
 
 

 

Заједничко саопштење мрежа удружења која се баве социјалном и дечијом заштитом у вези 

са поништавањем резултата конкурса Министарства рада, запошљавања, борачка и 

социјална питања 

  

У име мреже пружалаца услуга социјалне заштите  Конекта, Мреже организација за децу Србије 

– МОДС и Европска мрежа против сиромаштва Србија 

Поздрављамо одговорну одлуку министра Вулина да, након образложених критика на спорни 

избор пројеката, поништи конкурс и на тај начин спречи злоупотребу средстава намењених за 

подршку корисницима услуга социјалне заштите.  

Међутим, поводом последњих изјава господина министра Александра Вулина које се могу 

прочитати у медијима, којима он најављује враћање средстава намењених удружењима 

грађана у буџет, овим путем реагујемо и подсећамо да повлачењем средстава остају највише 

ускраћени корисници услуга а то су управо деца,  особе са инвалидитетом и породице из 

најрањивијих група, а не удружења. 

 

Подсећамо да су средства из овог конкурса била намењена за подршку програмима / 

пројектима који су, из области јавног интереса, и имају за циљ успостављање, развој и 

унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту права 

најугроженијих категорија становништва и повећање компетенција професионалаца унутар 

система социјалне заштите. 

 

Неправилности приликом доделе средстава из конкурса изазвале су бурне реакције 

невладиних организација које су указале да су средства додељена и организацијама које нису 

испуниле критеријуме који су били садржани у позиву конкурса. Зато очекујемо да 

министарство расветли околности под којима су поједина удружења добила средства без 

испуњавања очекиваних критеријума и обавести јавност о даљим корацима и понови 

расписивање конкурса како би се услуге за најугроженије наставиле. 

 

Од министарства очекујемо да у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 

удружења на транспарентан, одговоран и доследан начин реализује процедуре процене и 

селекције пројектних предлога, јавно објави резултате и додели средства за пружање услуга 

социјалне заштите.  

 

Новац у буџету је новац свих грађана и представља политику државе и није добро да  се мења 

исхитреним одлукама. Преусмеравање опредељних средстава за ову намену у неку другу 

буџетску позицију није решење које ће допринети конструктивном партнерству јавног и 

цивилног сектора у постизању најефикаснијих модела подршке корисницима на основу 

њихових потреба. Позивамо Министра и Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања да покрену одговорност против надлежних лица у Министарству за покушај 

злоупотребе поверених средстава и о томе обавести јавност.  


