
Град Краљево и ове године добио средства за суфинансирање мера популационе 
политике 
 

Међу 85 локалних самоуправа, са којима је министарка без портфеља 
задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић 
потписала Уговор за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера 
популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. 
години, налази се и град Краљево. Уговор је потписао градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић. 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера 
популационе политике јединица локалне самоуправе Кабинет министра без 
порфеља задуженог за демографију и популациону политику расписао је 15. 
фебруара. За ову намену из буџета је обезбеђено 650 милиона динара, што је за 
150 милиона више у односу на 2018. годину, и чак пет пута више у поређењу са 
2017. годином. У складу са резултатима јавног позива, суфинансираће се 85 од 
122 јединице локалне самоуправе, колико их се пријавило. 
 Укупни износ одобрених средстава за суфинансирање оправданих трошкова 
мера популационе политике за град Краљево који представља учешће Кабинета 
министра износи 10.421.000,00 динара, док је укупан износ средстава учешћа 
града 1.839.000,00 динара. 

За меру Усклађивање рада и родитељства укупно је опредељено 8.160.000, 
од чега Министарство обезбеђује 6.936.000, а град 1.224.000. У оквиру ове мере, 
за Програм подстицаја и економског оснаживања жена у области руралне 
економије – 10 пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене, од укупно 
3.000.000, министарство учествује са 2.550.000,00, а град издваја 450.000. од 
укупно 160.00 за Спровођење подршке самохраним родитељима – спровођење 
курсева за доквалификацију 10 самохраних родитеља, Министарство опредељује 
136.000, а град 24.000. Набавка опреме за потребе Предшколске установе у циљу 
отварања вртића – четири машине за прање судова, једне машине за прање веша, 
усисисваче, касетофоне, пет компјутера, монитора и штампача, укупно је 
предвиђено 5.000.000 – Министарство 4.250.000, град 750.000. 

За меру Снижавање психолошке цене родитељства – укупна вредност 
средстава је 600.000, од чега Министарство опредељује 510.000, а град 90.000. 
 За Едукацију из области популационе политике укупна средства су 
3.500.000, Министарство даје 2.975.000, град 525.000. 
 У оквиру ове мере, за Едукативни програм Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ – опремање простора и спровођење пројеката „Изазови 
родитељства“, „Мала школа здравља“, „Креативне програмске активности“ – од 
укупно 1.500.000, стредства Министарства су 1.275.000, града 225.000. Едукативни 
програми Дома за културу „Студеница“ Ушће – опремање простора и спровођење 
пројекта – Министарство опредељује 850.000, град 150.000, колико и за 
Информативну кампању – мере популационе политике, промовисање мера које 
олакшавају координацију рада и родитељства, промоцију значаја породице као 
стуба друштва. 
 


