
 

                                          
                      Република Србија 

           ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ 

  МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
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                          Београд                          

ЗАПИСНИК  

са састанка Конкурсне комисије за разматрање пријава пројеката пристиглих на 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација 

цивилног друштва у области социјалног становања у 2018. години   

 разматрање приспелих пријава за пројекте удружења и других организација 

цивилног друштва у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а који се 

суфинансирају из буџета за 2018. годину  

 

Конкурсна комисија образована Решењем потпредседнице Владе и министарке 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-00-00323/2018-01, од 5. априла 

2018. године, одржала је састанак дана 26.04.2018. године, са почетком у 8 часова у 

просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Свечаној 

сали на 2. спрату, у циљу разматрања пристиглих пријава на конкурс који је расписан 26. 

марта 2018. године. 

 

Комисија је одлучивала у следећем саставу: 

-Даринка Ђуран, председница комисије, 

-Александра Бенковић, члан, 

-Љиљана Лончар, члан, 

-Тијана Живановић, члан, 

-Александар Сеизовић, члан, 

-Александра Младеновић, члан. 

 

На предметни конкурс поднето је укупно 13 пријава. За све пријаве констатовано 

је да су поднете благовремено у прописаном року задатим у јавном конкурсу који је  и 

расписан дана 26. марта 2018. године. 

 

На предметни конкурс јавили су се са следећа удружења/организације: 

1. Удружење професионалаца у образовању и учењу „АПЕЛ“ из Лесковца; 

2. Удружење математичара, физичара и интелигентних алгебричара из Београда; 

3. Удружење за друштвени развој младих „Интерактив“ из Крагујевца; 

4. Асоцијација ДУГА из Шапца; 

5. „Саветовалиште против насиља у породици“ из Београда; 

6. Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група из Панчева;  



 

7. Центар за хумано деловање „Логотера“ из Кладова; 

8. Црвена линија из Новог Сада; 

9. БИО ИДЕА за одрживи развој из Београда; 

10. Ромски центар за демократиjу из Бујановца; 

11. Инклузивни креативно едукативни центар ИН из Сремске Митровице; 

12. СОС женски центар из Новог Сада; 

13. Центар за развој цивилног друштва „Eta Carinae“ из Ниша. 

Разматрање по пријавама учињено је од стране пристуних чланова. 

У Прилогу број 1, који је саставни део Записника са састанка Конкурсне комисије 

детаљно су описани захтеви подносилаца пријава. 

Имајући у виду заинтересованост удружења/организација за пријаву на јавни 

конкурс, те жељу и намеру за суфинансирање пројеката удружења и других организација 

цивилног друштва у области социјалног становања, исти ће бити поново објављен. 

 
 

 


