Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 111-00-00010/2015-11
6. август 2015. године
Немањина 22-26
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 101/07, 95/10 и 99/2014) и Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13), министар трговине, туризма и
телекомуникација доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИМ СЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОДЕЉУЈУ
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА
По спроведеном Конкурсу за доделу средстава за финансирање програма од јавног
интереса у области заштите потрошача за 2015. годину за Регион Београда, на тему:
„Информисање, саветовање и пружање правне помоћи потрошачима”, додељују се средства:
1. Националној организацији потрошача Србије, Београд, за финансирање Програма:
„Информисање, саветовање и пружање правне помоћи потрошачима за регион
Београда” у износу 3.000.000,00 (словима: тримилиона) динара.
Образложење
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број
142/14) на разделу 30, глава 30.0, функција 410 и на економској класификацији 481-Дотације
невладиним организацијама, Програма 1506 Уређење и надзор система у области трговине,
услуга и заштите потрошача у оквиру Програмске активности 1506-0003 Јачање заштите
потрошача, опредељена су средства за подстицање програма од јавног интереса које реализују
удружења за заштиту потрошача, у износу од 15.000.000,00 (словима: петнаестмилиона)
динара са обрачунатим ПДВ. Министарство је 26. јуна 2015. године на својој интернет
страници објавило Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите
потрошача за 2015. годину за Регион Београда (у даљем тексту: Конкурс) на тему:
„Информисање, саветовање и пружање правне помоћи потрошачима”. Решењем министра,
број: 111-00-8/2015-11 од 17. априла 2015. године, именована је Комисија за спровођење
конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015.
годину (у даљем тексту: Комисија). Конкурсом и Конкурсном документацијом одређени су
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услови учешћа на Конкурсу, начин подношења пријава, критеријуми за вредновање и
рангирање програма, као и износ новчаних средстава који се додељује за Регион Београда.
Конкурсом је утврђено да максимални износ додељених средстава може бити
3.000.000,00 (словима: тримилиона) динара за Регион Београда од којих се финансира најмање
један програм.
У поступку по Конкурсу, Комисија је утврдила да је укупно три удружења поднело
пријаве на Конкурс, и то: 1) Национална организација потрошача Србије, Београд;
2) Републичка унија потрошача - РУП, Београд; и 3) Покрет за заштиту потрошача - Србије,
Београд.
Комисија је извршила проверу пријава на наведени Конкурс са аспекта испуњености
тражених услова и утврдила да су пријаве пристигле благовремено, у року предвиђеном
Конкурсом, да су све стране пријава увезане тако да чине једну целину и да се не могу
физички одвојити, оверене печатом удружења, са потписом овлашћеног лица и потписане на
крају, и да је тражена документација достављена у потпуности на начин који је захтеван у
тексту Конкурса.
Комисија је констатовала да Покрет за заштиту потрошача – Србије, Београд, не
испуњава услове да конкурише за Регион Београда. У Конкурсној документацији је наведено
да право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма има само оно
удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, а чије је седиште у региону Београда. Како Покрет за заштиту потрошача Србије, Београд, није уписан у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту
потрошача ресорног министарства, Комисија је одлучила да се пријава Покрет за заштиту
потрошача – Србије, Београд, не узме у разматрање и оцењивање, јер не испуњава услове да
конкурише за Регион Београда.
Даље је уследила провера достављених докумената тражених Конкурсном
документацијом и Комисија је констатовала да пријаве садрже сву тражену документацију.
Након тога, Комисија је приступила прегледу садржаја пријава програма и сачинила бодовну
листу према критеријумима за оцену програма, а потом и Листу вредновања и рангирања
пријављених и оцењених програма за Регион Београда. Према Листи вредновања и рангирања
за Регион Београда, Програм „Информисање, саветовање и пружање правне помоћи
потрошачима за регион Београда” Националне организације потрошача Србије, Београд,
вреднован је са укупно 65 бодова, а Програм „Остваривање права потрошача” Републичке
уније потрошача - РУП, Београд, вреднован је са укупно 55 бодова.
На објављену Листу вредновања и рангирања, а у складу са Уредбом о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13), учесници на
Конкурсу имали су право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право
приговора, у року од три дана од дана објављивања Листе.
С обзиром на то да ниједан од учесника на Конкурсу није изјавио приговор на
објављену Листу вредновања и рангирања, Комисија је утврдила Коначну листу вредновања и
рангирања за Регион Београда и исту објавила на интернет страници Министарства. Према
Коначној листи вредновања и рангирања за Регион Београда, Програм „Информисање,
саветовање и пружање правне помоћи потрошачима за регион Београда” Националне
организације потрошача Србије, Београд, вреднован је са укупно 65 бодова, а Програм
„Остваривање права потрошача” Републичке уније потрошача - РУП, Београд, вреднован је са
укупно 55 бодова.
Према наведеном чињеничном стању Комисија је предложила министру да средства за
Регион Београда додели удружењу чији програм је прворангиран на Коначној листи
вредновања и рангирања за Регион Београда.
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На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном леку:
Ово решење је коначно и против њега се може покренути спор пред надлежним судом.
Ово решење објавити на интернет страници Министарства и доставити свим
учесницима на Конкурсу, у досије и архиви.
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