
 

 

 

 

 

Република Србија 

АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

КОРУПЦИЈЕ 

Сектор за  сарадњу са медијима и 

цивилним друштвом 

 

 

Београд, 30. децембар 2021. године 

 

 

Предмет: Извештај o реализованој финансијској подршци из буџетских средстава 

пројектима ОЦД у 2021. години 

 

 

Агенција за спречавање корупције је на основу члана 33. Закона о спречавању 

корупције (“Сл. гласник РС” бр. 35/19, 88/19, 11/21 - аутентично тумачење и 94/21) и 

члана 13. Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама 

цивилног друштва за реализовање пројекта у области спречавања корупције број 014-

110-00-0008/2019-01 од 22.12.2020. године – пречишћен текст, дана 24.02.2021. године 

расписала јавни конкурс број 014-111-00-0001/21-05 за доделу средстава организацијама 

цивилног друштва за реализацију пројекта у области спречавања корупције и дана 

17.05.2021. године поновни јавни конкурс број 014-111-00-0004/21-05 за доделу 

средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројекта у области 

спречавања корупције. На основу одлука конкурсне комисије средства су додељена 

удружењима „Истраживачки центар за одбрану и безбедност“ за спровођење пројекта 

„Јавно против корупције“ и удружењу „Биро за друштвена истраживања – БИРОДИ“ за 

спровођење пројекта „Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у 

општини Кладово“.  

 

Дана 26.05.2021. године, закључен је уговор о реализацији пројекта „Јавно против 

корупције“ између Агенције за спречавање корупције и удружења „Истраживачки центар 

за одбрану и безбедност“ и дана 18.08.2021. уговор о реализацији пројекта „Унапређење 

интегритета, транспарентности и одговорности у општини Кладово“ између Агенције за 

спречавање корупције и удружења „Биро за друштвена истраживања – БИРОДИ“,     

којима се Агенција обавезала да ће овим удружењима исплатити финансијска средства у 

износу од 1.000.000,00 динара (једанмилиондинара) по удружењу, за реализацију 

пројектних активности. 

 

Укупан износ реализоване финансијске подршке од 2.000.000,00 динара (два 

милиона динара) уплаћен је на наменске рачуне горе наведених пројекта.   

 

Агенција подноси и објављује овај извештај на основу члана 21. Уредбе о 

средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења (“Сл. гласник РС” бр. 16/18). 

 

 

 

                                                                                                              Помоћник директора 

                                                                                               Маја Петровић 


