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        На основу члана 46. тачка 2, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07 и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст) и члана 10, 15. и 16. Одлуке о суфинансирању програма рада 
удружења („Службени лист града Краљева“, број 16/17), 

 

                   Градско веће града Краљева, на Осамдесет другој (ванредној) седници одржаној 01. марта 2019. године, донело 

је  

О   Д   Л   У   К   У 
 

           I   ОДБАЦУЈУ СЕ као НЕПОТПУНЕ пријаве предлога пројеката удружења поднете на јавни позив града Краљева 
број 22/19 од 08.01.2019. године, објављеног 15.01.2019. године: 

Ред. 
број 

Назив удружења Назив пројекта КОМЕНТАР 

1 
Демократско удружење 
Рома „Плави Цвет“ 

„Ромски бал“ 
Недостаје завршни рачун (Биланс стања за 

2017. годину)  

2 
Удружење цивилних 
инвалида рата Краљева 
и Врњачке Бање 

„Пројекат активности Удружења 
цивилних инвалида рата 
Краљева и Врњачке Бање од 1. 
јануара 2019. године закључно 
са 31. децембром 2019. године“ 

Неадектаватна одлука Управног одбора да 
се конкурише;    Неадекватан буџет 

3 
Подручно удружење 
пензионисаних 
железничара Краљево 

„Социјална заштита“ Непотпуна документација 

4 
 

Кинолошко друштво 
„Краљево“ 

„Едукација грађана и практична 
примена о кинолошкој свести“ 

Потврда из АПР-а за завршни рачун 

5 Долина Краљева „5. фрезијада 2019“ Потврда из АПР-а за завршни рачун 

6 
Удружење радио клуб 
„Центар“ Краљево 

„Европо упознај Краљево“ Потврда из АПР-а за завршни рачун 

7 
Удружење хирурга 
„Студеница“ Краљево 

„Испитивање квалитета живота 
оперисаних пацијената на 
територији града Краљева 
помоћу савремене интернет 
платформе“ 

Потврда из АПР-а за завршни рачун; 
Неадектаватан буџет. 

8 
Удружење грађана за 
образовање и 
информисање „РОД“ 

„Активности Удружења грађана 
'РОД'“ 

Потврда из АПР-а за завршни рачун 
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9 
Немачко аустријски 
културно едукативни 
Центар Willkommen 

„Игром до знања“ Нема завршни рачун 

10 
Добровољно ватрогасно 
друштво Краљево 

„Право на безбедно становање - 
Кућа без пожара“ 

Неправилно попуњена пријава 

 

II ОДБИЈАЈУ СЕ  као НЕОСНОВАНЕ пријаве предлога пројеката удружења поднете на јавни позив града 

Краљева број 22/19 од 08.01.2019. године, објављеног 15.01.2019. године:  

Ред. 
број 

Назив удружења Назив пројекта КОМЕНТАР 

1 
Српска православна 
парохија Жичка 

Молба за донацију молба за донацију 

2 МСД тим 
„Школа родитељства Дете у 
срцу“ 

конкурисао већ са једним пројектом 

3 
Удружење резервних 
официра и подофицира 
Краљево 

„У области одбране, 
безбедности, заштити и 
спасавања људи и материјалних 
добара“ 

Буџет недефинисан; Активности пројекта 
нису у интересу града 

4 
Удружење грађана 
„Родитељ Краљево“ 

„Развијање инклузивног 
друштва, деца ометена у 
развоју“ 

Нереалан буџет пројекта 

5 

Удружење грађана 
Македонске националне 
заједнице „Кирил 
Пејчиновић“ Краљево 

„Промовисање националне 
културе Македоније у Србији и 
Србије у Македонији“ 

нису правдали средства добијена у 2017. 
години 

6 
Друштво за помоћ МНРЛ 
града Краљева 

„Центар за подршку особама са 
сметњама у развоју града 
Краљева“ 

нису правдали средства добијена у 2017. 
години 

7 
Српска православна 
црквена општина Врдила 

Молба за донацију молба за донацију 

8 
Удружење „БеННеМ“ 
огранак Краљево 

„Ћирилица, корен писмености 
српског народа“ 

нису правдали средства добијена у 2018. 
години 
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III ОДОБРАВА СЕ суфинансирање укупно 49 пројеката удружења грађана поднетих на јавни позив града Краљева 

број 22/19 од 08.01.2019. године, објављеног 15.01.2019. године у укупном износу од  12.000.000,00 динара. Утврђује се јавни 

интерес пројеката, укупан број бодова на основу прописаних критеријума из члана 15. Одлуке о суфинансирању програма 

рада удружења и утврђује појединачни износ средстава града Краљева за суфинансирање следећих одобрених пројеката 

удружења  грађана: 

Ред. 
број 

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА Назив пројекта Укупан 
број 

бодова 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА (примена 
члана 10. и 15. Одлуке) 

СРЕДСТВА 
ГРАДА 

СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА 

УКУПНО 

1 
Удружење ликовних и 
примењених уметника 
Краљево 

„Развој културе и визуелних 
уметности у Краљеву преко 
излагачких активности Градске 
галерије“ 

89 
563,000.00 11,489.80 574,489.80 

2 
Културно - уметничко 
друштво „Краљевачка 
ризница“ 

„Наша деценија - више од 
игре“ 

86 
543,500.00 292,653.80 836,153.80 

3 
Фолклорни ансамбл 
„Карановац“ Краљево 

„Етно фестивал 'Гочко'“ 85 
462,000.00 308,385.20 770,385.20 

4 Центар за одрживи развој 21 „Мој 'Windows' у свет“ 85 
390,000.00 79,992.80 469,992.80 

5 
Основна организација глувих 
и наглувих Краљево 

„Инклузивни клуб глувих и 
наглувих са преводилачким 
сервисом“ 

80 
420,000.00 187,024.10 607,024.10 

6 НВО „Руке пријатељства“ 
„Хуманост за унапређивање 
положаја и образовних 
постигнућа Рома 2“ 

77 
360,000.00 12,285.40 372,285.40 

7 Спелеолошки клуб Краљево 
„Напредна спелеолошка 
обука“ 

77 
145,000.00 17,994.60 162,994.60 

8 
Краљевско академско 
природњачко друштво 
„Балкан“ 

„За квалитетнији и здравији 
живот средњошколаца града 
Краљева“ 

77 
410,500.00 8,334.80 418,834.80 

9 
Међуопштинска организација 
савеза слепих Србије - 
Краљево 

„Центар за пружање услуга 
слепима“ 

75 
394,000.00 200,358.10 594,358.10 
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10 КУД „Абрашевић“ Краљево 

„Неговање и очување 
културно-уметничког 
стваралаштва града Краљева 
и његово промовисање у 
земљи и свету“ 

75 
393,000.00 589,745.70 982,745.70 

11 
Удружење грађана 
„Омладинска мрежа 
Краљево“ 

„Омладинска школа 
програмирања 2019“ 

74 
391,000.00 7,979.60 398,979.60 

12 
Удружење бораца 
народноослободилачких 
ратова Краљева 

„У истом строју“ 74 
150,000.00 4,004.10 154,004.10 

13 
Удружење особа са 
инвалидитетом „CARPE DIEM 
- Искористи дан“ 

„Из нашег угла гледања“ 74 
210,000.00 98,505.90 308,505.90 

14 Оаза мира Лопатница „Интернет село“ 74 
390,000.00 46,974.80 436,974.80 

15 

Друштво за неговање 
традиције ослободилачких 
ратова Србије „Јово Курсула“ 
Краљево 

„Активности на неговању 
традиције ослободилачких 
ратова Србије у 2019. години“ 

73 
200,000.00 19,010.10 219,010.10 

16 
Удружење грађана „Центар 
за активизам и волонтеризам 
Краљево“ 

„Градски аматерски фестивал 
2019" 

73 
370,000.00 3,737.40 373,737.40 

17 
Српски културни центар 
„Стефан Немања" Краљево“ 

„Опанак носи, традицијом се 
поноси“ 

71 
350,000.00 547,435.90 897,435.90 

18 Грађанска унија 
„Имам право да знам која су 
моја права, дужности и 
обавезе“ 

70 
75,000.00 9,345.50 84,345.50 

19 
Краљевачко удружење за 
помоћ особама са аутизмом  

„Temple Grandin“ 70 
330,000.00 47,315.30 377,315.30 

20 
Удружење ратних војних  
инвалида града Краљево 

„Лакше до запослења“ 68 
321,000.00 144,217.40 465,217.40 

21 
Удружење грађана „Центар 
за културу, омладину и спорт“ 

„Сабор традиције и културе 
2019“ 

68 
320,000.00 6,530.60 326,530.60 

22 
„Планинарско еколошко 
удружење Троглав“ 

„Омладински активизам и 
мобилност 2019“ 

68 
320,000.00 6,530.30 326,530.30 
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23 
Удружење бродомоделара 
Кормило Краљево 

„Активности УБ Кормило у 
2019. години“ 

67 
205,000.00 22,777.80 227,777.80 

24 
Удружење Параплегичара 
Рашког округа - Краљево 

„Наша и Ваша кућа“ 67 
274,500.00 183,000.00 457,500.00 

25 
Удружење грађана „Нова 
искрица“ 

„Делујмо, јер нам је стало“ 67 
272,000.00 30,222.20 302,222.20 

26 
Удружење рудњанских 
домаћина 

„Подизања знања младих о 
ИПА/IPARD програму ЕУ и 
унапређења капацитета ОЦД 
за 'LEADER' приступу из Града 
Краљева - ФАЗА 2“ 

64 
260,000.00 13,741.80 273,741.80 

27 
Друштво за борбу против 
шећерне болести Краљево 

„Мој слатки живот“ 61 
254,000.00 61,097.40 315,097.40 

28 Књижевни клуб Краљево „Књигоград“ 61 
231,000.00 40,764.70 271,764.70 

29 Удружење грађана Цепелин „Љубав није само реч“ 60 
215,000.00 11,315.80 226,315.80 

30 
Удружење породица палих 
бораца ратова од 1990 до 
1999. год. града Краљева 

„Чувајмо од заборава 
погинуле ХЕРОЈЕ ратова 
1990-1999.год. очување 
законских права, квалитетније 
живљење, лечење, 
школовање и запошљавање 
њихових породица“ 

57 
180,000.00 80,869.60 260,869.60 

31 
Културно уметничко друштво 
„Моравац“ Адрани 

„Очување изворних вредности 
српске традиције“ 

57 
178,000.00 87,671.60 265,671.60 

32 
Удружење грађана 
„Удружење музичара 
Карановац MUSIC“ 

„Едукативна подршка 
аматерским музичарима“ 

55 
170,000.00 3,469.40 173,469.40 

33 
Удружење грађана „Даме 
некад и сад“ 

„Вештине уметничког плетења 
и веза“ 

55 
170,000.00 121,445.20 291,445.20 

34 
Културно уметничко друштво 
„Чукојевац“ 

„Где год да одеш, не заборави 
одакле долазиш 2019“ 

53 
160,000.00 3,265.30 163,265.30 

35 Матица исељеника Краљево 
„Краљево поздравља 
дијаспору“ 

53 
160,000.00 5,511.50 165,511.50 
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36 
Културно уметничко друштво 
КУД „Опланићи“ 

„Од песме до игре - од игре до 
традиције“ 

50 151,000.00 67,840.60 218,840.60 

37 КУД „Ратина“ Ратина „Стазама традиције“ 50 150,000.00 70,588.20 220,588.20 

38 
Удружење дистрофичара 
Краљево - Рашки округ 

„Инклузивни центар“ 49 141,500.00 29,662.50 171,162.50 

39 Женске иницијативе „Моје право да знам“ 48 135,000.00 48,548.60 183,548.60 

40 
Удружење учесника рата 
1991.-1999. године Краљево 

„Санирање ратних траума“ 45 130,000.00 1,525.70 131,525.70 

41 
Друштво за церебралну и 
дечију парализу Краљево 

„Слушам, стварам, бојим ... 
дакле постојим!“ 

45 130,000.00 42,253.90 172,253.90 

42 Полет „Образовање пре свега“ 44 130,000.00 45,675.70 175,675.70 

43 „Дада арт студио“ Краљево 
„Они који тек иду и они који се 
враћају 2019. Краљево“ 

44 125,000.00 1,262.60 126,262.60 

44 
Удружење „Краљевски 
филмски фестивал“ 

„7. Краљевски филмски 
фестивал“ 

43 120,000.00 219,750.80 339,750.80 

45 
Удружење „Гледићка 
воденица“ 

„Дан Жичке бригаде ЈВуО“ 42 120,000.00 11,104.60 131,104.60 

46 
Завичајно друштво 
„Краљево“ Краљево 

„Свуда прођи, својој кући 
дођи“ 

42 110,000.00 1,246.00 111,246.00 

47 Клуб Евергрин 
„Годишње пројектне 
активности КЦ Евергрин“ 

42 110,000.00 5,376.50 115,376.50 

48 Краљевачки форум 
„Уметност инспирише, 
уметност мотивише“ 

42 110,000.00 49,420.30 159,420.30 

49 
Удружење ратних и 
мирнодопских војних  
инвалида општине Краљево 

„Заштита ратних и 
мирнодопских војних инвалида 
на подручју града Краљева“ 

41 100,000.00 1,584.70 101,584.70 

         Укупно:              12,000,000.00 

IV НЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ 28 бодованих пројеката у складу са чланом 10. став 2. Одлуке о суфинансирању 
програма рада удружења, и то: 

Редни 
број 

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Укупан број 

бодова 
1 Удружење љубитеља коња „Штрапари“ „Штрапаријада“ 35 
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2 Удружење дефектолога за пружање подршке 
и помоћ специјалној едукацији и 
рехабилитацији „Звездица“ 

„Дефектолози као ресурс за подршку деци са 
сметњама у развоју у редновном систему 
образовања у Краљеву“ 

35 

3 
Етно центар Гегула, Краљево 

„Научни бизнис самит - упослимо Србију из Гегула 
сајам туризма, хране и пића“ 

34 

4 Удружење грађана за помоћ умерено 
ментално недовољно развијене деце и 
омладине Краљево 

„Кутак радости II“ 33 

5 
Макетарски клуб „Спинер“ 

„Организација традиционалног 21.  'Спинер' купа и 
активности клуба на теритрији града Краљева“ 

33 

6 Удружење „Рок планета" „Гитаром кроз школе" 33 

7 Удружење хранитеља „Сунцокрет“ Краљево „Подршка деци 'Сунцокрета'“ 33 

8 Удружење „Омладина Краљева“ „За светлију будућност Краљева“ 32 

9 Музичко-едукативна радионица „Увертира“ „Музички фестивал дечијих песама Увертира“ 32 

10 МСД тим „Конференција ЈАКА ЖЕНА“ 31 

11 Књижевни клуб Сизиф „Савремено стваралаштво“ 31 

12 Удружење грађана „Група 036“ „Краљевачки фестивал електронске музике 2019“ 30 

13 Фото кино клуб Краљево „Поглед кроз објектив“ 30 

14 Удружење оболелих од мултипле склерозе 
Рашког округа Краљево 

„У сусрет променама“ 28 

15 Удружење „Имам идеју“ „Права детета у образовању“ 28 

16 Удружење пословних жена „Илинка Илић“ 
Краљево 

„Промоција женског предузетништва - Покрени се“ 28 

17 Културни центар „Самаила“ Самаила „Сачувајмо српску традицију“ 28 

18 Удружење пензионисаних радника 
Полицијске управе Краљево 

„Основи безбедности деце" 27 

19 Удружење Феномена „Центар за ненасиље“ 26 

20 НВО „Плаве сенке“ "Разгледница Краљева“ 25 
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21 „Живим здраво“ „Да нам деца здрава буду“ 25 

22 
Удружење грађана „Тангера“ Краљево 

„Танго школа и танго заједница у Краљеву - 
активности удружења Тангера“ 

21 

23 Удружење „Црвена Ранка“ „Дани Црвене Ранке“ 20 

24 Позитивна омладина „Манифест“ 18 

25 
УГ „Нови пут“ 

„Истраживање могућности сарадње привредника 
града Краљева и севера Црне Горе“ 

15 

26 Удружење „Класична традиција“ Краљево „Традиционално уметничко училиште“ 15 

27 
Друштво гуслара „Жича“ 

„Промоција уписа 'Певања уз гусле' на 
репрезентативну листу светског културног наслеђа - 
део српске културне баштине у UNESCO“  

12 

28 
Центар за културу „Жича“  

„Седамнаести жички сабор народног стваралаштва и 
промоција истог у Србији, Црној Гори, Босни и 
Херцеговини и Македонији“ 

12 

 

V ОБАВЕЗУЈУ СЕ удружења из тачке 3. ове Одлуке да додељена средства користе искључиво за реализацију 

одобрених пројеката и да извештаје о наменском утрошку  истих достављају надлежном Одељењу Градске управе града 

Краљева у роковима прописаним Одлуком и у складу са закљученим уговором. 

VI О ИЗВРШЕЊУ ове Одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева и 

Одељење за заједничке послове Градске управе града Краљева. 

     VII  Ова Одлука о расподели средстава за суфинансирање програма рада удружења је коначна. 

      VIII   Ову Одлуку објавити на огласној табли Градске управе града Краљева и на званичном интернет сајту града 

Краљева. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

             На основу  чл. 5. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења градоначелник града Краљева је дана 
15.01.2019. године расписао јавни позив за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. Рок за 
подношење предлога пројеката истекао је закључно са 30.01.2019. године.  
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              Разматрајући пројекте из тачке 1. диспозитива ове Одлуке Градско веће је утврдило да је уз предлоге пројеката 
поднета непотпуна конкурсна документација, која је прописана чланом 16. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења 
и то за следећа удружења: 

Ред. 
број 

Назив удружења Назив пројекта КОМЕНТАР 

1 
Демократско удружење Рома 
„Плави Цвет“ 

„Ромски бал“ 
Недостаје завршни рачун (Биланс 

стања за 2017. годину)  

2 
Удружење цивилних инвалида 
рата Краљева и Врњачке Бање 

„Пројекат активности Удружења 
цивилних инвалида рата 
Краљева и Врњачке Бање од 1. 
јануара 2019. године закључно 
са 31. децембром 2019. године“ 

Неадектаватна одлука Управног 
одбора да се конкурише;    

Неадекватан буџет 

3 
Подручно удружење 
пензионисаних железничара 
Краљево 

„Социјална заштита“ Непотпуна документација 

4 
 

Кинолошко друштво „Краљево“ 
„Едукација грађана и практична 
примена о кинолошкој свести“ 

Потврда из АПР-а за завршни 
рачун 

5 Долина Краљева „5. фрезијада 2019“ 
Потврда из АПР-а за завршни 

рачун 

6 
Удружење радио клуб „Центар“ 
Краљево 

„Европо упознај Краљево“ 
Потврда из АПР-а за завршни 

рачун 

7 
Удружење хирурга „Студеница“ 
Краљево 

„Испитивање квалитета живота 
оперисаних пацијената на 
територији града Краљева 
помоћу савремене интернет 
платформе“ 

Потврда из АПР-а за завршни 
рачун; Неадектаватан буџет. 

8 
Удружење грађана за образовање 
и информисање „РОД“ 

„Активности Удружења грађана 
'РОД'“ 

Потврда из АПР-а за завршни 
рачун 

9 
Немачко аустријски културно 
едукативни Центар Willkommen 

„Игром до знања“ Нема завршни рачун 

10 
Добровољно ватрогасно друштво 
Краљево 

„Право на безбедно становање - 
Кућа без пожара“ 

Неправилно попуњена пријава 
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Градско веће је, разматрајући пријаве предлога пројеката из тачке 1. диспозитива ове Одлуке, након потпуно и 

правилно утврђеног чињеничног стања, ове пријаве одбацило као непотпуне, сагласно члану 9. Одлуке о суфинансирању 

програма рада удружења. 

                     Такође, Градско веће је утврдило да пројекти из тачке 2. диспозитива ове Одлуке нису поднети у складу са 

Одлуком о суфинансирању програма рада удружења. Јавни интерес је утврђиван на основу садржине самих пројеката, а 

посебно је узета у обзир чињеница да се поједине активности које су наведене у пројекту већ финансирају у складу са 

одређеним законским одредбама, као и да се ради о активностима које спадају у редовну делатност појединих установа чији 

је оснивач град Краљево. Такође се неће финансирати пројекти оних удружења која нису правдала средства која су им 

додељена по основу учешћа у раније расписаним јавним позивима за пројектно суфинансирање, а све у складу са чланом 17. 

Одлуке о суфинансирању програма рада удружења. Сходно свему наведеном, одлучено је као у тачки 2. диспозитива ове 

Одлуке. 

Разматрајући предлоге пројеката наведених у тачки 3. диспозитива ове Одлуке, утврђено је постојање јавног 
интереса за суфинансирање, сходно чему се приступило бодовању пројеката у смислу члана 15. Одлуке, а такође је извршена 
и оцена трошкова буџета сваког од пројеката у смислу члана 12. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења, на 
основу чега је Градско веће у свим пројектима утврдило учешће града у суфинансирању сваког пројекта. 

У складу са чланом 10. став 2. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења који предвиђа да се средства 
додељују у складу са предлогом ранг листе Комисије и то до исцрпљења укупног износа средстава за суфинанисрање 
пројеката удружења планираних Одлуком о буџету Града за годину у којој је расписан јавни позив, пројекти наведени у тачки 
4. диспозитива ове Одлуке неће се финансирати јер су планирана средства исцрпљена закључно са првих 49 рангираних 
пројеката. 

Након потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања, Градско веће града Краљева је одлучило као у 
диспозитиву ове Одлуке, сходно члану 10, 15. и 16. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења.  

Одлуку доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељењу за заједничке 
послове Градске управе града Краљева и уз материјал са седнице.   

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

Број: 011-45/2019-I           

Дана: 01. 03. 2019. године 

                                                                                                                                              Председник Градског већа  

                                                                                                                       градоначелник града Краљева    

                                                                                                                др Предраг Терзић, дипл. политиколог                                                                                                                                                   


