
 

    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАЉЕВО 

Број: 011-189/2019-I 
Датум: 18.07.2019.године 
Краљево 
 

На основу чл.12 Oдлуке о суфинансирању програма и пројеката из области 
заштите животне средине („Службени лист града Краљева“, бр.17/2015), 
Kомисија за оцену и одабир пројеката у поступку доделе средстава за 
суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног 
друштва у области заштите животне средине у 2019.години, образована 
Решењем градоначелника града Краљева, бр. 011-189/2019-I од 
25.06.2019.године, утврђује и објављује, 
 

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених 
пројеката удружења и других организација цивилног 

друштва у области заштите животне средине 
 
I  Комисија за оцену и одабир пројеката намењених удружењима грађана и 
организацијама  цивилног друштва у области заштите животне средине у 
2019.години, утврдила је Предлог листе вредновања и рангирања пројеката 
по јавном конкурсу, од  14.06.2019.год. 
 

Пријаве које испуњавају услове за рангирање 
 

РЕД.

БР. 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ТРАЖЕНИ 

ИЗНОС (у 

динарима) 

ПРЕДЛОЖЕНИ 

ИЗНОС (у 

динарима) 

1. Удружење     
грађана 

     „Нови пут“ 
 

„Заједно до чистијег ваздуха“  125.000,00 20.000,00 

2. Еколошко 

друштво „Врба“  

„Врба 2019“ 33.000,00 33.000,00 

3. Институт за 

одрживи развој-

Агенда 2030  

„Могућности употребе 

беспилотних ваздухоплова у 

заштити животне средине и 

ванредним ситуацијама“  

189.300,00 189.300,00 

4.  
Удружење 
„Лопатница-
Оаза мира“ 

 

„Едукативна радионица, како 

сачувати водене ресурсе“  

147.270,00 147.270,00 



 

5. Удружење 

„Спелеолошки 

клуб Краљево“  

„ Чишћење моравског 

приобаља након јунских 

поплава“ 

58.900,00 58.900,00 

6. Удружење  „Озон 

2013“  

„Еколошки амбијент као 

интегрисани део ентеријера“ 

 

75.600,00 75.600,00 

7. Удружење 
грађана 
„Грађанска 
унија“ 

„Соларно дрво “ 174.816,00 87.380,00 

8. Удружење грађана 

„Омладинска 

мрежа Краљево“ 

 „Омладински еко-камп Рудно 

2019“  

174.000,00 174.000,00 

9. Удружење  

„ Клуб Евергрин“ 

„Адаптација урбаних средина 

на климатске промене“ 

176.000,00 176.000,00 

10. Удружење 

„Центар за 

одрживи развој 

21“  

„Рециклирај - не фолирај“ 200.000,00 200.000,00 

11. Удружење грађана 

„Планинарско 

еколошко 

удружење 

Троглав“  

„ Еко активизам“ 200.000,00 200.000,00 

12. КАПД „Балкан“  „За еко с(а)вест“  198.550,00 198.550,00 

13. Стамбена 

заједница у улици 

Мира Драгишића 

10 

 „Парк 2019“ 48.900,00 20.000,00 

           УКУПНО: 1.801.336,00 1.580.000,00 

 
 

II На предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката 
учесници конкурса могу изјавити приговор Комисији, у року од осам (8) дана 
од дана објављивања на сајту града Краљева. 

 
Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко 
писарнице Градске управе града Краљева, с назнаком: „Приговор по 
Конкурсу за пројекте ОЦД-2019.г.“- Одсек за заштиту животне средине, 
Одељење за инспекцијске послове. 
 


