РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Управа за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону
Број: 51/30-2022/01
Београд, 14.02.2022. године
На основу члана 23. Закона о државној управи („Слyжбени гласник PC" бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18), члана 15. став 2. Закона о министарствима
(„Слyжбени гласник PC" бр. 128/2020), члана 6. Закона о дијаспори и Србима у региону
(,,Службени гласник РС”, бр. 88/09), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022.
годину (,,Службени гласник РС”, бр. 110/2021)) и Правилника о ближим условима и
поступку додељивања средстава за суфинансирање пројеката (,,Службени гласник РС”,
бр.70/2021), доносим
ОДЛУКУ
РАСПИСУЈЕ CE конкyрс за сyфинансирање пројеката који својим квалитетом
доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону, а који имају за циљ:
употребу, 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.
Конкyрс ће бити објављен у листу ,,Вести”, на интернет страници Министарства
спољних послова и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону.
Конкyрс ћe бити отворен y периодy од 23. фебруара 2022. године до 9. марта
2022. године.
Пројекте ће разматрати комисија, којy ће посебном одлyком образовати министар
спољних послова. Задатак комисије ће бити разматрање поднетих пројеката и
yтврђивање Предлога одлyке за сyфинансирање пројеката. Коначнy Одлyкy o
сyфинансирањy пројеката доноси министар спољних послова, a резyлтати Конкyрса
биће објављени на интернет страници Министарства спољних послова и интернет
страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.
Саставни део ове одлyке je текст Конкyрса за сyфинансирање пројеката.

Образложење
Одредбом члана 15. став 2. Закона о министарствима („Слyжбени гласник PC" број
128/20), прописано је да Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као орган
управе у саставу Министарства спољних послова, обавља послове државне управе и
стручне послове који се односе на: праћење положаја држављана Републике Србије који
живе изван Републике Србије; подршку процесу побољшања услова за остваривање
бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; помоћ у
очувању и развоју духовне, националне и културне самобитности српског народа изван
Републике Србије; побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије који живе
у иностранству и њихових организација с Републиком Србијом; информисање
исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије;
помоћ у процесу укључивања исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из
Србије и држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички,
економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику Србију,
као и друге послове одређене законом.
Одредбом члана 6. став 1. Закона о дијаспори и Србима у региону (,,Службени
гласник РС”, број 88/09), прописано је да министарство надлежно за дијаспору расписује
конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и
јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону.
Одредбом члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину (,,Службени
гласник РС”, бр. 110/2021), у разделу 17 – Министарство спољних послова, Глава 17.2 –
Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, програм 1902 – Сарадња с
дијаспором и Србима у региону , функција 410 - Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада, Програмска активност 0001 и Програмска активност
0002, Економска класификација 481, опредељена су средства за дотације невладиним
организацијама.
Сходно томе, одлyчено je као y диспозитивy.
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