РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
у отвореном поступку јавног конкурса за доделу средстава за учешће у финансирању
пројеката удружења која делују у областима од значаја за одбрану у 2022. години
Назив и адреса даваоца средстава:
ул. Бирчанинова бр. 5, 11000 Београд

Министарство

одбране Републике Србије,

Интернет страница даваоца средстава: www.mod.gov.rs
Предмет финансирања: пројекти удружења која делују у областима од значаја за одбрану
у 2022. години, а то су области које се односе на обуку за заштиту и спасавање људи и
материјалних добара, вредновање, чување и развијање војних традиција, падобранство,
једриличарство, ронилаштво, радио-аматерство, спелеологија, алпинизам, планинарење,
извиђаштво, стрељаштво, стреличарство и борилачке вештине.
Износ опредељених средстава: 12.000.000,00 динара
Износ реализованих средстава: 11.490.293,40 динара
Критеријум за учешће на Јавном конкурсу за доделу средстава за учешће у финансирању
пројеката удружења која делују у областима од значаја за одбрану у 2022. години:
пројекти и активности удружења која могу да демонстрирају капацитете за вођење
пројекатних активности са адекватним референцама, реализацијом пројектних активности
могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове, имају висок
степен успешности у реализацији предвиђених пројектних активности и документују да
имају обезбеђено суфинансирање
Број пријављених предлога пројеката: 51
Број пријављених предлога пројеката који нису испунили формално-техбичке услове: 10
Број пријављених предлога пројеката за које је вршено вредновање и рангирање: 15
Датум доношења одлуке о додели средстава: 26.07.2022. године
Датум закључења уговора: 28.07.2022.године
Удружења са којима су закључени уговори о додели средстава у 2020. години су Радио
клуб „Тимок“ из Зајечара, за пројекат „Етар спаја нас“, Планинарски клуб „Тара“ из
Бајине Баште за пројекат „Тара 2022 – корак ближе природи“, Друштво Подводних
Активности „Сомбор“ из Сомбора за пројекат „Оперативни радови на води“, Падобрански
клуб ветерана 63. падобранске бригаде „АРХИСТРАТИГ“ из Београда за пројекат „Осети
слободу – скочи падобраном“, Радио клуб „Сента“ из Сенте за пројекат „Кад Дунав и Тиса
запрете“, Удружење пилота „Тигрови“ из Краљева за пројекат „Придружи се
ваздухопловству“, Радио-клуб „Никола Тесла“ из Сомбора за пројекат „Такмичарска
локација за младе таленте“, Падобрански клуб „Феникс“ из Београда за пројекат „Помоћ
са неба“, Аеро клуб „Ваздухопловци Ниша“ из Ниша за пројекат „Бићу пилот“,

Планинарско скијашки клуб „Брђанка“ из Алексинца за пројекат „Пут слободе – Виа
ферата Липовац“, Удружење жена летача Србије из Београда за пројекат „Жене за
једриличарство Србије“, Спортско удружење „Adventure & Adrenaline Addicted Team“ из
Београда за пројекат „Опремање полигона за алпинизам и вежбе спасавања из
вертикалних терена“, Стрељачка дружина „Кикинда“ из Кикинде за пројекат
„СТРЕЉАШТВО – СПОРТ ЗА СВЕ“, Планинарски клуб „Торник“ из Чајетине за пројекат
„Безбедни у планини“ и Стрељачки клуб „Академац“ из Београда за пројекат
„Организација међународног турнира у стрељаштву по правилима Светске стрељачке
федерације“.
Период важења уговора: најкасније до 30.11.2022. године
Околности које представљају основ за измену уговора: Измена намене додељених
средстава
Лице за контакт: Дана Марковић dana.markovic@mod.gov.rs
Београд, 03.07.2022. године

