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 6/19-пречишћен текст ), члана 10, 15. и 16. Одлуке о суфинансирању
пројеката које реализују удружења грађана са територије града Краљева („Службени лист града Краљева", број
52/20) и члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20)
Градско веће града Краљева, на Двадесет шестој (ванредној) седници одржаној 6.априла 2021.године,
донело је
О

Д

Л

У

К

У

о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2021. годину
Члан 1.
Обезбеђују се средства за суфинансирање укупно 48 пројеката удружења грађана поднетих на
Конкурс за суфинансирање пројеката које реализују удружења грађана са територије града Краљева, а који је
објавио град Краљево у укупном износу од 15.000.000,00 динара.
Утврђује се јавни интерес пројеката, укупан број бодова на основу прописаних критеријума из члана 8. Одлуке
о суфинансирању програма рада удружења и појединачни износ средстава града Краљева за суфинансирање
следећих одобрених пројеката удружења грађана:
ред.
бр.

носилац пројекта

назив пројекта

укупан
број
бодова

1.

Међуопштинска организација савеза
слепих Србије -Краљево

Едукација слепих до
интеграције

96

520.000,00

70.660,00

590.660,00

2.

Краљевачко удружење за помоћ
особама са аутизмом-Аутизам
Краљево

Плаво срце

95

500.000,00

55.561,00

555.561,00

3.

Асоцијација за развој Ибарске
долине „Ида“

95

461.000,00

46.718,00

507.718,00

4.

Удружење грађана „Позитивна
промена“

93

460.500,00

4.955,00

465.455,00

Млади истражују од
Лопатнице до
Столова
Унапређење
предузетничке
1

финансирање пројекта
(примена члана 8. и 16. Одлуке)
град
сопствена
укупно

5.
6.
7.

Фолклорни ансамбл „Карановац“
Краљево
Удружење грађана „Покрени
Краљево“
Краљевско академско
природњачко друштво „Балкан“

8.

КУД „Краљевачка ризница“

9.

Удружење грађана „Раме уз
раме“-невладина организација
Рома Краљево

10.

Удружење грађана „Креативна
заједница“

11.

Удружење „Рудњански домаћини“

12.

Центар за развој и едукацију

13.

Удружење грађана Хор Ариа

14.

СКЦ „Стефан Немања“

15.

Удружење грађана „КоТур“

16.

Спелеолошки клуб Краљево

културе младих
Култура је лице
једног народа
Млади о преговорима
и приступању ЕУ
Млади као чувари
природе
Уместо словом,
игром и везом се
пише
Заједно можемо све
Подизање знања
младих о програмима
ЕУ и „Leader“
приступу
Дигиталне и
предузетничке
вештине за жене у
руралним подручјима
града Краљева
Будућност младих у
Краљеву
Певање у хору- сјајан
хоби!
Свиралче нам
засвирало, коло нам
се разиграло
Интернет Село за
децу
Основи спелеологије
за краљевачке
средњошколце
2

93

460.000,00 317.104,00

777.104,00

90

451.000,00

4.672,00

455.672,00

90

450.000,00

13.650,00

463.650,00

89

490.000,00

54.450,00

544.450,00

89

170.000,00

6.000,00

176.000,00

88

440.000,00

4.608,00

444.608,00

88

420.000,00

8.660,00

428.660,00

87

420.000,00

38.770,00

458.770,00

85

231.000,00

2.000,00

233.000,00

84

380.000,00 170.723,00

550.723,00

84

350.000,00

48.655,00

398.655,00

84

89.000,00

15.000,00

104.000,00

17.

Удружење извиђача Краљева

18.

КУД „Моравац“ Адрани

19.

Удружење грађана „Руке
пријатељства“

20.
21.

Удружење за културне уметничке
и друштвене активности
„Поморанџе“
Планинарско еколошко удружење
„Троглав“

22.

Едукативни центар „Интел“
Краљево

23.

Културни центар „Легат“

24.

КУД „Абрашевић

25.

Мрежа за рурални развој Србије

26.

Социјално-хуманитарно удружење
„Полет“

27.

Удружење грађана „Цепелин“

Активни млади за
активне заједнице
Очување изворних
вредности српске
традиције
Хуманост за
унапређење
друштвеног положаја
и образовних
постигнућа Рома
Краљево, из
прошлости у
будућност
Млади-актери развоја
града Краљева
Едукација младих о
дијабетесу и како се
носити са
компликацијама
Оловком у бољу
будућност“
„Неговање и очување
културно-уметничког
стваралаштва града
Краљева и његово
промовисање у
земљи и свету
Знање младих, корак
ка послу у зеленој
економији
Гласно кажи „НЕ“
сексуалном
злостављању деце
Ја то могу
3

82

380.000,00

4.288,00

80

400.000,00 197.022,00

597.022,00

80

370.000,00 126.135,00

496.135,00

80

350.500,00

3.541,00

354.041,00

79

360.000,00

3.712,00

363.712,00

78

360.000,00

34.800,00

394.800,00

78

281.000,00

2.839,00

283.839,00

77

340.000,00

85.000,00

425.000,00

76

355.000,00 106.550,00

461.550,00

75

350.000,00 276.330,00

626.330,00

74

337.500,00

355.295,00

17.795,00

384.288,00

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Удружење „Краљевски филмски
фестивал“

9. краљевски
филмски фестивал
19. жички сабор
народног
стваралаштва и
Центар за културу „Жича“
промоција истог у
Србији, Црној Гори,
Босни и Херцеговини
и Македонији
Удружење ратних војних инвалида
Упознајте нас
Удружење параплегичара Рашког
Друштвена заједница
округа
и ми
Сачувајмо српску
Културни центар „Самаила“
традицију
Активност Удружења
Удружење бродомоделара
бродомоделара у
„Кормило“ Краљево
2021.
Удружење учесника рата 1991Наши хероји
1999. године Краљева
отаџбине
Културно лето
Оаза мира Лопатница
„Лопатница 2021“
Дечји центар „Нова искрица“
Подршка свој деци у
пандемији и после ње
Удружење грађана „Нови пут“
Млади и локални
развој
Друштво за борбу против шећерне
Мој слатки живот
болести Краљево
Три деценије у
Завичајно друштво Краљево
служби завичаја
Сачувајмо нашу
КУД „Опланићи“
традицију 2021.
Завичајно друштво „Стара
Деценија завичајних
Павлица“ Краљево
веза
Институт за одрживи развој
Унапређење
4

73

300.000,00 198.500,00

498.500,00

71

290.000,00

32.225,00

322.225,00

70

300.000,00 235.320,00

535.320,00

70

300.000,00 276.280,00

576.280,00

67

290.000,00

15.277,00

305.277,00

67

270.000,00

45.000,00

315.000,00

66

250.000,00

6.381,00

256.381,00

65

250.500,00

36.000,00

286.500,00

64

240.000,00

26.667,00

266.667,00

62

250.000,00

28.879,00

278.879,00

62

250.000,00

59.884,00

309.884,00

60

230.000,00

43.608,00

273.608,00

60

230.000,00

37.552,00

267.552,00

60

220.000,00

30.815,00

250.815,00

60

200.000,00

10.128,00

210.128,00

Агенда 2030

43.
44.
45.
46.
47.
48.

МСД Тим
Удружење одгајивача говеда
сименталске расе „Западна
Морава“
Удружење дистрофичара
Краљево-Рашки округ
Удружење самохраних родитеља
„Загрљај“
Удружење љубитеља коња
„Штрапари“
Добровољно ватрогасно друштво
Витковац, Милаковац, Печеног

окружења за
самозапошљавање
младих предузетника
Дечји културни водич
Буди део нечег новог
Равноправно једнаки
Град за књигу књига
за децу
Штрапаријада
Петровдански дани
Витковац 2021

59

210.000,00 105.000,00

315.000,00

56

183.000,00

82.228,00

265.228,00

56

160.000,00

56.320,00

216.320,00

56

150.000,00

1.516,00

151.516,00

54

130.000,00 175.500,00

305.500,00

52

120.000,00

216.000,00

96.000,00

Члан 2.
Неће се суфинансирати 16 бодованих предлога пројеката удружења грађана у складу са чланом 8. и чланом 16.
Одлуке и то:
ред
бр.

носилац пројекта

1.
Краљевачки форум
2.

Музичка едукативна радионица
„Увертира“

3.
Добровољно ватрогасно друштво
Краљево

назив пројекта
Ухвати корак за ИТ
плес
Музички фестивал
дечјих песама
„Увертира“
Квиз знања и
вештина
противпожарне
заштите за ученике
5

укупан број бодова
48
48

48

4.

Удружење матице, дијаспоре, Срба
у региону и пријатеља Србије
„Корени-Краљево“

5.

Клуб младих

основних школа
града Краљева
Развој туризма кроз
упознавање са
културноисторијским
знаменитостима и
лепотама Краљева и
околинеНемањићима у
походе, КраљевоСтуденица-ЖичаВрњачка Бања 2829.08.2021.
Користите пажљиво
друштвене мреже

6.

45

45
43

Центар за културу, омладину и
спорт
7.

Центар за афирмацију
стваралаштва „Поетикум“

8.

Удружење акцијаша „Ибар“
Краљево

9.
Удружење грађана македонске
националне заједнице „Кирил
Пејчиновић“
10.
КУД „Чукојевац“

Сабор Врба 2021
Дани Милана
Ђокића 2021
Краљеву на понос 40 година ОРА
Ибара
Промовисање
националне културе
Македоније у Србији
и Србије у
Македонији
Где да одеш, не
заборави одакле
долазиш-Чукојевац
2021“
6

42
42

41

41

11. Удружење грађана Интерактивна
мрежа Краљево
12.
Друштво гуслара „Жича“

Стазе здраваља на
Гочу-плућа Краљева
Певање уз гусле из
Краљева у УНЕСКО

13.

Едукација младих
незапослених лица,
лица ометених у
развоју, лица са
хендикепом, лица у
сигурним кућама,
ради стицања знања
и умешности за
иконописање,
дуборез и
пирографију, као и
рестаурација старих
предмета
Сачувајмо традицију
Самаила 2021
Стрип библиотека и
стрип радионица
Меморијал „Пилот
Живота Ђурић“

Удружење грађана „Иконопис“
Краљево

14. Удружење жена „ Сачувајмо
традицију Самаила“
15. Удружење грађана „Породица
Живановић“
16. Удружење пилота „Тигрови“

40
40

37

37
36
36

Члан 3.
Одбацује се као неблаговремена пријава предлога пројекта удружења грађана у складу са чланом 13. став 1.
Одлуке и то:
редни број
носилац пројекта
назив пројекта
1.

Друштво за неговање традиције Култура неговања традиције ослободилачких ратова Србије у
ослободилачких ратова Србије „Јово 2021. години на подручју Градске управе града Краљева
Курсула“ Краљево
7

Члан 4.
Одбацују се као непотпуне пријаве предлога пројекта удружења грађана у складу са чланом 16. став 1. Одлуке и
то:
ред.
број

носилац пројекта

назив ројекта

образложење

1.

Друштво историчара Рашког округа- Осам
векова изјава није у складу са буџетом
Краљево
државно- црквеног
континуитета
и
седам векова од
владавине Стефана
Дечанског

2.

Друштво против
Јелена Анжујска“

3.

Удружење „Имам идеју“

4.

Удружење породица палих бораца Обележавамо
30. неадекватно попуњен образац Б
ратова од 1990. до 1999. године година од погибије
града Краљева
наших хероја 1991.
године,
пратимо
примену
новог
Закона о борачкој
заштити, брига о
квалитету живљења
чланова породица
погинулих

рака

„Краљица Да знаш и ти

неадекватно попуњен образац Б

Образовање
права детета

за неадекватно попуњен образац Б

8

5.

Удружење Хепицентар

Сиџа 2021

неадекватно попуњен образац Б

6.

Матица исељеника Краљево

Краљево поздравља изјава се не поклапа са сопственим средствима
дијаспору
из обрасца Б

7.

Удружење
грађана
за
помоћ Наше место
умерено
ментално
недовољно дружења
развијене
деце
и
омладине
Краљево

оснивачки акт није оверен

8.

Удружење грађана „Грађанска унија“ Живот Да, Дрога Не

неадекватно попуњен образац Б (стари образац)

9.

Удружење „Омладина Краљева“

За светлију
будућност Краљева

неадекватно попуњен образац Б (стари образац)

10.

Клуб Evergreen Краљево

10. година рада неадекватно попуњен образац Б (стари образац)
културног
центрапројектне
активности у 2021.
године

11.

Удружење инжењера и техничара Сећање кроз три Одлука УО да се конкурише није приложена и
„Добривоје Божић“ -Краљево
века- знаменитости образац „А“ и „Б“ су попуњени руком
инжењери Краљева
из XIX века: „др
Ђорђе
Радићпољопривредни
просветитељ
и
научник“

9

12.

Демократско удружење Рома „Плави Ромски бал
Цвет“

Нема изјаву у којој је наведен износ сопствених
средстава и неадекватно попуњен образац Б
(стари образац)

13.

Књижевни круг Сизиф

Савремено
стваралаштво

неадекватно попуњен образац Б, попуњен руком
(стари образац)

14.

Женске иницијативе

Превенција
свега

15.

Макетарски клуб „Спинер“

Функционисање
Није унет пројектни тим у обрасцу „Б“
макетарског клуба
„Спинер“ у 2021.
години
са
организацијом
изложбе „Априлски
рат 1941.“ и 23.
„Спинер“ купа

16.

Удружење хранитеља „Сунцокрет“

Наш камп

17.

Удружење „Гледићка воденица“

Дани жичке бригаде Неадекватан образац „Б“ и неадекватна изјава
ЈВуО
(не слаже се са средствима из буџета)

18.

Удружење „Црвена Ранка“

Путевима
Ранке

19.

КУД „Ратина“

Фолклор–Лепша
страна живота

Неадекватан образац „Б“

20.

Књижевни клуб Краљево

Књигомат

Неадекватно попуњен образац Б

пре Нема оснивачког акта, буџет у обрасцу „Б“ није
добар

Неадекватан образац „Б“ руком попуњен

Црвене Неадекватан образац „Б“ (стари)
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Члан 5.
Одбијају се као неосноване пријаве предлога пројеката удружења у складу са чланом 16. став 1. Одлуке и то:
ред.
број

носилац пројекта

назив пројекта

образложења

1.

Удружење грађана Пријатељство за Публиковање
Сукоб интереса
нова времена
културних
активности поводом
15
година
рада
Удружења

2.

Удружење особа са инвалидитетом У корак с временом
„CARPE DIEM-Искористи дан

Сукоб интереса

3.

Центар за едукацију, медијацију и Ниси сама
подршку
развоју
појединца
и
породице АНИМУС Краљево

Сукоб интереса

4.

Планинарско
„Гвоздац“

5.

Спортско
2018“

6.

Безбедно у саобраћају

7.

Научно пословни центар WORLD 10. Бизнис самит- Не одржава се на територији града Краљева
Краљево
бизнис
жене
у

смучарско

удружење

друштво Стазе
здравља Спортска организација
чекају на вас

„Милаковац Милаковац за децу Спортска организација
2021
Тренинг безбедне и Није од јавног интереса
дефанзивне вожње
за
50
младих
возача
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матици и дијаспора
(БИСТ 2021)
8.

Живим здраво

Да нам деца здрава Нејасан буџет
буду

9.

Удружење пословних жена „Илинка Промоција женског Пројектне активности се
Илић“ Краљево
прeдузетништватериторији града Краљева
Покрени се

10.

Удружење за заштиту и едукацију Унапређење знања Пројектне активности нису у
потрошача Србије
младих из области делатношћу из Статута Удружења
енглеског
језика,
познавање рада на
рачунару
и
предузетништва у
циљу подстицања
младих
ка
отпочињању
сопственог бизниса

11.

Основна организација
наглувих Краљево

глувих

не

спроводе

на

складу

са

и Центар за особе Сукоб интереса
оштећеног
слуха,
глуве и наглуве

Члан 6.
Обавезују се удружења грађана из члана 1. ове одлуке да додељена средства користе искључиво за реализацију
одобрених пројеката и да извештаје о наменском утрошку истих достављају надлежном oдељењу Градске управе
града Краљева у роковима прописаним oдлуком и у складу са закљученим уговором.
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Члан 7.
О извршењу ове oдлуке стараће се Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева и
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева.
Члан 8.
Одлука о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2021. годину је коначна.
Против ове одлуке може се покренути управни спор код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана
објављивања исте на званичном интернет сајту града Краљева.
Члан 9.
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 члана 9-11. Одлуке о суфинансирању пројеката које реализују удружења грађана са територије града
Краљева градоначелник града Краљева је дана 26.01.2021.године расписао Конкурс за суфинансирање пројеката
које реализују удружења грађана са територије града Краљева, број 165/21. Рок за подношење предлога пројеката
истекао је 11.02.2021.године.
Разматрајући предлоге пројекта удружења грађана наведених у члану 1. ове oдлуке, утврђено је постојање
јавног интереса за њихово суфинансирање. Сходно томе приступило се оцењивању предлога пројеката удружења
грађана у смислу члана 8. и члана 16. Одлуке. Извршена је и оцена трошкова буџета сваког пројеката у смислу
члана 5. Одлуке, на основу чега је Градско веће у свим пројектима утврдило учешће Града у суфинансирању сваког
пројекта.
У складу са чланом 8. став 2. Одлуке о суфинансирању пројеката које реализују удружења грађана са
територије града Краљева, који предевиђа да ће се суфинансирати пројекти чији укупан број бодова по поднетом
пројекту износи 50 и више бодова, пројекти наведени у члану 2. Одлуке неће се суфинансирати.
Приликом разматрања пројекта из члана 3. Одлуке утврђено је да конкурсна документација Друштва за
неговање традиције ослободилачких ратова Србије „Јово Курсула“ неблаговремена, јер није поднета у року
предвиђеним Конкурсом за суфинансирање пројеката које реализују удружења грађана са територије града Краљева
број 165/21 од 26.01.2021. године.
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Приликом разматрања пројеката из члана 4. Одлуке Градско веће града Краљева утврдило је да је конкурсна
документација удружења грађана, прописана чланом 12. Одлуке, непотпуна, те је истe одбацило у складу са чланом
16. Одлуке.
Приликом разматрања пројеката из члана 5. Одлуке утврђено је да пројекти нису поднети у складу са Одлуком о
суфинансирању пројеката које реализују удружења грађана са територије града Краљева. Наиме, неће се
суфинансирати пројекти који нису од јавног интереса за Град, код којих није јасно дефинисан буџет пројекта, чије
активности нису у складу са делатношћу удружења предвиђеном Статутом, или се неће реализовати на територији
Града, или је реч о спортским удружењима која нису третирана Одлуком о суфинансирању пројеката које реализују
удружења грађана са територије града Краљева.
Градско веће града Краљева
Број:011-90/2021-I
Дана: 6.04.2021.године
Председавајући Градског већа
Заменик градоначелника града Краљева
Вукман Ракочевић

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

14

