Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 401-00-01163/2019-11
30. август 2019. године
Немањина 22-26
Београд

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Комисија за спровођење Kонкурса за
финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019.
годину, образована решењем број: 401-00-01163/2019-11 од 10. јуна 2019. године,
утврђује и објављује:
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

I.

Kомисија је констатовала да је стигло 13 пријава предлога програма ради учешћа
на Kонкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите
потрошача за 2019. годину, на тему: Ефикасна заштита права и интереса
потрошача. Како је прописано Конкурсном документацијом, непотпуне и
неблаговремене пријаве, пријаве које су писане руком или писаћом машином,
пријаве које нису потписане од стране овлашћеног лица, оверене печатом
удружења и увезане, као и пријаве које не испуњавају остале прописане услове
неће се узети у разматрање. Имајући у виду напред наведено, 3 пријаве предлога
програма нису достављене у складу са прописаним условима и као такве нису
узете у разматрање приликом вредновања и рангирања предлога програма:
1. пријава Удружења за заштиту права потрошача „Просперитет“ из Новог
Сада се сматра неблаговременом јер је послата након истека рока за
подношење пријаве;
2. пријава Центра за заштиту потрошача из Сенте није достављена на начин
који је захтеван у тексту Конкурса, односно недостаје потпис овлашћеног
лица на oдређеним страницама пријаве предлога програма;
3. пријава удружења „Народни парламент“ из Лесковца није достављена на
начин који је захтеван у тексту Конкурса, односно странице пријаве нису
увезане.

II. Комисија за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у
области заштите потрошача за 2019. годину утврдила је следећу Листу
вредновања и рангирања пријављених и оцењених програма на тему: Ефикасна
заштита права и интереса потрошача.
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОН
БЕОГРАДА
Редни
број

Назив удружења

Назив пројекта

Укупан
број
бодова

1.

Национална организација
потрошача Србије (НОПС),
Београд

Ефикасна заштита права и интереса
потрошача за регион Београда

82

2.

Центар потрошача Србије
(ЦЕПС), Београд

Потрошачко саветовалиште Београд

70

3.

Заштита потрошача, Београд

Даљи развој заштите потрошача

67

4.

Удружење банкарских
клијената ЕФЕКТИВА,
Београд

Потрошачко саветовалиште

56

5.

Организација потрошача
„Храм“, Београд

Програм унапређења заштите права
и интереса потрошача

46

6.

Републичка унија
потрошача, Београд

Ефикаснија заштита права
потрошача

42

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОН
ВОЈВОДИНЕ
Редни
број

Назив удружења

Назив пројекта

Укупан
број
бодова

1.

Удружење за заштиту
потрошача Војводине
(УЗПВ), Нови Сад

Ефикасна заштита права и интереса
потрошача за регион Војводине

78

2.

Удружење потрошача
Кикинде, Кикинда

Регионално саветовалиште

60

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОН
ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Редни
број

Назив удружења

Назив пројекта

Укупан
број
бодова

1.

Организација потрошача
Крагујевца (ОПК),
Крагујевац

Саветовалиште за потрошаче за
регион Шумадије и Западне Србије

70

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОН ЈУЖНЕ И
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Редни
број

Назив удружења

Назив пројекта

Укупан
број
бодова

1.

Центар за заштиту
потрошача и унапређење
квалитета живота грађана
„ФОРУМ“, Ниш

Регионални центар за заштиту
потрошача Јужне и Источне Србије,
Ефикасна заштита права и интереса
потрошача

69

Комисија је на основу броја и квалитета поднетих предлога програма и предложених
активности, одлучила да се средства опредељена на овом конкурсу доделе по
регионима на следећи начин:
ЗА РЕГИОН БЕОГРАДА
Редни
број

Назив удружења

Назив пројекта

Предложени
износ
средстава у
динарима

1.

Национална организација
потрошача Србије, Београд

Ефикасна заштита права и
интереса потрошача за регион
Београда

2.994.000,00

2.

Центар потрошача Србије,
Београд

Потрошачко саветовалиште
Београд

2.500.000,00

Заштита потрошача,
Београд

Даљи развој заштите потрошача

2.000.000,00

3.

ЗА РЕГИОН ВОЈВОДИНЕ
Редни
број

Назив удружења

Назив пројекта

Предложени
износ
средстава у
динарима

1.

Удружење за заштиту
потрошача Војводине,
Нови Сад

Ефикасна заштита права и интереса
потрошача за регион Војводине

2.940.000,00

2.

Удружење потрошача
Кикинде, Кикинда

Регионално саветовалиште

1.000.000,00

ЗА РЕГИОН ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Редни
број

Назив удружења

1.

Организација потрошача
Крагујевца, Крагујевац

Назив пројекта
Саветовалиште за потрошаче за
регион Шумадије и Западне Србије

Предложени
износ
средстава у
динарима
2.500.000,00

ЗА РЕГИОН ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Редни
број

1.

Назив удружења

Назив пројекта

Центар за заштиту
Регионални центар за заштиту
потрошача и унапређење
потрошача Јужне и Источне Србије,
квалитета живота грађана
Ефикасна заштита права и интереса
ФОРУМ, Ниш
потрошача

Предложени
износ
средстава у
динарима

2.500.000,00

У складу са правилима Конкурса, Министарство се обратило учесницима на Конкурсу
чији су предлози програма оцењени са минимум 60 бодова, са захтевом да изврше
одређене измене предлога програма, у делу који се односи на планирани буџет и
активности. Право учесника на Конкурсу је да прихвати или одбије предлог измене
програма који му је упутило Министарство.
Према правилима Конкурса, средства неће бити додељена учесницима на Конкурсу
који нису прихватили предложене измене Министарства. Учесници на Конкурсу који
су прихватили предложене измене програма доставили су Министарству сагласност да
измене прихватају, као и модификовани програм.

III. На основу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења,
учесници Конкурса имају право на:
1. увид у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна
дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма;
2. приговор на Листу вредновања и рангирања програма у року од 8 дана
од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма.
IV. Листа вредновања и рангирања пријављених и оцењених програма за Конкурс за
финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019.
годину, на тему: Ефикасна заштита права и интереса потрошача, објављује се на
интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Порталу еУправа.

МИНИСТАР
Расим Љајић

