
1 

 

Бр. 553-629/5 

Београд, 10. јун 2019. године 

 

 

На основу расписаног Јавног позива, објављеног 23. априла  2019. године на 

огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције и интернет сајту www.kirs.gov.rs, 

као и порталу е-управе и Решења Комесара за избеглице и миграције број 553-629/1 од  

23. априла 2019. године,  Комисија утврђује: 

 

Предлог  

Листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног 

друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната, тражилаца aзилa и лица којима је 

одобрено право на азил у Републици Србији 

 

 

Програми одобрени/ делимично одобрени за финансирање: 

  

1. Програм: „Часопис за мигранте“, подносилац: Центар за информативну подршку ЦИП 

Наш одговор, тражена средства: 265.000,00, опредељена средства: 100.000,00 РСД; 

2. Програм: „Оснаживање миграната и тражилаца азила у ПЦ Кикинда“, подносилац: 

Црвени крст Кикинда, тражена средства: 298.900,00, опредељена средства: 180.000,00 

РСД; 

3. Програм: „Промоција хуманих вредности – За доброту сваки дан је добар дан“, 

подносилац: Црвени крст Тутин, тражена средства: 250.000,00, опредељена средства: 

140.000,00 РСД; 

4. Програм: „Ја сам уметност“, подносилац: Медијски истраживачки центар, тражена 

средства: 485.000,00, опредељена средства: 160.000,00 РСД; 

5. Програм: „Упознавање лица којима је одобрено право на азил са српском културом, 

историјом и уставним уређењем“, подносилац: Београдски центар за људска права, 

тражена средства: 600.000,00, опредељена средства: 270.000,00 РСД; 

6. Програм: „Од идеје до реализације кроз објектив камере“, подносилац: Нанас 

удружење грађана, тражена средства: 597.000,00, опредељена средства: 260.000,00 

РСД; 

7. Програм: „Камп-мој кутак“, подносилац: НВО Совице; тражена средства: 376.445,00, 

опредељена средства: 280.000,00 РСД; 

8. Програм: „Креативне радионице – Избеглице за избеглице“, подносилац: Српско 

културно друштво Зора Книн-Београд; тражена средства: 600.000,00, опредељена 

средства: 350.000,00 РСД; 

9. Програм: „Ја јесам“, подносилац: Група Буди један; тражена средства: 597.838,00, 

опредељена средства: 170.000,00 РСД; 

10. Програм: „Српска култура и историја кроз креативне радионице за мигранте“, 

подносилац: Српска читаоница Др Јован Рашковић Београд; тражена средства: 

597.838,00, опредељена средства: 330.000,00 РСД; 

11. Програм: „Жене живе и на селу“, подносилац: НВО Color Media Events; тражена 

средства: 500.300,00, опредељена средства: 260.000,00 РСД; 
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Комисија је у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Сл. гласник РС бр. 16/2018), констатовала да наведени пројекти испуњавају услове.  

Учесници конкурса имају право приговора у року од пет дана од дана објављивања 

Предлога Листе. Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од 

дана његовог пријема. Одлуку о избору програма донеће Комесар, на основу Листе коју 

је утврдила Комисија за одабир пројеката, најкасније у року од 30 дана од дана 

утврђивања Листе.  

 

 

 

КОМИСИЈА  

 


