
 

    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАЉЕВО 

Број: 011-163/2020-I 
Датум: 28.07.2020.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 2020.години, образована 
Решењем градоначелника града Краљева, бр. 011-163/2020-I од 
07.07.2020.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 
2020.години, утврдила је Предлог листе вредновања и рангирања пројеката 
по јавном конкурсу, од  12.06.2020.год. 
 

Пријаве које испуњавају услове за рангирање 
 

РЕД.

БР. 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ТРАЖЕНИ 

ИЗНОС (у 

динарима) 

ПРЕДЛОЖЕНИ 

ИЗНОС (у 

динарима) 

1.  
Еколошко 
друштво „Врба“ 
 
 

 

 „Чистије-Здравије 2020“ 

 

30.000,00 

 

20.000,00 

2. „Удружење 
рудњанских 
домаћина“ 
 

„Изградња капацитета за 

одрживо управљање био-

отпадом у руралним 

заједницама града Краљева“ 

 

192.000,00 

 

160.000,00 

3. Институт за 

одрживи развој-

Агенда 2030  

„Заштита животне средине и 

борба против климатских 

промена у пољопривреди“ 

 

200.000,00 

 

160.000,00 

4. Удружење              

„ Срећна башта“ 

„Еколошко уређење потока 

Градинац кроз акцију и 

едукацију“ 

 

170.000,00 

 

80.000,00 



5. КАПД “ Балкан“ „Од едукације до акције–

садимо дрвеће“ 

180.000,00 160.000,00 

6. Удружење грађана 

„Грађанска унија“ 

  

„Соларно дрво - Столови “ 

 

99.945,00 

 

60.000,00 

7. Удружење грађана 

„Планинарско 

еколошко 

удружење 

Троглав“ 

 

„Еколошки-камп за младе 2020  

 

 

200.000,00 

 

160.000,00 

8.  
Удружење грађана          
„Долина Краљева“ 
 

 

„ Депоније и поплаве 2020“ 

 

100.000,00 

 

50.000,00 

9.  Удружење 

„Класична 

традиција“ 

„Еколошко училиште-

Радионица – уклањање 

депоније и чишћење од смећа 

обале Ибра поред пијаце и 

промоција пројекта-концерт“ 

 

160.000,00 

 

100.000,00 

10. Удружење 
„БеННем“ 
 

„Еколошко уређење села 

Обрва“ 

 

144.000,00 

 

50.000,00 

           УКУПНО: 1.475.945,00 1.000.000,00 

 
 

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-2020.г.“- Одсек за заштиту животне средине, 
Одељење за инспекцијске послове. 
 


