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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Управа за сарадњу с дијаспором и 

Србима у региону 

 
Број: 326-16/30-2021/01 

Београд, 15. септембра 2021. 

 

 
 

На основу члана 23. и члана 32. ст. 2. и 3. 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 8. Закона o бyџетy Репyблике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник РС”, 

бр. 149/2020) и Закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник 

РС”, бр. 40/2021), у вези са Одлуком о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката који својим 

квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, број: 326/30-2021/01 од  19. 

јула 2021. године, као и на основу Предлога одлуке Радне групе број: 326-15/30-2021/01 од 08. септембра  

2021. године, по основу овлашћења министра бр. 1514-1/12 од 08. септембра 2021. године, доносим  

 

 

ОДЛУКУ 

о суфинансирању пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне  

                                                                        државе  и дијаспоре 

 

 

 

Средства у укупном износу од 20.000.000 (словима: двадесет милиона) динара намењена за 

сyфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и 

дијаспоре који и имају за циљ: чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског 

идентитета, а који се могу сврстати у област - подршка оснивању нових школа и одељења допунске 

наставе српског језика у дијаспори, распоређују се следећим корисницима: 

 

Рбр 
Референтни 

број 
Земља Подносилац пројекта Назив пројекта 

Одобрена 

средства 

1. 
326-7/30- 

2021/01 
Austria СПКД Просвјета Аустрија 

Просвјетина школа српског језика 

2021/22 
4.250.000 

2. 
326-4/30- 

2021/01 
Malta 

Српски едукативно-културни центар 

Света Јелена Анжујска, Малта 
Школа српског језика на Малти 4.800.000 

3. 
326-5/30- 

2021/01 
Netherlands 

Епархија западноевропска СПЦркве - 

Servisch Orthodoxe Kerk in Nederland 

Креативне радионице на српском 

језику за децу 
2.000.000 
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4. 
326-6/30- 

2021/01 

Russian 

Federation 

НПО Центар за међународну сарадњу 

"Руско-балкански дијалог" 

Допунска школа српског језика у 

Москви и Санкт Петербургу 
5.250.000 

 
5. 

326-8/30- 

2021/01 

 
Spain 

Епархија западноевропска СПЦркве - 

Iglesia ortodoxa serbia Parroquias 

españolas 

Креативне радионице на 

српском језику за децу у 

Шпанији и 

Португалији 

 
3.700.000 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                             УКУПНО: 20.000.000  динара 
 

 
 

 

Вршилац дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Арно Гујон, ће у име 
Министарства спољних послова - Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, потписати уговоре о 

суфинансирању са изабраним корисницима, у којима ће се уредити међусобна права и обавезе у циљу реализације 

одобрених пројеката из ове одлуке. 
 

Образложење 

 

 Министар спољних послова је Oдлуком број: 326/30-2021/01 од 19. јула 2021. године, расписао Конкyрс за 
сyфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре 

који имају за циљ: чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета, а који 

се могу сврстати у област - подршка оснивању нових школа и одељења допунске наставе српског језика 

у дијаспори. 

              Одредбом члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 

149/2020), и Закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 

40/2021), 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. 

Одлуком о расписивању Конкурса опредељена су средства у укупном износу  до 20.000.000 (словима: 
двадесет милиона) динара. Радна група за избор пројеката је након пажљивог и детаљног прегледа свих пројеката 

утврдила Предлог одлуке о суфинансирању пројеката, на основу којег је расподелила средства у износу од 

20.000.000 (словима: двадесет милиона)  динара и то: са програмске активности 0002 - очување националног и 
културног идентитета дијаспоре и Срба у региону. 

Одлуком број 326-2/30-2021/01 од  19. јула 2021. године, образована је Радна група за избор пројеката на 

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

дијаспоре, а Решењем о именовању чланова радне групе за избор пројеката на Конкурсу за суфинансирање 
пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе дијаспоре број: 326-3/30-

2021/01 од  08. септембра 2021. године, за избор пројеката именовани су координатор и чланови радне групе са 

задатком да заводе и врше попис аката, разматрају конкурсне пријаве и приложену документацију; утврђују 
испуњеност критеријума предвиђених Конкурсом; припремају табеларни приказ и друге потрeбне прегледе 

података, одбацују документацију која не испуњава услове конкурса и утврде предлог одлуке о суфинансирању 

пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре. 

  
Дана 08. септембра 2021. године радна група за утврђивање предлога одлуке о суфинансирању пројеката 

који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, утврдила је Предлог одлуке 

о суфинансирању пројеката. 
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Узимајући у обзир циљеве одређене Одлуком о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката који 

својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, Радна група је једногласно 

прихватила критеријуме, принципе и методологију рада. Након пажљивог и детаљног прегледа свих пројеката 
утврђен је Предлог одлуке о суфинансирању пројеката. 

 

У циљу реализације ове одлуке, вршилац дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у 
региону, Арно Гујон, ће у име Министарства спољних послова - Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону, потписати појединачне уговоре о суфинансирању са корисницима средстава из ове одлуке.  

 
 Сходно наведеном, донета је одлука као у диспозитиву. 

 

     

 
 

                                                                                                                                         

           ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 
 

 

   Немања Старовић 




