На основу чл.12.став 4. и члана 13. став 2. Oдлуке о суфинансирању програма и
пројеката из области заштите животне средине („Службени лист града Краљева“,
бр.17/2015), разматрајући приговоре на Предлог листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области
заштите животне средине у поступку доделе средстава за суфинансирање пројеката
удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне
средине у 2019.години и члана 58.став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 6/19 - пречишћен текст), градоначелник града Краљева,
доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области заштите
животне средине

I
Комисија за оцену и одабир пројеката намењених организацијама цивилног
друштва и стамбеним заједницама у области заштите животне средине у
2019.години утврдила је по конкурсу, Предлог листе вредновања и рангирања
пројеката дана 18.07.2019.године, под бројем 011-189/2019-I. Учесницима Конкурса
дато је право да поднесу приговор на Предлог листе Комисији у року од 8 дана од
дана њеног објављивања на сајту града Краљева тј. 24.07.2019. године. Удружењу
грађана “Нови пут“ са предлогом пројекта „Заједно до чистијег ваздуха“ одобрено је
20.000,00 динара. Како је поменуто удружење достављеним дописом од 29.07.2019.
године одустало од доделе средстава по овом конкурсу, укупно одобрена средства
за суфинансирање пројеката су умањена за поменути износ. Пошто је рок за
приговор истекао дана 02.08.2019.године, стекли су се услови за доношење акта о
одобравању пројеката.
II
Средства у износу од 1.560.000,00 динара за суфинансирање пројеката
удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне
средине, опредељена су Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2019.годину - Ставком 1.1. и то појединачним давањем,
распоређују се на основу следеће:
КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред.
број
1.

Подносилац
пријаве
Еколошко
друштво

Назив пројекта који се суфинансира

Одобрени
износ/динара

„Врба 2019“

33.000,00

„Врба“

2.

Институт за
одрживи развојАгенда 2030

„Могућности употребе беспилотних
ваздухоплова у заштити животне
средине и ванредним ситуацијама“

189.300,00

3.

Удружење
„ЛопатницаОаза мира“
Удружење
„Спелеолошки
клуб Краљево“

„Едукативна радионица, како сачувати
водене ресурсе“

147.270,00

„ Чишћење моравског приобаља након
јунских поплава“

58.900,00

5.

УГ „Озон 2013“

„Еколошки амбијент као интегрисани
део ентеријера“

75.600,00

6.

Удружење
грађана
„Грађанска унија“

„Соларно дрво “

87.380,00

7.

Удружење
грађана
„Омладинска
мрежа Краљево“

„Омладински еко-камп Рудно 2019“

174.000,00

8.

Удружење

„Адаптација урбаних средина на
климатске промене“

176.000,00

200.000,00

4.

„ Клуб Евергрин“
9.

Удружење
„Центар за
одрживи развој
21“

„Рециклирај - не фолирај“

10.

Удружење
грађана
„Планинарско
еколошко
удружење
Троглав“

„ Еко активизам“

11.

КАПД „Балкан“

„За еко с(а)вест“

198.550,00

12.

Стамбена
заједница у
улици Мира
Драгишића 10

„Парк 2019“

20.000,00

200.000,00

Укупно одобрена средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II
овог решења су 1.560.000,00 динарa.
III
На основу овог решења градоначелник града Краљева закључиће уговор са
лицима која су добила средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II
овог решења.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на веб-сајту града
Краљева www.kraljevo.rs
Обрадила:
Ранка Мирковић, дипл.инж.пољопривреде
Контролисали:
Љиљана Шаренац, шеф Одсека за заштиту животне средине
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Бр:011-232/2019-I;дана:14.08.2019.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Др Предраг Терзић

Доставити:
- подносиоцима пројеката;
- за објављивање у „Службеном листу града Краљева“ и
на веб-сајту;
- Одељењу за инспекцијске послове-Одсеку за заштиту животне средине;
- Комисији за оцену и одабир пројеката

