
 

    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАЉЕВО 

Број:   011-174/2021-I 
Датум:   01.07.2021.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 2021.години, образована 
Решењем градоначелника града Краљева, бр. 011-174/2021-I од 
22.06.2021.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 
2021.години, утврдила је Предлог листе вредновања и рангирања пројеката 
по јавном конкурсу,  од  28.05.2021.год. 
 

Пријаве које испуњавају услове за рангирање 
 

РЕД.

БР. 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ТРАЖЕНИ 

ИЗНОС (у 

динарима) 

ПРЕДЛОЖЕНИ 

ИЗНОС (у 

динарима) 

1. Удружење 
„Класична 
традиција“ 
 

 „Изградња одморишта, 

камених и дрвених клупа и 

табли на планини Столови“ 

 

600.000,00 

 

    350.000,00 

2. „Добровољно 
ватрогасно 
друштво Краљево“ 

„Шуме су плућа наше планете 

– заштитимо их“ 

 

198.000,00 

 

   120.000,00 

3. УГ „ Руке 

пријатељства“ 

„Деци својој створисмо милину, 

уредиcмо нашу околину 10“ 

 

 80.200,00 

 

     80.200,00 

4. Удружење за 
екологију и 
заштиту животне 
средине  
„РИБНИЦА  2021“ 
 

 

„Еколошки  активизам“ 

 

498.560,00 

 

    250.000,00 



 

 

 

Удружење за 
екологију и 
заштиту животне 
средине        
“ИБАР  2021“ 
 

 

 „Очистимо сливове река“ 

 

492.650,00 

    

    270.000,00 

6.  Удружење  

„Балкански 

развојни центар“ 

  

„Рециклирај – не фолирај“ 

  

245.000,00 

  

    150.000,00 

7. Удружење грађана 

„Продор“ 

 

„Пет до дванаест“ 

 

240.000,00 

 

    150.000,00 

8. Спортско 
удружење  
„Таргет“ 

 

„Еколошки амбијент за развој 

младих“   

 

228.600,00 

 

    228.600,00 

9.  „Еко удружење 
Жичка плажа“ 
 

 

„Подигнимо свест за чистији 

свет“   

 

232.800,00 

 

    232.800,00 

10. Удружење 
„Инситут за 
одрживи развој  
Агенда  2030“ 
 

„Концепт паметних – зелених 

градова у смањењу 

загађености ваздуха у 

Краљеву“   

 

342.500,00 

 

    260.480,00 

11.  Удружење 
„БеННем“ 

„Чишћење отпада, адаптација 

и постављање табли на 

изворима МР Живка 

Славковића на територији 

града Краљева“ 

 

200.000,00 

 

    200.000,00 

12. „Еколошки покрет 
Ибар“ 

„Изложба печурака на реци 

Лопатници у Толишници и у 

дому Војске Србије  ДАНИ 

ГЉИВА  2021“   

 

200.000,00 

 

     170.000,00 

13. „Удружење за 
културне, 
уметничке и 
друштвене 
активности 
Поморанџе 
Краљево“ 

 

„Еколошки  буквар“ 

 

290.000,00 

 

250.000,00 

14. „Стамбена 
заједница  Мире 
Драгишића бр.10“ 

 

„Парк  2021“ 

 

125.500,00 

 

    125.500,00 

15. Краљевско 
академско 
природњачко  

„На младима природа остаје“ 345.000,00     280.000,00 



друштво “Балкан“ 
 

 

16. „Стамбена 
заједница Војводе 
Путника 12, Кула 
4“ 

„Оплемењивање блоковског 

зеленила у улици Војводе 

Путника 12 испред Куле 4“ 

 

139.820,00 

 

    139.820,00 

17. “Нови пут“ „Зелена енергија, кључ 

локалног развоја“ 

 

274.400,00 

 

    150.000,00 

18. „Удружење  
Рудњанских  
домаћина“ 

 „Уkључивање туристичких 

домаћинстава села Рудно          

у популаризацији енергетске 

ефикасности и обновљиве 

енергије“           

 

425.200,00 

 

    280.000,00 

19. Планинарско 
еколошко  
удружење  
„Троглав“ 

„Еко – камп 2021- Промени 

навике – подржи природу “ 

 

406.400,00 

 

    220.000,00 

20. Удружење  
„Озон  2013“ 

„Значај воде као животне 

средине, састав животних 

заједница и биомониторинг“ 

 

 92.600,00 

 

     92.600,00 

         

                                                                                 УКУПНО:     5.657.230,00 

 

  4.000.000,00 

 
 
 

 
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-2021.г.“- Одсек за заштиту животне средине, 
Одељење за инспекцијске послове. 
 


