На основу чл.12.став 4. и члана 13. став 2. Oдлуке о суфинансирању програма и
пројеката из области заштите животне средине („Службени лист града Краљева“,
бр.17/2015), разматрајући приговоре на Предлог листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области
заштите животне средине у поступку доделе средстава за суфинансирање пројеката
удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне
средине у 2018.години и члана 58.став 1. тачка 5. Статута града Краљева („Службени
лист града Краљева“, број 7/18-пречишћен текст), градоначелник града Краљева,
доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области заштите
животне средине
I
Комисија за оцену и одабир пројеката намењених организацијама цивилног
друштва и стамбеним заједницама у области заштите животне средине у
2018.години утврдила је по конкурсу, Предлог листе вредновања и рангирања
пројеката дана 18.06.2018.године, под бројем 1623/2018-I. Учесницима Конкурса дато
је право да поднесу приговор на Предлог листе Комисији у року од 8 дана од дана
њеног објављивања на сајту града Краљева. Пошто приговора није било, стекли су
се услови за доношење акта о одобравању пројеката.
II
Средства у износу од 1.200.000,00 динара за суфинансирање пројеката
удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне
средине, опредељена су Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2018.годину - Ставком 1.1. и то појединачним давањем,
распоређују се на основу следеће:
КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред.
број
1.

Подносилац
пријаве
Удружење
„ЛопатницаОаза мира“

Назив пројекта који се суфинансира

Одобрени
износ/динара

„ Други еколошки камп, Лопатница
2018“

110.000,00

2.

СЕД „Женева“

„Зелена Женева“

30.000,00

3.

Стамбена
заједница у
улици Зелена
Гора бр.24 у

„Еколошко уређење дворишта
стамбене зграде“

10.000,00

Краљеву
4.

УГ „Руке
пријатељства”

„Деци својој створисмо милину,
уредисмо нашу околину 9“

40.000,00

5.

УГ „Озон 2013“

„ Екосистем као структурно и
функционално јединство биоценозе и
биотопа“

40.000,00

6.

Удружење
„Класична
Традиција“

„Радионица за ученике модераторе на
вршњачкој едукацији о заштити
животне средине и активности истих на
чишћењу Рибнице“

100.000,00

7.

ДВД„Краљево“

„Квиз знања и вештина противпожарне
заштите за ученике основних школа
града Краљева “

50.000,00

8.

Удружење„Омлад Еколошко уређење парка у Борачком
инска радна
насељу и леве обале реке Ибра код
акција“
плаже „Сиђи до реке“

90.000,00

9.

Удружење
грађана
„Краљевачки
развојни центар“

„Систем енергетског менаџмента у
граду Краљеву-резултати и искуства у
првој години функционисања“

60.000,00

10.

Удружење
„Плава долина“

„Активизмом жена на селу до јаке
еколошке заједнице“

11.

„Удружење
рудњанских дом
аћина“

„ Еко-камп за младе у Резервату
биосфере, „Голија-Студеница“

45.000,00

12.

Еколошко
друштво „Врба“

„Да буде чисто-Врба 2018“

30.000,00

13.

„Нови пут“

„Зелена енергија покретач локалног
развоја“

35.000,00

14.

Удружење
„СПЕЛЕОЛОШКИ
КЛУБ“ КРАЉЕВО

„Еколошки камп - Маглич 2018“

20.000,00

15.

„Еколошки
центар

„Женске иницијативе у очувању
природних вредности одрживог развоја

20.000.00

115.000,00

Лопатница“

села “

16.

„Удружење
Регионални
UNECO западно
Поморавље,
Унија еколога
UNECO
Краљево“

„Рециклирањем до средстава за
одржавање зграде“

130.000,00

17.

Удружење
„БеННеМ“

„Едукација становништва Жиче и
заједничка радна акција чишћења
околине манастира Жиче 2018“

35.000,00

18.

Еколошки покрет
„Ибар“

„Пролећна изложба печурака на реци
Лопатници у Богутовцу и у Дому војске
Србије-Дани гљива 2018“

40.000,00

19.

КАПД „Балкан“

“ Едукација о примарној селекцији
отпада у СОС Дечјем селу у Краљеву“

130.000,00

20.

Удружење
“Центар за
одрживи развој
21“

„Буди ефикасан-буди одговоран“

70.000,00

Укупно одобрена средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II
овог решења су 1.200.000,00 динара.
III
На основу овог решења градоначелник града Краљева закључиће уговор са
лицима која су добила средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки II
овог решења.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на веб-сајту града
Краљева www.kraljevo.org.
I Број:2200/18
Датум:02.07.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
Др Предраг Терзић

Доставити:
- подносиоцима пројекта;
- за објављивање у „Службеном листу града Краљева“ и
на веб-сајту;
- Одељењу за инспекцијске послове-Одсеку за заштиту животне средине;
- Комисији за оцену и одабир пројеката

