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Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и 
јачању веза матичне државе и дијаспоре 

                                               
Београд, јун 2013. године 

 
Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и 

јачању веза матичне државе и дијаспоре расписан је на основу Одлуке о расписивању 
Конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и 
јачању веза матичне државе и дијаспоре, број: 401-00-20/2013-01 од 08.03.2013. године и 
објављен је на интернет страници Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у 
региону дана 11.03.2013. године. Рок за подношење конкурсних пријава је 11.04.2013. 
године.  
 У Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону је формирана радна 
група за избор пројеката на Конкурсу за суфинансирање пројеката који својим квалитетом 
доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре у сасатву: Александар 
Влајковић,  заменик директора, координатор радне групе и чланови: Растко Јанковић, 
помоћник директора, Вукман Кривокућа, помоћник директора, Снежана Ћалић, референт, 
Славица Спахић, саветник, Тамара Антонијевић, саветник и Милица Вучковић, 
самостални саветник.  
 

Радна група је утврдила листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, 
након што је прегледала све приспеле пријаве. 

 
Констатовано је да је на Конкурс пристигло укупно 195 пројектних предлога. 
 
У првој фази утврђено је да 23 пријаве немају потпуну документацију, а један 

пројектни предлог је неблаговремен. 
 
 У завршну фазу евалуације ушло је 171 пројектних предлога, који су приказани у 

табели – листа вредновања и рангирања пријављених пројаката за дијаспору 2013. 
 

  На ову листу учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана 
њеног објављивања на Интернет презентацији Канцеларије за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону, на е-адресу: info@dijaspora.gov.rs . 


