Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
Број: 400-472/22-XXV
Датум: 26.05.2022. године
Крагујевац
Вршилац дужности начелника Градске управе за друштвене делатности, на основу члана
16. став 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава
за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за
реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (''Службени лист града
Крагујевца'' број 39/20 – пречишћен текст и 6/22), члана 31. става 2. тачке 7. Одлуке о организацији
Градских управа града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 37/21-пречишћен текст) и
Коначне листе вредновања и рангирања пројеката пријављених на Јавни конкурс за
финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација у области здравствене заштите на
територији града Крагујевца за 2022. годину број:50-114/22-XXV од 25.маја 2022. године, дана 26. маја
2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о
расподели средстава за финансирање / суфинансирање пројеката удружења/организација у
области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину
I Расподељују се средства за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација у
области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину, која су опредељена
Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину („Службени лист града Крагујевца“ број 39/21), а у
складу
са
објављеним
Јавним
конкурсом
за
финансирање/суфинансирање
пројеката
удружења/организација у области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину (у
даљем тексту: Јавни конкурс) у укупном износу од 750.000,00 динара и то:

Редни
број
1.

2.

3.

4.
5.

Носилац пројекта
Српско лекарско друштво –
Окружна подружница
Крагујевац
Српско лекарско друштво –
Окружна подружница
Крагујевац
Актив града Крагујевца
Омладина ЈАЗАС-а
Удружење добровољних
давалаца крви „Чика Јаза“

Назив пројекта
''47. октобарски здравствени
дани''
''Пети симпозијум ургентне
медицине: Иницијално
збрињавање животно
угрожених пацијената''
''Срцем за Крагујевац''
''Промоција добровољног
поверљивог саветовања и
тестирања на ХИВ''
''Акција за живот дај крв''

Одобрена средства
(РСД)
250.000,00
250.000,00

60.000,00
130.000,00

60.000,00

II Средства из поглавља I овог Решења планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за
2022. годину (''Службени лист града Крагујевца'', број 39/21) на Разделу: 6 – Градска управа за друштвене
делатности, Програмска класификација 0902, Програм 11 - Социјална и дечја заштита, Програмска
активност 0016 (ПА0016) –Дневне услуге у заједници, Функција 760 – Здравство некласификовано на
другом месту Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама а распоређена
Програмом
расподеле
средстава
за
финасирање/суфинансирање
програма
и
пројеката
удружења/организација у граду Крагујевцу у 2022. години, (“Службени лист града Крагујевца” број 40/21).
III Са учесницима конкурса / носиоцима пројеката из поглавља I овог Решења, којима су
додељена средства, у року не дужем од 30 дана од дана објављивања овог Решења, Град Крагујевац –
Градска управа за друштвене делатности закључиће уговор о финансирању/суфинансирању пројекта, који
је основ за исплату средстава и праћење реализације финансираног/суфинансираног пројекта.
За пројекте којима је додељен мањи износ новчаних средстава од траженог и код којих носилац
треба да усклади буџет пројекта (Анекс 2), односно да достави нову спецификацију трошкова у складу са
додељеним средствима, носилац пројекта је обавезан да пре закључења уговора о реализовању пројекта
достави Комисији, а преко надлежне градске управе, допуну, односно измену предложеног буџета пројекта
(Анекс 2) усаглашену са висином одобрених средстава (ревидирани буџет пројекта) на одговарајућем
обрасцу утврђеном Правилником, на коју мора добити сагласност Комисије, а што ће бити наведено и у
информацији за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да у року од 5
(пет) дана од дана достављања информације доставе надлежној градској управи нову спецификацију
трошкова, у складу са додељеним средствима или обавештење да одустају од средстава која су им
додељена.
У случају да носиоци пројеката из поглавља I овог Решења, не усагласе /ревидирају буџет пројекта
или не желе да усагласе /ревидирају буџет пројекта или то не учине у року назначеном у информацији из
става 2. овог поглавља, сматраће се да су одустали од додељених средстава и закључења уговора.
Надлежна градска управа информацију из става 2. овог поглавља доставља носиоцу пројекта из
поглавља I овог Решења електронским путем, на mail адресу наведену у апликационом формулару.
Ревидирани / усаглашени буџет пројекта (Образац - Анекс 2) из става 2. овог поглавља, након
добијања сагласности Комисије, је саставни део уговора из става 1. овог поглавља.
IV Пренос средстава из поглавља I овог решења, вршиће се на основу : Уговора који ће се
закључити између Града Крагујевца - надлежне
градске управе и носиоца пројекта и решења
Градоначелника о исплати средстава, уплатом средстава на наменски рачун носиоца пројекта, отворен
код Управе за трезор у складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета Републике
Србије, односно јединице локалне самоуправе, а по поднетом захтеву носиоца, у складу са оствареним
приходима и примањима буџета града Крагујевца за 2022. годину.
V О реализацији Решења о расподели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката
удружења/организација у области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину ( у
даљем тексту : Решење) стараће се Градска управа за друштвене делатности, односно градска управа
надлежна за цивилни сектор.
VI Ово решење објавити на званичној интернет страници Града www.kragujevac.rs и огласној табли
Градске управе за друштвене делатности.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о расподели средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката удружења/организација у области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022.
годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у члану 16. став 9. Правилника о начину, поступку и
критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или
недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног
интереса које реализују удружења (''Службени лист града Крагујевца'' број 39/20-пречишћен текст и 6/22),

у даљем тексту: Правилник, којим је прописано да начелник надлежне управе доноси акта о избору
програма/пројеката удружења (у одређеној области за коју је расписан конкурс) за финансирање
/суфинансирање средствима буџета града за одређену годину. Одредбом члана 31. став 2. тачка 7.
Одлуке о oрганизацији Градских управа града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 37/21 пречишћен текст) прописано је да Начелник Управе у складу са законом, Статутом и актима Града доноси
и потписује акте из надлежности управе.
Разлог за доношење овог Решења је процедуралног карактера и његовим доношењем се
заокружује, односно завршава конкурсна процедура по расписаном Јавном конкурсу.
На расписани Јавни конкурс који је објављен на званичном сајту града Крагујевца 15. априла 2022.
године, пристигло је укупно седам (7) пријава и то: Удружење за помоћ особама са аутизмом - Еколошки
кампови за особе са аутизмом 2022; Женски центар 21.век-Унапређење видљивости локалних сервиса у
Крагујевцу како би град сервисирао и допринео превенцији код крајњих корисника – млади у
ризику;Српско лекарско друштво –окружна подружница Крагујевац - Пети симпозијум ургентне медицине:
Иницијално збрињавање животно угрожених пацијената; Српско лекарско друштво –окружна подружница
Крагујевац- 47.октобарски здравствени дани; Удружење добровољних давалаца крви Чика Јаза- Акција
за живот дај крв; Омладина ЈАЗАС-а - Промоција добровољног поверљивог саветовања и тестирања на
ХИВ и Удружење Актив града Крагујевца - Срцем за Крагујевац.
Градска управа за друштвене делатности (у даљем тексту: надлежна управа) у првој фази
поступка извршила је проверу испуњености административних услова поднетих предлога пројеката. На
првој седници Комисије, надлежна управа доставила је Извештај о утврђеној формалној провери пријава
и документације поднете на Јавни конкурс.
У другој фази поступка Комисија је приступила вредновању и оцењивању сваког пројекта понаособ
по задатим критеријумима (Табела за евалуацију). Предлог пројекта Удружења за помоћ особама са
аутизмом Крагујевац под називом ''Еколошки кампови за особе са аутизмом 2022“, вреднован је са укупно
6,2 бодова, односно вреднован је испод 10 бодова. Предлог пројекта Удружења ''Женски центар 21. век''
под називом „Унапређење видљивости локалних сервиса у Крагујевцу како би град сервисирао и допринео
превенцији код крајњих корисника – млади у ризику“ вреднован је са укупно 6,2 бодова, односно
вреднован је испод 10 бодова.
Предлог пројекта Удружења за помоћ особама са аутизмом Крагујевац под називом „''Еколошки
кампови за особе са аутизмом 2022“ , као и предлог пројекта Удружења ''Женски центар 21. век'' под
називом „Унапређење видљивости локалних сервиса у Крагујевцу како би град сервисирао и допринео
превенцији код крајњих корисника – млади у ризику“ Комисија је закључком искључила из даљег
евалуационог процеса, због остварених 6,2 бодова у Секцији 1. и нису били разматрани за доделу
средстава.
Након завршеног бодовања, и у складу са Правилником, Комисија је утврдила Прелиминарну
листу вредновања и рангирања пројеката број: 50-101/22-XXV од 12. маја 2022. године, која је достављена
в.д.начелника надлежне управе и објављeна на званичној интернет страници Града и на огласној табли
Градске управе. На Прелиминарну листу вредновања и рангирања у, Јавним конкурсом прописаном року,
нису поднети приговори.
Комисија је на својој другој седници утврдила коначну Листу вредновања и рангирања пројеката са
предлогом акта о избору пројеката из области здравствене заштите са предложеном висином средстава,
који је упутила начелнику надлежне управе.
В.д. начелника надлежне градске управе је дана 26.05.2022. године донео ово Решење у свему у
складу са утврђеним предлогом Комисије.
Ово решење конципирано је кроз 6 поглавља и то :
Поглављем I овог Решења извршена је расподела средстава за финансирање/суфинансирање
пројеката удружења/организација у области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022.
годину, а у складу са објављеним Јавним конкурсом у укупном износу од 750.000,00 динара.

Поглављем II овог Решења прецизиране су позиције буџета града Крагујевца за 2022. годину на
којима
су планирана средства за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација у
области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину, односно да су средства
планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину (''Службени лист града Крагујевца'' број
39/21), а распоређена Програмом расподеле средстава за финансирање/суфинансирање програма и
пројеката удружења/организација у граду Крагујевцу у 2022. години (“Службени лист града Крагујевца”
број 40/21 ).
Поглављем
III
овог
Решења
утврђена
је
обавеза
закључења
уговора
о
финансирању/суфинансирању пројекaта, који је основ за исплату средстава и праћење реализације
финансираних/суфинансираних пројеката, као и обавеза носиоца пројекта да усклади буџет, односно да
достави нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима Комисији, а преко надлежне
управе, на коју мора добити сагласност Комисије, након чега ће постати саставни део уговора.
Поглављем IV овог Решења утврђен је поступак преноса средстава, који ће се вршити на основу
закљученог Уговора и решења Градоначелника о исплати средстава, уплатом средстава на наменски
рачун носиоца пројекта, а по поднетом захтеву носиоца пројекта, у складу са оствареним приходима и
примањима буџета града Крагујевца за 2022. годину.
Поглављем V овог Решења утврђена је надлежност Градске управе за друштвене делатности,
односно градске управе надлежне за цивилни сектор за реализацију овог Решења.
Поглављем VI овог Решења утврђен је начин објављивања Решења, односно да ће се исто објавити
на званичној интернет страници Града www.kragujevac.rs и огласној табли Градске управе за друштвене
делатности.
Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
В.Д. НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ,
Никола Рибарић,с.р.

