Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 111-00-00028/2018-11
11. септембар 2018. године
Немањина 22-26
Београд

На основу Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011др. закон, 44/2018-др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), Закона о заштити потрошача („Службени
гласник РС“, бр. 62/14 и 6/16 – др. закон) и Закона о буџету Републике Србије за 2018.
годину („Службени гласник РС“, бр. 113/17), 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 2018. годину, на тему: „Помоћ потрошачима у
остваривању њихових права“, додељују се средства:
1. Националној организацији потрошача Србије, Београд, за финансирање
програма: „Помоћ потрошачима у остваривању њихових права за регион
Београда“ у износу од 2.500.000,00 (словима: двамилионапетстохиљада) динара;
2. Центру потрошача Србије, Београд, за финансирање Програма: „ Посаветуј се да
знаш“, у износу од 2.500.000,00 (словима: двамилионапетстохиљада) динара;
3. Удружењу Заштита потрошача, Београд, за финансирање Програма: „Развој
заштите потрошача“, у износу од 1.500.000,00 (словима: милионпетстохиљада)
динара;
4. Удружењу за заштиту потрошача Војводине, Нови Сад, за финансирање
Програма: „Помоћ потрошачима у остваривању њихових права за регион
Војводине“,
у
износу
од
2.940.000,00
(словима:
двамилионадеветсточетрдесетхиљада) динара;

5. Удружењу за заштиту права потрошача „Просперитет”, Нови Сад, за
финансирање Програма: „Регионално потрошачко саветовалиште у Војводини“, у
износу од 2.000.000,00 (словима: двамилиона) динара;
6. Организацији потрошача Крагујевца, Крагујевац, за финансирање Програма:
„Саветовалиште за потрошаче за регион Шумадије и Западне Србије“, у износу од
2.924.590,00 (словима: двамилионадеветстодвадесетчетирихиљадепетстодеведест)
динара;
7. Центру за заштиту потрошача и унапређење квалитета живота грађана
ФОРУМ, Ниш, за финансирање Програма: „Регионални центар за заштиту
потрошача Јужне и Источне Србије“, у износу од 2.500.000,00 (словима:
двамилионапетстохиљада) динара;
8. Удружењу „Народни парламент”, Лесковац, за финансирање програма:
„Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“, у износу 2.000.000,00 (словима:
двамилиона) динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину и Финансијским планом
Министарства за 2018. годину, за област заштите потрошача, на разделу 32, функција 410,
Програмом 1506 Развој трговине и заштите потрошача у оквиру Програмске активности
0007 Подршка програмима удружења потрошача, на економској класификацији 481 Дотације невладиним организацијама, обезбеђена су средства у износу од 20.000.000,00
(словима: двадесетмилиона) динара.
Министарство је 28. маја 2018. године на својој интернет страници и на порталу Еуправа расписало Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области
заштите потрошача за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс) на тему: „Помоћ
потрошачима у остваривању њихових права”. Решењем министра, број: 111-0000028/2018-11, од 24. маја 2018. године, именована је Комисија за спровођење конкурса
за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2018.
годину (у даљем тексту: Комисија). Конкурсом и Конкурсном документацијом одређени
су услови учешћа на Конкурсу, начин подношења пријава, критеријуми за вредновање и
рангирање програма, као и максимални износ одобрених новчаних средстава по
програму.
Конкурсом је утврђено да се од укупно расположивих средстава финансирају
изабрани програми, и то тако да максимални износ који може бити одобрен по предлогу
програма износи 3.000.000,00 (словима: тримилиона) динара, али да коначни износ
додељених средстава може бити и мањи, и да зависи од броја и квалитета поднетих
предлога програма. Како би се осигурало да програми за који су планирана средства
покривају читаву територију Републике Србије, Конкурсном документацијом прописано
је да се од максимално расположивих средстава (20.000.000,00 динара) финансирају
изабрани програми, и то за Регион Војводине, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион
Јужне и Источне Србије и Регион Београда.
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У поступку по Конкурсу, Комисија је утврдила да је укупно 11 удружења поднело
пријаве на Конкурс, и то: четири удружења за Регион Београда: 1) Национална
организација потрошача Србије, Београд; 2) Удружење Банкарских Клијената
„Ефектива”, Београд; 3) Центар потрошача Србије, Београд; 4) Удружење Заштита
потрошача, Београд; три удружења за Регион Војводине: 1) Удружење за заштиту
потрошача Војводине, Нови Сад; 2) Удружење за заштиту права потрошача
„Просперитет”, Нови Сад; 3) Удружење потрошача Кикинде, Кикинда; једно удружење за
Регион Шумадије и Западне Србије: 1) Организација потрошача Крагујевца, Крагујевац; и
три удружења за Регион Јужне и Источне Србије: 1) Центар за заштиту потрошача и
унапређење квалитета живота грађана ФОРУМ, Ниш; 2) Удружење „Народни
парламент”, Лесковац; и 3) Општинска организација потрошача – Власотинце,
Власотинце.
Комисија је извршила проверу пристиглих пријава са аспекта испуњености
тражених услова, и утврдила да су пријаве пристигле благовремено и на начин предвиђен
Конкурсом. Комисија је након извршене провере свих пријава пристиглих на Конкурс,
утврдила да су са аспекта испуњености тражених услова испуњени сви формални услови
Конкурса. Констатовано је да пријаве садрже тражену документацију. Након тога,
Комисија је приступила прегледу садржаја пријава предлога програма на тему: „Помоћ
потрошачима у остваривању њихових права“ и сачинила следеће бодовне листе према
критеријумима за оцену програма: Бодовна листа 1 – Програм „Помоћ потрошачима у
остваривању њихових права за регион Београда“, Националне организације потрошача
Србије, Београд, вреднован је са укупно 70 бодова; Бодовна листа 2 – Програм „Посаветуј
се да знаш“, Центра потрошача Србије, Београд, вреднован је са укупно 69 бодова;
Бодовна листа 3 – Програм „Развој заштите потрошача“, Удружења Заштита потрошача,
Београд, вреднован је са укупно 63 бода; Бодовна листа 4 - Програм „Потрошачко
саветовалиште” Удружења Банкарских Клијената „Ефектива”, Београд, вреднован је са
укупно 60 бодова; Бодовна листа 5 – Програм „Помоћ потрошачима у остваривању
њихових права за регион Војводине“, Удружења за заштиту потрошача Војводине, Нови
Сад, вреднован је са укупно 73 бода; Бодовна листа 6 – Програм „Регионално
потрошачко саветовалиште у Војводини“, Удружења за заштиту права потрошача
„Просперитет”, Нови Сад, вреднован је са укупно 66 бодова; Бодовна листа 7 – Програм
„Информисан потрошач – заштићен потрошач”, Удружења потрошача Кикинде, Кикинда,
вреднован је са 51 бодом; Бодовна листа 8 – Програм „Саветовалиште за потрошаче за
регион Шумадије и Западне Србије“, Организације потрошача Крагујевца, Крагујевац
вреднован је са укупно 72 бода; Бодовна листа 9 – Програм „Регионални центар за
заштиту потрошача Јужне и Источне Србије“, Центра за заштиту потрошача и
унапређење квалитета живота грађана ФОРУМ, Ниш, вреднован је са укупно 69 бодова;
Бодовна листа 10 – Програм „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“, Удружења
„Народни парламент”, Лесковац, вреднован је са укупно 66 бодова; и Бодовна листа 11 –
Програм „Потрошачко саветовалиште“, удружења Општинска организација потрошача –
Власотинце, Власотинце, вреднован је са укупно 54 бода.
Комисија јe, на основу броја и квалитета поднетих предлога програма и
предложених активности, у складу са захтевима прописаним Конкурсном
документацијом да минимални број бодова предлога програма који задовољава услове и
критеријуме за доделу средства износи 60 бодова, и из разлога неопходности оснаживања
и јачања капацитета удружења потрошача, што је и циљ Kонкурса, одлучила да се
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средства опредељена на овом конкурсу поделе на следећи начин: у Региону Београда за
четири програма и то за Предлоге програма: 1) Националне организације потрошача
Србије, Београд (70 бодова), 2) Центра потрошача Србије, Београд (69 бодова), 3)
Удружења Заштита потрошача, Београд (63 бода) и 4) Удружења Банкарских Клијената
Ефектива, Београд (60 бодова); у Региону Војводине за два програма и то за Предлоге
програма: 1) Удружења за заштиту потрошача Војводине, Нови Сад (73 бода) и
2) Удружења за заштиту права потрошача „Просперитет”, Нови Сад (66 бодова); у
Региону Шумадије и Западне Србије за један програм и то за Предлог програма: 1)
Организације потрошача Крагујевца, Крагујевац (72 бода); и у Региону Јужне и Источне
Србије за два програма и то за Предлоге програма: 1) Центра за заштиту потрошача и
унапређење квалитета живота грађана ФОРУМ, Ниш (69 бодова) и 2) Удружења
„Народни парламент”, Лесковац (66 бодова).
Имајући у виду број и квалитет поднетих предлога програма, као и чињеницу да је
Конкурсном документацијом прописана могућност модификације програма, односно да
Министарство задржава право да, пре доношења одлуке о избору програма, подносиоцу
пријаве сугерише да изврши одређене измене предлога програма у делу који се односи на
планирани буџет и активности, Комисија се електронским путем 10. августа 2018. године
обратила горе поменутим учесницима на Конкурсу и сугерисала им да у остављеном року
изврше модификације предложеног буџета и активности. Конкурсном документацијом је
прописано да уколико учесник на Конкурсу прихвати предложене измене предлога
програма дужан је да Министарству достави сагласност, као и измењени буџет и
активности у складу са предложеним изменама. Уколико учесник на Конкурсу не
прихвати предложене измене, средства му неће бити додељена.
Комисија је констатовала да су сви учесници на Конкурсу којима се Министарство
обратило са предлогом модификација планираног буџета и активности, осим Удружења
Банкарских Клијената Ефектива, Београд, прихватили предложене модификације, и
доставили Министарству сагласност и извршене модификације у остављеном року.
Дана 17. августа 2018. године, Комисија је утврдила и објавила Листу вредновања
и рангирања пријављених и оцењених програма за Регион Београда, Регион Војводине,
Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије. Према Листи
вредновања и рангирања за Регион Београда, Програм „Помоћ потрошачима у
остваривању њихових права за регион Београда“, Националне организације потрошача
Србије, Београд, вреднован је са укупно 70 бодова; Програм „Посаветуј се да знаш“,
Центра потрошача Србије, Београд, вреднован је са укупно 69 бодова; Програм „Развој
заштите потрошача“, Удружења Заштита потрошача, Београд, вреднован је са укупно 63
бода; и Програм „Потрошачко саветовалиште” Удружења Банкарских Клијената
Ефектива Београд, вреднован је са укупно 60 бодова. Према Листи вредновања и
рангирања за Регион Војводине, Програм „Помоћ потрошачима у остваривању њихових
права за регион Војводине“, Удружења за заштиту потрошача Војводине, Нови Сад,
вреднован је са укупно 73 бода; Програм „Регионално потрошачко саветовалиште у
Војводини“, Удружења за заштиту права потрошача „Просперитет”, Нови Сад, вреднован
је са укупно 66 бодова; и Програм „Информисан потрошач – заштићен потрошач”,
Удружења потрошача Кикинде, Кикинда, вреднован је са укупно 51 бодом. Према Листи
вредновања и рангирања за Регион Шумадије и Западне Србије, Програм „Саветовалиште
за потрошаче за регион Шумадије и Западне Србије“, Организације потрошача
Крагујевца, Крагујевац, вреднован је са укупно 72 бода. Према Листи вредновања и
рангирања за Регион Јужне и Источне Србије, Програм „Регионални центар за заштиту
потрошача Јужне и Источне Србије“, Центра за заштиту потрошача и унапређење
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квалитета живота грађана ФОРУМ, Ниш, вреднован је са укупно 69 бодова; Програм
„Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“, Удружења „Народни парламент”,
Лесковац, вреднован је са укупно 66 бода; Програм „Потрошачко саветовалиште“,
Општинске организације потрошача – Власотинце, Власотинце, вреднован је са укупно
54 бода. На основу броја и квалитета оцењених предлога програма, Комисија је
предложила да се средства опредељена на овом конкурсу поделе на следећи начин: За
Регион Београда да се средства доделе: 1) Националној организацији потрошача Србије,
Београд, за финансирање Програма „Помоћ потрошачима у остваривању њихових права
за регион Београда“ у износу 2.500.000,00 динара; 2) Центру потрошача Србије, Београд,
за финансирање Програма „Посаветуј се да знаш“, у износу од 2.500.000,00 динара; 3)
Удружењу Заштита потрошача, Београд, за финансирање Програма „Развој заштите
потрошача“, у износу од 1.500.000,00 динара; и 4) Удружењу Банкарских Клијената
„Ефектива”, Београд, за финансирање Програма „Потрошачко саветовалиште“, у износу
од 1.000.000,00 динара; за Регион Војводине да се средства доделе: 5) Удружењу за
заштиту потрошача Војводине, Нови Сад, за финансирање Програма: „Помоћ
потрошачима у остваривању њихових права за регион Војводине”, у износу од
2.940.000,00 динара; 6) Удружењу за заштиту права потрошача „Просперитет”, Нови Сад,
за финансирање Програма „Регионално потрошачко саветовалиште у Војводини”, у
износу од 2.000.000,00 динара; за Регион Шумадије и Западне Србије да се средства
доделе: 7) Организацији потрошача Крагујевца, Крагујевац, за финансирање Програма:
„Саветовалиште за потрошаче за регион Шумадије и Западне Србије”, у износу од
2.924.590,00 динара; за Регион Јужне и Источне Србије да се средства доделе: 8) Центру
за заштиту потрошача и унапређење квалитета живота грађана ФОРУМ, Ниш, за
финансирање Програма: „Регионални центар за заштиту потрошача Јужне и Источне
Србије”, у износу од 2.500.000,00 динара и 9) Удружењу „Народни парламент“ Лесковац,
за финансирање програма: „Регионални центар за заштиту потрошача Источне и Јужне
Србије“ у износу 2.000.000,00 динара. Поред предложених износа средстава за наведене
предлоге програма, објављена Листа вредновања и рангирања садржи и информацију о
томе да Удружење Банкарских Клијената Ефектива, Београд, није доставило
Министарству сагласност да прихвата предложене измене буџета и активности, нити је
доставило модификовани програм, као и да према правилима Конкурса средства неће
бити додељена учесницима на Конкурсу који нису прихватили предложене измене
Министарства.
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, учесници на Конкурсу имали су право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања
Листе вредновања и рангирања програма, као и право приговора, у року од 8 дана од дана
објављивања Листе. Комисија је размотрила пристигли приговор који је изјавио један
учесник на Конкурсу, након чега је, у року прописаном Уредбом, сачинила одлуку о
приговору са образложењем и исту је доставила подносиоцу приговора.
Према наведеном чињеничном стању Комисија је предложила министру да се
средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача
доделе следећим удружењима: за Регион Београда: 1) Националној организацији
потрошача Србије, Београд, за финансирање програма: „Помоћ потрошачима у
остваривању њихових права за регион Београда“, у износу од 2.500.000,00 динара; 2)
Центру потрошача Србије, Београд, за финансирање Програма: „Посаветуј се да знаш“, у
износу од 2.500.000,00 динара; 3) Удружењу „Заштита потрошача“, Београд, за
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финансирање Програма: „Развој заштите потрошача“, у износу од 1.500.000, динара; за
Регион Војводине: 4) Удружењу за заштиту потрошача Војводине, Нови Сад, за
финансирање Програма: „Помоћ потрошачима у остваривању њихових права за регион
Војводине“, у износу од 2.940.000,00 динара; 5) Удружењу за заштиту права потрошача
„Просперитет”, Нови Сад, за финансирање Програма: „Регионално потрошачко
саветовалиште у Војводини“, у износу од 2.000.000,00 динара; за Регион Шумадије и
Западне Србије: 6) Организацији потрошача Крагујевца, Крагујевац, за финансирање
Програма: „Саветовалиште за потрошаче за регион Шумадије и Западне Србије“, у
износу од 2.924.590,00 динара; за Регион Јужне и Источне Србије: 7) Центру за заштиту
потрошача и унапређење квалитета живота грађана ФОРУМ, Ниш, за финансирање
Програма: „Регионални центар за заштиту потрошача Јужне и Источне Србије“, у износу
од 2.500.000,00 динара; и 8) Удружењу „Народни парламент“ Лесковац, за финансирање
програма: „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“, у износу 2.000.000,00
динара.
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 доставити свим учесницима на Конкурсу, у досије и архиви.
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