Република Србија Republic of Serbia
МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ДИЈАСПОРЕ MINISTRY OF RELIGION AND DIASPORA

На основу члана 6. Закона о дијаспори и Србима у региону (,,Службени гласник РС”, број
88/09), Правилника о ближим условима и поступку додељивања средстава за
суфинансирање пројеката (,,Службени гласник РС”, бр. 6/2010 и 69/2010) и Одлуке о
расписавању конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе
очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре број: 400-00-01/2011-06 од 14.04.2011.
године, министар вера и дијаспоре расписује
КОНКУРС
за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању
веза матичне државе и дијаспоре
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:
1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и
неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;
2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.
Право учешћа на конкурсу имају:
1) организације у дијаспори,
2) невладине организације чије је седиште у Републици Србији.
Право учешћа на конкурсу немају:
1) директни или индиректни корисници буџетских средстава,
2) појединци,
3) привредни субјекти.
Подносиоци пројеката обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1) образац-пријава на конкурс за суфинансирање пројеката - преузима се на пријавници
Министарства вера и дијаспоре, ул. Васе Чарапића 20, Београд или са интернет странице
www.mvd.gov.rs,
2) детаљно разрађен пројекат по свим појединачним ставкама из пријаве,
3) изјава, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом организације која је
подносилац пројекта – преузима се на пријавници Министарства вера и дијаспоре, ул.
Васе Чарапића 20, Београд или са интернет странице www.mvd.gov.rs,
4) пројектна табела - преузима се на пријавници Министарства вера и дијаспоре, ул. Васе
Чарапића 20, Београд или са интернет странице www.mvd.gov.rs,
5) решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у
складу са прописима државе у којој делује, са преводом код овлашћеног судског тумача за
српски језик.
Напомена: Организације које су уписане у Евиденцију организација дијаспоре и
организација Срба у региону достављају само фотокопију решења о упису у евиденцију.
Напомена: Епархије Српске православне цркве у иностранству достављају фотокопију
потврде о упису у Регистар цркава и верских заједница. Црквене јединице у оквиру
епархије Српске православне цркве у иностранству, поред потврде о упису у регистар
Епархије, достављају и потврду те Епархије да јединица има својство правног лица у
смислу аутономних прописа СПЦ.
Васе Чарапића 20, 11000 Београд
тел: +381 11 3202 900 факс: +381 11 2636 815
www.mvd.gov.rs

20 Vase Carapica St., 11000 Belgrade
phone: +381 11 3202 900 fax: +381 11 2636 815
info@mvd.gov.rs

Конкурс ће бити објављен на сајту Министарства вера и дијаспоре у суботу 16.04.2011.
године и у јавним гласилима на српском језику, која излазе у дијаспори и то: у
,,Франкфуртским вестима” (сва издања), у европском издању ,,Курира”.
Рок и начин достављања пројеката: Заинтересовани су дужни да пројекте доставе
најкасније до 27.05.2011. године, у затвореној коверти са назнаком ,,за конкурс за
дијаспору”, Министарство вера и дијаспоре, Васе Чарапића 20, 11 000 Београд, лично или
поштом препоручено. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити
узети у разматрање.
Образац-пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката и детаљно разрађен пројекат
написати читко, штампаним словима или откуцати на персоналном рачунару, на српском
језику и ћирличком писму.
Предата документација остаје трајно у архиви Министарства вера и дијаспоре и не враћа
се подносиоцима.
Министар вера и дијаспоре Републике Србије ће формирати конкурсну комисију која ће
разматрати пристигле пројекте и утврдити предлог за суфинансирање пројеката. Резултати
Конкурса биће објављени на интернет страници Министарства вера и дијаспоре
www.mvd.gov.rs.
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