На основу члана 5. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, број 129/07), члана 38. став 4. и 5. Закона о удружењима (“Службени
гласник РС”, број 51/09 и 99/11-др.закони), члана 26. став 1.тачка 9. и члана
121.став 2. Статута града Краљева (“Службени лист града Краљева”, број 15/13пречишћен текст)
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 9. и 10.јула
2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми, услови, обим, начин и поступак
доделе, као и начин и поступак враћања средстава за суфинансирање програма и
пројеката из области заштите животне средине за које постоји потреба и интерес да
се реализује на територији Града Краљева (у даљем тексту: Град), а које реализују
удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове oдлуке обезбеђују се у буџету града Краљева,
сагласно Одлуци о буџетском фонду за заштиту животне средине града Краљева
(“Службени лист града Краљева”, број 24/09).
Члан 3.
Програмима и пројектима из области заштите животне средине, из члана 1.
Ове одлуке, сматрају се образовне активности на популаризацији, подстицању,
усмеравању и јачању свести о значају заштите животне средине (предавања,
скупови, трибине, представе, филмови, кампови, публикације, брошуре, екорадионица и др.), унапређивање образовања о одрживом развоју и заштити
животне средине, енергетској ефикасности, заштићеним природним добрима,
обновљивим изворима енергије, рециклажи и очувању, заштити и унапређењу
основних природних ресурса (ваздух, вода, земљиште, шуме), санирање последица
климатских промена – елементарне непогоде као и организовање пригодних
манифестација са поменутим садржајима, а за које се процени да постоји интерес и
потреба за реализацијом на територији Града.
Члан 4.
Додела средстава за суфинансирање програма и пројеката из члана 3. ове
одлуке, за које су обезбеђена средства у Буџетском фонду за заштиту животне
средине града Краљева , врши се путем јавног конкурса, који се расписује најмање
једном годишње.

Право учешћа на јавном конкурсу имају сва удружења дефинисана сагласно
Закону о удружењима , као и скупштине станара стамбене зграде, која имају
седиште на територији Града и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта,
обављају активности у области заштите животне средине (у даљем тексту:
Удружења).
Средствима обезбеђеним из Буџетског фонда за заштиту животне средине
града Краљева за реализацију програма и пројеката из члана 3. ове одлуке неће се
суфинансирати куповина опреме за рад удружења, режијски трошкови и други
слични трошкови за редован рад удружења.
Члан 5.
Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за недостајући део
средстава уз обавезно достављање оверене и потписане изјаве о висини учешћа
сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији
програма/пројеката.
Удружење може на јавном конкурсу да учествује са више програма или
пројеката, с тим што му се на том конкурсу могу доделити средства за
суфинансирање највише два програма/пројекта.
Члан 6.
Пријава на јавни конкурс се доставља на попуњеном обрасцу пријаве уз који
се подноси следећа документација:
- уверење (потврда, извод) да је удружење уписано у Регистар привредних
субјеката,
- оверена фотокопија извода из статута удружења у коме је утврђено да се
циљеви удружења остварују у области у којој се пројекат реализује,
- потписана и оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава,
односно, висини учешћа других субјеката у реализацији пројеката,
- друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени
програм/пројекат ( на пример: писма препоруке и писма подршке ако постоје,
биографије координатора пројекта и кључних лица укључених у рад на
програму/пројекту.
Образац пријаве садржи податке о подносиоцу предлога програма односно
пројекта, основне податке о програму/пројекту и потребним финансијским
средствима за реализацију.
Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана од дана
објављивања конкурса.
Члан 7.
Градска управа града Краљева, Одељење за инспекцијске послове - Одсек за
заштиту животне средине расписује јавни конкурс за суфинансирање програма и
пројеката из члана 3. ове одлуке, одмах по усвајању Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине на територији града
Краљева.

Члан 8.
Јавни конкурс из члана 4. став 1. ове одлуке објављује се у средствима
јавног информисања и на сајту града Краљева www.kraljevo.org.
Члан 9.
Јавни конкурс нарочито садржи:
-

услове које удружење мора да испуњава као учесник у јавном конкурсу,
рок за подношење пријаве и предлог програма или пројекта,
намену и укупан износ средстава за који се конкурс спроводи,
највиши појединачни износ који се удружењу може доделити, по
пројекту/програму,
процедуру пријављивања на конкурс,
обавезну документацију која се подноси за учешће на конкурсу,
крајњи рок за реализацију програма, односно пројекта,
рок за доношење одлуке о избору пројекта, односно програма,
начин објављивања одлуке о избору пројекта, односно програма.
Члан 10.

Јавни конкурс спроводи комисија састављена од представника Градске
управе града Краљева, коју на предлог начелника Управе , образује градоначелник
града Краљева ( у даљем тексту: Комисија).
Састав, број чланова, као и друга питања од значаја за рад Комисије
утврђује се за сваки јавни конкурс.
Члан 11.
Комисија има задатак да :
- испита благовременост и уредност поднетих пријава,
- прегледа и оцени све предлоге пројеката и програма пријављених на јавни
конкурс, укључујући и обилазак локације на којима се планира извођење
радова, ради процене затеченог стања,
- о прегледу и оцени пријављених пројеката и програма сачини записник са
предлогом одлуке о избору пројеката и програма и износом средстава за
суфинансирање, као и предлогом о одбијању пријава у року одређеном у
јавном конкурсу.
Члан 12.
Комисија у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава, утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених
пројеката/програма узимајући у обзир следеће елементе:
1. циљеве који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен
унапређења животне средине града Краљева;

2. квалитет пројекта/ програма ( изводљивост, одрживост, оригиналност);
3. број циљних група и начин укључивања ( активно / пасивно);
4. сарадњу у реализацији пројекта/програма са другим субјектима;
5. ефикасност коришћења средстава: да ли су раније коришћена средства
из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева и ако
јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе;
6. писма препоруке и/или подршке реализацији пројекта/програма.
Листа из става 1. овог члана објављује се на сајту града Краљева.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању Листе из става 1. овог члана, и имају право да
поднесу приговор Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору доноси градоначелник града Краљева у року од осам
дана од пријема приговора.
Члан 13.
Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса са записником и
предлогом Листе из члана 12. став 1. ове одлуке са висином средстава за сваки од
предложених пројеката/програма Комисија доставља градоначелнику града
Краљева у року од 15 дана од дана њеног доношења.
Градоначелник након разматрања достављеног материјала и предлога из
става 1. овог члана, доноси акт о одобравању пројеката/ програма и утврђује висине
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта/програма.
Члан 14.
Средства из члана 13. став 2. ове одлуке, као наменска средства Буџетског
фонда за заштиту животне средине града Краљева преносе се удружењу у складу са
уговором који са удружењем закључује градоначелник града Краљева, и могу се
користити за реализацију конкретног пројекта/програма.
Уговором се, поред службених, односно пословних података о удружењу и
овлашћеном лицу регулише и следеће:
 предмет уговора - назив пројекта/програма који се суфинансира у оквиру
јавног конкурса,
 висина средстава
за суфинансирање пројекта/програма, динамика
обезбеђења и преноса средстава и сл.;
 утврђује крајњи рок за реализацију пројекта/програма у складу са јавним
конкурсом;
 обавезује удружење да надлежном органу за заштиту животне средине
пружа доказе о динамици реализације и наменском утрошку средстава,
 обавезује удружење да по реализацији пројекта/програма достави коначни
извештај о реализацији пројекта/програма,
 утврђује начин и поступак враћања средстава додељених за суфинансирање
пројекта/програма у случају да удружење добијена средства не користи
наменски за реализовање одобреног пројекта/програма и
 одређују и друга питања која су од значаја за реализацију пројекта/програма.

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу града Краљева”.

Скупштина града Краљева
Број :011-96/2015-III
Дана:10.јула 2015.године
Председник
Скупштине града Краљева
Сретен Јовановић

