На основу члана 46. тачка 2. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 63. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13пречишћен текст), члана 10, 15. и 16. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења („Службени лист града Краљева“, број 16/17),
Градско веће града Краљева, на Педесетој (ванредној) седници одржаној 02. марта 2018. године, донело је
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I ОДБАЦУЈУ СЕ као НЕПОТПУНЕ пријаве предлога пројеката удружења поднете на јавни позив града Краљева број 35/18 од
15.01.2018. године:
1. Краљевачко срце у срцу, која је конкурисало са пројектом „Помогнимо онима који не могу сами“,
2. Удружење резервних официра и подофицира, која је конкурисала са пројектом „У области одбране, безбедности, заштити и
спасавања људи и материјалних добара“,
3. Друштво за српски језик и књижевност Краљево, који је конкурисао са пројектом „Читалачки клубови“,
4. ДВД Буковица, које је конкурисало са пројектом „Буковица, село наше мило“,
5. УГ „Златне руке Шумадије“, које је конкурисало са пројектом „Едукација младих за развој сопственог бизниса,
самозапошљавање“,
6. Кинолошко друштво „Краљево“, које је конкурисало са пројектом „ Едукација грађана и практична примена о кинолишкој свести“,
7. Краљевски филмски фестивал, које је конкурисало са пројектом „6. Краљевски филмски фестивал“,
8. Друштво за церебралну и дечју парализу Краљево, које је конкурисало са пројектом „Бојама у светлију будућност“,
9. Друштво против рака „Краљица Јелена Анжујска“, које је конкурисало са пројектом „Да знаш и ти“,
10. Етно центар „Гегула“, које је конкурисало са пројектом „Седми научни самит 2018.“
11. Удружење бродомоделара „Кормило“, који је конкурисао са пројектом „Активности удружења Кормила у првој половини 2018.
године“,
12. Удружење грађана „Грађанска унија“, које је конкурисало са пројектом „Имам право да знам која су моја права, дужности и
обавезе“,
13. Књижевни клуб „Сизиф“, који је конкурисао са пројектом „Часопис за књижевност и културу –Сизиф“,
14. Кинолошко друштво „Ловац“ Краљево, које је конкурисало са пројектом „Међународна изложба паса CACIB Краљево 2018.“,
15. Друштво гуслара „Жича“, које је конкурисало са пројектом „Са гуслама кроз векове“,
16. Мешовити хор „Свети Архиђакон Стефан“, који је конкурисао са пројектом „Учешће на трећем ваљевском фестивалу –Хорфест“,
17. Удружење особа са инвалидитетом „CARPE DIEM- искористи дан, који је конкурисао са пројектом „Дружење уз подршку“,
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18. „Родитељ“, који је конкурисао са пројектом „ Реализација измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом –
Скупштина Србије“,
19. Књижевни клуб Краљево, који је конкурисао са пројектом „Књигоград“,
20. „Коцкица“, која је конкурисало са пројектом „Деца на правом путу“
21. Краљевачко удружење за помоћ особама са аутизмом, које је конкурисало са пројектом „Кишни човек“,
22. „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“.
II ОДБИЈАЈУ СЕ као НЕОСНОВАНЕ пријаве предлога пројеката удружења поднете на јавни позив града Краљева број 35/18
од 15.01.2018. године:
1. Друштво пчелара Краљево, које је конкурисало са пројектом „Стручно оспособљавање, едукација и задовољавање потреба
чланова друштва пчелара Краљева“,
2. Удружење македонске националне заједнице „Кирил Пејчиновић“, које је конкурисало са пројектом „Промовисање националне
културе Македоније у Србији и Србије у Македонији“,
3. МНРЛ, који је конкурисао са пројектом „Центар за подршку особа са сметњама у развоју града Краљева“ и
4. КУД„Опланићи“, које је конкурисало са пројектом „Од песме до игре- од игре до традиције“.
5. Друштво историчара Рашког округа, које је конкурисало са пројектом „Сто година од завршетка Великог рата у Краљеву 1918.2018.“
III ОДОБРАВА СЕ суфинансирање укупно 70 пројекта удружења грађана поднетих на јавни позив града Краљева број 35/18 од
15.01.2018. 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
бр.

1.
2.
3.
4.

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Укупан
број
бодова

Удружење ликовних и примењених уметника Краљево
Пројекат: „Развој културе и визуелних уметности у Краљеву преко
излагачких активности градске галерије“
ФА „Карановац“
Пројекат: Дечји фестивал фолклора „Ајд у коло кој за коло“
Удружење дистрофичара Краљево
Пројекат: „Клуб активних особа са хендикепом“
Центар за развој региона
Пројекат: „Омладинска академија“

2

Финансирање пројекта
(примена члана 10. и 13. Одлуке)
Сопствена
града
укупно

90

12.040,00

590.000,00

602.040,00

82

289.170,00

460.000,00

749.170,00

81

64.830,00

450.000,00

514.830,00

81

9.184,00

450.000,00

459184,00

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

„Лопатница – оаза мира“
Пројекат: „Деца на извору здравља у селу“
КАПД Балкан
Пројекат: „Културни живот и потребе ученика основних школа града
Краљева“
КУД „Краљевачка Ризница“
Пројекат: „Весело нам срце лупа, заиграјмо коло скупа“
Удружење: „Група 036“
Пројекат: „Краљевачки фестивал електронске музике 2018“
Омладинска мрежа Краљево
Пројекат: „Програмирај се 2018.“
Савез слепих
Пројекат: „Центар за пружање услуга слепима“
„Нова искрица“
Пројекат: „Подршка инклузији“
Центар за одрживи развој 21
Пројекат: „Економско оснаживање жена“
НВО „Руке пријатељства“
Пројекат: „Хуманост за унапређивање положаја и образовних
постигнућа Рома“
Удружење: „Центар за активизам и волонтеризам“ Краљево
Пројекат: „КВ ФЕСТ 2018“
Удружење: „Центар за културу, омладину и сторт“
Пројекат: „Краљевачка традиција 2018.“
Друштво Српско Руског пријатељства Краљев град
Пројекат: „Краљево-Самара“
ОО глувих и наглувих Краљево
Пројекат: „Преводилачки сервис у дневном центру за глуве и
наглуве“
„Плава долина“
Пројекат: „Оснаживање жена на селу“
Удружење извиђача Краљево
Пројекат: „Обука и формирање првог одреда извиђача Краљева“
Удружење љубитеља коња „Штрапари“
Пројекат: „Штрепаријада“
Удружење рудњанских домаћина
Пројекат: „Подизање знања о ИПА/ПАРД програму ЕУ и унапређења
капацитета ОЦД за „LEADER“ приступу из града Краљева“
СКЦ „Стефан Немања“
Пројекат: „Рука руку мије без традиције није“
Удружење РВИ града Краљева
Пројекат: „Лакше до запослења“

Удружење дефектолога за пружање подршке и помоћи
специјалној едукацији и рехабилитацији „Звездица“
Пројекат: „Наша прича- заједно са родитељима“
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79

49.502,00

330.000,00

379.502,00

78

4.300,00

430.000,00

434.300,00

77

600.499,00

400.000,00

1.000.499,00

77

8.163,00

400.000,00

408.163,00

77

8.163,00

400.000,00

408.163,00

76

163.593,00

360.000,00

523.593,00

74

157.251,00

350.000,00

507.251,00

74

153.125,00

350.000,00

503.125,00

74

11.932,00

350.000,00

361.932,00

74

7.143,00

350.000,00

357.143,00

74

7.143,00

350.000,00

357.143,00

73

6.734,00

330.000,00

336.734,00

71

139.809,00

310.000,00

449.809,00

71

16.439,00

310.000,00

326.439,00

71

53.142,00

310.000,00

363.142,00

66

131.000,00

131.000,00

262.000,00

64

14.800,00

280.000,00

294.800,00

63

422.339,00

270.000,00

692.339,00

63

180.002,00

270.000,00

450.002,00

63

17.937,00

156.000,00

173.937,00

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Удружење параплегичара Рашког округа Краљево
Пројекат: „Наша и ваша кућа“
Удружење породица палих бораца ратова 1990-1999 града Краљева
Пројекат: „Чување од заборава погинуле хероје ратова 1990-1999.
психо социјални програм рада са члановима породица палих бораца“
Друштво за борбу против шећерне болести
Пројекат: „Мој слатки живот“
КУД „Абрашевић“
Пројекат: „Неговање и очување културно уметничког стваралаштва
града Краљева и његово промовисање у земљи и свету“
Удружење: „Цепелин“
Пројекат: „Подршка за бољи живот“
Ловачко удружење „Краљево“
Пројекат: „Уређење објекта намењеног едукацији ливачког
подмлатка, ученика и студената“
Савез цивилних инвалида рата Краљева и Врњачке Бање
Пројекат: „Пројекат активности удружења ЦИР Краљева и Врњачке
Бање од 01.01.2018. године закључно са 31.12.2018. године“

Удружење РМВИ Краљево
Пројекат: „Заштита ратних и мирнодопских војних инвалида на
подручју града Краљева“
Дада арт студио
Пројекат: „Они који иду и они који се враћају 2018. Краљево“
Музичко едукативна радионица „Увертира“
Пројекат: „Музички фестивал дечијих песама- Увертира“
Удружење учесника рата 1991-1999. године града Краљева
Пројекат: „За крст часни и слободу златну“
Удружење: „Гледићка воденица“
Пројекат: „Дан Жичке бригаде ЈВ у О“
Краљевачки форум
Пројекат: „Уметност не познаје аутизам“
Спелеошки клуб Краљево
Пројекат: „Обука за спелеошка
„Омладина Краљева“
Пројекат: „За светлију будућност Краљева“
Стратешки развој Краљева –СРК
Пројекат: „Улога педагошког асистента“
„Плаве сенке“
Пројекат: „Млади чувари корена“

Феномена
Пројекат: „Центар за ненасиље“
Удружење: „БеННеМ“
Пројекат: „Ћирилица као корен српског народа“
Хуманитарни центар „Срце“
Пројекат: „Другачији“
„Имам идеју“
Пројекат: „Права детета у образовању“
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60

160.016,00

240.000,00

400.016,00

57

89.853,00

200.000,00

289.853,00

57

35.860,00

200.000,00

235.860,00

55

270.165,00

180.000,00

450.165,00

55

9.528,00

180.000,00

189.528,00

54

150.000,00

150.000,00

300.000,00

54

40.000,00

120.000,00

160.000,00

53

2.772,00

120.000,00

122.772,00

53

1.111,00

110.000,00

111.111,00

52

72.016,78

100.000,00

172.016,78

52

1.060,00

100.000,00

101.060,00

52

12.223,00

110.000,00

122.223,00

48

40.426,82

90.000,00

130.426,82

48

38.247,00

85.000,00

123.247,00

48

6.375,00

90.000,00

96.375,00

48

909,00

90.000,00

90.909,00

47

43.065,00

80.000,00

123.065,00

46

124.997,00

75.000,00

199.997,00

46

32.600,00

75.000,00

107.600,00

42

6.664,00

60.000,00

66.664,00

41

598.069,00

60.000,00

658.069,00

46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Женске иницијативе
Пројекат: „Имам право да знам“
Удружење оболелих од мултипле склерозе Рашки округ Краљево
Пројекат: „Заједно до промена“
Полет
Пројекат: „Примарна превенција вршњачког насиља“
Центар за развој и едукацију Краљево
Пројекат: „Искуство подучава“
„Јово Курсула“
Пројекат: „Неговање традиције ослободилачких ратова србије у 2018.
год.-Обележавање 100 година од завршетка првог светског рата на
подручју Градске управе Краљево“
„Живим здраво“
Пројекат: „Да нам деца здрава буду“
КУД „Моравац“
Пројекат: „Очување изворних вредности српске традиције“
Удружење: „Рок планета“
Пројекат: „Гитаром кроз школе“
Удружење: „Нови пут“
Пројекат: „Млади спремни за нове изазове“
Културни центар „Самаила“
Пројекат: „Сачувајмо српску традицију“
Фото кино клуб Краљево
Пројекат: „2018. година фотографије у Краљеву“
Клуб младих Краљева
Пројекат: „Дајмо шансу младима“
Удружење „Класична традиција“
Пројекат: „Песма и музика као лек“
Центар за културу „Жича“
Пројекат: „16. Жички сабор народног стваралаштва“
УГ за помоћ умерено ментално недовољно развијене деце и
омладине Краљево
Пројекат: „ Кутак радости“
КУД „Чукојевац“
Пројекат: „Где год да одеш, не заборави одакле долазиш“
Удружење бораца народноослободилачких ратова Краљева
Пројекат: „Помозимо нашим борцима“
Удружење: „Црвена ранка“
Пројекат: „Краљица шљива Црвена ранка града Краљева“
Завичајно друштво
Пројекат: „Активности Завичајног друштва Краљево“
„Тангера“
Пројекат: „Заплеши танго: осетљиве категорије друштва у танго
заједници- бесплатне активности“
КУД „Ратина“
Пројекат: „И ми бисмо били странци да нам нису ти опанци“
Клуб Евергрин
Пројекат: „Сегмент културних активности културног центра Евергрин“
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41

26.490,00

55.000,00

81.490,00

40

25.100,00

55.000,00

80.100,00

40

23.625,00

55.000,00

78.625,00

40

24.381,00

55.000,00

79.381,00

40

8.904,00

55.000,00

63.904,00

40

2.896,00

55.000,00

57.896,00

39

24.642,00

50.000,00

74.642,00

39

23.529,00

50.000,00

73.529,00

39

6.549,00

50.000,00

56.549,00

38

15.660,00

47.000,00

62.660,00

38

667,00

47.000,00

47.667,00

36

2.873,00

45.000,00

47.873,00

36

7.504,00

45.000,00

52.504,00

36

20.227,00

45.000,00

65.227,00

34

18.600,00

40.000,00

58.600,00

33

33.890,00

40.000,00

73.890,00

32

2.858,00

40.000,00

42.858,00

31

21.547,00

40.000,00

61.547,00

31

15.943,00

35.000,00

50.943,00

31

17.743,00

40.000,00

57.743,00

30

15.051,00

32.000,00

47.051,00

30

3.485,00

32.000,00

35.485,00

68.

69.

70.

„Позитивна омладина“
Пројекат: „Година културе“
„Спинер“
Пројекат: „Организација јуниорског 20. Спинер купа, функционисање
клуба и учешће на савезним и међународним такмичењима у 2018.
години“
Матица исељеника Краљево
Пројекат: „Краљево поздравља дијаспору“

25

14.994,00

30.000,00

44.994,00

25

11.008,00

30.000,00

41.008,00

25

508,00

30.000,00

30.508,00

IV 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.
V О ИЗВРШЕЊУ ове Одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева и Одељење за
заједничке послове Градске управе града Краљева.
VI Ова Одлука о расподели средстава за суфинансирање програма рада удружења је коначна.
VII 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 15.01.2018.
године расписао јавни позив за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. Рок за подношење предлога
пројеката истекао је закључно са 30.01.2018. 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:
Краљевачко удружење за помоћ особама са аутизмом, које је конкурисало са пројектом „Кишни човек“, јер нема завршни рачун,
„Коцкица“, која је конкурисало са пројектом „Деца на правом путу“, јер је буџет неправилно дефинисан,
Књижевни клуб Краљево, који је конкурисао са пројектом „Књигоград“, јер је буџет неправилно дефинисан,
„Родитељ“, који је конкурисао са пројектом „ Реализација измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом –
Скупштина Србије“, јер је буџет неправилно дефинисан,
5. Грађанска унија, која је конкурисала са пројектом „Имам право да знам која су моја права, дужности и обавезе“, јер недостаје
Статут удружења и завршни рачун,
6. Краљевачко срце у срцу, која је конкурисало са пројектом „Помогнимо онима који не могу сами“, јер Статут није овере, није
дефинисана динамика пројекта и буџета, износи средстава се разликују у пријави и у изјави,
7. Удружење резервних официра и подофицира, која је конкурисала са пројектом „У области одбране, безбедности, заштити и
спасавања људи и материјалних добара“, јер буџет је недефинисан,
1.
2.
3.
4.

6

8. Друштво за српски језик и књижевност Краљево, који је конкурисао са пројектом „Читалачки клубови´“, јер буџет није прецизно
дефинисан,
9. УГ „Златне руке Шумадије“, које је конкурисало са пројектом „Едукација младих за развој сопственог бизниса,
самозапошљавање“, јер нема завршни рачун,
10. Кинолошко друштво „Краљево“, које је конкурисало са пројектом „ Едукација грађана и практична примена о кинолишкој
свести“, јер је неадекватан завршни рачун,
11. Краљевски филмски фестивал, које је конкурисало са пројектом „6. Краљевски филмски фестивал“, јер је буџет неправилно
дефинисан,
12. Друштво за церебралну и дечју парализу Краљево, које је конкурисало са пројектом „Бојама у светлију будућност“, јер је изјава
неадекватно попуњена,
13. Друштво против рака „Краљица Јелена Анжујска“, које је конкурисало са пројектом „Да знаш и ти“, јер буџет није исправан,
14. Етно центар „Гегула“, које је конкурисало са пројектом „Седми научни самит 2018.“, јер се износ у изјави не поклапа са износом
у буџету пројекта,
15. Удружење бродомоделара „Кормило“, који је конкурисао са пројектом „Активности удружења Кормила у првој половини 2018.
године“, јер нема динамику буџета и активности,
16. Кинолошко друштво „Ловац“ Краљево, које је конкурисало са пројектом „Међународна изложба паса CACIB Краљево 2018.“,
јер буџет није дефинисан,
17. Друштво гуслара „Жича“, које је конкурисало са пројектом „Са гуслама кроз векове“, јер буџет није дефинисан,
18. Књижевни круг „Сизиф“, који је конкурисао са пројектом „Часопис за књижевност и културу ´Сизиф´“, јер недостаје годишњи
финансијски извештај за 2017. годину,
19. ДВД Буковица, које је конкурисало са пројектом „Буковица, село наше мило“, јер буџет није дефинисан,
20. Мешовити хор „Свети Архиђакон Стефан“, који је конкурисао са пројектом „Учешће на трећем ваљевском фестивалу –
Хорфест“, јер нема Одлуке УО да се конкурише и акт који дефинише осниваче и чланове УО,
21. Удружење особа са инвалидитетом „CARPE DIEM- искористи дан, који је конкурисао са пројектом „Дружење уз подршку“, јер
документа нису оверена,
22. „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.
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 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. 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.
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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.
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: 011-74/2018-I; Дана: 02. 03. 2018. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог
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