
Република Србија 
Град Крагујевац 
Комисија за оцењивање и селекцију програма у оквиру јавног конкурса за расподелу 
средстава удружењима/организацијама за реализацију програма од јавног интересау 
области социјалне и здравствене заштите на територији  града Крагујевца за 2020. 
годину 
Број: 060-340/19-XVII 
Датум: 24. јул 2019. године 
 
 Комисија за оцењивање и селекцију програма у оквиру јавног конкурса за 
расподелу средстава удружењима/организацијама за реализацију програма од јавног 
интересау области социјалне и здравствене заштите на територији  града Крагујевца за 
2020. годину, на основу члана 16. став 6.  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 (''Сл.лист града Крагујевца'' бр. 4/19), на 
седници одржаној дана 24. јула 2019. године,  утврдила је  
 

П Р Е Д Л О Г      О Д Л У К Е 
о одобравању програма удружења/организација  у области социјалне и 

здравствене заштите  на територији града Крагујевца за 2020. годину 
 

1. У складу са Јавним конкурсом за расподелу средстава 
удружењима/организацијама за реализацију програма  у области социјалне и здравствене 
заштите на територији града Крагујевца за 2020.годину,  предлажу се средства у износу од 
6.593.000,00 динара за реализацију програма од јавног интереса 
удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца 
за 2020.годину, која ће бити усклађена са Одлуком о буџету града Крагујевца за 
2020.годину, према следећем распореду: 

 
Редни 
Број 

Назив организације/удружења      Износ 
      ( рсд) 

1. Удружење  глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац 1.500.000,00 
2. Окружна организација Савеза слепих Србије-Крагујевац  1.500.000,00 
3. Удружење грађана '' Експрес''    550.000,00 
4. Удружење родитеља лица са посебним потребама '’ Eгал''   536.000,00 
5. Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Крагујевац   505.000,00 
6. Друштво за церебралну и дечју парализу Aна Антонијевић, Крагујевац    500.000,00 
7. Форум младих са инвалидитетом Крагујевац   400.000,00 
8. Удружење студената са хендикепом Крагујевац  300.000,00 
9. Oрганизација за заштиту права и подршку особама са инвалидитетом  

…''Из круга'' Крагујевац 
  300.000,00 

10. Удружење бораца ''Шумадија''   252.000,00 
11. Удружење особа са ампутацијама   250.000,00 

 
Укупно: 

  
6.593.000,00 

 
 
 



 2.  У складу са Јавним конкурсом за расподелу средстава 
удружењима/организацијама за реализацију програма  у области социјалне и здравствене 
заштите на територији града Крагујевца за 2020.годину, предлажу се средства у износу од 
435.300,00 динара за реализацију програма од јавног интереса 
удружењима/организацијама у области здравствене заштите на територији града 
Крагујевца за 2020.годину, која ће бити усклађена са Одлуком о буџету града Крагујевца за 
2020.годину, према следећем распореду: 
 

Редни 
Број 

Назив организације-удружења Износ 
        ( рсд) 

    1. Удружење за помоћ особама са аутизмом Крагујевац 435.300,00 
Укупно:  435.300,00 

 
 

3. Не одобравају се програми који су поднети након истека рока за подношење 
у складу са Јавним конкурсом и то: 
 

- у области социјалне заштите- 
Редни 
број 

Назив организације-удружења 

1. Удружење дистрофичара Шумадијског округа Крагујевац  
 

2. Међуопштинска организација цивилних инвалида рата Крагујевац 

3. Удружење параплегичара и квадриплегичара''Крагуј' 
4. Удружење ратних и мирнодопских  војних  инвалида града  Крагујевац  

 
5.  

Удружење параплегичара и квадриплегичара Шумадија 
 

 
- у области здравствене заштите- 

Редни 
број 

Назив организације-удружења 

1. Друштво за борбу против шећерне болести Крагујевац 
2. Удружење ''Без глутена'' 
 
 

4. Начелник надлежне Градске управе , на основу Предлога Комисије за 
оцењивање и селекцију програма у оквиру јавног конкурса за расподелу средстава 
удружењима/организацијама за реализацију програма од јавног интереса у области 
социјалне и здравствене заштите на територији  града Крагујевца за 2020. годину доноси 
Коначну Одлуку о избору програма  у складу са средствима утврђеним Одлуком о буџету 
града Крагујевца за 2020. годину.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о одобравању програма 
удружења/организација  за реализацију програма од јавног интереса у области социјалне и 
здравствене заштите  на територији града Крагујевца за 2020. годину ( у даљем тексту: 
Одлука) садржан је члану 16.  став 6. 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 (''Сл.лист града Крагујевца'' бр. 4/19),који 
прописује да Комисија врши оцену поднетих предлога, на основу овог правилника, услова и 
критеријума наведених у конкурсу (Табела за евалуацију) и доставља начелнику надлежне 
градске управе предлог одлуке о одобравању програма/пројекта са прелиминарном Листом 
вредновања коју објављује на званичном сајту Града, огласној табли Органа града и 
порталу е-Управе. 

Разлог за доношење Одлуке садржан је у потреби пружања подршке  
удружењима/организацијама у области социјалне и здравствене заштите за реализацију 
програма којима се остварује јавни интерес  у области социјалне и здравствене заштите на 
територији Града  кроз  побољшање квалитета живота и унапређење положаја социјално 
осетљивих категорија грађана, промоцију здравља, очување и унапређење здравља 
грађана града Крагујевца као и  подстицање друштвене солидарности. 
 

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ, 
 

               др Гордана Дамњановић 
 

 
 
 
 

 



 
Република Србија 
Град Крагујевац 

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту 
Комисија за оцењивање и селекцију програма 

у оквиру јавног конкурса за расподелу средстава 
удружењима/организацијама за реализацију 

програма од јавног интереса у области социјалне и здравствене заштите 
на територији  града Крагујевца за 2020. годину 

 
Прелиминарна листа вредновања програма удружења/организација у области 

социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2020. годину 
 

I   Комисија за оцењивање и селекцију програма у оквиру јавног конкурса за 
расподелу средстава удружењима/организацијама за реализацију програма од јавног 
интереса у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца 
за 2020. годину на основу спроведеног јавног конкурса за расподелу средстава 
удружењима/организацијама за реализацију програма од јавног интереса у области 
социјалне и здравствене заштите на територији  града Крагујевца за 2020. годину бр. 
400-545/19-XVII од 25. априла 2019. године, утврдила је Прелиминарну листу 
вредновања програма коју чине: 

 
1. Вредноване и рангиране пријаве 

 
 

1.1. Програми који се предлажу за суфинансирање 
– Област социјалне заштите- 

 
 

Редни 
број 

Подносилац 
пријаве 

Назив 
програма 

Број бодова Предложени 
износ 

средстава 
1. Центар за 

смостални живот 
особа са 
инвалидитетом 
Крагујевац   
 

'' Једнаке 
могућности без 
ограничења'' 

96 505.000,00 
динара 

2. Удружење глувих и 
наглувих 
Шумадијског округа 
Крагујевац 
 

''Програм рада 
Удружење за 
2020. годину'' 

86 1.500.000,00 
динара 



3. Форум младих 
особа са 
инвалидитетом 
Крагујевац  
 

''Унапређење 
положаја особа 
са 
инвалидитетом 
јачањем 
социјалне и 
културне 
инклузије'' 

86 400.000,00 
динара 

4. Окружна 
организација Савеза 
слепих Србије 
Крагујевац 

'' Место за нас" 82 1.500.000,00 
динара 

5. Удружење бораца  
''Шумадије'' 
 

'' Приче 
шумадијских 
бораца'' 

81 252.000,00 
динара 

6. Удружење 
родитеља лица са 
посебним 
потребама '' ЕГАЛ''  
Крагујевац 
 

“Једнаки у 
различитости'' 

80 536.000,00 
динара 
 

7. Друштво за 
церебралну и дечију 
парализу Крагујевац 
'' Ана Антонијевић''  

'' Наша кућа'' 76 500.000,00 
динара 

8. Удружење 
студената са 
хендикепом 
Крагујевац  
 

"Генерација 
образованих 
младих људи'' 

75 300.000,00 
динара 

9. ''Из Круга”  
Крагујевац, 
Организација за 
заштиту права и 
подршку особама са 
инвалидитетом'  
 

"Што више 
знања и 
сазнања лакше 
до 
самосталности" 

74 300.000,00 
динара 

10. Удружење грађана        
 '' Експрес''  
 

'' Пружимо руке 
једни другима'' 

74 550.000,00 
динара 

11. Удружење особа са 
ампутацијама  
 

''Креативни 
изражај особа 
са 
ампутацијама и 
њихових 
пријатеља'' 

71 250.000,00 
динара 

 
 
 
 
 
 
 



1.2. Програми који се предлажу за суфинансирање  
– Област здравствене заштите- 

 
 

Редни 
број 

Подносилац пријаве Назив 
програма 

Број бодова Предложени 
износ 

средстава 
1. Удружење за помоћ 

особамаса аутизмом 
Крагујевац  
 

''Програм за 
особе са 
аутизмом у 
2020.години'' 

84 435.300,00 
динара 

 
 
 
 
 
 
                                   2. Пријаве које не испуњавају услове за бодовање 
 
 

Редни број Подносилац 
пријаве 

Назив 
програма 

Разлог 
неприхватања 

/ / / / 
/ / / / 

 
 
 
 
 

3. Неблаговремене пријаве 
 

Редни 
број 

Подносилац пријаве Назив 
програма 

Разлог 
неприхватања 

1. Удружење 
дистрофичара 
Шумадијског округа 
Крагујевац  
 

„Живети са 
мишићном 
дистрофијом“ 

ДИСКВАЛИФИКОВАН. 
Пројектни предлог 
примљен након 
задатог рока. 

2. Међуопштинска 
организација цивилних 
инвалида рата 
Крагујевац 
 

Програмске 
активности за 
2020. годину 

ДИСКВАЛИФИКОВАН. 
Пројектни предлог 
примљен након 
задатог рока. 

3. Друштво за борбу 
против шећерне 
болести Крагујевац  
 

Едукацијом 
против 
дијабетеса у 
2020. години 

ДИСКВАЛИФИКОВАН. 
Пројектни предлог 
примљен након 
задатог рока. 

4. Удружење "Без глутена" 
 

Едукација и 
помоћ 
оболелим од 
целијакије у 
2020.год 

ДИСКВАЛИФИКОВАН. 
Пројектни предлог 
примљен након 
задатог рока. 



5. Удружење 
параплегичара и 
квадриплегичара''Крагуј' 

„Будимо 
заједно, 
помозимо 
једни 
другима“ 

ДИСКВАЛИФИКОВАН. 
Пројектни предлог 
примљен након 
задатог рока. 

6. Удружење ратних и 
мирнодопских  војних  
инвалида града  
Крагујевац  
 

Побољшање 
квалитета 
живота војних 
инвалида 
Града 
Крагујевца 

ДИСКВАЛИФИКОВАН. 
Пројектни предлог 
примљен након 
задатог рока. 

7.  
Удружење 
параплегичара и 
квадриплегичара 
Шумадија 
 

„Заједно кроз 
живот“ 

ДИСКВАЛИФИКОВАН. 
Пројектни предлог 
примљен након 
задатог рока. 

  
 

II   Учесници конкурса имају право приговора на прелиминарну листу 
вредновања програма у року од 8 дана од дана објављивања. Приговор се подноси 
Градској управи надлежној за послове социјалне и здравствене заштите. Одлуку о 
приговору доноси начелник надлежне Градске управе, у року од 3 дана од пријема 
приговора. 

 
 
 
У Крагујевцу,      ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ, 
 
24.07.2019. године        др Гордана Дамјановић 
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