На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број
4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће
општине Кикинда на седници од 19.03.2013. године, донело је следећи

ЗАКЉ УЧAК
I Прихвата се Предлог Комисије за расподелу средстава по основу Конкурса за
суфинансирање рада удружења грађана за 2013. годину.
II Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2013. годину – из средстава
намењених удружењима грађана, у укупном износу од 6.769.300,00 динара, која ће се усмерити,
и то:
1. За суфинансирање пројеката, манифестација, сајмова и изложби и промовисање
активности удружења, према следећем табеларном прегледу:

Р.бр.

Назив удружења

назив, кратак опис пројекта,
манифестације

одабрена средствa у
динарима

1

Удружење жена "Слога"

помоћ најбољим и најактивнијим
УГ

80.000,00

2

Немачко удружење Кикинда

неговање немачког језика,
културе, традиције, фолклора

100.000,00

3

Клуб одгајивача украсних птица
"Розела" Кикинда

набавка опреме (кавеза), пехара и
постоља за изложбене кавезе

40.000,00

4

Општинска организација инвалида
рада Кикинда

остварење зацртаних
програмских активности
пензионера инвалида рада

120.000,00

5

Удружење спортских риболоваца
"Шаран"

развијање и очување спортског
риболова

60.000,00

6

Интернационална Полицијска
асоцијација Регија Кикинда

4. отворено ИПА првенство у
стрељаштву ваздушном пушком
"Кикинда 2012" развијање
спортског духа међу члановима

80.000,00

Окружна организација цивилних
инвалида рата Кикинда

остварење заједничких циљева,
права и задатака у складу са
Уставом и законом о УГ

50.000,00

8

Јеврејска општина Кикинда

кроз промоцију медаље
"Праведник међу народима"
побољшаће се веза између два
народа - Срба и Јевреја

80.000,00

9

Клуб одгајивача украсних голубова
"Голуб" Кикинда

Међуградска изложба голубова,
популаризација украсних
голубова и осталих ситних
животиња

40.000,00

10

Друштво за заштиту и одгој птица
"Зеба" Кикинда

набавка опреме ради
организовања изложбе украсних и
егзотичних птица

40.000,00

11

Друштво за борбу против шећерне
болести Кикинда

кроз едукативни центарспецијализовану продавницу
подизање свести о шећерној
болести и њеним компликацијама

180.000,00

12

Етно грађанско друштво "Сувача"
Кикинда

хуманитарна помоћ и текуће
активности (едукације)

80.000,00

13

Друштво инвалида за дечију и
церебралну парализу Кикинда

подстицање и координирање
активности чланства

100.000,00

14

Удружење грађана "Дора" Кикинда

ОРА "Кикинда 2013", VI Сусрет
акцијаша, развој и унапређење
идеје добровољног рада

160.000,00

15

Удружење грађана ПостПесимисти
Кикинда

"Дневник на мађарском језику на
Регионалном ВК радију",
информисање мађарске
националне заједнице

100.000,00

16

Међуопштинска организација
глувих и наглувих Кикинда

"Разумете нашу тишину" стална
брига и заштита интереса лица
оштећеног слуха

120.000,00

7

"Галадска" удружење за спортски
риболов и заштиту животне средине

едукација младих о квалитетном
и здравом животу (живот без
дроге, алкохола и дувана и брига
о заштити животне средине)

60.000,00

18

Кинолошко друштво "Кикинда"

обележавање 40-те године од
оснивања друштва и
организовање 25. Националне
изложбе паса свих раса

40.000,00

19

Општинско удружење пензионера
Кикинда

учешће на смотри хорова
Војводине која ће се одржати у
Сремској Митровици

120.000,00

20

Клуб лечених алкохоличара
"Будућност" Кикинда

континуирана психосоцијална
рехабилитација чланова, као и
њихових породица

80.000,00

21

"Марцишор"

упознавање са румунским
обичајима, културом и
традицијом

95.000,00

22

Удружење особа са ампутацијама
Севернобанатског округа

едукација особа ампутираних
руку или ногу или делова руку
или ногу

100.000,00

23

Удружење грађана "Rroma-Rota"

функционисање "Ромско
образовног културног центра" у
склопу организације

150.000,00

24

Друштво инвалидске помоћи и
солидарности

едукација особа са
инвалидитетом у првом реду:
особа са ампутираним
екстремитетима и живот са новим
помагалима

110.000,00

25

Савез организација ампутираца
Србије

едукација особа са ампутираним
деловима тела, као што су ноге и
руке

80.000,00

26

Организација резервних војних
старешина Кикинда

одржавање, унапређење и
развијање организационих,
кадровских, стручних и личних
способности РВС

60.000,00

17

27

Удружење грађана "ДеЦентар"

"Бити фин - данас је ин!",
оспособљавање чланова
ученичких парламената у
средњим школама на територији
oпштине Кикинда

28

Удружење просветних радника
Баната "Пастор Вера"

7. Камп хора у Кикинди - до краја
кампа да се састоји репертоар с
којим ће хор наступити у граду,
најмање 2 концерта

80.000,00

29

Удружење пољопривредних
произвођача "Банатска ленија"

Дани пољопривреде-Кикинда
2013, унапређење пољопривредне
производње у смислу
рентабилности производње

200.000,00

30

Друштво за бициклизам "Панонија
КУП"

Циклотура-један дан за мој град,
неговање толеранције и
мултикултуралности креирањем и
активним учествовањем у развоју
рекреативног спорта

144.000,00

31

Удружење дијализираних,
трансплантираних бубрежних
инвалида општине Кикинда

акцијама донорства органа
упознати јавно мњење о значају
трансплантације бубрега

120.000,00

32

Организација слепих и слабовидих
Кикинда, Чока и Нови Кнежевац

унапређење квалитета живота
слепих и слабовидих лица
остваривањем њиховим законом
загарантованих права из области
социјалне заштите

140.000,00

33

Удружење грађана "Штеванчева
бара"

промоција здравог живота и
еколошких вредности

60.000,00

34

"No Limits"

Мото скуп "No Limits" бр 4 окупљање великог броја
моториста из земље и
иностранства

150.000,00

35

Друштво за помоћ ментално
недовољно развијеним особама
(МНРО)

побољшање положаја деце и
омладине ментално ометене у
развоју

80.000,00

160.000,00

36

"Удружење Потрошача Кикинде"
Кикинда

Потрошачко саветовалиште допринос унапређењу свести и
знања потрошача у општини
Кикинда о сопственим правима

100.000,00

37

Удружење произвођача
прехрамбених производа Србије
“Polux”

промовисање кластера и начина
рада кроз удруживање,
смањивање заједничких трошкова

120.000,00

38

Центар креативних идеја "Creativia"
Кикинда

Дан јавних служби 2013 приближавање рада јавних
служби деци предшколског и
школског узраста, али и другим
грђананима Кикинде

80.000,00

39

Удружење одгајивача коња КК
"Банат"Кикинда

Такмичење парадних запрега очување традиције, активирање и
ангажовање младих у рад
удружења...

120.000,00

40

Опште удружење предузетника
Кикинда

Организација VII Мини сајама у
оквиру Дана лудаје - чланови ће
представити своје производе,
услуге и делатности посетиоцима
манифестације

180.000,00

41

Удружење "Amarro kham"

"Дан Рома" - допринос очувању и
његовању ромске културе

70.000,00

Удружење жена општине Кикинда

"Дани лудаје-Банатски фруштук
2013" и друге манифестације, са
присуством Удружења даје се
велики допринос, значај и
препознатљивост културним
манифестацијама

90.000,00

Удружење Рома "Devleski urma"

Обележавање Светског дана Рома
уз посебан осврт на приступ
женама и њиховим правима и
могућностима

80.000,00

42

43

"Удружење ЕШ - нов приступ
јеврејској култури"

представљање будућег рада
удружења кикиндској јавности сарадња Јеврејске општине
Кикинда са акцентом на развој
културне понуде везане за
јеврејску заједницу

70.000,00

45

Удружење жена "Слога" Кикинда

развијање духа толеранције
заштита и презентација
фолклорног наслеђа и очување
народних обичаја

87.000,00

46

Удружење грађана "Зелени такси
0230"

презентација рада удружења за
побољшање сарадње са
грађанима града Кикинде

40.000,00

47

Савез потомака ратника Србије од
1912-1920. године Општински
одбор Кикинда

чување и неговање традиција
ослободилачких ратова

50.000,00

48

Удружење ратних и мирнодопских
војних инвалида Општински одбор
Кикинда

побољшање живота и стандарда
као и остваривање свих права која
следују лицима са инвалидитетом

50.000,00

49

"Удружење пчелара Кикинда"

у 2013. години изфинансирати
сталне трошкове удружења

117.000,00

50

Организација слепих "Северни
Банат"

представљање проблема особа
оштећеног вида, њихових
способности и потреба у локалној
средини

150.000,00

51

Савез удружења бораца НОР-а
Општински одбор Кикинда

Очување револуционарних
традиција из историје НОБ-а

120.000,00

52

Удружење дистрофичара
Средњобанатског и
Севернобанатског округа Кикинда

“У спорту смо сви исти “ укључивање инвалида у разне
активности

120.000,00

53

Удружење бораца рата од 1990.
године општине Кикинда

редовне активности

180.000,00

44

54

Удружење жена "Артеса" Кикинда

"Дан женског стваралаштва" промоција женског
предузетништва и активизма

100.000,00

55

Удружење грађана "Кикиндски
форум"

"Отворени парламент" - праћење
рада народних посланика

90.000,00

56

Удружење грађана РЕКОС

подизање нивоа свести о
проблему отпада као озбиљном
загађивачу животне средине

90.000,00

57

Удружење особа са мултипла
склерозом и сродним неуролошким
болестима "Заједно је лакше"

едукација чланова

120.000,00

58

Удружење "Taxi - Maxi"

легализација фреквенције
неопходне за рад удружења

40.000,00

У К У П Н О:

5.723.000,00

2. За суфинансирање трошкова грејања и електричне енергије у просторијама
удружења, према следећем табеларном прегледу:
Р.бр

Назив удружења

адреса удружења

одабрена средства у
динарима

1

Позориште “Лане“

Краља Петра I 52 Кикинда

47.300,00

2

Организација слепих "Северни
Банат"

Трг српских добровољаца 10
Кикинда

120.000,00

3

Организација слепих и слабовидих
Кикинда, Чока и Нови Кнежевац

Трг српских добровољаца 10
Кикинда

80.000,00

4

Уружење пољопривредних
произвођача "Банатска Ленија"

Браће Лаковића 35 Кикинда

39.000,00

5

Општинско уружење пензионера
Кикинда

Војводе Путника 37 Кикинда

200.000,00

6

Окружна организација цивилних
инвалида рата Кикинда

Трг српских добровољаца 10
Кикинда

30.000,00

7

Међуопштинска организација глувих
и наглувих Кикинда

Трг српских добровољаца 10
Кикинда

45.000,00

8

Удружење ратних и мирнодопских
војних инвалида Општински одбор
Кикинда

Трг српских добровољаца 10
Кикинда

20.000,00

9

Савез удружења бораца НОР-а
Општински одбор Кикинда

Трг српских добровољаца 10
Кикинда

95.000,00

10

Удружење пчелара Кикинда

Генерала Драпшина 48 Кикинда

30.000,00

11

"Удружење потрошача Кикинде"
Кикинда

Светосавска б.б. Кикинда

20.000,00

УКУПНО:

3.

726.300,00

За суфинансирање рада ангажованог лица, према следећем табеларном прегледу:

Р.бр.

Назив удружења

одабрена средства у динарима

1

Организација слепих и слабовидих Кикинда, Чока и Нови
Кнежевац

Има плаћено ангажовано лице

2

Удржење дистрофичара Средњобанатског и Севернобанатског
округа Кикинда

120.000,00

3

Организација слепих „Северни Банат“ Кикинда

200.000,00

УКУПНО:

320.000,00

III За програме и трошкове удружења грађана која нису наведена у табеларним прегледима,
средства нису одобрена.

IV Са удружењима грађана којима су одобрена средства закључиће се уговори о наменском
коришћењу средстава.

V Одобрена средства ће се исплаћивати почев од априла 2013. године, у зависности од
прилива средстава у буџет општине Кикинда у току 2013. године, а сагласно закљученом
уговору и динамици коју утврди ресорни члан Општинског већа општине Кикинда.
VI Од укупног износа од 9.000.000,00 динара, која су првобитно планирана за доделу по
Конкурсу, нераспоређена средства у износу од 2.230.700,00 динара распоредиће се у току 2013.
године, по појединачним захтевима удружења грађана, а на основу одлуке Општинског већа
општине Кикинда.
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