзицију и људска права Спектар 4 

144 Будућност Служба координационог тела 

Владе Републике Србије за 

општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 

2 

145 Еколошко друштво Бујановац 2 

146 Покрет горана Србије Управа за шуме 2 

147 Асоцијација за развој општине Ириг 
Фонд за заштиту животне средине 

2 

148 Покрет горана Војводине 2 

 

5.3. Удружења и друге организације цивилног друштва подржане од стране 

више институција 

Укупно 19 удружења и других организација цивилног друштва подржано је од стране две 

различите институције. Од тог броја, 14 је подржано са једним пројектом/програмом од стране обе 

институције, а изузетак представља Удружење за медицину спорта Србије које је од стране 

Антидопинг агенције Републике Србије и Министарства омладине и спорта подржано са чак шест 

програма/пројеката, као и Друштво физичара Србије, Параолимпијски комитет Србије, 

Планинарски савез Србије и Спортски савез инвалида Србије, који су од стране две институције 

подржани са три програма/пројеката. 
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Табела 49. Удружења и друге организације цивилног друштва подржане од стране више органа 

државне управе 

Назив удружења или 

друге организације 

цивилног друштва 

Институције 

Број 

подржаних 

пројеката 

1 
Београдски фонд за 

политичку изузетност 

 Министарство омладине и спорта 

 Министарство просвете и науке 
2 

2 Грађанске иницијативе 

 Министарство омладине и спорта, 

 Служба координационог тела Владе Републике Србије за општине 

Прешево, Бујановац и Медвеђа 

2 

3 
Друштво астронома 

Србије 

 Министарство рада и социјалне политике, 

 Министарство просвете и науке 
2 

4 

Друштво за борбу против 

шећерне болести Града 

Новог Сада 

 Министарство здравља, 

 Министарство рада и социјалне политике 
2 

5 
Друштво физичара 

Србије 

 Министарство рада и социјалне политике, 

 Министарство просвете и науке 
3 

6 
Кампинг асоцијација 

Србије 

 Министарство животне средине, рударства и просторног 

планирања, 

 Министарство економије и регионалног развоја 

2 

7 
Крушевачки еколошки 

центар 

 Министарство животне средине, рударства и просторног 

планирања, 

 Фонд за заштиту животне средине 

2 

8 
Млади истраживачи 

Србије 

 Министарство омладине и спорта, 

 Министарство рада и социјалне политике 
2 

9 
Омладински клуб Новог 

Бечеја 

 Министарство омладине и спорта, 

 Фонд за заштиту животне средине 
2 

10 
Параолимпијски комитет 

Србије 

 Министарство рада и социјалне политике, 

 Министарство омладине и спорта 
3 

11 
Планинарски савез 

Србије 

 Министарство омладине и спорта, 

 Министарство економије и регионалног развоја 
3 

12 Ресурс центар ,Лесковац 
 Министарство омладине и спорта, 

 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 
2 

13 

Савез за школски спорт и 

олимпијско васпитање 

Србије 

 Министарство омладине и спорта, 

 Министарство просвете и науке 
2 

14 Савез извиђача Србије 
 Фонд за заштиту животне средине, 

 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 
2 

15 
Савез студената 

Универзитета у нишу 

 Министарство просвете и науке, 

 Министарство омладине и спорта 
2 

16 
Спортски савез инвалида 

Србије 

 Министарство омладине и спорта, 

 Министарство рада и социјалне политике 
3 

17 Убски омладински клуб 

 Министарство животне средине, рударства и просторног 

планирања, 

 Фонд за заштиту животне средине 

2 

18 
Удружење за медицину 

спорта Србије 
 Антидопинг агенција Републике Србије, 6 



Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | 5. Подаци о подржаним програмима/пројектима, као и подаци о 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва којима је одобрена подршка 
113 

 

Назив удружења или 

друге организације 

цивилног друштва 

Институције 

Број 

подржаних 

пројеката 

 Министарство омладине и спорта 

19 Форум жена Пријепоља  
 Министарство рада и социјалне политике, 

 Фонд за заштиту животне средине 
2 

 

5.4. Правни статус носиоца програма/пројекта 

У 97% случајева носиоци финансираних програма/пројеката била су удружења. 

Укупно девет фондација биле су носиоци одобрених програма/пројеката, 4 привредна друштва и 

једна задужбина.  

 

Табела 50. Правни статус носиоца програма/пројекта 

Oдговори
 

Број пројеката Број пројеката, у процентима 

1 Удружење 1.387 97,8 

2 Фондација 9 0,6 

3 Привредно друштво 4 0,3 

4 Задужбина 1 0,1 

5 Остало 27 1,9 

  Укупно 1.428  

Носиоци 27 одобрених програма/пројекта наведени су под категоријом „Остало“. У овој 

категорији наведене су невладине организације, непрофитне организације, јавна предузаћа, Веће 

националних мањина, као и црква и политички органи. Највећи број одговора – 17, у овој 

категорији дало је Министартство вера и дијаспоре, међу којима за чак осам програма/пројеката 

правни статус носиоца програма/пројеката није наведен. 

 

Табела 51. Одговори на питање о статусу носиоца програма/пројеката унети под „Остало“ у 

табели 50. 

Одговори Назив носиоца програма/пројеката 

Број 

пројеката 

Назив органа који је 

подржао носиоца 

програма/пројеката 

1 
Аустралијска јавна 

компанија 
Српски центар Бонириг, Аустралија 1 

Министарство верa и дијаспоре 

2 
Вијеће националне 

мањине 

 Вијеће српске националне мањине у 

Граду Сплиту 

 Веће српске националне мањине Града 

Пуле 

2 

3 
Кровна организација 

Срба у Румунији 
Савез Срба у Румунији 1 

4 

Кровна организација 

српске мањине у 

Румунији 

Савез Срба у Румунији 1 
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Одговори Назив носиоца програма/пројеката 

Број 

пројеката 

Назив органа који је 

подржао носиоца 

програма/пројеката 

5 
Организација 

дијаспоре 

Удружење родитеља ученика Српске школе у 

романској Швајцарској 
1 

6 
Организација Срба у 

региону 

Српско културно друштво Слога из Нове 

Горице 

 Српско културно друштво Просвјета, 

Загреб 

 Културно-информативни центар Срба у 

Републици Македонији Спона 

3 

7 

Политички 

(мањински) орган који 

бележи Државна 

изборна комисија у 

Мађарској 

Самоуправа Срба у Мађарској 1 

8 

Српска невладина 

организација у 

Македонији 

Фудбалски клуб Речица,Куманово 1 

9 Црква 

 Епархија шабачка 

 Српска православна црквена општина 

Светог Саве у Бечу 

 Српска православна црквено школска 

општина Свети Сава Јоханесбург 

 Српска православна црквено школска 

општина Свети Сава, Јоханесбург 

 Епархија Српске православне цркве за 

Аустралију и Нови Зеланд, 

 Манастир Рмањ 

6 

10 

Невладина 

непрофитна 

организација 

Документационо-информативни центар 

Веритас  
1 

Министарство спољних 

послова 

 

11 
Спортска 

органицација 

Друштво за спортове на води „Западна 

Морава“ 
1 

Министарство животне средине, 

рударства и просторног 

планирања 

12 Није унето ништа 

 Привредна комора Београда 

 Савет за игру Србије, Београдски фестивал 

игре 

 Омладинска филхармонија НАИСУС из 

Ниша 

8 

 Министарство животне 

средине, рударства и 

просторног планирања 

 Министарство спољних 

послова 

 Министарство 
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Одговори Назив носиоца програма/пројеката 

Број 

пројеката 

Назив органа који је 

подржао носиоца 

програма/пројеката 

 МИТ Старчевић 

 Епархија Рашко-призренска и Косовско-

метохијска, Центар за развој фотографије 

 Хришћански културни центар Београд, 

Земун 

 Удружење Мултилеригијски и 

интеркултурни центар, Суботица 

пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде  

 Министарство спољних 

послова 

 Министарство верa и 

дијаспоре 

 Укупно  27  

 

5.5. Трајање финансијске подршке програмима/пројектима 

Посматрајући структуру одобрених програма/пројеката према дужини трајања, скоро је 

изједначено учешће програма/пројеката који трају до три месеца, од три до шест месеци и од шест 

месеци до једне годину. Њихово учешће износи приближно по 20% у укупном броју пројеката. 

Значајно мање јесте учешће програма/пројеката који трају преко једне године и оно износи око 4% 

у укупном броју подржаних пројеката.  

Ипак, када посматрамо учешће пројеката према трајању и вредности, може се закључити да 

пројекти/програми у трајању до три месеца, као и они у трајању од три до шест месеци, учествују 

у структури одобрених износа само 5%, односно 6%, што показује да су у просеку ово 

пројекти/програми мање вредности. Пројекти у трајању од преко једне године су очекивано 

пројекти/програми са највећом просечном вредности.  

Ипак, важно је напоменути да за 37% програма/пројеката није унето трајање пројекта. 

Табела 52. Трајање финансијске подршке програмима/пројектима 

 Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката у 

процентима 

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима 

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима 

1 до 3 месеца 282 19,7 12 66,7 153.706.708 5,0 

2 3–6 месеци 277 19,4 12 66,7 182.358.868 6,0 

3 6–12 месеци 291 20,4 13 72,2 455.360.470 14,9 

4 
12 и више 

месеци 59 4,1 7 38,9 350.682.496 11,5 

5 
Није 

одговорило 519 36,3 9 50,0 1.910.628.115 62,6 

 Укупно  1.428   18  3.052.736.657  
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5.6. Области конкурса 

Највише средстава – 63,4% од укупно одобрених средстава и највише програма/пројеката 

(455) финансирано је кроз конкурсе у којима се као област наводи спорт и рекреација. Следећа 

област конкурса по величини издвојених средстава и по броју пројеката јесте област услуга 

социјалне заштите за коју је издвојено 17,2% укупно додељених средстава и 323 пројекта. Према 

одобреним износима, истичу се још и области везане за омладину и студенте и област животне 

средине са по 6,4%, односно 6,3% укупних финансијских средстава.  

 

Табела 53. Области конкурса46
 

 Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима 

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

1 Спорт и рекреација 455 32,4 8 44,4 1.935.796.506 63,4 

2 
Услуге социјалне 

заштите 323 23,0 1 5,6 524.020.588 17,2 

3 Омладина и студенти 169 12,1 8 44,4 193.844.668 6,4 

4 Животна средина 192 13,7 7 38,9 192.091.605 6,3 

5 
Манифестација, 

промоција* 50 3,6 2 11,1 99.520.000 3,3 

6 Уметност и култура 154 11,0 9 50,0 88.661.036 2,9 

7 
Образовање и 

истраживање 139 9,9 13 72,2 82.339.536 2,7 

8 Међународна сарадња 36 2,6 6 33,3 44.563.011 1,5 

9 Опстанак и повратак* 1 0,1 1 5,6 32.121.683 1,1 

10 Развој цивилног друштва 31 2,2 2 11,1 26.463.550 0,9 

11 Медији 37 2,6 9 50,0 24.221.916 0,8 

12 Одрживи развој 19 1,4 4 22,2 22.890.605 0,8 

13 
Ширење културе, мира и 

ненасиља 29 2,1 6 33,3 21.098.970 0,7 

14 Здравство 33 2,4 4 22,2 13.236.384 0,4 

15 
Људска и мањинска 

права 24 1,7 3 16,7 11.849.945 0,4 

16 Заштита потрошача 1 0,1 1 5,6 7.499.932 0,2 

17 
Изградња и развој 

локалне заједнице 10 0,7 5 27,8 7.361.150 0,2 

18 
Адаптација просторија 

удружења* 12 0,9 1 5,6 6.284.424 0,2 

19 Рурални развој 10 0,7 2 11,1 6.061.863 0,2 

20 Публикација* 3 0,2 1 5,6 4.500.000 0,1 

21 Струковна делатност 1 0,1 1 5,6 4.000.000 0,1 

                                                      
46

 Напомена: При тумачењу ове табеле треба имати у виду да је било дозвољено вишеструко означавање одговора, тако 

да је одређени број органа за известан број пројеката означило две или више области конкурса. 
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 Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима 

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

Удружења* 

22 
Безбедност и здравље на 

раду 1 0,1 1 5,6 4.000.000 0,1 

23 

Уклањање 

архитектонских 

баријера* 7 0,5 1 5,6 3.864.035 0,1 

24 

Неговање традиција 

ослободилачких ратова 

Србије и штампање 

листа Савеза Завет* 2 0,1 1 5,6 2.400.000 0,1 

25 

Законодавство, јавно 

заступање и јавна 

политика 3 0,2 1 5,6 2.368.000 0,1 

26 Хуманитарна помоћ 3 0,2 2 11,1 2.270.000 0,1 

27 Борба против корупције 1 0,1 1 5,6 1.999.390 0,1 

28 
Животни стандард, 

економија 3 0,2 2 11,1 1.805.450 0,1 

29 Незапосленост 4 0,3 3 16,7 1.800.000 0,1 

30 

Унапређење положаја 

бораца, војних инвалида, 

цивилних инвалида рата 

и чланова њихових 

породица у Републици 

Србији* 1 0,1 1 5,6 1.200.000 0,0 

31 Научно историјски* 2 0,1 1 5,6 1.000.000 0,0 

32 

Филантропски 

посредници и промоција 

волонтирања 3 0,2 1 5,6 921.178 0,0 

33 Једнократна помоћ* 1 0,1 1 5,6 800.000 0,0 

34 Пољопривреда 1 0,1 1 5,6 700.000 0,0 

Напомена: Области означене знаком * представљају области које су унете од стране институције у слободно поље, јер 

понуђени одговори нису одговарали области специфичног конкурса. Редослед приказа области конкурса у табели 

одређен је износом одобрених средстава. 

5.7. Директни корисници програма/пројеката 

Посматрано у односу на директне кориснике програма/пројеката, са скоро 60% одобрених 

средстава, односно у 320 програма/пројеката, спортисти представљају директне кориснике. У 

погледу директних корисника следе особе са инвалидитетом, у 272 програма/пројеката у износу од 

14,3% укупно додељених средстава. Општој заједници – грађанима, као директним корисницима, 

било је додељено 225 програма/пројеката, односно 8,7% средстава, а следе млади – општа 

популација, са учешћем од 11,4% у укупном броју одобрених програма/пројеката и 7,1% од 

укупног износа финансијских средстава. 

Од укупног броја препознатих група директних корисника (83 категорије) само 14 група 

директних корисника прелази учешће од 1% у укупно додељеним средствима, а чак 59 група 

диретних корисника има једноцифрен број одобрених пројеката. 
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Табела 54. Директни корисници програма/пројеката 47
 

 Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима  

Број 

институција 

Број 

институција, 

у процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

1 Спортисти 320 22,8 3 16,7 1.747.894.653 57,3 

2 Особе са инвалидитетом 272 19,4 4 22,2 436.358.327 14,3 

3 
Општа заједница - 

грађани 225 16,0 13 72,2 265.298.448 8,7 

4 
Млади – општа 

популација 160 11,4 6 33,3 215.919.674 7,1 

5 Струковна удружења 95 6,8 6 33,3 151.380.500 5,0 

6 

Борци, војни инвалиди, 

цивилни инвалиди рата, 
породице палих бораца 34 2,4 1 5,6 69.657.600 2,3 

7 Студенти 51 3,6 8 44,4 67.876.821 2,2 

8 Деца са инвалидитетом 83 5,9 4 22,2 57.756.120 1,9 

9 Образовне установе 30 2,1 5 27,8 56.904.780 1,9 

10 Академска заједница 31 2,2 9 50,0 51.858.349 1,7 

11 
Деца – општа 
популација 114 8,1 10 55,6 42.687.185 1,4 

12 
Деца и млади – општа 

популација 62 4,4 8 44,4 35.007.491 1,1 

13 
Повратници по 

реадмисији 1 0,1 1 5,6 32.121.683 1,1 

14 
Регионална или локална 
самоуправа 23 1,6 3 16,7 31.851.024 1,0 

15 
Одрасле особе са 

инвалидитетом 32 2,3 2 11,1 27.803.729 0,9 

16 
Родитељи деце са 

инвалидитетом 28 2,0 1 5,6 20.543.323 0,7 

17 *Дијаспора 38 2,7 2 11,1 19.250.000 0,6 

18 
Талентована деца и 

млади 17 1,2 7 38,9 14.866.500 0,5 

19 Незапослени 12 0,9 4 22,2 13.376.912 0,4 

20 
Млади с тешкоћама у 

развоју 12 0,9 3 16,7 12.791.684 0,4 

21 Здравствене установе 23 1,6 2 11,1 12.133.032 0,4 

22 Институције власти 9 0,6 3 16,7 11.863.689 0,4 

23 Мигранти 34 2,4 1 5,6 11.520.000 0,4 

24 

*Наставници и 
запослени у образовним 

установама у Републици 

Србији 4 0,3 1 5,6 11.313.907 0,4 

                                                      
47

 Напомена: При тумачењу ове табеле треба имати у виду да је било дозвољено вишеструко означавање одговора, тако 

да је одређени број органа за известан број пројеката означило два или више директна корисника. 
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 Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима  

Број 

институција 

Број 

институција, 

у процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

25 
Роми – општа 

популација 14 1,0 4 22,2 10.668.405 0,3 

26 
Установе, пружаоци 
услуга социјалне 

заштите 9 0,6 1 5,6 8.832.492 0,3 

27 
Општа популација 
грађана 15 1,1 5 27,8 8.735.200 0,3 

28 Центри за социјални рад 9 0,6 1 5,6 8.171.660 0,3 

29 
Деца – припадници 

ромскe националне 

мањине 7 0,5 5 27,8 8.166.472 0,3 

30 
Млади са поремећајем у 

понашању 3 0,2 1 5,6 7.582.101 0,2 

31 Потрошачи 1 0,1 1 5,6 7.499.932 0,2 

32 Сиромашне особе 9 0,6 2 11,1 7.130.250 0,2 

33 
Деца без родитељског 

старања 4 0,3 3 16,7 6.998.789 0,2 

34 
Деца из социјално 

угрожених породица 3 0,2 2 11,1 6.634.720 0,2 

35 Рурално становништво 7 0,5 1 5,6 5.778.400 0,2 

36 

*Локалне компаније и 

представници бизнис 

сектора 7 0,5 3 16,7 5.250.600 0,2 

37 

*Резервне војне 

старешине – струковна 

удружења 1 0,1 1 5,6 4.000.000 0,1 

38 Волонтери 5 0,4 3 16,7 3.818.770 0,1 

39 Породице 11 0,8 2 11,1 3.811.400 0,1 

40 Туристички радници 4 0,3 1 5,6 3.718.000 0,1 

41 Националне мањине 7 0,5 3 16,7 3.029.250 0,1 

42 Црвени крст 4 0,3 1 5,6 2.675.760 0,1 

43 Ловци и риболовци 2 0,1 2 11,1 2.386.400 0,1 

44 

*Запослени у војсци, 

полицији и службама 
безбедности, 

узбуњивачи и независни 

државни органи 1 0,1 1 5,6 1.999.390 0,1 

45 Родитељи 5 0,4 3 16,7 1.889.256 0,1 

46 
Жртве породичног 

насиља 3 0,2 1 5,6 1.750.000 0,1 

47 Шумари 3 0,2 2 11,1 1.543.850 0,1 

48 Послодавци 2 0,1 1 5,6 1.504.300 0,0 

49 Пољопривредници 6 0,4 1 5,6 1.324.200 0,0 

50 Туристи 2 0,1 2 11,1 1.233.924 0,0 

51 *Локалне компаније 1 0,1 1 5,6 1.191.000 0,0 

52 
*Секретаријат за 
саобраћај 1 0,1 1 5,6 1.191.000 0,0 
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 Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима  

Број 

институција 

Број 

институција, 

у процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

53 

*Привредни субјекти 
који се баве 

сакупљањем 

електронског отпада 7 0,5 1 5,6 970.200 0,0 

54 
*Средњошколци из 

Прешева и Бујановца 2 0,1 1 5,6 886.000 0,0 

55 Жене с инвалидитетом 2 0,1 2 11,1 850.200 0,0 

56 
Жене – припаднице 

ромске националне 
мањине 3 0,2 1 5,6 828.750 0,0 

57 *Француска јавност 2 0,1 1 5,6 800.000 0,0 

58 

*Књижевници, студенти 
књижевности, 

књижевни критичари, 

издавачи и читаоци 1 0,1 1 5,6 700.000 0,0 

59 
Зависници од опојних 

дрога 3 0,2 1 5,6 682.978 0,0 

60 
*Локална удроужења 
грађана 1 0,1 1 5,6 674.000 0,0 

61 Старија лица 3 0,2 2 11,1 668.200 0,0 

62 Пензионери 2 0,1 2 11,1 596.200 0,0 

63 
Особе са хроничним 

болестима 3 0,2 2 11,1 570.456 0,0 

64 
Лица са менталним 
тешкоћама 2 0,1 1 5,6 536.700 0,0 

65 
*Културно-уметничка 

друштва 1 0,1 1 5,6 500.000 0,0 

66 

*Туристичке 

организације из 

Аустрије 1 0,1 1 5,6 500.000 0,0 

67 Новорођенчад 1 0,1 1 5,6 500.000 0,0 

68 

*Запослени у јавним 

институцијама општине 
Прокупље 1 0,1 1 5,6 481.500 0,0 

69 

*Ромско и албанско 

становништво, као и 
одборници у локалном 

парламенту 1 0,1 1 5,6 457.000 0,0 

70 
Општа популација 
пацијената 1 0,1 1 5,6 400.000 0,0 

71 
Мали предузетници и 

занатлије 1 0,1 1 5,6 358.964 0,0 

72 Службеници МУП-а 1 0,1 1 5,6 307.080 0,0 

73 
*Јавне институције у 
Нишу 1 0,1 1 5,6 300.000 0,0 

74 Зависници од алкохола 3 0,2 1 5,6 296.400 0,0 

75 
Жене – општа 

популација 1 0,1 1 5,6 296.200 0,0 

76 Жене које живе на селу 1 0,1 1 5,6 296.200 0,0 
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 Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима  

Број 

институција 

Број 

институција, 

у процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

77 Расељени и избеглице 2 0,1 2 11,1 292.750 0,0 

78 

*Заинтересована јавност 

и интересне групе 

везано за стратешке 
процене утицаја на 

животну средину 1 0,1 1 5,6 280.000 0,0 

79 Труднице 1 0,1 1 5,6 232.750 0,0 

80 
Особе које живе са 

ХИВ/АИДС-ом 1 0,1 1 5,6 217.578 0,0 

81 
*Деца са Косова и 
Метохије 1 0,1 1 5,6 200.000 0,0 

82 *Еколошке НВО и ОСД 2 0,1 1 5,6 200.000 0,0 

83 

*Првенствено удружења 
која се баве заштитом 

животне средине, али и 

другим субјектима и др. 
органима 1 0,1 1 5,6 40.000 0,0 

Напомена: Директни корисници програма/пројеката означени знаком * унети су од стране институције у слободно поље, 

јер понуђени одговори нису одговарали директним корисницима специфичног програма/пројеката. Редослед приказа 

директних корисника у табели одређен је износом одобрених средстава. 

5.8. Тип активности 

У погледу типа финансираних активности, подаци указују да је највећи број пројеката у 

2011. години – 385 (27,4% од укупног броја подржених програма/пројеката), било посвећено 

подизању нивоа квалитета живота особа са инвалидитетом. За ове активности издвојено је 556,7 

милиона динара. Следеће активности према заступљености јесу активности информисања јавности 

(трибине, конференције, јавни наступи, кампање итд.), које су у 2011. години биле активности 183 

програма/пројекта одобрена од стране 12 институција. По броју програма/пројеката истичу се још 

и образовне активности (у 143 пројекта) и активности везане за заштиту животне средине (у 146 

одобрена програма/пројекта). 

Табела 55. Тип активности48
 

Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима  

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

1 

Активности усмерене на подизање 

нивоа квалитета живота особа с 
инвалидитетом 385 27,4 4 22,2 556.715.583 18,2 

2 

Информисање јавности (трибине, 

конференције, јавни наступи, 
кампање итд.) 183 13,0 12 66,7 205.944.540 6,7 

3 Унапређење туристичке понуде 92 6,6 3 16,7 149.488.400 4,9 

4 
Активности везане за заштиту 
животне средине 143 10,2 6 33,3 148.977.319 4,9 

                                                      
48

 Напомена: При тумачењу ове табеле треба имати у виду да је било дозвољено вишеструко означавање одговора, тако 

да је одређени мањи број органа за известан број пројеката означило два или више типа активности. 
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Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима  

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

5 Обука и усавршавање* 36 2,6 1 5,6 101.825.165 3,3 

6 

Образовање (између осталог, и 

ваншколско и ванинституционално 
образовање, стручно усавршавање и 

целоживотно образовање) 146 10,4 12 66,7 66.526.338 2,2 

7 Истраживање 22 1,6 10 55,6 53.329.519 1,7 

8 

Организовање слободног времена 

(дружења, клубови, излети, 

рекреација, креативне и забавне 
активности...) 46 3,3 8 44,4 48.544.433 1,6 

9 Културно стваралаштво 73 5,2 9 50,0 45.572.074 1,5 

10 

Оспособљавање волонтера, 
посредовање у волонтирању, 

волонтерски сервиси, развој 

волонтирања 31 2,2 2 11,1 41.646.169 1,4 

11 
Изградња капацитета организација 

цивилног друштва 25 1,8 4 22,2 40.802.166 1,3 

12 Медијска продукција и издаваштво 51 3,6 7 38,9 32.865.000 1,1 

13 Подстицање запошљавања 30 2,1 3 16,7 32.715.891 1,1 

14 
Рехабилитација и терапијска 

интервенција 17 1,2 1 5,6 29.570.000 1,0 

15 
Изградња капацитета јавне и локалне 

управе 6 0,4 4 22,2 23.309.437 0,8 

16 

Здравствена заштита (између осталог, 

и превентивни здравствени прегледи 

и саветовања) 50 3,6 6 33,3 20.955.823 0,7 

17 

Јавно заговарање (лобирање, 
кампање, директне акције, независно 

праћење и предлагање јавних 

политика...) 28 2,0 6 33,3 18.976.181 0,6 

18 Рекреативне спортске активности 22 1,6 7 38,9 18.235.032 0,6 

19 
Саветовање и психосоцијална 

подршка 22 1,6 3 16,7 18.137.092 0,6 

20 Безбедност 14 1,0 3 16,7 17.777.679 0,6 

21 
Изградња капацитета јавних установа 
пружаоца услуга 16 1,1 4 22,2 17.481.993 0,6 

22 Сарадња с локалним институцијама 10 0,7 3 16,7 14.497.540 0,5 

23 Бесплатна правна помоћ 11 0,8 2 11,1 13.299.123 0,4 

24 

Хуманитарна помоћ за сиромашне 

грађане (подела бонова за куповину 

хране, материјална помоћ, 
суфинансирање дела трошкова...) 13 0,9 3 16,7 12.692.400 0,4 

25 
Подршка у реализацији и праћењу 

пројеката удружења* 1 0,1 1 5,6 12.152.421 0,4 

26 Брига о старијим особама 3 0,2 2 11,1 10.466.200 0,3 

27 Заштита потрошача 1 0,1 1 5,6 7.499.932 0,2 

28 Рурални развој 13 0,9 2 11,1 7.399.863 0,2 

29 Спорт* 1 0,1 1 5,6 6.500.000 0,2 
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Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима  

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

30 Развој демократије 2 0,1 1 5,6 5.154.280 0,2 

31 
Неговање традиција ослободилачких 

ратова Србије* 3 0,2 1 5,6 4.200.000 0,1 

32 Међународна сарадња* 2 0,1 1 5,6 2.993.135 0,1 

33 
Промовисање лова и повећање 

матичних ловних фондова 1 0,1 1 5,6 2.000.000 0,1 

34 Борба против корупције 1 0,1 1 5,6 1.999.390 0,1 

35 Радно-терапијске активности 3 0,2 2 11,1 1.950.456 0,1 

36 
Предузетничке и производне 

активности 2 0,1 2 11,1 1.878.560 0,1 

37 Васпитно-образовне активности* 4 0,3 1 5,6 1.600.000 0,1 

38 
Рад са децом са поремећајем у 
понашању 2 0,1 2 11,1 1.582.380 0,1 

39 
Куповина контејнера за одлагање 

отпада* 1 0,1 1 5,6 1.386.000 0,0 

40 Медијација 3 0,2 2 11,1 1.348.285 0,0 

41 

Услуге привременог смештаја 

(прихватилишта за бескућнике, 
склоништа за жртве насиља) 2 0,1 1 5,6 1.000.000 0,0 

42 
Учествовање клуба у летњој 

кошаркашкој лиги* 1 0,1 1 5,6 800.000 0,0 

43 Пољопривреда 1 0,1 1 5,6 700.000 0,0 

44 

Интервенције у друштвеним 

срединама кроз претходну 
идентификацију проблема које треба 

решавати (на пример, постављене су 

рампе за особе са инвалидитетом, 
чишћење депонија и сл.)* 1 0,1 1 5,6 674.000 0,0 

45 Заштита животиња 1 0,1 1 5,6 386.400 0,0 

46 Заштита и очување животне средине* 1 0,1 1 5,6 351.000 0,0 

47 Опоравак деце са КиМ* 1 0,1 1 5,6 200.000 0,0 

48 Рад са малолетним преступницима 1 0,1 1 5,6 200.000 0,0 

49 
Подстицање активног учешћа младих 
у друштву* 1 0,1 1 5,6 149.968 0,0 

50 Активно учешће младих у друштву* 1 0,1 1 5,6 148.114 0,0 

Напомена: Тип активности означен знаком * унет је од стране институције у слободно поље, јер понуђени одговори 

нису одговарали типу активности специфичног пројекта/програма. Редослед приказа активности у табели одређен је 

износом одобрених средстава. 

5.9. Територијални распоред програма/пројеката и одобрени износи 

средстава 

У овом делу биће дат табеларни приказ територијалне распрострањености одобрених 

пројеката. При тумачењу табеле важно је имати у виду да је било дозвољено маркирање више 

територијалних јединица уколико је реализација пројекат/програм обухватала више општина, 

односно градова, а било је омогућено и слободно уношење територијалне одређености 
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програма/пројеката уколико понуђене опције нису одговарале самом пројекту/програму. 

Институције су у просеку уносиле по две територијалне јединице за један пројекат и ово би 

требало имати у виду при даљем коришћењу података. 

Највише означених одговора имали су пројекти који су територијално покривали целу 

Србију – 362, док је значајан број пројеката био спроведен у иностранству – 216. Пројекти који 

покривају целу територију Републике Србије јесу и пројекти/програми највеће вредности – за њих 

је издвојено 60,2% укупно додељених средстава, а на пројекте који су се односили на 

иностранство 47,8% укупно додељених средстава. 

Када се посматрају уже територијалне јединице, градови и општине, највише означених 

одговора имају Београд (567 програма/пројеката) са укупном вредности пројеката од 676 милиона 

динара, следи Нови Сад (104 програма/пројеката) у које је уложено 181 милион динара. Истичу се 

још и Ниш (99 програма/пројеката и 154 милиона динара) и Крагујевац са 50 програма/пројеката и 

55 милиона динара. 

Табела 56. Територијални распоред пројеката и одобрени износи средстава 

Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима 

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

1 Цела територија Србије 362 25,8 13 72,2 1.839.090.181 60,2 

2 Иностранство 216 15,4 4 22,2 1.459.665.821 47,8 

3 Београд* 92 6,6 2 11,1 225.518.243 7,4 

4 Нови Сад, град 104 7,4 7 38,9 180.867.292 5,9 

5 Ниш, град 64 4,6 8 44,4 98.817.356 3,2 

6 Београд, Стари град 77 5,5 7 38,9 77.396.786 2,5 

7 Крагујевац, град 50 3,6 7 38,9 55.087.116 1,8 

8 Београд, Палилула 52 3,7 4 22,2 46.045.558 1,5 

9 Београд, Нови Београд 54 3,9 6 33,3 45.680.212 1,5 

10 Вршац 9 0,6 4 22,2 44.512.903 1,5 

11 Београд, Савски венац 44 3,1 4 22,2 40.582.876 1,3 

12 Пријепоље 34 2,4 5 27,8 39.370.916 1,3 

13 Београд, Врачар 43 3,1 3 16,7 38.881.618 1,3 

14 Зрењанин 25 1,8 6 33,3 37.232.963 1,2 

15 Београд, Чукарица 26 1,9 4 22,2 35.406.294 1,2 

16 Ужице 27 1,9 5 27,8 34.516.067 1,1 

17 Пирот 29 2,1 4 22,2 34.017.993 1,1 

18 Ивањица 24 1,7 4 22,2 30.563.645 1,0 

19 Панчево 27 1,9 4 22,2 28.154.762 0,9 

20 Нови Пазар 23 1,6 5 27,8 27.676.664 0,9 

21 Нова Варош 17 1,2 2 11,1 27.377.915 0,9 

22 Београд, Обреновац 24 1,7 3 16,7 27.220.178 0,9 

23 Јагодина 27 1,9 3 16,7 26.834.196 0,9 

24 Кикинда 22 1,6 5 27,8 26.421.090 0,9 

25 Београд, Звездара 30 2,1 3 16,7 26.073.415 0,9 

26 Београд, Земун 27 1,9 3 16,7 24.062.334 0,8 
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Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима 

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

27 Шабац 22 1,6 3 16,7 24.053.457 0,8 

28 Београд, Вождовац 25 1,8 2 11,1 23.538.119 0,8 

29 Суботица 24 1,7 6 33,3 23.371.334 0,8 

30 Крушевац 22 1,6 5 27,8 22.816.103 0,7 

31 Сомбор 19 1,4 3 16,7 22.652.287 0,7 

32 Краљево 21 1,5 4 22,2 21.148.413 0,7 

33 Велико Градиште 14 1,0 2 11,1 20.250.406 0,7 

34 Смедерево 11 0,8 3 16,7 19.584.007 0,6 

35 Београд, Раковица 20 1,4 4 22,2 19.323.833 0,6 

36 Зајечар 15 1,1 4 22,2 18.875.677 0,6 

37 Ваљево 17 1,2 4 22,2 18.668.376 0,6 

38 Бечеј 13 0,9 2 11,1 18.323.397 0,6 

39 Прокупље 18 1,3 2 11,1 17.953.816 0,6 

40 Сремски Карловци 8 0,6 5 27,8 17.537.091 0,6 

41 Рума 13 0,9 3 16,7 17.067.261 0,6 

42 Алексинац 10 0,7 2 11,1 16.917.590 0,6 

43 Врање 19 1,4 3 16,7 16.477.123 0,5 

44 Копаоник* 5 0,4 2 11,1 16.257.200 0,5 

45 Пожаревац 14 1,0 4 22,2 16.104.040 0,5 

46 Прибој 12 0,9 2 11,1 16.082.080 0,5 

47 Ниш, Палилула 14 1,0 2 11,1 15.779.949 0,5 

48 Дољевац 11 0,8 2 11,1 15.604.200 0,5 

49 Ћуприја 14 1,0 3 16,7 14.869.973 0,5 

50 Лесковац 18 1,3 3 16,7 14.843.520 0,5 

51 Бујановац 23 1,6 4 22,2 14.106.324 0,5 

52 Пожега 11 0,8 2 11,1 13.383.884 0,4 

53 Мајданпек 9 0,6 2 11,1 13.170.970 0,4 

54 Параћин 13 0,9 3 16,7 12.424.478 0,4 

55 Ариље 10 0,7 2 11,1 12.020.729 0,4 

56 Сремска Митровица 10 0,7 2 11,1 11.834.553 0,4 

57 Лозница 9 0,6 2 11,1 11.814.339 0,4 

58 Ђердап* 11 0,8 1 5,6 11.810.000 0,4 

59 Чачак 12 0,9 3 16,7 11.502.668 0,4 

60 Крупањ 6 0,4 1 5,6 11.245.279 0,4 

61 Књажевац 8 0,6 2 11,1 11.076.716 0,4 

62 Београд, Младеновац 13 0,9 3 16,7 10.694.708 0,4 

63 Блаце 11 0,8 3 16,7 10.667.281 0,3 

64 Бор 11 0,8 4 22,2 9.856.410 0,3 

65 Севернобачки округ* 9 0,6 1 5,6 9.360.000 0,3 
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Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима 

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

66 Топола 8 0,6 2 11,1 9.275.880 0,3 

67 Кладово 8 0,6 2 11,1 9.183.808 0,3 

68 Свилајнац 8 0,6 3 16,7 8.882.466 0,3 

69 Београд, Гроцка 10 0,7 4 22,2 8.781.928 0,3 

70 Бајина Башта 13 0,9 5 27,8 8.751.779 0,3 

71 Велика Плана 10 0,7 3 16,7 8.700.111 0,3 

72 Европа* 3 0,2 2 11,1 8.700.000 0,3 

73 Кањижа 9 0,6 3 16,7 8.134.640 0,3 

74 Стара Пазова 5 0,4 1 5,6 8.081.728 0,3 

75 Нови Кнежевац 7 0,5 4 22,2 7.669.590 0,3 

76 Београд, Сурчин 9 0,6 3 16,7 7.583.928 0,2 

77 Београд, Лазаревац 9 0,6 3 16,7 7.464.338 0,2 

78 Косјерић 9 0,6 3 16,7 7.443.592 0,2 

79 Трстеник 6 0,4 3 16,7 7.368.204 0,2 

80 Александровац 5 0,4 3 16,7 7.061.502 0,2 

81 Рача 7 0,5 3 16,7 6.913.536 0,2 

82 Неготин 6 0,4 3 16,7 6.748.049 0,2 

83 Нови Бечеј 11 0,8 4 22,2 6.379.872 0,2 

84 Смедеревска Паланка 10 0,7 3 16,7 6.301.729 0,2 

85 Житиште 9 0,6 3 16,7 6.274.542 0,2 

86 Апатин 6 0,4 2 11,1 6.270.701 0,2 

87 Брус 5 0,4 4 22,2 6.185.599 0,2 

88 Лапово 6 0,4 2 11,1 6.184.159 0,2 

89 Осечина 5 0,4 1 5,6 6.156.407 0,2 

90 Сурдулица 3 0,2 2 11,1 6.040.246 0,2 

91 Крчедин* 2 0,1 1 5,6 6.000.000 0,2 

92 Бела Паланка 6 0,4 3 16,7 5.966.012 0,2 

93 Бачки Петровац 6 0,4 2 11,1 5.753.384 0,2 

94 Горњи Милановац 11 0,8 5 27,8 5.686.376 0,2 

95 Медвеђа 7 0,5 2 11,1 5.655.845 0,2 

96 Димитровград 7 0,5 3 16,7 5.580.884 0,2 

97 Нова Црња 5 0,4 2 11,1 5.375.707 0,2 

98 Ада 8 0,6 4 22,2 5.125.236 0,2 

99 Београд, Сопот 6 0,4 2 11,1 4.851.928 0,2 

100 Куршумлија 4 0,3 2 11,1 4.702.762 0,2 

101 Голубац 2 0,1 1 5,6 4.680.000 0,2 

102 Ниш, Медиана 9 0,6 2 11,1 4.477.429 0,1 

103 Врњачка Бања 8 0,6 2 11,1 4.457.483 0,1 

104 Сечањ 4 0,3 2 11,1 4.265.414 0,1 
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Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима 

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

105 
Ђердап, Београд, Ликовска 

бања, Гоч* 1 0,1 1 5,6 4.193.000 0,1 

106 Прешево 8 0,6 1 5,6 4.166.695 0,1 

107 Жабари 4 0,3 3 16,7 4.147.613 0,1 

108 Ниш, Пантелеј 6 0,4 2 11,1 4.038.968 0,1 

109 Инђија 3 0,2 1 5,6 4.008.317 0,1 

110 
Цела територија Републике 

Србије, осим Косова* 1 0,1 1 5,6 4.000.000 0,1 

111 Сента 8 0,6 2 11,1 3.847.351 0,1 

112 Уб 4 0,3 3 16,7 3.835.764 0,1 

113 Рековац 3 0,2 1 5,6 3.827.352 0,1 

114 Алибунар 3 0,2 2 11,1 3.625.721 0,1 

115 Бела Црква 3 0,2 2 11,1 3.625.721 0,1 

116 Пландиште 3 0,2 2 11,1 3.625.721 0,1 

117 Темерин 5 0,4 2 11,1 3.620.608 0,1 

118 Бољевац 3 0,2 2 11,1 3.573.340 0,1 

119 Деспотовац 3 0,2 2 11,1 3.544.559 0,1 

120 Сјеница 3 0,2 2 11,1 3.526.863 0,1 

121 Гаџин Хан 4 0,3 2 11,1 3.354.204 0,1 

122 Трговиште 2 0,1 1 5,6 3.289.469 0,1 

123 Аранђеловац 6 0,4 1 5,6 3.281.087 0,1 

124 Власотинце 3 0,2 2 11,1 3.278.530 0,1 

125 Чока 4 0,3 2 11,1 3.257.351 0,1 

126 Гамзиградска бања* 3 0,2 1 5,6 3.072.750 0,1 

127 Петровац 4 0,3 3 16,7 3.064.632 0,1 

128 Баточина 4 0,3 2 11,1 3.033.342 0,1 

129 Мала Ремета* 2 0,1 1 5,6 3.000.000 0,1 

130 Регион* 2 0,1 2 11,1 2.994.759 0,1 

131 Београд, Барајево 5 0,4 4 22,2 2.975.678 0,1 

132 Оџаци 5 0,4 4 22,2 2.920.072 0,1 

133 Врбас 2 0,1 2 11,1 2.856.686 0,1 

134 Варварин 3 0,2 2 11,1 2.781.355 0,1 

135 Ћићевац 3 0,2 1 5,6 2.754.795 0,1 

136 Шид 3 0,2 3 16,7 2.742.105 0,1 

137 Лучани 3 0,2 1 5,6 2.732.733 0,1 

138 Сокобања 3 0,2 2 11,1 2.667.530 0,1 

139 Житорађа 2 0,1 1 5,6 2.522.223 0,1 

140 Опово 4 0,3 3 16,7 2.447.741 0,1 

141 Лајковац 5 0,4 3 16,7 2.428.197 0,1 
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Одговори 
Број 

пројеката 

Број 

пројеката, у 

процентима 

Број 

институција 

Број 

институција, 

у 

процентима  

Одобрени 

износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

142 Сврљиг 4 0,3 3 16,7 2.393.400 0,1 

143 Бабушница 3 0,2 2 11,1 2.353.744 0,1 

144 Бачка Топола 3 0,2 1 5,6 2.335.007 0,1 

145 Тутин 2 0,1 2 11,1 2.210.558 0,1 

146 Кнић 4 0,3 2 11,1 2.187.927 0,1 

147 Ниш, Нишка Бања 3 0,2 2 11,1 2.118.968 0,1 

148 Мали Зворник 3 0,2 2 11,1 2.059.356 0,1 

149 Тршић* 2 0,1 1 5,6 2.000.000 0,1 

150 Тара* 4 0,3 1 5,6 1.984.380 0,1 

151 Јагодина, Ђердап* 1 0,1 1 5,6 1.954.065 0,1 

152 Мали Иђош 2 0,1 1 5,6 1.950.007 0,1 

153 Кула 5 0,4 2 11,1 1.927.564 0,1 

154 Ковин 3 0,2 1 5,6 1.913.721 0,1 

155 Матарушка бања, Копаоник* 1 0,1 1 5,6 1.900.065 0,1 

156 Власина, Бања Кањижа* 1 0,1 1 5,6 1.870.960 0,1 

157 Ниш, Црвени Крст 3 0,2 1 5,6 1.799.105 0,1 

158 Љиг 5 0,4 3 16,7 1.780.000 0,1 

159 Чајетина 2 0,1 2 11,1 1.779.000 0,1 

160 Ражањ 2 0,1 2 11,1 1.737.900 0,1 

161 Владимирци 1 0,1 1 5,6 1.516.212 0,1 

162 Мерошина 1 0,1 1 5,6 1.499.900 0,0 

163 Босилеград 1 0,1 1 5,6 1.498.234 0,0 

164 Владичин Хан 1 0,1 1 5,6 1.498.234 0,0 

165 Бојник 1 0,1 1 5,6 1.481.165 0,0 

166 Црна Трава 1 0,1 1 5,6 1.481.165 0,0 

167 Лебане 1 0,1 1 5,6 1.481.165 0,0 

168 Ковачица 1 0,1 1 5,6 1.476.721 0,0 

169 Љубовија 2 0,1 2 11,1 1.409.128 0,0 

170 Жича* 2 0,1 1 5,6 1.400.000 0,0 

171 Ресавица* 1 0,1 1 5,6 1.400.000 0,0 

172 Мало Црниће 4 0,3 3 16,7 1.370.711 0,0 

173 Златибор* 2 0,1 1 5,6 1.320.000 0,0 

174 Коцељева 3 0,2 2 11,1 1.315.325 0,0 

175 Ђердап, Караташ* 1 0,1 1 5,6 1.260.000 0,0 

176 Бачка Паланка 3 0,2 2 11,1 1.037.738 0,0 

177 Степојевац* 1 0,1 1 5,6 1.000.000 0,0 

178 Мионица 2 0,1 2 11,1 1.000.000 0,0 

179 Доњи Милановац* 1 0,1 1 5,6 840.000 0,0 

180 Ириг 1 0,1 1 5,6 805.125 0,0 
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181 
Ниш, рурална подручја 

Нишког региона* 2 0,1 1 5,6 783.000 0,0 

182 Рашка 1 0,1 1 5,6 773.075 0,0 

183 Брзеће* 1 0,1 1 5,6 711.200 0,0 

184 Грачаница* 2 0,1 1 5,6 706.000 0,0 

185 Војводина* 2 0,1 1 5,6 600.000 0,0 

186 Жабаљ 3 0,2 3 16,7 593.820 0,0 

187 Богатић 1 0,1 1 5,6 430.000 0,0 

188 
Медијски простор 

југозападне Србије* 1 0,1 1 5,6 420.000 0,0 

189 Ртањ, Копаоник* 1 0,1 1 5,6 420.000 0,0 

190 Палић* 2 0,1 1 5,6 400.000 0,0 

191 Територија АП Војводине* 1 0,1 1 5,6 386.400 0,0 

192 Пријевор* 1 0,1 1 5,6 350.000 0,0 

193 Тител 3 0,2 3 16,7 316.750 0,0 

194 Косовска Митровица 1 0,1 1 5,6 300.000 0,0 

195 Дивчибаре* 1 0,1 1 5,6 280.000 0,0 

196 Језеро Заовине* 1 0,1 1 5,6 210.000 0,0 

197 Кљајићево* 1 0,1 1 5,6 200.000 0,0 

198 

Монографија је резултат 

истраживања реке Саве дуж 
читавог тока, тј. кроз све 

четири државе: Словенија, 

Хрватска, Босна и 
Херцеговина и Србија* 1 0,1 1 5,6 200.000 0,0 

199 Рудник* 1 0,1 1 5,6 200.000 0,0 

200 Звечан 1 0,1 1 5,6 150.000 0,0 

201 Штрпце 1 0,1 1 5,6 149.968 0,0 

202 Костолац* 1 0,1 1 5,6 148.145 0,0 

203 Петровац на Млави* 1 0,1 1 5,6 148.114 0,0 

204 Ртањ* 1 0,1 1 5,6 140.000 0,0 

205 Бановци* 1 0,1 1 5,6 100.000 0,0 

206 Кумане* 1 0,1 1 5,6 100.000 0,0 

207 Лаћарак* 1 0,1 1 5,6 100.000 0,0 

208 Лукићево* 1 0,1 1 5,6 100.000 0,0 

209 Нова Пазова* 1 0,1 1 5,6 100.000 0,0 

210 Студеница* 1 0,1 1 5,6 50.000 0,0 

211 Беочин* 1 0,1 1 5,6 50.000 0,0 
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пројеката 

Број 
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процентима 
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институција 
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институција, 

у 

процентима  
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износ 

Одобрени 

износ, у 

процентима  

212 
Територија Косова и 

Метохије*49 1 0,1 1 5,6 0 0,0 

Напомена: Територијални распоред означен знаком * унет је од стране институције у слободно поље, јер понуђени 

одговори нису одговарали територијалном распореду специфичног програма/пројеката. Редослед приказа 

програма/пројеката у табели одређен је износом одобрених средстава.  
 

Од укупног броја програма/пројеката који се спроводе у иностранству (216 

програма/пројеката), највећи број одобрених програма/пројеката је од стране Министарства 

омладине и спорта (140 програма/пројеката) одобрених кроз четири конкурса/друге процедуре. 

Следи Министарство вера и дијаспоре са два конкурса и 66 подржаних програма/пројеката. 

Министарство просвете и науке је кроз два конкурса подржало осам пројеката, а Министарсво 

спољних послова кроз један конкурс два пројекта реализованих у иностранству. 

Табела 57. Институције и конкурси за пројекте/програме који се спроводе у иностранству 

Институције Конкурс 

Број пројеката 

са 

иностранством 

Укупан број 

пројеката са 

иностранством 

према 

институцијама 

1 

Министарство 

омладине и 

спорта 

Конкурс за реализацију међународне сарадње у области омладинске 

политике 4 

140 

Конкурс за програме у области спорта усмерене ка реализацији циљева 

утврђених стратегијом развоја спорта у Републици Србији који се 

финансирају из буџетског фонда из игара на срећу 25 

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма усмерених ка  

реализацији програма и активности предвиђених акционим планом и 

циљевима националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за 

период 2009–2013. године   15 

Финансирање редовних програма гранских спортских савеза 96 

2 

Министарство 

верa и 

дијаспоре 

Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом 

доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону 37 
66 

Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом 

доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре 29 

3 

Министарство 

просвете и 

науке 

Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за 

реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за 

студенте 7 8 

Календар такмичења и смотри ученика основних школа 1 

4 

Министарство 

спољних 

послова 

Допринос МСП реализацији активности у области културе, образовања 

и науке 2 
2 

                                                      
49 Напомена: Овај пројекат/програм представљен је у тачкама 2.2. и 2.3. и представља једини нефинансијски пројекат 

одобрен током 2011. године од стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – донирање 

робе угроженом становништву на Косову и Метохији.  

Министарство Косова и Метохије за све своје пројекте/програме при дефинисању територијалног обухвата 

програма/пројеката наводи целу територију Републике Србије. 
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Институције Конкурс 

Број пројеката 

са 

иностранством 

Укупан број 

пројеката са 

иностранством 

према 

институцијама 

 Укупно  216 216 
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6. Анализа и поређење буџетских издвајања према Закону о 

изменама закона о буџету за 2011. годину са подацима 

добијеним из Упитника о утрошку буџетских средстава 

намењених удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва 

Ради поређења података добијених из Упитника, односно износа средстава о ком су 

институције известиле, одбијени подаци упорећени су са планираним средствима за подршку 

удружењима и организацијама цивилног друштва исказана у Закону о изменама закона о буџету
50

 

за 2011. годину, као и средствима која су заиста опредељена на ове намене, а приказана су у 

Нацрту закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину  

Упоредни преглед издвајања према подацима добијеним у Упитнику, Закону о изменама 

закона о буџету
51

 за 2011. годину и Нацрту закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 

2011. годину налази се у табели број 58 (видети у наставку текста). Важно је напоменути да су у 

тој табели приказани искључиво расходи на економској класификацији 481 – дотације невладиним 

организацијама, а да остале економске клацификације нису анализиране јер је једино издвајање на 

овој економској класификацији било могуће у целости „приписати“ расходима на удружења и 

друге организације цивилног друштва. 

Две институције које су учествовале у попуњавању Упитника су известиле да су током 2011. 

године издвојиле средства за удружења и друге организације цивилног друштва, а према Закону о 

изменама закона о буџету за 2011. годину немају издвајања на линији 481, не налазе се у табели 

58. То су Агенција за заштиту животне средине (подршку је дала искључиво преко линије 424 – 

специјализоване услуге) и Управа за шуме (подршку је дала искључиво преко линије 451 – 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама). 

У табели се такође налазе и три органа која су Упитник непотпуно попунила (видети 

АНЕКС 3 овог извештаја за приказ тих институција) јер су имала издвајања на линији 481. 

Допис за попуњавање Упитника био је упућен на централну адресу Апелационих судова, 

који су регионално распоређени на територији целе Србије, па с тога они нису учествовали у 

попуњавању Упитника. Како су за ове институције била планирана средства на линији 481, они су 

увршћени у табелу 58. 

Министарство финансија није учествовало у попуњавању Упитника иако је имало 

апропријацију 481, а у самом Закону о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину 

стоји следеће: „Ова апропријације намењена је за финансирање редовног рада политичких 

странака чији су кандидати изабрани за посланике у Народној скупштини у складу са одредбама 

Закона о финансирању политичких странака („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 75/03-испр. и 

97/08)“. Ипак, недостају детаљније информације које би биле веома важне за потпуније 

сагледавање начина финансирања политичких странака у укупном износу од 542 милиона динара. 

                                                      
50 Напомена: Током 2011. године дошло је до реконструкције Владе Републике Србије чиме је дошло до измена у 

саставу одређених органа. С обзиром на ове измене, анализа је обављена према саставу Владе Републике Србије након 

реконструкције Владе.  
51 Напомена: Током 2011. године дошло је до реконструкције Владе Републике Србије чиме је дошло до измена у 

саставу одређених органа. С обзиром на ове измене, анализа је обављена према саставу Владе Републике Србије након 

реконструкције Владе.  
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Министарство здравља је учествовало у попуњавању Упитника и тиме се формално налази у 

групи од 18 институција које су Упитник попуниле, али износ средстава о ком су они известили у 

самом Упитнику је процентуално посматрано занемарљив. Наиме, ово министарство је у 

Упитнику приказало само 0,7 % укупних средстава која су овом министарству била на 

располагању према Закону о изменама закона о буџету за 2011. годину у износу од преко 610 

милиона динара. Ово министарство је у 2011. години подржало удружења и друге организације 

цивилног друштва са 468 милиона динара, чиме је остварило стопу извршења у односу на средства 

којима је располагало од 77%.  

Слично неслагање забележено је и код Министарства вера и дијаспоре које је, као и 

Министарство здравља, учествовало у попуњавању Упитника и у њему известило о утрошку 4,8% 

укупно планираних средстава на апропријацији 481. Према Закону о изменама закона о буџету за 

2011. годину ово министарсво је располагало са 743 милиона динара, док је у Упитнику изјавило о 

утрошку 35,5 милиона динара. 

Непотпуно извештавање ова три министарства, као великих давалаца подршке, пресудно је 

утицало на приказ средстава у Упитнику у односу на планирана, као и укупних извршених 

расхода.  

Наиме, у односу на средства планирана Законом о изменама и допунама Закона о буџету за 

2011. годину, Упитник покрива само 49,2% укупно планираних издвајања, а када се пореде 

планирана средства са Нацртом Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије, однос је 

повољнији и извршење буџета износи 85,6% у односу на планирана средства. Осим непотпуног 

попуњавања података, разлог за ове разлике јесте и недодељивање свих планираних средстава 

удружењеима и другим организацијама цивилног друштва према Закону о изменама и допунама 

закона о буџету. Само три органа која су учествовала у попуњавању Упитника су потпуно 

расподелила планирана средства на апропријацији 481, али су додељени износи тих органи мањег 

обима и нису могли да утичу на промену односа.  

Према Закону о изменама закона о буџету 2011. године, укупна планирана издвајања на 

линији 481 – дотације невладиним организацијама износе 5,8 милијарди динара. Средства до којих 

се дошло обрадом одговора добијених у Упитнику о утрошку буџетских средстава намењених 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва у 2011. години на „линији 481“ износе 

2,8 милијарди динара. Детаљан приказ средстава које су органи државне управе који су 

учествовали у попуњавању Упитника навели да су определили удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва, а потичу од других економских класификација, може се наћи у 

делу 2.6. овог Збирног извештаја
52

.  

Графикон 5 приказује процентуални износ средстава о којем су институције известиле у 

Упитнику у односу на износ додељених средстава према Нацрту закона о Закона о завршном 

рачуну буџета Републике Србије. Овај графикон такође приказује да су поједине институције 

известиле о већем износу средстава додељених преко економске класификације 481. 

 

 

 

                                                      
52 При анализи података у наставку, важно је имати у виду да постоје пројекти који су одобрени у 2011. години, а 

исплаћени тек почетком 2012. године, као и то да се транше могу исплаћивати након доставе извештаја о спровођењу 

програма/пројеката, па је и у том слислу могуће да је део средстава исплаћен у 2012. години. 
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Табела 58. Упоредни преглед издвајања на економској класификацији 481 према подацима добијеним у Упитнику о утрошку буџетских средстава, Закону о изменама закона о буџету за 2011. 

годину (у табели „Буџет“) и Нацрту закона о завршном рачуну буџета за 2011. годину (у табели „Извршење“) 

 Назив институције 

УПИТНИК БУЏЕТ ИЗВРШЕЊЕ % извршења 

Додељена средства 
Укупна 

средства 

Укупна 

средства 

Извршење 

у односу 

на Буџет 

Упитник у 

односу на 

Буџет 

1 Министарство омладине и спорта* 1.956.486.025 1.971.609.000 1.899.683.222 96,4 99,2 

1а Антидопинг агенција Републике Србије* 200.000     

2 Министарство рада и социјалне политике 526.917.324 832.860.000 480.503.685 57,7 63,1 

2а Управа за родну равноправност 1.916.649 2.000.000 0 0,0 95,8 

3 Министарство верa и дијаспоре 35.526.000 742.578.963 688.592.008 92,7 4,8 

4 Министарство здравља 3.998.784 610.308.000 468.156.370 76,7 0,7 

5 Министарство финансија Статус: Нису учествовали у попуњавању Упитника 542.401.000 542.401.000 100,0 / 

6 
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну 

самоуправу53 

Статус: Изјавили су да у 2011. години нису имали 

опредељена средства за подршку ОЦД 
295.167.824 255.257.171 86,5  

7 Министарство културе, информисања и информационог друштва 
Статус: Одговорили непотпуно и на неодговарајући 

начин о подршци у износу од 194.389.500 динара 
240.901.000 231.740.937 96,2  

8 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања* 21.400.000 25.000.000 20.587.900 82,4 85,6 

8а Фонд за заштиту животне средине 129.440.522 185.000.000 96.939.328 52,4 70,0 

9 Министарство за Косово и Метохију 32.121.683 102.000.000 32.120.682 31,5 31,5 

10 Министарство просвете и науке* 42.420.980 78.297.000 101.009.958 129,0 54,2 

11 Mинистарство економије и регионалног развоја 70.000.000 70.500.000 64.690.000 91,8 99,3 

12 Министарство спољних послова* 0 28.300.000 28.299.999 100,0 0,0 

13 Комесаријат за избеглице 
Статус: Одговорили непотпуно и без финализације 

Упитника о подршци у износу од 15.815.584 динара 
16.500.000 13.581.438 82,3  

14 
Служба координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа* 
11.164.945 15.000.000 10.501.587 70,0 74,4 

15 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 7.499.932 11.480.000 10.258.619 89,4 65,3 

16 Судови (Апелациони судови) 
Статус: Упитник им није послат због регионалне 

дистрибуције судова 
6.400.000 0 0,0  

17 Министарство одбране 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0 100,0 

18 Агенција за борбу против корупције 1.999.390 2.000.000 1.999.390 100,0 100,0 

19 Mинистарство за инфраструктуру и енергетику 
Статус: Одговорили дописом да нису додељивали 

подршку 
1.000 0 0,0  

 УКУПНО 2.845.092.234 5.782.303.787 4.950.323.294 85,6 49,2 

                                                      
53

 У саставу овог министарства налази се Управа за људска и мањинска права која је имала опредељених 293.167.824 динара (од чега извршених 255.257.171 динара) и Буџетски фонд за националне мањине које 

је располагало са два милиона динара средстава из Буџета, али која нису утрошена.    

 * Институције које су према одговорима из Упитника додељивале средства и преко других економских класификација – за више информација видети тачку 2.6. овог Извештаја 
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На основу анализе буџетске линије 481, према Закону о изменама и допунама Закона о 

буџету који се може разумети као план расхода на линији дотације невладиним 

организацијама, може се закључити да осам министарстава, заједно са органима управе и 

буџетским фондовима у њиховом саставу, финансира скоро 95% подршке удружењима и 

организацијама цивилног друштва. 

Институција са највише опредељених средстава јесте Министарство омладине и спорта 

које заједно са средствима буџетског фонда за финансирање спорта у свом саставу учествује са 

преко једном трећином (34,1%) у годишњим опередељеним средствима за финансирање 

удружења и других организација цивилног друштва. Следи, Министарство рада и социјалне 

политике које, заједно са два фонда у свом саставу – Буџетским фондом за програме заштите и 

унапређења положаја особа са инвалидитетом и Буџетским фондом за програме социјално-

хуманитарних организација и Управом за родну равноправност, учествује са 15% у укупним 

средствима опредељеним за линију 481. Министарство дијаспоре и вера заједно са Буџетским 

фондом за дијаспору и Србе у региону са учешћем од 13% у укупно опредељеним средствима 

налази се непосредно после Министарства рада и социјалне политике. Министарство здравља 

заједно са Буџетским фондом за финансирање Црвеног крста са учешћем од 11% налази се на 

четвртом месту по висини средстава планираних на линији 481. Преко Министарства 

финансија усмеравају се средства за редован рад политичких странака, а у складу са Законом о 

финансирању политичких странака. Укупно учешће за ове намене износи 9% средстава 

опредељених на линији 481. Министарство за људска и мањинска права, државну управу и 

локалну самоуправу, заједно са Буџетским фондом за националне мањине и Управом за људска 

и мањинска права учествује са 5% у укупним средствима намењеним удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва. Министарство културе, информисања и информационог 

друштва заједно са Установама културе учествује са 4% у укупним средствима на линији 481 

буџета Републике Србије за 2011. годину. Исто учешће од 4% у 2011. години имало је и 

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања и Фонд за заштиту 

животне средине. 

Збирно учешће од 6% има преосталих 11 органа: Министарство за Косово и Метохију, 

Министарство просвете и науке, Mинистарство економије и регионалног развоја, 

Министарство спољних послова, Комесаријат за избеглице, Служба координационог тела 

Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Министарство пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде, Судови (Апелациони судови), Министарство одбране, Агенција за 

борбу против корупције и Mинистарство за инфраструктуру и енергетику. 
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Графикон 3. Учешће институција у средствима опредељеним на линији 481 буџета Републике 

Србије 

 

Министарство омладине и 
спорта и Антидопинг агенција 

РС
34%

Министарство рада и 
социјалне политике и Управа 

за родну равноправност
14%

Министарство верa и 
дијаспоре

13%

Министарство здравља
11%

Министарство финансија
9%

Министарство за људска 
и мањинска права, 
државну управу и 

локалну самоуправу
5%

Министарство културе, 
информисања и 

информационог друштва
4%

Министарство животне 
средине, рударства и 

просторног планирања и 
Фонд за заштиту животне 

средине
4%

Збирно учешће 11 органа 
којима је појединачни удео 

мањи од 3%
6%

 
Уколико би се органи и средства која они усмеравају грубо посматрали из угла шире 

дефинисаних области рада органа, онда би се табела изнад могла представити и на следећи 

начин – на спортске активности и активности намењене младима усмерава се највећи део 

средстава (34%), следи спектар активности из социјалне заштите (14%), док се на дијаспору и 

верске активности усмерава се 13% средстава. Услуге из области здравља учествују са 11%, на 

политички живот 9%, 5% на активности усмерене на заштиту и промовисање људских и 

мањинских права и по 4% на културу и информисање и активности из области заштите 

животне средине. 

Графикон 4. Области опредељене из линије 481 према Закону о изменама закона о буџету 

Републике Србије 

Спорт и омладина
34%

Социјална заштита
14%

Дијаспора и вере
13%

Здравље
11%

Политички 
плурализам

9%

Људска и 
мањинска права

5%

Култура и 
информисање

4%

Заштита 
животне 
средине

4%
Друге области

6%
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Графикон 5. Упоредни приказ процентуалног износа додељених средстава на основу одговора добијених Упитником, износа који није обухваћен Упитником,  

а који је већи од података добијених из Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС и износа о којем институције нису известиле 
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Препоруке 

 

У складу са резултатима анализе података прикупљених Упитником о утрошку 

буџетских средстава намењених удружењима и другим организацијама цивилнoг друштва у 

2011. години, a ради унапређења критеријума, процедура и пре свега приоритета доделе 

финансијске и (не)финансијске подршке, издвајамо следеће препоруке: 

  

 На нивоу свих институција на републичком нивоу неопходно је ускладити и поштовати 

процедуре и критеријуме финансирања удружења и других организација цивилног друштва 

у односу на оне дефинисане Законом о удружењима и нарочито Уредбом о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12); 

 

 Како је Упитником забележен и известан број процедура за доделу средстава ван конкурса, 

предлаже се избегавање овог начина доделе подршке. У случајевима када то није могуће 

избећи, предлажу се следећа решења: 

o да се на овај начин решавају само захтеви за ванредну подршку која унапред није могла 

бити планирана, 

o да се захтеви за средства која су додељивана процедурама ван конкурса, додељују 

помоћу „Конкурса за једнократну подршку“, са јасним критеријумима, а чија би 

динамика расписивања могла бити на месечном или тромесечном нивоу. Информације 

о средствима додељеним на овај начин свакако би се морале јавно објавити (на 

интернет-страници институције, односно на други начин доступан јавности), 

o да средства за доделу удружењима и другим организацијама цивилног друштва на 

основу одлуке руководиоца државног органа буду предвиђена у плану финансирања и 

то у одређеном проценту (на пример 2–5% укупно планираних средстава) и то на 

основу унапред предвиђених критеријума;  

 

 Ради лакшег праћења издвајања за удружења, задужбине и фондације, неопходно је 

рекласификовати буџетску апропријацију – 481, како би се дотације удружењима, 

задужбинама и фондацијама раздвојиле од дотација политичким странкама, верским 

заједницама, етничким заједницама и свима онима чије је финансирање регулисано 

посебном прописима; 

 

 Проширити листу финансираних области од јавног интереса дефинисаних Законом о 

удружењима (члан 38), како би се ускладиле са приоритетним областима за даљу реформу 

и развој дефинисаним у Извештају ЕК о напретку Србије за 2012.годину: владавина права, 

реформа правосуђа, борба против корупције, људска и мањинска права, слобода и 

безбедност, пољопривреда и рурални развој, животна средина и климатске промене, као и 

јачање билатералних односа са суседним земљама;  

 

 Унапредити координацију издвајања и планирања средстава из националних извора и 

донаторских средстава, укључујући средства из ЕУ фондова намењених финансирању 

удружења и других организација цивилног друштва; 

 

 Неопходно је подстицати буџетско суфинансирање удружења и других организација 

цивилног друштва ради што успешнијег коришћења средстава из претприступних фондова 

и у оквиру ЕУ програма;  

 

 Потребно је да све институције које пружају подршку удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва израде годишњи календар конкурса за доделу средстава, 
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који ће поставити на својој интернет-презентацији, као и благовремено доставити 

Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом; 

 

 Почетком сваке године организовати Инфо дане за удружења и друге организације 

цивилног друштва на којима ће сви пружаоци подршке на националном нивоу представити 

конкурсе/процедуре за доделу средства потенцијалним корисницима; 

 

 При избору чланова стручних тела за евалуацију пристиглих пријава на конкурсе/друге 

процедуре доделе средстава, водити рачуна о њихој стручности, познавању деловања 

организација цивилног друштва, 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 евалуацију пристиглих пријава и за 

пружање предлога одлуке за доделу средстава; 

 

 Развити методологију праћења реализације одобрених програма/пројеката, а посебно за 

праћење њихове реализације на терену – мониторинг, као и унификовати праћење утрошка 

финансијских средстава ради превенције ненаменског утрошка средстава; 

 

 Развити методологију праћења постигнутих резултата одобрених пројеката/програма, 

успоставити спровођење анализе ефеката уложених средстава у односу на постигнуте 

резултате, ради делотворнијег коришћења резултата конкурса у даљем планирању 

подршке; 

 

 Организовати обуке државних службеника у области значаја и механизама сарадње са 

организацијама цивилног друштва, у погледу развоја конкурсних процедура, конкурсне 

документације и евалуације подржаних програма/пројеката и коришћење резултата за даље 

планирање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва; 

 

 Унапредити размену информација са другим институцијама државне управе у погледу 

планирања подршке, а посебно у погледу размене информација о удружењима која су 

имала више ненаменских коришћења одобрених средстава, односно која на други начин 

нису поштовала уговорнe обавезе; 

 

 Напустити доминантну праксу додељивања финансијске подршке већем броју пројеката са 

изразито малим недовољним износима средстава, а тиме досега и утицаја, чиме се умањује 

могућност редовног праћења и пре свега вредновања реализације одобрених 

програма/пројеката, али и могућност реализације стратешки вредних пројеката; 

 

 Потребно је повећати употребу информaционо-комуникацијских технологија у поступцима 

достављања конкурсне документације у циљу убрзавања поступка пријема и обраде 

пристиглих пријава, а у складу са поштовањем принципа е-управе; 

 

 Сваки пут кад је могуће у критеријумима конкурса позивати пријављивање 

удружења/организација цивилног друштва у партнерству како би се подстакло њихово 

међусобно повезивање, посебно повезивање оних удружења која делују у оквиру истог 

подручја деловања, чиме се обезбеђује већи утицај реализованих програма/пројеката и 

рационалнији утрошак средстава; 

 

 Неопходно је даље радити на унапређењу капацитета удружења и других организација 

цивилног друштва ради успешнијег планирања и припреме пројектних предлога, њихове 

реализације, али и финансијског управљања програмима/пројектима;  
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 Неопходно је даље унапређење капацитета удружења и других организација цивилног 

друштва по питању релевантних европских регулатива и политика, као и самог процеса 

приступања ЕУ; 

 

 У циљу повећања транспарентности рада удружења и других организација цивилног 

друштва, тиме и повећане видљивости и већег поверења јавности, неопходно је 

објављивати завршне извештаје након реализације програма/пројеката финансираних из 

државног буџета. 
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АНЕКС 1. Приказ институција којима је упућен Упитник 

 

Табела А1 - 1. Листа институција којима је упућен Упитник 

 

Назив институције 

1 Агенција за борбу против корупције 

2 Агенција за заштиту животне средине 

3 Агенција за енергетску ефикасност 

4 Антидопинг агенција Републике Србије 

5 Авио-служба Владе 

6 Безбедносно-информативна агенција 

7 Центар за разминирање 

8 Дирекција за мере и драгоцене метале 

9 Дирекција за националне референтне лабораторије 

10 Дирекција за реституцију 

11 Дирекција за управљање одузетом имовином  

12 Дирекција за водне путеве 

13 Дирекција за железнице 

14 Државна ревизорска институција 

15 Државно веће тужилаца 

16 Девизни инспекторат 

17 Фискални савет 

18 Фонд за заштиту животне средине 

19 Генерални секретаријат владе 

20 Инспекторат одбране 

21 Канцеларија националног савета за децентрализацију Републике Србије 

22 Канцеларија националног савета за сарадњу са међународним трибуналом за 

кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног 

права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године 

23 Канцеларија савета за националну безбедност и заштиту тајних података 

24 Канцеларија за регулaторну реформу и анализу ефеката прописа 

25 Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу 

26 Канцеларија за сарадњу с медијима 

27 Канцеларија за европске интеграције 

28 Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја 

29 Комесеријат за избеглице  

30 Mинистарство економије и регионалног развоја 

31 Министар без портфеља 
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Назив институције 

32 Министарство финансија 

33 Министарство културе, информисања и информационог друштва 

34 Министарство правде 

35 Министарство просвете и науке 

36 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

37 Министарство рада и социјалне политике 

38 Министарство спољних послова 

39 Министарство унутрашњих послова 

40 Министарство верa и дијаспоре 

41 Министарство здравља 

42 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 

43 Министарство за инфраструктуру и енергетику 

44 Министарство за Косово и Метохију 

45 Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу 

46 Министарство одбране 

47 Министарство омладине и спорта 

48 Привредни апелациони суд 

49 Правосудна академија 

50 Пореска управа 

51 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

52 Повереник за заштиту равноправности 

53 Републички геодетски завод 

54 Републички хидрометеоролошки завод 

55 Републички сеизмолошки завод 

56 Републички секретаријат за законодавство 

57 Републички завод за статистику 

58 Републичка дирекција за имовину РепубликеСрбије 

59 Републичка дирекција за воде 

60 Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

61 Републичка агенција за мирно решавање радних спорова 

62 Републичко јавно правобранилаштво 

63 Републичко јавно тужилаштво  

64 Служба координационог тела владе Републике Србије за општине Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

65 Служба за управљање кадровима 

66 Српска академија наука и уметности 

67 Савет за борбу против корупције 

68 Тужилаштво за ратне злочине 
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Назив институције 

69 Тужилаштво за организовани криминал 

70 Управни суд 

71 Управа царина 

72 Управа за биомедицину 

73 Управа за безбедност и здравље на раду  

74 Управа за дигиталну агенду 

75 Управа за дуван 

76 Управа за игре на срећу 

77 Управа за извршење кривичних санкција 

78 Управа за људска и мањинска права 

79 Управа за пољопривредно земљиште 

80 Управа за родну равноправност 

81 Управа за слободне зоне 

82 Управа за спречавање прања новца 

83 Управа за шуме 

84 Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 

85 Управа за ветерину 

86 Управа за заштиту биља 

87 Управа за заједничке послове републичких органа 

88 Управа за аграрна плаћања 

89 Управа за јавни дуг 

90 Управа за јавне набавке 

91 Установа у области стандардизације 

92 Установа у области акредитације 

93 Установе за регистар обавезног социјалног осигурања и остваривање права 

запослених из радног односа 

94 Уставни суд 

95 Виши прекршајни суд 

96 Високи савет судства 

97 Врховни касациони суд 

98 Војнобезбедносна агенција 

99 Војнообавештајна агенција 

100 Заштитник грађана 

101 Завод за интелектуалну својину 

102 Завод за социјално осигурање 

103 Завод за унапређивање образовања и васпитања 

104 Завод за вредновање квалитета обрaзовања и васпитања 

 Укупно:  
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АНЕКС 2. Приказ институција које нису учествовале у 

попуњавању Упитника, као и институција које су одговориле 

да током 2011. године нису додељивале подршку удружењима 

и другим организацијама цивилног друштва 

Број институција којима је послат захтев за попуњавање Упитника, а нису учествовале у 

попуњавању Упитника (Канцеларија није примила попуњен он-лајн Упитник, нити писмени 

допис о неодобравању подршке) јесте 14
54

. 

 

Табела А2 - 1. Број и назив институција које нису учествовале у попуњавању Упитника 

 Назив институције 
Упитник 

попуњаван 

1 Виши прекршајни суд Не 

2 Војнообавештајна агенција Не 

3 Врховни касациони суд Не 

4 Дирекција за реституцију Не 

5 Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја 
 

Не 

6 Министарство финансија Не 

7 Правосудна академија Не 

8 Републичка дирекција за воде Не 

9 Тужилаштво за ратне злочине Не 

10 Управа за дигиталну агенду Не 

11 Управни суд Не 

12 Установа у области акредитације Не 

13 Установа у области стандардизације Не 

14 Установе за регистар обавезног социјалног осигурања и остваривање права запослених из радног односа 
 

Не 

  Укупно: 14  

 

Шездесет осам институција је учествовало у попуњавању Упитника, али је на питање да 

ли је њихов орган државне управе у 2011. години давао подршку удружењима и другим 

организацијама цивилног друштва одговорило са Не.  

Разлози за недодељивање средстава су разноврсни, а најчешће помињан је да Законом о 

буџету за 2011. годину нису била предвиђена средства за ту намену, као и да дата институција 

нема овлашћења да даје финансијску подршку удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва. Занимљиво је и да су неке институције као разлог навеле да им се ниједно удружење 

или друга организација цивилног друштва није обратила са захтевом или пројектом који би се 

финансирао.  

 

 

Табела А2 - 2. Називи институција и разлози због којих није додељивана подршка удружењима 

и другим организацијама цивилног друштва у 2011. години 

 Назив институције Разлог 

1 Високи савет судства Разлог није наведен 

                                                      
54

 Од свих 14 наведених институција, Министарство финансија није учествовало у попуњавању Упитника иако је 

имало опредељена средства. Остале институције нису учествовале у попуњавању Упитника, а такође нису имале 

опредељена средства на линији 481 – дотације невладиним организацијама. 
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 Назив институције Разлог 

2 
Завод за унапређивање 

образовања и васпитања 
Разлог није наведен 

3 
Канцеларија за сарадњу с 

медијима 
Разлог није наведен 

4 Привредни апелациони суд Разлог није наведен 

5 Управа за игре на срећу Разлог није наведен 

6 
Управа за извршење 

кривичних санкција 
Разлог није наведен 

7 Авио служба Владе 

Авио-служба Владе обавља послове који се односе на пружање услуга превоза 

ваздухопловима за службене потребе Народне скупштине, председника Републике и Владе. 

Услуге превоза ваздухопловима Служба пружа са два ваздухоплова који су стари преко 20, 
односно 30 година, што значи да је њихово одржавање веома скупо, а како смо сваке године 

лимитирани средствима које добијамо буџетом, Авио-служба Владе највећи део одобрених 

средстава користи управо за трошкове који се односе на техничко одржавање авиона, као и 
оправку и набавку резервних делова, а све ради повећања безбедности, поузданости авиона, 

као и задовољења прописаних стандарда. 

8 
Агенција за енергетску 
ефикасност 

Нису била опредељена средства у буџету за 2011. годину 

9 
Безбедносно-информативна 

агенција 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину нису планирана средства у 

финансијском плану Безбедносно-информативне агенције, за финансирање удружења и 
других организација цивилног друштва. 

10 Војнобезбедносна агенција 

Војнобезбедносна агенција није додељивала подршку удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва јер јој решењем о финансирању за 2011. годину нису додељена 
финансијска средства за ту намену. 

11 
Генерални секретаријат 
Владе 

Немамо законска овлашћења. 

12 Девизни инспекторат 
Законом о буџету за 2011.годину нису била предвиђена буџетска средства у Девизном 

инспекторату за наведену намену. 

13 Дирекција за водне путеве 

Ниједно од удружења и других организација цивилног друштва нам се није обраћало за 

подршку, а наше надлежности су такве да не у долазимо директан контакт са таквим 

организацијама. 

14 Дирекција за железнице 

Дирекција за железнице је посебан ускостручан орган државне управе и као такав није 

пружао никакву подршку програмским активностима у средствима из буџета Републике 

Србије, удружењима и другим организацијама цивилног друштва у протеклој години. 

15 
Дирекција за мере и 

драгоцене метале 
Средства нису предвиђена Финансијским планом за 2011. годину. 

16 
Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Законом о буџету за 2011. годину (Службени гласник РС, бр. 101/10) Дирекцији за 
националне референтне лабораторије, као директном буџетском кориснику, нису додељена 

средства за ове намене. 

17 
Државна ревизорска 

институција 

Није у складу са Законом о државној ревизорској институцији и осталим законима и 

подзаконским актима. 

18 Државно веће тужилаца 

Државно веће тужилаца постоји од 06. априла 2009. године и не располаже потребним 

финансијским капацитетима да би пружао подршку удружењима и другим организацијама 
цивилног друштва. 

19 

Завод за вредновање 

квалитета обрaзовања и 

васпитања 

Делатност установе се одвија реализацијом пројектних активности које се финансирају из 

извора финансирања 01-Буџет РС. Средства укалкулисана финансијским планом Завода по 
сваком пројекту, као и средства опредељена буџетом за њихову реализацију, строго су 

наменског карактера и није било предвиђено у структури планираних средстава пружање 

финансијске подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Када је у 

питању извор финансирања 04 – сопствена средства, Завод може стицати иста непосредно од 

корисника, продајом производа и услуга на тржишту, што је прописано чланом 6. Одлуке 
Владе Републике Србије о основању Завода („Службени гласник РС” бр.73/04). Међутим, 

због пословања у условима изражене економске кризе, у претходној буџетској години није 

дошло до реализације и наплате планираних активности на тржишту, због чега установа није 
могла да пружи било какву финансијску подршку или донацију неком удружењу или другој 

организацији цивилног друштва. 

20 
Завод за интелектуалну 

својину 

Према Закону о министарствима, Завод за интелектуалну својину нема 
надлежности/овлашћења за додељивање подршке удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва. 

21 Завод за социјално Завод нема законска овлашћења. 
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осигурање 

22 Заштитник грађана Непостојање правног основа за исплате 

23 
Канцеларија за европске 

интеграције 

Није било предвиђено буџетом и планом рада Канцеларије за европске интеграције за 2011. 

годину. 

24 
Канцеларија за регулaторну 
реформу и анализу ефеката 

прописа 

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа нема такву апропријацију 

предвиђену у буџету. 

25 
Канцеларија националног 
савета за децентрализацију 

Републике Србије 

Непостојање буџетских средстава 

26 

Канцеларија националног 
савета за сарадњу са 

међународним трибуналом 

за кривично гоњење лица 
одговорних за тешка 

кршења међународног 

хуманитарног права 
почињена на територији 

бивше Југославије од 1991. 

године 

На основу финансијских средстава додељених буџетом за 2011. годину нисмо имали 

планирана средства и исплате за удружења и друге организације цивилног друштва. 

27 
Канцеларија савета за 
националну безбедност и 

заштиту тајних података 

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података у 2011. години је 

још увек била у фази развоја и формирања својих капацитета и с обзиром на ограничена 

средства буџета, није могла да планира расходе по основу подршке удружењима и другим 
организацијама цивилног друштва. 

28 Министар без портфеља 
Канцеларији није упућен ниједан захтев такве садржине од стране удружења и других 
организација цивилног друштва. 

29 

Министарство за људска и 

мањинска права, државну 

управу и локалну 

самоуправу 

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у 2011. 

години није имало опредељена средства за подршку организацијама цивилног друштва.  

30 Министарство правде 
Министарство правде у оквиру својих надлежности није пружало подршку организацијама 
цивилног друштва. 

31 
Министарство унутрашњих 

послова 

Законом о буџету РепубликеСрбије за 2011. годину („Службени гласник РС” број 101/10, од 

29.12.2010. године) којим је одобрен буџет Министарства унутрашњих послова за 2011. 
годину средства за донације нису била опредељена. 

32 
Повереник за заштиту 

равноправности 
Нисмо имали предвиђена буџетска средства. 

33 

Повереник за информације 

од јавног значаја и заштиту 

података о личности 

У складу са вашим дописом 022 број 401-01-06/2012-04 од 12.03.2012. године, а сходно 

члану 2, став 1. Уредбе о канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом („Службени 

гласник РС”, број 26/2010), члану 38, став 1. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, 
број 51/09), и члану 3 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени 

гласник РС”, број 8/2012), обавештавамо вас да Законом о буџету РепубликеСрбије за 2011. 
годину („Службени гласник РС”, број 101/2010, 78/2011) Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности нису обезбеђена, па тиме ни исплаћена 

средства за подршку активностима удружења и других организација цивилног друштва 
током 2011. године. Наиме, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података 

о личности је током 2011. године наставио да развија раније успостављену добру сарадњу са 

организацијама цивилног друштва. Сарадња се одвијала првенствено у домену организовања 
разних стручних скупова ради обуке и афирмације права јавности да зна, као и права на 

заштиту података о личности. У том смислу, значајно је поменути и сарадњу са 

организацијом Партнери за демократске промене Србија и обуку представника организација 
цивилног друштва у области заштите података о личности са циљем да се оснажи невладин 

сектор с обзиром на то да су активности организација у домену слободног приступа 

информацијама знатно израженије него у области заштите податакa. Повереник је наставио 
сарадњу са удружењима као што су: Грађанске иницијативе, Транспарентност Србије, 

Београдски центар за људска права, Фонд за политичку изузетност, Европски покрет у 

Србији, Фонд за отворено друштво, Комитет правника за људска права, Удружење банака, 
Центар за безбедносне студије, Стална конференција градова и општина, Београдски центар 

за безбедносну политику, Аутономни женски центар и други. Полазећи од изнетог и значаја 

обуке како лица која раде на примени Закона о приступу информацијама и Закона о заштити 
података о личности, тако и грађана који би требало да знају како да користе право на 

приступ информацијама од јавног значаја и право на заштиту података о личности, 

Повереник ће наставити своје активно учешће на трибинама, округлим столовима и сличним 
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скуповима, на тему цивилне контроле власти и борбе против корупције, слободе медија, 

информисања грађана, доступности информација од јавног значаја и класификације 
информација, заштите података о личности, интернета и веб-презентација, архивске грађе, а 

све у циљу афирмације овог права.  

34 Пореска управа Законом о буџету за 2011. годину нису предвиђена средства за те намене. 

35 
Републичка дирекција за 

имовину Републике Србије 
Није било поднетих захтева за подршку од стране цивилних друштава. 

36 

Републичка комисија за 

заштиту права у 

поступцима јавних набавки 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је самостални и 
независни орган Републике Србије, односно другостепени орган који обезбеђује заштиту 

права понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки и омогућава сузбијање 

нереглуарности у систему јавних набавки, тако да у надлежности Републичке комисије није 
подршка и финансирање удружења и других организација цивилног друштва. 

37 Републички геодетски завод Делатност Завода је таква да немамо заједничких активности. 

38 
Републички завод за 
статистику 

У 2011. години нисмо имали захтеве од стране удружења и организација цивилног друштва 
за средствима у смислу подршке. 

39 
Републички сеизмолошки 

завод 
Завод нема опредељена средства у буџету за те намене 

40 
Републички секретаријат за 
законодавство 

Републички секретаријат за законодавство обавља стручне послове који се односе на: 

изграђивање, праћење и унапређење правног система; обезбеђивање усаглашености прописа 

и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој 
нормативно-техничкој и језичкој ваљаности; надзор над објављивањем и старање о 

објављивању прописа и других аката Владе, министарстава и других органа и организација 

за које је то законом одређено, као и друге послове одређене законом. Такође, овај 
секретаријат припрема прописе који се односе на: државне симболе; службену употребу 

језика и писама; организацију и начин рада Владе и друге прописе који не спадају у делокруг 
министарстава.  

41 
Републички 

хидрометеоролошки завод 

Према Закону о буџету („Службени гласник РС”, бр 101/10) немамо одобрена средства за ове 

намене. 

42 
Републичко јавно 

правобранилаштво 

Републичко јавно правобранилаштво јесте државни орган који у опису посла нема такве 

врсте програма нити пројеката. 

43 
Савет за борбу против 

корупције 

Савет за борбу против корупције јесте стручно саветодавно тело Владе Србије основано са 
задатком да Влади предлаже мере за смањење корупције. Савет у испуњењу свог задатка 

сарађује са бројним организацијама цивилног друштва и консултује се са широким кругом 

група и појединаца при разматрању конкретних проблема корупције, међутим, Савет у свом 
буџету нема средства за пружање подршке појединачним организацијама, нити би таква 

активност била у делокругу нашег рада. 

44 
Служба за управљање 
кадровима 

Служба за управљање кадровима нема ни надлежности, а ни опредељених средстава за 
пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва. 

45 
Српска академија наука и 

уметности 

Српска академија наука и уметности је највиша научна и културна установа у Републици 

Србији. Није орган државне управе, већ обавља научно-истраживачку и уметничку 
делатност. 

46 
Тужилаштво за 

организовани криминал 

Тужилаштво за организовани криминал у свом буџету није имало предвиђена средства за 

давање подршке удружењима и другим организацијама. У том смислу потребно је нагласити 

специфичну врсту надлежности коју има јавно тужилаштво – гоњење учинилаца кривичних 

дела и других кажњивих дела и предузимање мера за заштиту уставности и законитости. 

47 Управа за аграрна плаћања 
Управа за аграрна плаћања се превасходно базира на реализацији Програма мера кроз 

исплату средстава субвенција регистрованим пољопривредним домаћинствима. 

48 Управа за биомедицину 

Управа за биомедицину, између осталог, учествује у поступку промоције трансплантације 

органа и у оквиру тих промоција сарађује са организацијама цивилног друштва тако што 

заједнички учествују у поступку промоције трансплантације органа, а пре свега заживотног 
завештања. Цивилним организацијама не пружамо финансијску, ни нефинансијску подршку 

јер нам средства за ту намену нису обезбеђена. Истичемо да је Управа за биомедицину 

основана тек 2010. године, да је још у развоју, те нема довољно кадровских, просторних, ни 
техничких капацитета. 

49 Управа за ветерину Нeмaмo буџeтских срeдстaвa кojи су прeдвиђeни зa oвe нaмeнe.  

50 Управа за дуван 
Управа за дуван, као орган управе у саставу Министарства финансија, нема апропријацију 

одобрену буџетом за наведену намену.  
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51 

Управа за заједничке 

послове републичких 
органа (УЗЗПРО) 

У УЗЗПРО таква средства нису ни планирана, ни одобрена Законом о буџету за 2011 годину, 

те сходно томе Управа није моглада да подржи организације цивилног друштва. 

52 Управа за заштиту биља 

Управа за заштиту биља Законом о буџету за 2011. годину предвидела је само плаћање 

међународних чланарина и то је реализовала са ек. класификације 462 финансиране из 

извора 04 – сопствени приходи како је било и предвиђено буџетом за 2011. годину.  

53 Управа за јавне набавке 
Недостатак средства у буџету Управе за јавне набавке за 2011. годину која су опредељена за 

помоћ организацијама цивилног друштва. 

54 Управа за јавни дуг 

Управа за јавни дуг је основана као орган управе у саставу Министарства финансија. Према 

Закону о јавном дугу, Управа за јавни дуг обавља послове, који се односе на: задуживање на 

финансијском тржишту у циљу финансирања буџетског дефицита Републике и пројеката од 

јавног значаја, управљање приливима по основу јавног дуга, извршење обавеза по основу 
јавног дуга, евидентирање и извештавање, као и друге обавезе по основу јавног дуга у складу 

са законом. Управа за јавни дуг се може задуживати у корист Републике, а може издавати 
гаранције у корист јавних предузећа, локалних власти и других институција основаних од 

стране Републике. Управа за јавни дуг, као орган државне управе, није давала подршку 

организацијама цивилног друштва у току 2011. године.  

55 
Управа за пољопривредно 
земљиште 

Управа за пољопривредно земљиште није током 2011. године обављала исплате удружењима 
и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета РС. 

56 Управа за слободне зоне 
С обзиром на то да наша управа нема довољно средстава, нисмо могли да пружимо 
финансијску подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва. 

57 

Управа за утврђивање 

способности бродова за 

пловидбу 

Немамо средстава. 

58 Управа царина 
У оквиру делокруга рада нису опредељена буџетска средства намењена удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва. 

59 Фискални савет Немамо опредељена средства за ову намену. 

60 Центар за разминирање 

Центар за разминирање је буџетски корисник коме су средства предвиђена искључиво за 
плате запослених и текуће материјалне трошкове. Послови хуманитарног разминирања у 

Републици Србији обављају се из међународних донација и то тако што донатори спроводе 

међународне тендере и бирају извођаче радова, док Центар израђује пројекте по којима се 
разминирање обавља, прати реализацију и контролише квалитет обављеног разминирања. 

 61 

Министарство за 

инфраструктуру и 

енергетику 

Одговорили дописом да нису додељивали подршку удружењима и другим организацијама 
цивилиног друштва током 2011. године. 

62 Инспекторат одбране 
Одговорили дописом да нису додељивали подршку удружењима и другим организацијама 
цивилиног друштва током 2011. године. 

63 

Канцеларија за стручне и 

оперативне послове у 
преговарачком процесу 

Одговорили дописом да нису додељивали подршку удружењима и другим организацијама 

цивилиног друштва током 2011. године. 

64 

Републичка агенција за 

мирно решавање радних 
спорова 

Одговорили дописом да нису додељивали подршку удружењима и другим организацијама 

цивилиног друштва током 2011. године. 

65 
Републичко јавно 

тужилаштво  

Одговорили дописом да нису додељивали подршку удружењима и другим организацијама 

цивилиног друштва током 2011. године. 

66 
Управа за безбедност и 

здравље на раду  

Одговорили дописом да нису додељивали подршку удружењима и другим организацијама 

цивилиног друштва током 2011. године. 

67 
Управа за спречавање 
прања новца 

Одговорили дописом да нису додељивали подршку удружењима и другим организацијама 
цивилиног друштва током 2011. године. 

68 Уставни суд Одговорили дописом да нису додељивали подршку удружењима и другим организацијама 
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цивилиног друштва током 2011. године. 

  Укупно: 68  

 

АНЕКС 3. Приказ институција које нису потпуно одговориле 

на питања из Упитникa и износи средстава који су те 

институције навеле  

Табела А3 - 1. Листа институција које нису у потпуности одговориле на питања из Упитникa 

и износи средстава који су те институције навеле   

 

Назив институције 

Износи средстава који се наводе у 

Упитницима који нису у потпуности 

попуњени (у динарима) 

1 
Министарство културе, информисања и 

информационог друштва 194.389.500 

2 Комесеријат за избеглице  15.815.584 

3 Управа за људска и мањинска права 13.285.769 

4 
Дирекција за управљање одузетом 

имовином  500.000 

 Укупно:  223.990.853 

 

АНЕКС 4. Приказ Упитника о утрошку буџетских средстава 

намењених удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва 
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АНЕКС 5. Листа директних корисника која је била понуђена као 

одговор на 31. питање Упитника (Наведите директне кориснике 

програма/пројекта) 

Табела А5 - 1. Листа директник корисника 

 

Директни корисници пројекта/програма 

општа заједница – грађани 

академска заједница 

азиланти 

мигранти 

повратници по реадмисији 

бескућници 

борци, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, 

породице палих бораца 

центри за социјални рад 

талентована деца и млади 

деца – општа популација 

деца без родитељског старања 

деца – припадници ромскe националне мањине 

деца и млади – општа популација 

деца из социјално угрожених породица 

деца са инвалидитетом 

мали предузетници и занатлије 

млади – општа популација 

млади с тешкоћама у развоју 

млади са поремећајем у понашању 

институције власти 

националне мањине 

навијачке групе 

незапослени 

новорођенчад 

породице 

породице и деца бораца 

образовне установе 

одрасле особе са инвалидитетом 

општа популација грађана 

општа популација пацијената 

особе које живе са ХИВ/АИДС-ом 

особе са инвалидитетом 

особе са хроничним болестима 

зависници од алкохола 

зависници од никотина 

зависници од опојних дрога 

службеници МУП-а 

пољопривредници 

шумари 

ловци и риболовци 

послодавци 

струковна удружења 

потрошачи 
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службеници у правосуђу 

лица са менталним тешкоћама 

расељени и избеглице 

регионална или локална самоуправа 

родитељи 

родитељи деце са инвалидитетом 

Роми – општа популација 

рурално становништво 

самохрани родитељи и деца самохраних родитеља 

сексуалне мањине 

синдикати 

сиромашне особе 

старија лица 

студенти 

труднице 

туристи 

туристички радници 

пензионери 

установе, пружаоци услуга социјалне заштите 

вишечлане породице 

затвореници 

здравствене установе 

жене – општа популација 

жене с инвалидитетом 

жене – припаднице ромске националне мањине 

жене које живе на селу 

жртве породичног насиља 

жртве трговине људима 

жртве узнемиравања на раду или кршења права радника 

проналазачи 

спортисти 

волонтери 

ватрогасци 

Црвени крст 

сексуални радници 

кластери 

друго 
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АНЕКС 6. Приказ типова активности или услуга које су биле 

понуђене као одговор на 32. питање Упитника (Наведите тип 

активности или услуге које се пружа) 

Табела А6 - 1. Листа типова активности   

Тип активности или услуге које се пружа 

активности усмерене на подизање нивоа квалитета живота особа с инвалидитетом 

бесплатна правна помоћ 

брига о старијим особама 

хуманитарна помоћ за сиромашне грађане (подела бонова за куповину хране, материјална помоћ, 

суфинансирање дела трошкова...) 

информисање јавности (трибине, конференције, јавни наступи, кампање...) 

истраживање 

изградња капацитета јавне и локалне управе 

изградња капацитета јавних установа пружалаца услуга 

изградња капацитета организација цивилног друштва 

јавно заговарање (лобирање, кампање, директне акције, независно праћење и предлагање јавних политика...) 

културно стваралаштво 

медијација 

медијска продукција и издаваштво 

образовање (између осталог, и ваншколско и ванинституционално образовање, стручно усавршавање и 

целоживотно образовање) 

рад са децом са поремећајем у понашању 

рад са малолетним преступницима 

организовање слободног времена (дружења, клубови, излети, рекреација, креативне и забавне активности...) 

оспособљавање волонтера, посредовање у волонтирању, волонтерски сервиси, развој волонтирања 

предузетничке и производне активности 

промовисање лова и повећање матичних ловних фондова 

пружање помоћи у кући 

радно-терапијске активности 

рехабилитација и терапијска интервенција 

саветовање и психосоцијална подршка 

сарадња с локалним институцијама 

рекреативне спортске активности 

хранитељство 

унапређење туристичке понуде 

услуге дневног или полудневног боравка (старије особе, деца и одрасле особе с инвалидитетом) 

дуготрајна нега и палијативна нега 

услуге привременог смештаја (прихватилишта за бескућнике, склоништа за жртве насиља) 

услуге у развоју непрофитног предузетништва 

здравствена заштита (између осталог, и превентивни здравствени прегледи и саветовања) 

активности везане за заштиту животне средине 

рурални развој 

пољопривреда 

заштита потрошача 

подстицање запошљавања 

развој демократије 

филантропски посредници 

борба против корупције 

заштита животиња 

безбедност 

друго 
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АНЕКС 7. Сумарни приказ броја органа који су одговорали по 

питањима, броја конкурса по органима и броја пројеката по 

органима 

 

Табела А7 - 1.Статистика броја институција које су одговорали по питањима 
 

Редни број питања 
Број институција које су дале 

одговор на питање 

2a 18 

2b 1 

3 18 

3a 18 

3b 18 

4 16 

5 18 

6 12 

7 15 

8 15 

9 16 

10 16 

11 16 

11a 17 

12a 14 

12b 13 

13 16 

14 17 

15 17 

16 15 

17 15 

18 15 

18a 3 

18b 0 

19 17 

19b 0 

20 17 

21 16 

22 16 

23 15 

24 18 

25 18 

26 18 

26a 18 

27 17 

28 18 

28a 16 

29 18 

30 18 

31 18 

32 17 

33 18 
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Табела А7 - 2.Број конкурса по институцијама 

Назив институције 
Број 

конкурса 

Агенција за борбу против корупције 1 

Агенција за заштиту животне средине 1 

Антидопинг агенција РепубликеСрбије 4 

Министарство верa и дијаспоре 4 

Mинистарство економије и регионалног развоја 1 

Министарство животне средине, рударства и 

просторног планирања 

2 

Министарство за Косово и Метохију 1 

Министарство здравља 1 

Министарство одбране 1 

Министарство омладине и спорта 17 

Министарство пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде 

2 

Министарство просвете и науке 10 

Министарство рада и социјалне политике 7 

Министарство спољних послова 1 

Служба координационог тела Владе Републике 

Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

4 

Управа за родну равноправност 1 

Управа за шуме 1 

Фонд за заштиту животне средине 3 

Укупно 62 

 
 

Табела А7 - 3.Број пројеката по институцијама  

Назив институције 
Број 

пројеката 

Mинистарство економије и регионалног развоја 41 

Агенција за борбу против корупције 1 

Агенција за заштиту животне средине 1 

Антидопинг агенција РепубликеСрбије 5 

Министарство верa и дијаспоре 93 

Министарство животне средине, рударства и 

просторног планирања 

75 

Министарство за Косово и Метохију 26 

Министарство здравља 23 

Министарство одбране 1 

Министарство омладине и спорта 544 

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде 

2 

Министарство просвете и науке 100 

Министарство рада и социјалне политике 354 

Министарство спољних послова 7 

Служба координационог тела Владе Републике Србије 

за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

20 

Управа за родну равноправност 4 

Управа за шуме 10 

Фонд за заштиту животне средине 121 

Укупно 1.428 
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 АНЕКС 8. Списак табела 

Број табеле Назив табеле 

Табела 1. Преглед институција и износи одобрених средстава  

Табела 2. Број институција према типу подршке 

Табела 3. Износ средстава додељен кроз финансијску и нефинансијску подршку 

Табела 4. Број институција и износ средстава према процедурама одобравања финансијске 

подршке 

Табела 5. Називи институција које су користиле остале процедуре одобравања финансијске 

подршке 

Табела 6. Извори финансирања удружења и других организација цивилног друштва 

Табела 7. Наменска примања буџета коришћена за финансирање удружења и других 

организација цивилног друштва 

Табела 8. Економске класификације преко којих су додељивана средства 

Табела 9. Листа институција и преглед економских класификација из којих су додељена 

средства удружењима и другим организацијама цивилног друштва 

Табела 10. Листа институција које су суфинансирале пројекте/програме одобрене у оквиру 

донаторске помоћи, број пројеката и износ суфинансирања 

Табела 11. Број и износ повраћаја средства у односу на разлоге за повраћај средстава 

Табела 12. Број и износ повраћаја средства током 2011. године према институцијама које су 

известиле о повраћају средстава 

Табела 13. Преглед расписаних конкурса и других процедура доделе средстава у оквиру 

институција, приказ броја пристиглих пријава, броја одобрених пројеката, преглед 

правног/стратешког основа за доделу средстaва на конкурсу, као и циљ наведених 

конкурса 

Табела 14. Динамика расписивања конкурса/других процедура за доделу финансијске 

подршке 

Табела 15. Динамика расписивања конкурса/других процедура за финансијске подршке 

наведена под „Остало“ у табели 14. 

Табела 16. Средства информисања коришћена при расписивању конкурса за доделу средстава 

Табела 17. Коришћена средства информисања о конкурсима/процедурама за доделу средстава 

наведена под „Остало“ у табели 16. 

Табела 18. Дужина трајања конкурса/друге процедуре за доделу средстава 

Табела 19. Начин достављања пријава на конкурс/процедуру за доделу средстава 

Табела 20. Тела задужена за отварање пријаве достављене на конкурс/процедуру за доделу 

средстава 

Табела 21. Тела задужена за процену пријављених програма/пројеката 

Табела 22. Постојање критеријума за доделу средстава 

Табела 23. Лице задужено за састав и именовање стручног тела за процену пристиглих 

предлога пројеката 

Табела 24. Инстититуције у односу на особе задужене за састав и именовање стручног тела за 
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Број табеле Назив табеле 

процену пристиглих предлога пројеката 

Табела 25. Састав стручног тела, Комисије или Поткомисије за процену програма/пројеката  

Табела 26. Лице задужено за одлуку о додели подршке 

Табела 27. Институције према лицу задуженом за одлуку о додели подршке  

Табела 28. Остала лица задужена за одлучивање о додели подршке  

Табела 29. Начин обавештавања удружења и других организација цивилног друштва о 

одобреној финансијској подршци 

Табела 30. Преглед институција према начину обавештавања о одобреној финансијској 

подршци 

Табела 31. Начин обавештавања удружења и других организација цивилног друштва о 

неодобравању подршке 

Табела 32. Преглед институција према начину обавештавања о неодобреној подршци 

Табела 33. Начини обавештавања шире јавности о резултатима конкурса/процедура за доделу 

средстава 

Табела 34. Рок за закључивање уговора са удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва 

Табела 35. Остали рокови за закључивање уговора са удружењима и другим организацијама 

цивилног друштва којима је одобрена подршка 

Табела 36. Постојање процедура за пријем жалби 

Табела 37. Садржај жалби на резултате одобрене подршке 

Табела 38. Документација коришћена за праћење спровођења финансираних 

програма/пројеката 

Табела 39. Институције према документацији коришћеној за праћење спровођења 

финансираних програма/пројеката 

Табела 40. Начини праћења резултата финансираних програма/пројеката 

Табела 41. Институције према начину праћења резултата финансираних програма/пројеката 

Табела 42. Лица задужена за праћење реализације финансираних програма/пројеката 

Табела 43. Начини оцењивања реализације финансираних програма/пројеката удружења и 

других организација цивилног друштва којима је додељена финансијска подршка 

Табела 44. Институције који нису оцењивали (евалуирали) реализацију финансираних 

програма/пројеката 

Табела 45. Употреба информација о резултатима финансираних програма/пројеката 

Табела 46. Број удружења према броју подржаних програма/пројеката 

Табела 47. Назив удружења или друге организације цивилног друштва којој је одобрена 

финансијска подршка, назив програма/пројеката, износ тражених и одобрених 

средстава од институције, укупан износ средстава потребних за реализацију 

пројекта 

Табела 48. Листа удружења и других организација цивилног друштва који су подржани са 

више од једним пројектом од стране исте институције 

Табела 49. Удружења и друге организације цивилног друштва које су подржане од стране 

више органа државне управе 
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Број табеле Назив табеле 

Табела 50. Правни статус носиоца програма/пројекта 

Табела 51. Одговори на питање о статусу носиоца програма/пројеката унети под „Остало“ у 

табели 50. 

Табела 52. Трајање финансијске подршке програмима/пројектима 

Табела 53. Области конкурса 

Табела 54. Директни корисници програма/пројеката 

Табела 55. Тип активности 

Табела 56. Територијални распоред пројеката и одобрени износи средстава 

Табела 57. Институције и конкурси за пројекте/програме који се спроводе у иностранству 

Табела 58. Упоредни преглед издвајања на економској класификацији 481 према подацима 

добијеним у Упитнику о утрошку буџетских средстава, Закону о изменама закона о 

буџету за 2011. годину (у табели „Буџет“) и Нацрту закона о завршном рачуну 

буџета за 2011. годину (у табели „Извршење“) 

Табела А1 - 1. Листа институција којима је упућен Упитник 

Табела А2 - 1. Број и назив институција које нису учествовале у попуњавању Упитника 

Табела А2 - 2. 
Називи институција и разлози због којих није додељивана подршка удружењима и 

другим организацијама цивилног друштва у 2011. години 

Табела А3 - 1. 
Листа институција које нису у потпуности одговориле на питања из Упитникa и 

износи средстава који су те институције навеле   

Табела А5 - 1. Листа директник корисника 

Табела А6 - 1. Листа типова активности   

Табела А7 - 1. Статистика броја институција које су давале одговоре по питањима 

Табела А7 - 2. Број конкурса по институцијама 

Табела А7 - 3. Број пројеката по институцијама 

 



Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | АНЕКС 9. Списак графикона 169 

 

 

АНЕКС 9. Списак графикона 

 

Број 

графикона 
Назив графикона 

Графикон 1. Број институција које у пружале, односно нису пружале финансијску подршку 

удружењима и другим организацијама цивилног друштва и број институција које 

нису учествовале у попуњавању Упитника 

Графикон 2. Структура расписаних конкурса по месецима 

(код конкурса који су расписивани једном годишње) 

Графикон 3. Учешће институција у средствима опредељеним на линији 481 буџета Републике 

Србије 

Графикон 4. Области опредељене из линије 481 према Закону о изменама закона о буџету 

Републике Србије 

Графикон 5. Упоредни приказ процентуалног износа додељених средстава на основу одговора 

добијених Упитником, износа који није обухваћен Упитником а који је већи од 

података добијених из Нацрта Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије 

за 2011. годину и износа о којем институције нису известиле 
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