На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09 и
99/11-др.закон) и члана 4. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења („Службени лист
града Краљева“, број 16/17),
град Краљево објављује
Ј А В Н И
П О З И В
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
Град Краљево објављује јавни позив за суфинансирање програма – пројеката
удружења грађана од јавног интереса за град Краљево у 2020. години у укупном износу од
14.000.000,00 динара из буџета града Краљева.
Јавни интерес обухвата области:
- борачко-инвалидске заштите,
- хуманитарних програма,
- задовољења потреба младих,
- културе,
- програме заштите људских права,
- цркве,
- научно истраживачки развој и
- социјалну заштиту.
Право учешћа по јавном позиву имају удружења која су регистрована у складу са
Законом о удружењима, са седиштем на територији града Краљева и чији буџети за
реализацију пројеката износе најмање 50.000,00 динара а највише 2.000.000,00 динара. Неће
се разматрати пријаве удружења која нису оправдала средства по претходним јавним
позивима, у складу са Одлуком. Подносиоци пројеката не могу бити политичке странке и друга
удружења основана ради остваривања политичких циљева.
Удружења могу поднети само једну пријаву пројекта из свих области од јавног
интереса, у складу са својим програмским циљевима, дефинисаним Статутом удружења.
Рок за подношење пријава са предлозима пројеката и свом потребном документацијом
прописаном чланом 7. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења по овом јавном
позиву је 15 дана од дана објављивања јавног позива на званичном сајту града Краљева
(www.kraljevo.rs), закључно са 30.01.2020. године. Сви потребни обрасци се могу преузети
са наведеног сајта.
Пријаве са прописаном пратећом документацијом се предају на писарници Градске
управе града Краљева у затвореној коверти или се могу послати поштом, препоручено, на
адресу: Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Трг Јована
Сарића број 1, 36000 Краљево. На коверти обавезно навести: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Одлуку по јавном позиву донеће Градско веће града Краљева, коме предлог о
расподели средстава за ове пројекте доставља Комисија, најкасније у року од 30 дана од дана
завршетка рока за подношење пријава по јавном позиву. Одлука Градског већа је коначна и
биће објављена на сајту града Краљева и на огласној табли Градске управе града Краљева.
Сва обавештења у вези јавног позива могу се добити у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева, канцеларија број 309 или на телефон 036/306-013.
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