На основу члана 46. тачка 2. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 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 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21),
Градско веће града Краљева, на Седамдесет шестој (ванредној) седници одржаној 12. маја 2022. године, донело је
О Д Л У К У
о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2022. годину
Члан 1.
Обезбеђују се средства за суфинансирање укупно 57 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 17.000.000,00 динара.
Утврђује се јавни интерес пројеката, укупан број бодова на основу прописаних критеријума из члана 8. Одлуке о
суфинансирању пројеката које реализују удружења грађана са територије града Краљева и појединачни износ средстава
града Краљева за суфинансирање следећих одобрених пројеката удружења грађана:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Носилац пројекта

Назив пројекта

Удружење грађана „Иницијатива
„Вршњачко насиље као облик
кршења људских права младих“
за људска права“
Удружење грађана „Мрежа за
„Циркуларна економија за младе“
рурални развој Србије“
КУД „Краљевачка ризница“

„Живот у покрету“

Фолклорни ансамбл „Карановац“
„Дечје фолклорне радионице“
Краљево
Међуопштинска организација
„Едукацијом слепих до
савеза слепих Србије-Краљево
интеграције“
Удружење грађана „Асоцијација за „Унапређење и заштита људских
будућност младих“
и мањинских права“
1

Укупан
број
бодова

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

95

470.000,00

18.312,00 488.312,00

95

490.000,00

39.918,00 529.918,00

95

500.000,00

55.560,00 555.560,00

95

500.000,00 282.000,00 782.000,00

95

510.000,00

44.200,00 554.200,00

94

470.000,00

24.416,00

494.416,00

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Удружење за културне, уметничке
„Краљево, из прошлости у
и друштвене активности
будућност II-Kraljevo from the past
„Поморанџе“
to the future II“
Краљевачко удружење за помоћ
особама са аутизмом-Аутизам
„Плаво срце“
Краљево
Удружење грађана Асоцијација за
„Млади истражују од Гоча до
развој Ибарске долине „ИДА“
Гледићких планина“
Удружење за екологију и заштиту
„Млади и здрави стилови
животне средине „Рибница 2021“
живота“
Научно пословни центар WORLD
„Гегулини дани културе и
Краљево
традиције“
„Јачање активизма и
Удружење извиђача Краљево
волонтеризма младих“
„Очување изворних вредности
КУД „Моравац“
српске традиције“
„Хуманост за унапређење
Удружење грађана „Руке
друштвеног положаја и
пријатељства“
образовних постигнућа Рома 5“
Културни центар „Легат“
„Оловком у бољу будућност II“
„Економско оснаживање жена
кроз израду сувенира – новог
Удружење рудњанских домаћина
туристичког производа села
Рудно“
„Неговање и очување културноуметничког стваралаштва града
КУД „Абрашевић“
Краљева и његово промовисање
у земљи и свету“
Краљевско академско
„Млади кроз дружење и акцију
природњачко друштво „Балкан“
изазивају позитивну реакцију“
Удружење „Краљевски филмски
„10. краљевски филмски
фестивал“
фесивал“
Удружење параплегичара Рашког
„Један дан у мојим ципелама“
округа
Удружење за екологију и заштиту
„Мобилност услов
животне средине „Ибар 2021“
социјализације“
Планинарско еколошко удружење
„Информиши се!+Едукуј
„Троглав“
се!+Укључи се!“
2

94

480.000,00

4.849,00

484.849,00

94

490.000,00

52.817,00

542.817,00

92

470.000,00

68.211,00

538.211,00

92

480.000,00

27.057,00

507.057,00

90

450.000,00 500.000,00

950.000,00

90

450.000,00

4.860,00

454.860,00

82

448.000,00 220.660,00

668.660,00

80

440.000,00

15.000,00

455.000,00

75

433.000,00

4.374,00

437.374,00

75

430.000,00

4.366,00

434.366,00

75

490.000,00 122.500,00

612.500,00

71

400.000,00

21.084.00

421.084,00

70

400.000,00 266.013,00

666.013,00

70

380.000,00 329.490,00

709.490,00

70

350.000,00

21.113,00

371.113,00

70

330.000,00

3.339,00

333.339,00

23.

Књижевни клуб Краљево

24.

КУД „Чукојевац“

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

„Буди писац“
„Село моје крај МоравеЧукојевац“

70

330.000,00

36.668,00

366.668,00

68

306.000,00

6.245,00

312.245,00

68

300.000,00 206.920,00

506.920,00

68

300.000,00

75.008,00

375.008,00

68

300.000,00 134.799,00

434.799,00

66

296.000,00

32.890,00

328.890,00

66

290.000,00

3.416,00

293.416,00

66

300.000,00

45.288,00

345.288,00

64

264.000,00

30.000,00

294.000,00

64

260.000,00

31.381,00

291.381,00

63

230.000,00

80.500,00

310.500,00

„Да живи Маржик“
„Заједно градимо бољу
будућност“

63

220.000,00

58.485,00

278.485,00

62

210.000,00

97.786,00

307.786,00

„Буди свој газда“

62

200.000,00

89.865,00

289.865,00

60

220.00,00

23.596,00

243.596,00

60

250.000,00

61.608,00

311.608,00

Удружење ратних војних инвалида
„И ми смо део заједнице“
града Краљева
Удружење бродомоделара
„Активности и рад Удружења
„Кормило“ Краљево
бродомоделара у 2022. години“
Српски културни центар „Стефан „Народна традиција, наша љубав
Немања“ Краљево
и обавеза“
Удружење „Гледићка воденица“
„Дан Жичке бригаде ЈВуО“
Краљево
Удружење грађана „Позитивна
„Јачање зелене предузетничке
промена“
културе младих“
„Сачувајмо српску традицију
КУД „Опланићи“
2022.“
Удружење „КоТур“
„Културно лето Лопатница 2022“
Удружење особа са
инвалидитетом „CARPE DIEM„Дигитално описмењавање“
Искористи дан“
Друштво гуслара „Жича“
„Гусле 20 година-лице Краљева“
Краљевачки форум
Удружење дистрофичара
Краљево-Рашки округ
Удружење одгајивача говеда
сименталске расе „Западна
Морава 2011“

37.

Удружење „Нови пут“

38.

Основна организација глувих и
наглувих

„Реални сектор један од стубова
успешне омладинске политике у
локалној заједници“
„Интегрисање глувих и наглувих
у друштвену заједницу“

39.

Удружење „Долина Краљева“

„8. фрезијада 2022“

60

220.000,00

22.000,00

242.000,00

40.

Удружење „Сиџа“

„Сиџа повезује Краљевчане“

60

200.000,00

13.068,00

213.068,00

41.

Удружење „Клуб Евергрин“

„Колаж културних активности“

60

200.000,00

5.443,00

205.443,00
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43.

Удружење грађана „Завичајно
друштво Краљево“
Грађанска унија

44.

Књижевни круг Сизиф

45.

Удружење грађана „Центар за
културу, омладину и спорт“

42.

46.

Институт за одрживи развој
„Агенда 2030“

47.

КУД „Ратина“

48.

Удружење грађана „Озон 2013“

49.

Удружење грађана „Покрет срце
хероја“

50.

Дечји центар „Нова искрица“
Краљево

51.
52.

Центар за афирмацију
стваралаштва „Поетикум“
Удружење самохраних родитеља
„Загрљај“

53. Удружење хранитеља „Сунцокрет“
54.

Удружење за заштиту и едукацију
потрошача Србије

55.

Едукативни центар „Интел“

56.
57.

Кинолошко друштво „Ловац“
Краљево
Удружење грађана македонске
националне заједнице „Кирил
Пејчиновић“ Краљево

„Имена свог достојно!“

60

200.000,00

22.504,00

222.504,00

„Живот ДА, дрога НЕ“
„Сизифова награда“

60

81.000,00

10.011,00

91.011,00

60

72.000,00

8.000,00

80.000,00

„Сабор традиције и културе 2022“

58

200.000,00

4.083,00

204.083,00

58

200.000,00

12.501,00

212.501,00

56

200.000,00

7.947,00

207.947,00

55

150.000,00

30.006,00

180.006,00

„Срце хероја за нас“

54

170.000,00

44.352,00

214.352,00

„Ако знамо где смо кренули
(циљ), знаћемо да изаберемо
пут“

54

150.000,00

16.669,00

166.669,00

„Дани Милана Ђокића 2022“

52

100.000,00

44.934,00

144.934,00

„Срце напред са минус један“

52

130.000,00

1.313,00

131.313,00

52

100.000,00

21.280,00

121.280,00

50

150.000,00

25.000,00

175.000,00

50

140.000,00

11.102,00

151.102,00

50

100.000,00 120.000,00

220.000,00

50

100.000,00

127.919,00

„Запошљавање младих у оквиру
циљева одрживог развоја
Унапређење окружења за
самозапошљавање младих
предузетника Агенда 2030“
„Фолклор-лепша страна живота“
„Развој волонтеризма код
младих кроз примену
екотерапије код деце са
аутизмом“

„Научимо да живимо са
природом“
„Потрошач-трговац-моје право
да знам“
„Краљево и млади заједно у
будућност“
Међународна изложба паса
„ЦАЦИБ 2022“ Краљево
„Промовисање националне
културе Македоније у Србији и
Србије у Македонији“
4

27.919,00

Члан 2.
Неће се суфинансирати 7 бодованих предлога пројеката удружења грађана у складу са чланом 8. и чланом 16. Одлуке
и то:
Ред.
бр.

Носилац пројекта

1.

Удружење грађана „Полет“
Удружење грађана „Безбедно у
саобраћају“
Удружење пилота „Тигрови“

2.
3.

Удружење грађана „ИКОНОПИС“
Краљево

4.

5.

Музичко-едукативна радионица
„Увертира“

6.

Удружење грађана „Феномена“

7.

Удружење грађана „Имам идеју“

Укупан број бодова

Назив пројекта
„Превенција гинеколошких карцинома код жена из
рањивих социјалних група и подизање свести о
значају заштите репродуктивнног здравља у условима
пандемије Covid 19
„Млади и опасни фактори у саобраћају:алкохол,
дрога, умор и мобилни телефон“
Меморијал „Пилот Живота Ђурић“
„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“
„Смотра младих хармоникаша“
„СОС телефон за жене са искуством родно базираног
насиља“
„Различито значи богатије“

47
45
45

44
44
43
43

Члан 3.
Одбацују се као непотпуне пријаве предлога пројекта удружења грађана у складу са чланом 16. став 1. Одлуке и то:
Ред.
број

1.
2.
3.

Носилац пројекта
Добровољно ватрогасно друштво
Витковац, Милаковац, Печеног
Макетарски клуб „Спинер“
„МСД Тим“

Назив пројекта

„Петровдански дани Витковац 2022.“
„Функционисање макетарског клуба
„Спинер“ у 2022. години и организација
24. „Спинер“ купа“
„12. краљевски оскар Седам круна“
5

Образложење

оснивачки акт није приложен,
неадекватан опис пројекта, неадекватна
област од јавног интереса
оснивачки акт није приложен
оснивачки акт није приложен

Члан 4.
Одбијају се као неосноване пријаве предлога пројеката удружења у складу са чланом 16. став 1. Одлуке и то:
Ред.
број
1.
2.
3.

Носилац пројекта
Демократско удружење Рома
„Плави цвет“
Удружење педагога физичке
културе
Удружење музичара „Карановац
MUSIC“

Назив пројекта

Образложење

„Знањем до промене“

образац Б није потписан и оверен,
чланови пројектног тима нису наведени

„Пронађи себе у спорту“

спортско удружење

„Едукативна подршка аматерским
музичарима 2022“
„Култура неговања традиције
ослободилачких ратова Србије у
2022. години на подручју Градске
управе града“

у изјави је наведена неадекватна цифра
стари образац Б руком је попуњен,
непознат датум почетка пројектних
активности, неадекватне пројектне
активности – активности су из 2021. године

4.

Друштво за неговање традиције
ослободилачких ратова Србије
„Јово Курсула“ Краљево

5.

Удружење грађана „Црвена Ранка“ „Путевима Црвене Ранке“

6.

Удружење грађана „Цепелин“
Удружење грађана „Стратешки
развој Краљева“

„Моја шанса“
Културно наслеђе Краљева за
основце „Од неолита, па до Тита“

8.

Културни центар „Самаила“

„Сачувајмо српску традицију"

9.

Спелеолошки клуб Краљево

„Спелеологија за будуће младе
истраживаче“

нетачан буџет,
неадекватна динамика пројектних
активности
записник са оснивачке Скупштине Удружења
није адекватан

10.

Удружење грађана „Хепицентар“

„Краљевски словар“

буџет пројекта је неадекватан

11.

Удружење грађана „Арт зона
Краљево“

„Изградња прве фазе објекта
атељеа „Галерија-легат Босић“

циљеви Удружења нису у складу са
пројектним активностима, Град не
суфинансира активности које се односе на
грађевинске радове

12.

Удружење учесника рата 19911999. године Краљева

„Ожиљци ратова од 1991-1999.
године у граду Краљеву“

пројектне активности нису у складу са
Смерницама за суфинансирање пројеката
које реализују удружења грађана са
територије града Краљева за 2022. годину

7.
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пројектне активности нису од јавног
интереса за Град,
неусклађен назив пројекта из образаца А и Б
буџет пројекта је неадекватан
буџет пројекта није приказан

13.

Демократско удружење Рома
„Плави цвет“

„Растимо заједно“

14.

Удружење пословних жена
„Илинка Илић“ Краљево

„Промоција женског
предузетништва - Покрени се“

образац Б није попуњен,
неисправан буџет,
чланови пројектног тима нису наведени,
оснивачки акт није приложен,
Удружење је већ конкурисало пројектом
заведеним под редним бројем 1
пројектне активности не реализују се на
територији града Краљева

15.

Удружење пољопривредница
града Краљева „Дукат“ Краљево

„Информисање, едукација и
промоција у циљу економског
оснаживања жена на селу“

буџет је неадекватан,
оснивачки акт није приложен,
образац Б није потписан и оверен

„У славу предака - за будућност
потомака“

буџет је неадеватан

„За живот у слободи“

буџет је неадеватан

16.
17.

Удружење бораца НОР-а
Краљево
Удружење резервних официра и
подофицира Краљево

18.

Центар за културу „Жича“

„Двадесети жички сабор народног
стваралаштва и промоција истог
Град не суфинансира пројектне активности
у Србији, Црној Гори, Босни и
које се односе на грађевинске радове
Херцеговини и Македонији“

19.

„Аrt del est“

„Народне и уметничке успаванке
у породици и предшколској
установи“

20.

„Краљевчани од срца“

„Заједно смо јачи“

21.

Удружење грађана „Размишљај
ЕКО“

„Млади уче у природи“

22.

Матица исељеника Краљево

„Краљево поздравља дијаспору“
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буџет је неадекватан
образац Б попуњен је руком,
чланови пројектног тима нису наведени,
оснивачки акт није приложен,
пројектне активности се спроводе од стране
надлежне установе,
пројектна активност куповина грађевинског
материјала не суфинасира се од стране
Града
према Одлуци Град не финасира пројекат у
износу од 100% буџета предлога пројекта
образац Б је неадекватан,
реализација пројекта започета у јануару
2022. године

23.

Друштво за церебралну и дечју
парализу Краљево

„Креативност и умеће, наш живот
покреће“

24.

Удружење „Живимо здраво“

„Гоч свакоме, скијање свима“

пројектне активности нису у складу са
Смерницама за суфинасирање пројеката
које реализују удружења грађана са
територије града Краљева за 2022. годину
пројекат није од јавног интереса за Град

25.

Удружење грађана „Хор Ариа“

„Певање у хору - сјајан хоби“

образац Б је неадекватан

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 Одељењу Градске управе града
Краљева у роковима прописаним Одлуком и у складу са закљученим уговором.
Члан 7.
О извршењу ове Одлуке 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 2022. 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 чл. 9 -11. Одлуке о суфинансирању пројеката које реализују удружења грађана са територије града Краљева
градоначелник града Краљева је дана 31.01.2022. године расписао Конкурс за суфинансирање пројеката које реализују
удружења грађана са територије града Краљева, број 221/22. Рок за подношење предлога пројеката истекао је
17.02.2022.године.
Решењем градоначелника број 011-62/2022-I од 18.02.2022. године образована је Комисија за отварање и оцењивање
пројеката приспелих по Конкурсу за суфинансирање пројеката од јавног интереса за град Краљево које реализују удружења
грађана у 2022. години.
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Одлуком о буџету града Краљева за 2022. годину издвојено је 17.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката од
јавног интереса које реализују удружења грађана.
На расписани Конкурс за суфинансирање пројеката које реализују удружења грађана са територије града Краљева
пристигло је 92 предлога пројеката. Сви предлози пројеката били су благовремени.
Разматрајући предлоге пројекта удружења грађана наведених у члану 1. ове Одлуке, 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 пројеката из члана 3. Одлуке утврђено је да је конкурсна документација удружења грађана,
прописана чланом 12. Одлуке, непотпуна, те је исту одбацило у складу са чланом 16. Одлуке.
Приликом разматрања пројеката из члана 4. 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, чија приложена документација
није адекватна, који се неће реализовати на територији Града, или чије пројектне активности Град према Одлуци не
суфинансира, или је реч о спортским удружењима која Одлуком нису третирана.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-147/2022-I
Дана: 12. 05. 2022. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог
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