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Комисија за оцењивање и селекцију пројеката по Јавном конкурсу за 

финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на 
територији града Крагујевца у 2022. години, на основу члана 16. Правилника о начину, поступку и 
критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката  или 
недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног 
интереса које реализују удружења („Службени лист града Крагујевца“ број 39/20 - пречишћен текст и 6/22),  
на седници одржаној 24 .маја 2022. године, утврдила је 

 
Листу вредновања и рангирања пројеката 

пријављених на Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката 
удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца у 2022. 

години 
 
I  Утврђује се Листа вредновања и рангирања пројеката пријављених на Јавни конкурс за 

финансирање/суфинансирање пројеката  удружења/организација у области заштите животне средине на 
територији града у 2022. години (у даљем тексту : Листа) , према следећем табеларном приказу: 

 

Редни 
број 

Носилац 
пројекта 

 

Назив 
пројекта 

Број бодова 

 
1. 

Центар за еколошко образовање 
и одрживи развој 

Седми фестивал еколошких 
представа“Црвено Позор!(иште), 

Зелено'' 
86,3 

2. 
 

Удружење „Стаклено звоно“ 
Месечни извештај о стању животне 
средине у граду Крагујевцу (КГеко 

билтен 2022) 
85 

3. 
Омладинска организација 

Шумадије 
Студентски дар – Зеленград 

83,75 

4. 
Унија студената ПМФ-а у 

Крагујевцу 
 

     Зелених 50 за здрав град 
80 

5. 
Удружење за промоцију и 

еколошки маркетинг природних 
вредности „Екомар“ 

 
Еколошка слика језера Шумарице 79,5 

6. 
Асоцијација студената ПМФ-а у 

Крагујевцу 
Стабла за пола века 

78,75 

7. Први Први на скали Крагујевац без ГМО 2022 77,5 



 

8. 
Први Први на скали Израда и ажурирање сајта 

ekologijakragujevac.rs 
75,25 

9. 
Клуб акцијаша и волонтера 

Крагујевца 
Добровољно уредимо своју околину 

74,5 

10. Eколошко истраживачко друштво 
„Младен Караман“ 

Биодиверзитет Спомен парка 
„Крагујевачки октобар“ 

71,25 

11. 
 

Српско билошко друштво „Стеван 
Јаковљевић“ Крагујевац 

 
Биљне врсте као индикатори 
загађености животне средине 

70,75 

12. Центар одрживог развоја 
ЕкоМатоТека 

Рециклотека зелених идеја 
65,5 

13. Удружење за боље друштво Моја зелена оаза 64,75 

14. 
 

Удружење „Светли хоризонти“ 
Зелена економија – пут ка чистијем 

и енергетски ефикаснијем 
Крагујевцу 

62,75 

15. 
Завичајно удружење „“Михаило 

Петровић“ Влакча 
 

Еколошко уређење Влакче 2022. 
године 

61,75 

16. Удружење „Др Ђорђе Хаџић“ „Зелени портал 2“ 61,5 

 
II     Ова Листа је коначна и против ње се не могу подносити правна средства.  
 
III  Коначна листа утврђена је на основу Прелиминарне листе вредновања и рангирања пројеката 

пријављених на Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката  удружења/организација у 
области заштите животне средине на територији града  Крагујевца у 2022. години, на коју у утврђеном року 
није било приговора. 

 
IV На основу ове Листе Комисија ће утврдити предлог Решења о расподели средстава за 

финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на 
територији града Крагујевца за 2022. годину ( у даљем тексту: Решење) и доставити га начелнику Градске 
управе за друштвене делатности  на даљу надлежност, с тим што ће учесници Конкурса за које буде 
предложен, односно којима буде додељен  мањи износ новчаних средстава од траженог, бити у обавези да 
изврше усаглашавање Буџета пројекта  (Анекса 2) са предложеним средствима у складу са чланом 13. 
Правилника, односно са инструкцијама садржаним у закључку Комисије донетом приликом предлагања 
средстава за финансирање/суфинансирање одабраног пројекта (уколико га Комисија донесе приликом 
утврђивања предлога Решења). У складу са чланом 20. став 3. Правилника, надлежна градска управа, пре 
закључења уговора о финансирању/суфинансирању одабраног пројекта мора да прибави сагласност 
Комисије на извршене корекције Буџета пројекта (Анекса 2).   

 
V Ову Листу објавити на званичној интернет страници Града www.kragujevac.rs и огласној табли 

Градске управе за друштвене делатности ( Цара Лазара број 15, Крагујевац ) . 
   
 
                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 
 
                                                                                           Стефан Никезић с.р. 
 

http://www.kragujevac.rs/

