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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), члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 15/13-пречишћен текст ), 
члана 8, 15 и 16. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења („Службени лист града Краљева", број 35/16) 

 

             Градско веће града Краљева, на Тридесет првој (ванредној) седници одржаној 25. августа 2017. 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 2017/17 
од 17.07.2017. године: 

1. ОО глувих и наглувих Краљево, која је конкурисала са пројектом „Дневни боравак са преводилачким сервисом за глуве и наглуве 
2“, 

2. Грађанска унија, која је конкурисала са пројектом „Имам право да знам која су моја права, дужности и обавезе“, 

3. Друштво пчелара Краљево, које је конкурисало са пројектом „Стручно оспособљавање, едукација и задовољавање потреба 

чланова Друштва пчелара Краљево“,   

4. Удружење грађана за помоћ УМНР деце и омладине, које је конкурисало са пројектом „Наш кутак радости“ други део, 

5. Књижевни круг „Сизиф“, који је конкурисао са пројектом „Часопис за књижевност и културу ´Сизиф´“, 

6. ДВД Буковица, које је конкурисало са пројектом „Леонида“, 

7. Мешовити хор „Свети Архиђакон Стефан“, који је конкурисао са пројектом „Духовно појање хора црквене музике као део 

богослужења у литургијским и осталим наступима у 2017. години“, 

8. Удружење грађана „За отпорнију средину“, које је конкурисало са пројектом „Постани повереник“, 

9. Краљевачко удружење за помоћ особама са аутизмом, које је конкурисало са пројектом „Кишни човек“, 

10. „Иконопис“, које је конкурисало са пројектом „Едукација младих, незапослених лица, лица ометених у развоју, лица у сигурним 

кућама, лица којима је потребна социјализација ради стицања знања и умешности за иконописање, дуборез, пирографију, 

рестаурирање старих предмета, певање духовне музике и хуманитарни рад“ и 

11. „Полет“, које је конкурисало са пројектом „Примарна превенција вршњачког насиља“. 
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II ОДБИЈАЈУ СЕ  као НЕОСНОВАНЕ пријаве предлога пројеката удружења поднете на јавни позив града Краљева број 

2017/17 од 17.07.2017. године:   

1. КУД Опланићи, које је конкурисало са пројектом „Сачувајмо традицију“, 

2. Удружење пензионисаних радника Полицијске управе Краљево, које је конкурисало са пројектом „Буди хуман и дружељубив“, 

3. „Црвена ранка“, које је конкурисало са пројектом „Црвена ранка на путу свиле“, 

4. БеННеМ, који је конкурисао са пројектом „Пројекат преношења знања материјално сиромашним младим људима, 

средњошколцима и студентима и оспособљавање за предузетнике и привреднике у 2017. години“,  

5. Заједница организација студената машинства Краљево, која је конкурисала са пројектом „Наука и креативна презентација нових 

идеја“, 

6. Друштво за помоћ МНРЛ Краљево, које је конкурисало са пројектом „Центар за подршку особама са сметњама у развоју 

Краљева“, 

7. „Плаве сенке“, које је конкурисало са пројектом „Видео блог“. 

             III НЕ ПРИХВАТАЈУ СЕ И НЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ пријаве предлога пројеката удружења поднете на јавни позив града 

Краљева број 2017/17 од 17.07.2017. године: 

1. „Плаве сенке“, које је конкурисало са пројектом „Формирање мреже народних рукотворина“, 

2. „Тканица“, које је конкурисало са пројектом „Кићени сватови“, 

3. Матица исељеника, која је конкурисала са пројектом „Краљево поздравља дијаспору“, 

4. Удружење дефектолога за програм подршке и помоћи специјалној едукацији и рехабилитацији „Звездица“, које је конкурисало са 

пројектом „Монтесори у Краљеву“ и 

5. Друштво за церебралну и дечију парализу, које је конкурисало са пројектом „Шарам, бојим, дакле постојим“. 

IV ОДОБРАВА СЕ суфинансирање укупно 61 пројекта удружења грађана поднетих на јавни позив града Краљева број 2017/17 од 

17.07.2017. године и то: 23 пројектa из области културе у износу од 2.520.000,00 динара, 10 пројеката из области хуманитарних програма у 

износу од 1.560.000,00 динара, 3 пројекта из области борачко инвалидске заштите у износу од 300.000,00 динара, 17 пројеката из области 

задовољења потреба младих у износу од 840.000,00 динара, 2 пројекта из области људских права у износу од 240.000,00 динара и 6 

пројеката из области осталих програма у износу од 540.000,00 динара, што укупно износи 6.000.000,00 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 по областима: 
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КУЛТУРА 
 Ред 

бр. 
 

НОСИЛАЦ   ПРОЈЕКТА 
 

Укупан  
број 

  бодова 

Финансирање  пројекта 
(примена члана 8. и 12. Одлуке) 

сопствена града укупно 

1. 
КУД „Краљевачка ризница“ 
Пројекат: „Промовисање културног наслеђа Краљева кроз Ризницу по 
свету“ 

74 378.000 252.000 630.000 

 
2. 

КУД „Абрашевић“ 
Пројекат: „Неговање и очување културно уметничког стваралаштва 
града Краљева и његово промовисање у земљи и свету“ 

72 226.000 185.000 411.000 

3. 
СКЦ „Стефан Немања“ 
Пројекат: „Брже децо, амо, амо, да се скупа наиграмо“ 

72 227.800 179.000 406.800 

4. 
ФА „Карановац“ 
Пројекат: „Да се не заборави“ 

72 247.300 242.000 489.300 

5. 
КУД „Моравац“ 
Пројекат: „Очување изворних вредности српске традиције“ 

70 84.000 121.000 205.000 

6. 
Удружење ликовних и примењених уметника Краљево 
Пројекат: „Развој културе и визуелних уметности у Краљеву преко 
излагачких активности градске галерије“ 

70 182.700 263.000 445.700 

7. 
Центар за културу „Жича“ 
Пројекат: „15. Жички сабор народног стваралаштва и промоција истог 
у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Македонији“ 

66 25.500 102.000 127.500 

8. 
КУД „Ратина“ 
Пројекат: „Хеј, ноге лаке, ала праве цаке“ 

66 86.000 86.000 172.000 

9. 
Центар за културу, омладину и спорт 
Пројекат: „Међународни фестивал културе и уметности Србија – 
Македонија 2017“ 

66 35.000 132.000 167.000 

10. 
КУД „Чукојевац“ 
Пројекат: „Село моје крај Мораве, волим твоје обичаје“ 

58 82.000 82.000 164.000 

11. 
„Јово Курсула“ 
Пројекат: „Суфинансирање активности друштва Јово Курсула за 
друго полугође 2017. године“ 

54 21.200 80.000 101.200 

12. 
Група 036 
Пројекат: „Међународни краљевачки фестивал електронске музике 
2017“ 

54 40.000 150.000 190.000 

13. 
КЦ „Самаила“ 
Пројекат: „Сабор играча српског народног кола“ 

52 17.500 70.000 87.500 

14. 
Клуб Евергрин 
Пројекат: „Пројекат активности клуба Евергрин“ 

52 7.700 70.000 77.700 

15. 
Књижевни клуб Краљево 
Пројекат: „Јесења књига“ 

50 4.600 81.000 85.600 

16. 
Удружење рудњанских домаћина 
Пројекат: „Традиционални занати и српско културно наслеђе града 
Краљева – спона између Рашке области и Горње дринске регије“ 

49 9.000 80.000 89.000 

17. Друштво српско руског пријатељства Краљевград 48 24.300 81.000 105.300 
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Пројекат: „Промоција културе града Краљева кроз изложбу цртежа и 
слика у Санкт Петерсбургу и Москви“ 

18. 
Завичајно друштво 
Пројекат: „Активности Завичајног друштва Краљево“ 

48 22.600 50.000 72.600 

19. 
Друштво гуслара „Жича“ 
Пројекат: „Гусле о Немањићима“ 

42 9.400 45.000 54.400 

20. 
Рок планета 
Пројекат: „Гитаром кроз школе“ 

40 7.800 44.000 51.800 

21. 
Краљевачки форум 
Пројекат: „Креативност као покретач нове енергије“ 

38 18.000 42.000 60.000 

22. 
„Тангера“ 
Пројекат: „Научи танго – бесплатне активности“ 

38 18.000 42.000 60.000 

23. 
„Преокрет“ 
Пројекат: „Роми у локалној заједници“ 

36 4.500 41.000 45.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУМАНИТАРНИ   ПРОГРАМИ 
 

 Ред. 
бр. 

 
НОСИЛАЦ   ПРОЈЕКТА 

 

Укупан  
број 

  бодова 

Финансирање  пројекта 
(примена члана 8. и 12. Одлуке) 

сопствена града укупно 

1. 
Удружење дистрофичара Краљево 
Пројекат: „Инклузивни дизајн за све“ 1. фаза 
 

61 65.150 260.000 325.150 

2. 
Савез слепих 
Пројекат: „Савез слепих – сервис за своје чланство“ 

60 133.000 190.000 323.000 

3. 
Удружење породица палих бораца ратова 1990-1999 града Краљева 
Пројекат: „Психо социјални програм рада са члановима породица 
палих бораца“ 

42 70.300 164.000 234.300 

4. 
Савез цивилних инвалида рата Краљева и Врњачке Бање 
Пројекат: „Пројекат активности удружења ЦИР Краљева и Врњачке 
Бање од 01.08. до 31.12.2017. године“ 

42 15.000 50.000 65.000 

5. 
Удружење параплегичара Рашког округа Краљево 
Пројекат: „Наша и ваша кућа“ 

42 164.000 164.000 328.000 

6. 
Друштво за борбу против шећерне болести 
Пројекат: „Мој слатки живот“ 

38 54.100 148.000 202.100 

7. 
Удружење оболелих од мултипле склерозе Рашки округ Краљево 
Пројекат: „Дружење кроз креативност и учење“ 

36 79.200 140.000 219.200 

8. 
Друштво против рака „Јелена Анжујска“ 
Пројекат: „Тихи убица – рак дебелог црева“ 

36 46.700 140.000 186.700 

9. 
„Родитељ“ 
Пројекат: „Маргинална група – деца ометена у развоју“ 

36 50.100 140.000 190.100 

10. 
НВО „Руке пријатељства“ 
Пројекат: „Хуманост за рани развој деце и унапређивање положаја 
Рома“ 

36 32.300 164.000 196.300 
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БОРАЧКО  ИНВАЛИДСКА  ЗАШТИТА    
 

 Ред. 
бр. 

 
НОСИЛАЦ   ПРОЈЕКТА 

 

Укупан  
број 

  бодова 

Финансирање  пројекта 
(примена члана 8. и 12. Одлуке) 

сопствена града укупно 

1. Удружење РМВИ Краљево 
Пројекат: „Заштита ратних и мирнодопских војних инвалида на 
подручју града Краљева“ 

50 3.500 105.000 108.500 

 
2. 

Удружење учесника рата 1991-1999. године града Краљева 
Пројекат: „Рука пријатељства“ 48 2.100 104.000 106.100 

3. 
Удружење РВИ града Краљева 
Пројекат: „Заједно“ 40 91.000 91.000 182.000 

 
ОСТАЛИ   ПРОГРАМИ                         

 
 Ред. 

бр. 

 
НОСИЛАЦ   ПРОЈЕКТА 

 

Укупан  
број 

  бодова 

Финансирање  пројекта 
(примена члана 8. и 12. Одлуке) 

сопствена града укупно 

 
1. 

„Спинер“ 
Пројекат: „Организација 19. Спинер скупа и учешће на савезним и 
међународним такмичењима у периоду од 01.08. до 31.12.2017. 
године“ 

62 5.000 111.000 116.000 

2. 
Етно центар Гегула 
Пројекат: „Седми Гегулини дани воћа, српске ракије и вина“ 

62 166.950 109.000 275.950 

3. 
КАПД „Балкан“ 
Пројекат: „Јесења школа за младе“ 

59 27.900 133.000 160.900 

4. 
„Гочка пруга“ 
Пројекат: „Суфинансирање пројекта удружења ´Гочка пруга´ за 
друго полугође 2017. године“ 

47 12.600 70.000 82.600 

5. 
„Долина Краљева“ 
Пројекат: „Фрезијада 2017“ 

42 64.000 64.000 128.000 

6. 
„Нови пут“ 
Пројекат: „Курсулини дани“ 

36 35.150 53.000 88.150 

ЗАДОВОЉЕЊЕ  ПОТРЕБА  МЛАДИХ            
 

 Ред. 
бр. 

 
НОСИЛАЦ   ПРОЈЕКТА 

 

Укупан  
број 

  бодова 

Финансирање  пројекта 
(примена члана 8. и 12. Одлуке) 

сопствена града Укупно 

 
1. 

Центар за развој региона 
Пројекат: „Међународна омладинска академија 2017“ 

66 27.700 104.000 131.700 

2. „Увертира“ музичко едукациона радионица 
Пројекат: „Дечији свет музике“ 

58 42.400 60.000 102.400 

3. „Имам идеју“ 
Пројекат: „Права детета у образовању“ 

56 118.400 58.000 176.400 
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ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА    
 

 Ред. 
бр. 

 
НОСИЛАЦ   ПРОЈЕКТА 

 

Укупан  
број 

  бодова 

Финансирање  пројекта 
(примена члана 8. и 12. Одлуке) 

сопствена града укупно 

1. Феномена 
Пројекат: „Центар за ненасиље“ 

36 51.700 120.000 171.700 

 
2. 

Женске иницијативе 
Пројекат: „Рад – право и слобода“ 36 50.800 120.000 170.800 

 

 

4. „Кирил Пејчиновић“ 
Пројекат: „Промовисање националне културе Македоније у Србији и 
Србије у Македонији“ 

54 53.900 51.000 104.900 

5. „Кормило“ 
Пројекат: „Финансирање активности бродомоделара ´Кормило´ у 
другој половини 2017. године“ 

47 32.200 50.000 82.200 

6. „Омладина Краљева“ 
Пројекат: „За светлију будућност Краљева“ 

42 5.000 45.000 50.000 

7. „Чили Вили“ 
Пројекат: „Моја машта може свашта“ 

42 45.000 45.000 90.000 

8. „Живим здраво“ 
Пројекат: „Да нам деца здрава буду“ 

42 2.250 45.000 47.250 

9. „Класична традиција“ 
Пројекат: „Концерти са радионицама за најмлађе краљевчане“ 

40 10.750 43.000 53.750 

10. „Лопатница – оаза мира“ 
Пројекат: „Кров здравог живота на темељима здраве традиције“ 3. 
фаза 

40 19.200 43.000 62.200 

11. НАКЕЦ „Willkomen“ 
Пројекат: „Упијајући ум“ 

40 47.500 43.000 90.500 

12. „Нова искрица“ 
Пројекат: „Оснажимо породицу“ 

38 10.500 42.000 52.500 

13. „Позитивна омладина“ 
Пројекат: „Јесен алтернативне уметности“ 

38 19.800 42.000 61.800 

14. Клуб младих Краљева 
Пројекат: „Насиље не решава проблеме“ 

38 4.900 42.000 46.900 

15. Друштво историчара Рашког округа 
Пројекат: „Српски деспоти 15. века традиција сабора у манастиру 
Жича“ 

38 26.250 42.000 68.250 

16. Дада арт студио 
Пројекат: „Желим да стварам“ 

36 12.000 45.000 57.000 

17. „Цепелин“ 
Пројекат: „Пусти корак да одрастеш“ 

36 10.700 40.000 50.700 
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V ОБАВЕЗУЈУ СЕ удружења из тачке 4. 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 17.07.2017. 
године расписао јавни позив за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. Рок за подношење предлога 
пројеката истекао је закључно са 02.08.2017. године.  

              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: 

1. ОО глувих и наглувих Краљево, која је конкурисала са пројектом „Дневни боравак са преводилачким сервисом за глуве и 
наглуве 2“, јер недостаје одлука УО да се конкурише по расписаном јавном позиву, 

2. Грађанска унија, која је конкурисала са пројектом „Имам право да знам која су моја права, дужности и обавезе“, јер недостаје 

Статут удружења и одлука УО да се конкурише по расписаном јавном позиву, 

3. Друштво пчелара Краљево, које је конкурисало са пројектом „Стручно оспособљавање, едукација и задовољавање потреба 

чланова Друштва пчелара Краљево“, јер недостаје одлука УО да се конкурише по расписаном јавном позиву,   

4. Удружење грађана за помоћ УМНР деце и омладине, које је конкурисало са пројектом „Наш кутак радости“ други део, јер 

недостају изјава о броју директних корисника, изјава о броју учесника пројекта и изјава о сопственим средствима, 

5. Књижевни круг „Сизиф“, који је конкурисао са пројектом „Часопис за књижевност и културу ´Сизиф´“, јер недостаје годишњи 

финансијски извештај за 2016. годину, 

6. ДВД Буковица, које је конкурисало са пројектом „Леонида“, јер нема буџет пројекта, 

7. Мешовити хор „Свети Архиђакон Стефан“, који је конкурисао са пројектом „Духовно појање хора црквене музике као део 

богослужења у литургијским и осталим наступима у 2017. години“, јер је буџет пројекта неисправан, 

8. Удружење грађана „За отпорнију средину“, које је конкурисало са пројектом „Постани повереник“, јер недостаје годишњи 

финансијски извештај за 2016. годину, 

9. Краљевачко удружење за помоћ особама са аутизмом, које је конкурисало са пројектом „Кишни човек“, јер је неуредан буџет 

пројекта, 
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10. „Иконопис“, које је конкурисало са пројектом „Едукација младих, незапослених лица, лица ометених у развоју, лица у сигурним 

кућама, лица којима је потребна социјализација ради стицања знања и умешности за иконописање, дуборез, пирографију, 

рестаурирање старих предмета, певање духовне музике и хуманитарни рад“, јер недостаје годишњи финансијски извештај за 

2016. годину и 

11. „Полет“, које је конкурисало са пројектом „Примарна превенција вршњачког насиља“, јер је неуредан буџет пројекта. 

 

           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 7. 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 и 

чињеница да се поједине активности које су наведене у пројекту већ финансирају у складу са одређеним законским одредбама, као и да ли 

се ради о активностима које спадају у редовну делатност појединих установа чији је оснивач град Краљево. Поред тога, у ову групу 

предлога пројеката увршћени су и пројекти за које је постојао одређени јавни интерес за суфинансирање, али је узета у обзир чињеница да 

се ради о удружењу које је конкурисало са два пројекта по истом јавном позиву, што је супротно члану 9. став 1. Одлуке о суфинансирању 

програма рада удружења. 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. 

 Градско веће је утврдило да се пројекти из тачке 3. диспозитива ове Одлуке неће финансирати, јер су пројекти бодовани са 35 и 
мање од 35 бодова, а у складу са чланом 15. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења. 

 Разматрајући предлоге пројеката наведених у тачки 4. 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 11. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења, на основу чега је Градско веће у свим 
пројектима утврдило учешће града у суфинансирању сваког пројекта. 

             Након потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања, Градско веће града Краљева је одлучило као у диспозитиву ове Одлуке 
сходно члану 8., 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: 011-217/2017-I;Дана: 25.08.2017. ГОДИНЕ 
  
 

                                                                                                                                              Председник Градског већа  

                                                                                                                                             градоначелник града Краљева 

                                                                                                                                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


