МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ЗАСНИВАЈУ НА ПРОЈЕКТИМА
И АКТИВНОСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ У 2014. ГОДИНИ

Поводом Јавног конкурса за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада
удружења грађана који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2014.
години, објављеног 22.10.2014. године на сајту Министарства одбране и у дневном лицу
„Курир“, за подношење предлога пројеката и активностима од значаја за одбрану у 2014.
Години, Комисија за доделу средстава намењених за учешће у финансирању пројеката и
активности удружења грађана од значаја за одбрану, обавештава подносиоце прдлога:
I.

да је на Јавни конкурс, у остављеном року, примљено 38 пријава, и то:

1. Савез организација резервних војних старешина Србије, Београд, са пројектом „Ангажовање
СОРВСС у извршавању задатака по програму и плану рада организације“,
2. Црвени крст Србије, Београд, са програмом „Трагање и спасавање у случају елементарних
непогода и оружаних сукоба,
3. Удружење спасилаца на води, Београд, активност која се односи на курс за спасиоце,
4. Савез организација подводних активности, Београд, активност која се односи на обуку
рониоца, уједно спасиоца,
5. Планинарски клуб „Extreme summit team“, Београд, активност из области оспособљавања и
обуке МО у екстремним планинским условима зими, као и обука у спасавању људи у
неприступачним теренима кроз припему алписнистичке експедиције у масиву Хималаја,
6. Аматерски радио-клуб „Никола Тесла“, Јагодина, активност која се односи на обучавање
нових чланова,
7. Радио-клуб „Никола Тесла“ Сомбор, са пројектом „Радио клуб у ванредним ситуацијама“,
8. Радио клуб „Никола Тесла“ Шабац, нема назив пројекта, циљ активности је обука нових
радио-аматера и одржавање опреме
9. Радио-клуб „Пирот“ Пирот, нема наведене активности,
10. Радио-клуб „Власина“ Сурдулица, није достављен пројекат,
11. Радио-клуб „Зрењанин“ Зрењанин, са пројектом „Радио-аматерске везе у функцији
ванредних ситуација“,
12. Одред извиђача „Гучево“ Лозница, план активности за 2014. годину ,
13. Одред извиђача „Вера Благојевић“ Шабац, „Буди спреман – буди користан“,
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14. Ронилачки клуб „Тритон-аст“ Београд, није достављен пројекат,
15. Регата „Зоран Радосављевић“, Београд, активност која се односи на одржавање Регате
„Зоран Радисављевић“ у периоду април-мај-јуни 2015. години
16. Републички одбор СУБНОР-а, Београд, са пројектом „обележавање 70-годишњице
ослобођења Србије у II светском рату“,
17. Асоцијација војних ветерана, Земун, са пројектом „Хероји“,
18. Удружење за ванредне ситуације Републике Србије, Нови Сад, активност Упознавање
чланова удружења са међународном методологијом ISARAG која се користи за реаговање у
ванредним ситуацијама у фази примања и давања међународне помоћи СОП (процедуре учешћа
у међународној помоћи),
19. Радио-клуб „Никола Тесла“ Лесковац, – нема ништа од документације,
20. Радио-клуб „Михајло Пупин“ Панчево, са програмском активности „Материјално-техничко
опремање и обука чланства за учешће у радио-мрежи за ванредне сиуације“,
21. Ронилачко-пливачки клуб „Пирот“ Пирот, са пројектом „Курс аутономног роњења за већу
безбедност“,
22. Радио-клуб „Димитровград“ Димитровград, са пројектом „Унапређење капацитета радиоклуба Димитровград за деловање у елементарним непогодама и ванредним ситуацијама“,
23. Црвени крст Кикинда, са пројектом „Мобилни тим Црвеног крста Кикинда“,
24. Савез потомака ратника Србије 1912-1920, Београд, са пројектом „Албум сећања на наше
претке из I светског рата”,
25. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Србије, Београд, са пројектом „Борци
(ветерани) подржавају борце (ветеране)“,
26. Удружење ветерана 63. падобранске бригаде, Ниш, са пројектом „Трагање и спасавање
људи на рекама, језерима и неприступачним теренима уз проналажење и извлачење
материјалних добара из истих“,
27. Клуб генерала и адмирала, Београд, са два пројекта, и то: Штампање зборника радова са
међународне научне конференције „Први светски рат: узроци, поуке, последице и савременост“
и Штампање другог четворотомног издања сведочанства „Војска Југославије у одбрани од
агресије НАТО 1999“,
28. Одред извиђача „Завичај 1093“ Врање, са пројектом „Буди спреман“
29. Одред извиђача „Млава“ Петровац на Млави, са пројектом „Безбедно и чисто окружење за
све“,
30. Друштво подводних активности Сомбор, са програмом „Обука у спортском роњењу“,
31. Радио-клуб „Космос“ Параћин, са пројектом „Опремање, обука и лиценцирање радиоаматера са посебном обуком за рад у одбрани и ванредним ситуацијама“
32. Академскиски радио-клуб „Михајло Пупин“ Београд, са пројектом „Обука конструктора и
оператора радио-станице“,
33. Радио-клуб „Нови Београд“ Нови Београд, са пројектом „Аматерске радио-комуникације у
ванредним околностима“,
34. Радио-клуб „Бањица“ Београд, са пројектом „Ширење техничке културе и обуке младих и
осталих грађана општине Вождовац и шире у активностима од значаја за одбрану“,
35. Савез радио-аматера Србије, Београд, са пројектом „Унапређење процедура обуке и
техничких ресурса у РМЗО (радио мрежи за опасност у ванредним околностима) у Савезу
радио-аматера Србије“,
36. Радио-клуб „Багдала“, Крушевац, активност која се односи на Међународно такмичење
„Видовдан 2015. године“
37. Планинарски клуб „Браничево“ Пожаревац, са пројектом „Формирање волонтерске групе за
спашавање људи и материјалних средстава у ванредним ситуацијама“ и
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38. Горска служба спасавања Србије, Београд, активност која се односи на упућивање
спасилаца Горске службе спасавања Србије на обуку за хеликоптерско спасавање која се
реализује у Швајцарској.
II.

да је утврђено да следећа удружења испуњавају услове, дефинисане Јавним конкурсом:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Панинарски клуб „Браничево“ Пожаревац
Радио-клуб „Михајло Пупин“ Панчево
Радио-клуб „Нови Београд“ Нови Београд
Радио-клуб „Космос“ Параћин
Радио-клуб „Димитровград“ Димитровргад
Одред извиђача „Завичај 1093“ Врање
Одред извиђача „Млава“ Петровац на Млави
Ронилачко-пливачки клуб „Пирот“ Пирот,

док следећа удружења не испуњавају услове конкурса:
Савез организација резервних војних старешина Србије, Београд - достављен је План
рада организације за 2014. годину
2. Црвени крст Србије, Београд - испуњава формалне услове, а пројекат се односи на
спасавање у случају елементарних непогода и оружаних сукоба, има елементе пројекта,
али има за циљ набавку опреме да би били оспособљенији да се ангажују у ванредним
ситуацијама,
3. Удружење спасилаца на води, Београд - пројекат се односи на финансирање курса за
спасиоце, због чега је оцењено да не треба финансирати из средстава Министарства
одбране,
4. Савез организација подводних активности, Београд - испуњава формалне услове, циљ је
подизање капацитета због чега није узет у обзир за даље разматрање,
5. Планинарски клуб „Extreme summit team“, Београд - не испуњава услове према члану 2.
став 2. тачка 2. Уребде,
6. Аматерски радио-клуб „Никола Тесла“, Јагодина - испуњава формалне услове, циљ
пројекта је обучавање нових чланова и поправка и одржавање уређаја, није пројекат од
ширег значаја,
7. Радио-клуб „Никола Тесла“ Сомбор - циљ пројекта је да се ставе на располагање МУП-у
у случају ванредних ситуација, не испуњава формалне услове, нису наведене
активности по месецима,
8. Радио клуб „Никола Тесла“ Шабац - циљ активности је обука нових радио-аматера и
одржавање опреме, не испуњава формалне услове, нема разрађене активности по
месецима.
9. Радио-клуб „Пирот“ Пирот, наведене активности по месецима, не испуњава формалне
услове,
10. Радио-клуб „Власина“ Сурдулица - нису доставили пројекат, нису навели активности у
складу са Јавним конкурсом, не испуњава формалне услове,
11. Радио-клуб „Зрењанин“ Зрењанин - не испуњава услове да се третира као пројекат,
12. Одред извиђача „Гучево“ Лозница - не испуњава услове у смислу описа активности,
13. Одред извиђача „Вера Благојевић“ Шабац - нема сву потребну документацију,
14. Ронилачки клуб „Тритон-аст“ Београд - нема елементе пројекта,
15. Регата „Зоран Радосављевић“, Београд - не испуњава услове конкурса за финансирање,
16. Републички одбор СУБНОР-а, Београд - не испуњава услове конкурса, тражили су да се
финансира израда медаља,

1.
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17. Асоцијација војних ветерана, Земун – не испуњава критеријуме конкурса, траже
финансирање одржавања глумачких представа,
18. Удружење за ванредне ситуације Републике Србије, Нови Сад – не испуњава услове
конкурса, нема референце нити показатеље о досадашњем пословању, што у одређеном
смислу представља ризик за МО,
19. Радио-клуб „Никола Тесла“ Лесковац – нема ништа од документације,
20. Црвени крст Кикинда – реализација пројекта планирана у 2015. години.
21. Савез потомака ратника Србије 1912-1920, Београд – није тем конкурса, а реализација
планирана у 2015. години.
22. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Србије, Београд – на истомпројекту
ради Министарство одбране, тема није у складу са конкурсом, ради се о
професионалним припадницима Војске, о којима се стара МО.
23. Удружење ветерана 63. падобранске бригаде, Ниш - реализација пројекта планирана у
2015. години, не могу се доделити средства планирана за 2014. годину.
24. Клуб генерала и адмирала, Београд – нема елементе пројекта на основу којих би могло
да се изврши рангирање.
25. Друштво подводних активности Сомбор – није у складу са условима конкурса.
26. Академски радио-клуб „Михајло Пупин“ Београд – реализација пројекта планирана у
2015. години.
27. Радио-клуб „Бањица“ Београд – наведена набавка није у складу са предложеним
пројектом, нема мерљивих индикатора и других елемената, нема наведене активности
по месецима.
28. Савез радио-аматера Србије, Београд - реализација пројекта планирана у 2015. години,
не могу се доделити средства планирана за 2014. годину.
29. Радио-клуб „Багдала“, Крушевац, реализација пројекта планирана у 2015. години, нема
прецизна спецификација за набавку средства и опреме и није јасно дефинисан циљ –
пројекат нереалан, нема одрживости истог.
30. Горска служба спасавања Србије, Београд, - реализација пројекта планирана у 2015.
години, ван конкуренције (мај 2015. године).

III.

да је Комисија на састанку, одржаном 10.11.2014. године предложила да се из средстава
за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на
пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2014. години финансирају удружења,
наведена у ставу II. тачка 1) до 8) овог обавештења.

Обавештење се објављује на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs и листу „Одбрана“.
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