
¹ Уговор је споразумно раскинут 2017. године, враћено је 521.330,32 у буџет РС 

² Уговор је у поступку споразумног раскида  

 

Година Назив пројекта Организација цивилног друштва 
Износ додељених 

средстава 

Број 

јавног 

конкурса  

2011 „Мапа ризика од корупције у сектору безбедности Србије“ Београдски центар за безбедносну политику 2.000.000,00 1. 

2012 

„Зелена патрола на делу- видели, снимили, разоткрили“ Војвођанска зелена иницијатива 2.108.000,00 2. 

„Грађанско друштво и медији заједно против корупције: Оснаживање припадника 

професионалних и новинарских удружења за делотворни антикорупцијски 

активизам“ 

Топлички центар за људска права и демократију 2.107.380,00 2. 

 

2014 

„Градови против кумулације функција“ Биро за друштвена истраживања 
1.000.000,00 

 
3. 

„Спровођење Стратегије и Акционог плана- између посвећености и привида 

ангажовања“  
Транспарентност Србија 

1.150.000,00 

 
4. 

 „Мапирање и надгледање одговорних за сузбијање корупције у Србији“ Београдски центар за безбедносну политику 1.150.000,00 4. 

„Спровођење Националне стратегије за борбу против корупције 2013.-2018. године 

и Националног плана акције- Алтернативни извештај за 2013. и 2014. годину“ 
Београдски центар за људска права 1.080.000,00 4. 

2015 

 „Зелена патрола на делу“ Војвођанске зелене иницијативе 1.829.000,00 5. 

„Ка већој одговорности институција у процесу давања сагласности при 

запошљавању бивших функционера“ 
Центар за слободне изборе и демократију 

1.829.000,00¹ 

 
5. 

„Спровођење стратегије за борбу против корупције и Акционог плана“ Транспарентност Србија 1.148.500,00 6. 

„Јачање спољног надзора у спровођењу антикорупцијске стратегије“  Београдски центар за безбедносну политику 1.115.000,00 6. 

 „Спровођење Националне стратегије за борбу против корупције 2013.-2018. 

године и Националног плана акције - Алтернативни извештај за 2015. годину“ 
Правни скенер за пројекат 1.147.340,00 6. 

 

2017 

 „Планови интегритета-између корупцијског ризика и антикорупцијске праксе“ Транспарентност Србија 1.982.900,00 7. 

„Медији у борби против корупције“  Форум жена Пријепоља 
1.955.800,00 

 
7. 

 „Алтернативни поглед на Поглавље 23- измене правног оквира и пракси“ Београдски центар за безбедносну политику 2.256.500,00 8. 

„Антикорупцијске реформе и њихови ефекти- остваривање препорука за борбу 

против корупције у оквиру Поглавља 23 европских интеграција“ 
Транспарентност Србија 

2.199.700,00 

 
8. 

2018 

„Подршка изради Локалног антикорупцијског плана и формирање тела за праћење 

спровођења ЛАП у Граду Нови Пазар“  
Транспарентност Србија 1.699.880,00 9. 

„Заједно ка одрживим локалним антикорупцијским политикама“  Бечејско удружење младих 1.571.000,00 9. 

„Израда ЛАП за борбу против корупције Града Ваљева и тела за праћење“  Центар за развој демократског друштва Еурополис 1.700.000,00 9. 

„ЛАП Лебане“  Центар за демократске активности 1.690.000,00 9. 

„Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у општини Бор“ Биро за друштвена истраживања 
1.695.000,00 

 
9. 

2019 „Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој власти“ Бечејско удружење младих 1.500.000,00 10. 

2020 „Ка више транспарентности и одговорности у процесима доношења одлука“  Бечејско удружење младих 1.320.000,00 11. 

 

 

2021 

„Јавно против корупције“ Истраживачки центар за одбрану и безбедност  1.000.000,00 12. 

„Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у општини Кладово“  Биро за друштвена истраживања  1.000.000,00 13. 

2022 

„Подршка локалним самоуправама у изради локалних антикорупцијских политика 

и повећања транспарентности“  
Транспарентност Србија  1.875.214,46 14. 

„Грађани у акцији за интегрисање родно одговорних мера и мера 

недискриминације у механизме спречавања корупције на локалном нивоу“ 
Ужички центар за људска права и демократију 1.000.000,00 14. 

„Транспарентно креирање антикорупцијских политика града Ниша“ Центар за интегритет  1.000.000,00² 14. 

„Одлуке по мери грађана“ Бечејско удружење младих  1.000.000,00 14. 

 


