
 

На основу члана 34. Закона о планском систему („Службени гласник РС”, број 

30/18) и члана 43. став 2. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи 

ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика 

(„Службени гласник РС ”, брoj 8/19), а у складу са Смерницама за укључивање 

организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних 

политика и нацрта, односно предлога прописа („Службени гласник РС”, број 8/20), 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са 

Министарством финансија упућује 

Ј А В Н И  П О З И В 

организацијама цивилног друштва за учешће у  процесу израде Стратегијe за борбу 

против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских 

интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године, са 

пратећим акционим планом 

I О СТРАТЕГИЈИ   

У процесу приступања, државама кандидатима се пружа одређена, јасно дефинисана, 

помоћ која се састоји како од саветодавне подршке, тако и директне финансијске помоћи. 

Као директан финансијски допринос Републици Србији у процесу припрема за 

пуноправно чланство и достизање стандарда Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) на 

располагању стоје, пре свега, средства из претприступних фондова тзв. Instrument for Pre-

accession Assistance (у даљем тексту: ИПА). 

Ради што бољег и ефикаснијег коришћења средстава која земљи стоје на 

располагању у процесу придруживања ЕУ, неопходно је обезбедити одговорно поступање 

са истима, али истовремено и благовремено уочавање свих евентуалних пропуста и 

грешака које се могу јавити у систему. У складу са тим, неопходно је успостављање 

механизама контроле и извештавања када су у питању евентуалне неправилности у 

поступању са средствима ЕУ у земљама кандидатима и земљама чланицама, које користе 

средства ЕУ. 

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским 

средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017 - 2020. године („Службени 
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гласник РСˮ, број 98/17 - у даљем тексту: Стратегија) са пратећим акционим планом,  

представља документ којим је, први пут у Републици Србији, питање заштите 

финансијских интереса ЕУ, а самим тим и питање заштите сопствених буџетских 

средстава, третирано на свеобухватан начин кроз дефинисање области примене, 

повезивање широког круга државних органа и институција који, сарађујући и размењујући 

информације, доприносе ефикасном поступању са идентификованим неправилностима и 

процесуирању починилаца кривичних дела. 

Стратегија је израђена у сарадњи са Европском канцеларијом за борбу против 

превара - ОЛАФ (у даљем тексту: ОЛАФ) и осталим релевантним институцијама у 

Републици Србији које су укључене у заштиту финансијских интереса како ЕУ, тако и 

Републике Србије. 

У Стратегији је фокус био усмерен на: 

 Унапређење правног оквира Републике Србије за заштиту финансијских 

интереса ЕУ, а самим тим и буџетских средстава Републике Србије; 

 Успостављање ефикасног система за сузбијање неправилности и превара у 

поступању са финансијским средствима ЕУ; 

 Јачање Одељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са 

финансијским средствима Европске уније - АФКОС (у даљем тексту: АФКОС 

(Anti fraud Coordination service)), квалитативно и квантитативно, ради 

предузимања административних провера пријављених неправилности у 

поступању са финансијским средствима ЕУ без обзира на метод спровођења; 

 Јачање институција укључених у процес заштите финансијских интереса ЕУ 

кроз спровођење континуиране едукације на свим нивоима; 

 Јачање сарадње АФКОС-а са националним институцијама, као и са ОЛАФ-ом 

и другим надлежним телима и службама Европске комисије; и 

 Подизање нивоа свести јавности о потреби и важности сузбијања 

неправилности и превара. 

Будући да је имплементација Стратегије предвиђена до краја 2020. године, већ на 

почетку године је започет процес припреме на изради Стратегије за борбу против превара 

и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у 

Републици Србији за период 2021 -2023. године (у даљем тексту: Стратегија за период 

2021 - 2023. година)  са пратећим акционим планом. У припреми Стратегије за период 

2021 - 2023. година и изради анализa узети су у обзир и документа Европске 

комисије/ОЛАФ-а - Смернице за израду Националне стратегије за борбу против превара за 

европске структурне и инвестиционе фондове и Практични кораци у изради Националне 

стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима ЕУ, као и 

одредбе Закона о планском систему и Уредбе о методологији управљања јавним 

политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика.  



У склопу првог корака припреме за израду Стратегије за период 2021 - 2023. година, 

спроведено је испитивање међу члановима Мреже за сузбијање неправилности и превара у 

поступању са финансијским средствима Европске уније кроз упитник о самопроцени, који 

је припремљен у оквиру израде ex-post анализе ефеката Стратегије .  

На основу прикупљених информација из попуњених упитника, као и годишњих 

извештаја о спровођењу Стратегије , припремљена је ex-post анализа ефеката, као и нацрт 

структуре Стратегије за период 2021 - 2023. година. 

Следећи корак би представљао укључивање заинтересованих организација које прате 

Преговарачко поглавље 32 - Финансијски надзор и које би могле дати значајан допринос у 

изради Стратегије за период 2021 - 2023. година од самог почетка припреме овог 

документа.  

Основни задаци организација цивилног друштва ће бити, између осталог, 

сагледавање ефеката Стратегије и пратећег Акционог плана на основу упитника о 

самопроцени, учешће у спровођењу поступка консултација  и учешће у изради Стратегије 

за период 2021 - 2023. година са пратећим Акционим планом. 

II ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

1. Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор 

до 10 организација цивилног друштва чији ће представници учествовати у изради 

Стратегије за период 2021 - 2023. године са пратећим акционим планом. 

2. Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у некој од 

следећих области: 

1. европске интеграције, 

2. мониторинг јавних финансија и јавних набавки,  

3. реформа јавних финансија, 

4. области везане за Преговарачко поглавље  32 - Финансијски надзор. 

3. Право учешћа на Јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног 

друштва основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије које 

делују у некој од области утврђених овим јавним позивом. 

III КРИТЕРИЈУМИ 

Оргaнизaциjе цивилнoг друштвa које се кандидују морају испуњавати следеће 

критеријуме: 

1. да су уписaне у рeгистaр нajмaњe годину дана прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг 

пoзивa; 



2. да актом о оснивању или статутом имају утврђене циљеве у некој од 

области наведених у тачки II Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО 

УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ); 

3. да поседују пројектно искуство и експертизу у областима наведеним у 

тачки II Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ 

ПОЗИВУ), у последње 3 (три) године; 

4. пожељно је да поседују искуство у координацији, комуникацији и 

сарадњи са другим организацијама цивилног друштва, односно чланице 

су мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва; 

5. пожељно је да поседују претходно искуство у раду радних група и других 

радних и саветодавних тела које формирају органи државне и покрајинске 

управе и локалне самоуправе, у последње 3 (три) године.1  

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА 

Oрганизације цивилног друштва дужне су да доставе следеће доказе: 

 попуњен Пријавни формулар (Анекс 1 – Пријавни формулар)  

 листу пројеката које је организација реализовала, односно листу 

публикација (анализе, истраживања и сл.) које је објавила у областима 

наведеним у тачки II Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА 

НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ), у последње 3 (три) године (Анекс 2 – Образац о 

реализованим пројектима; Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама); 

 пожељно је доставити доказ о чланству у мрежи или другој асоцијацији 

организација цивилног друштва (уговор, меморандум о сарадњи, потврда 

мреже или друге асоцијалције и сл.); 

 пожељно је доставити доказ о искуству у раду радних група и других 

радних и саветодавних тела које формирају органи јавне управе, у 

последње 3 (три) године (списак радних тела са приложеним копијама 

решења/одлука о именовању, записника са сатанака, потврдама надлежног 

органа и сл.).2 

V РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 6. до 16. марта 2020. године у 15:30 часова.  

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са 

припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ 

                                                           
1 Критеријуми 4. и 5. означени као „пожељно“ нису елиминационог карактера, већ ће се додатно вредновати 

у процесу селекције. 
2 Испуњеност критеријума 1. и 2. дефинисаних тачком III Јавног позива (КРИТЕРИЈУМИ) провериће 

Комисија по службеној дужности увидом у регистре које води Агенција за привредне регистре. 



ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл 

адресу office@civilnodrustvo.gov.rs сa нaпoмeнoм:  “Кандидатура за учешће у изради 

Стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите 

финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. 

године, са пратећим акционим планом“. 

VI ПОСТУПАК ИЗБОРА 

За потребе припреме и спровођења поступка избора, као и самог Јавног позива, 

формирана је Комисија за избор организација цивилног друштва за учешће у процесу 

израде Стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу 

заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -

2023. године, са пратећим акционим планом, која је састављена од представника 

Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Министарства 

финансија.  

Формирана Комисија дужна је да најкасније у року од 30 дана од дана истека рока 

за подношење пријава донесе Одлуку о предлогу организација цивилног друштва за 

учешће у процесу израде Стратегије за борбу против превара и управљање 

неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у 

Републици Србији за период 2021 -2023. године, са пратећим акционим планом (у 

даљем тексту: Одлука). Одлука, као и сам Јавни позив, објавиће се на званичним интернет 

страницама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије 

www.civilnodrustvo.gov.rs и Министарства финансија www.mfin.gov.rs и доставити 

подносиоцима пријава на Јавни позив електронским путем. 

Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити Родић Данилу 

из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, на е-mail 

адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs  или телефоном на 011/313-09-72. 

Питања везана за предмет Јавног позива могу се упутити Горану Пумпаловићу из 

Oдељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима 

ЕУ (АФКОС), Министарства финансија, на е-mail адресу goran.pumpalovic@mfin.gov.rs 

или позивом на телефон 011/3642-826. 

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Министарство финансија и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе 

Републике Србије нису у могућности да изабраним представницима организација 

цивилног друштва обезбеде накнаду за рад нити да сносе трошкове њиховог доласка 

и одласка са састанака. 
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2. Учешћем на Јавном позиву подносиоци кандидатуре пристају да се подаци које 

достављају у оквиру својих пријава обрађују искључиво за потребе процеса избора 

предвиђеног овим позивом. 

3. Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у 

оквиру следећих докумената: 

1. Анекс 1 – Пријавни формулар 

2. Анекс 1 – Образац о реализованим пројектима 

3. Анекс 2 – Образац о објављеним публикацијама 

 

 


