
Република Србија 
Град Крагујевац 
Градско веће  
Број: 400-53/19-V 
Датум: 23. јануар 2019. године 
 
 
 Градско веће, на основу члана 2. став 1. тачка 23. и члана 35. став 1. Одлуке о 
Градском већу (“Службени лист града Крагујевца” бр. 25/15-пречишћен текст) и  члана 23. 
став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији 
града Крагујевца (''Сл.лист града Крагујевца'' бр.1/16), на седници одржаној дана 23. 
јануара 2019. године,  доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава за реализацију програма удружења/организација у 

области социјалне и здравствене заштите којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца 

за 2019. годину 
 
 

1. У складу са расписаним Јавним позивом за пријаву предлога програма 
удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији 
града Крагујевца за 2019. годину и Програмом расподеле средстава 
удружењима/организацијама у области социјалне заштите  за 2019. годину  на територији 
града Крагујевца  број: 55-8/19-V од 11. јануара 2019. године,  одобравају се средства у 
износу од 7.500.000,00 динара за реализацију програма удружења/организација у области 
социјалне заштите којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне 
заштите на територији града Крагујевца за 2019. годину опредељена Одлуком о буџету 
града Крагујевца за 2019. годину на Разделу: 14 – Градска управа за здравствену и 
социјалну заштиту;  Програмска класификација 0901;  Програм 11-Социјална и дечја 
заштита, Програмска активност 0003  ( ПА0003)– Дневне услуге у заједници, Функција 070 – 
социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Економска 
класификација 481 – дотације невладиним организацијама – удружења ОСИ (програми 
рада удружења у области социјалне заштите, према следећем распореду: 
 
Редни 
Број 

Назив организације/удружења Износ 
( рсд) 

1. Удружење  глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац 1.400.000,00 
2. Окружна организација Савеза слепих Србије-Крагујевац  1.400.000,00 
3. Друштво за церебралну и дечју парализу Aна Антонијевић, Крагујевац 490.000,00 
4. Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих породица 

Крагујевац 
450.000,00 

5. Удружење родитеља лица са посебним потребама '’Eгал'' 430.000,00 
6. Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Крагујевац 400.000,00 
7. Удружење грађана '' Експрес'' 400.000,00 

8. Удружење параплегичара и квадриплегичара ''Шумадија''  Крагујевац 300.000,00 

9. Удружење дистрофичара шумадијског округа Крагујевац 300.000,00 

10. Удружење параплегичара и квадриплегичара ''Крагуј'' Крагујевац 300.000,00 

11. Удружење мултипле склерозе Шумадије Крагујевац 250.000,00 

12. Удружење бораца ''Шумадија'' 250.000,00 



13. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Крагујевца 200.000,00 

14. Међуопштинска организација цивилних инвалида рата Крагујевац 200.000,00 

15. Oрганизација за заштиту права и подршку особа
…''Из круга'' Крагујевац 

ма са инвалидитетом  200.000,00 

16. Форум младих са инвалидитетом Крагујевац 200.000,00 

17. Удружење студената са хендикепом Крагујевац 180.000,00 

18. дружење особа са ампутацијама 150.000,00У  

 
Укупно: 

 
7.500.000,00

 

 
 

 
 
2. У складу са расписаним Јавним позивом за пријаву предлога програма 
удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији 
града Крагујевца за 2019.годину и Програмом расподеле средстава 
удружењима/организацијама у области здравствене заштите за 2019. годину на територији 
града Крагујевца број: 400-32/19- V од 16. јануара 2019. године, одобравају се средства у 
износу од 1.150.000,00 динара за реализацију програма удружења/организација у области 
здравствене заштите којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2019. годину, опредељена Одлуком 
о буџету града Крагујевца за 2019. годину на Разделу 14 – Градска управа за здравствену и 
социјалну заштиту, Глава 14.2- Здравство, Програмска класификација 0901,  Програм 11-
Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0003 (ПА0003)– Дневне услуге у 
заједници, Функција 760 – здравство некласификовано на другом месту, Економска 
класификација 481 – дотације невладиним организацијама-програми рада 
д /организација у , према следећем распо : 

 
 

ј 
Изно

у ружења  области здравствене заштите реду

Р
бро
едни Назив организације/удружења с 

    1. Друштво за борбу против шећерне болести Крагујевац 450.000,00

    2. Удружење  за помоћ особама са аутизмом Крагујевац  300.000,00

    3.  БезУдружење ''  глутена'' 250.000,00

4. Удружење дијализираних, трансплантираних 
убрежних инвалида Шумадијског округа б

150.000,00

Укупн :  1.150.000,00о
 

3. У складу са Програмом расподеле средстава удружењима/организацијама у 
области социјалне  заштите за 2019. годину на територији града Крагујевца број 55-8/19-V 
од 11. јануара 2019. године, Црвеном крсту Крагујевац одобравају се средства у износу од 
30.000.000,00 динара, за реализацију програма у области социјалне заштите на територији 
града Крагујевца за 2019. годину опредељена Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. 
годину на Разделу: 14 – Градска управа за здравствену и социјалну заштиту,   Програмска 
класификација 0901;  Програм 11-Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0005  
( ПА0005)– Подршка реализацији програма Црвеног крста, Функција 070 – социјална помоћ 
угроженом становништву некласификована на другом месту, Економска класификација 481 
– дотације невладиним организацијама (спровођење јавних овл

  

ашћења и програма у 
 Законом ),   распореду: 

 
 

ј 

с сакладу 
 

Редни

 о Црвеном крсту према следећем

бро
Назив организације Назив програма Износ 

1. Црвени крст Крагујевац и е
латан оброк у народној 

16.000.000,00 Програм ''Народне кух њ '' (право 
на бесп
кухињи) 

2. Црвени крст Крагујевац '' ( право на 
жину у ђачкој кухињи) 
Програм ''Ђачке кухиње
у

14.000.000,00 

Укупно:   30.000.000,00 



   
4. У складу са Програмом расподеле средстава удружењима/организацијама у 
области здравствене заштите за 2019. годину на територији града Крагујевца број  
400-32/19-V од 16. јануара 2019. године, Црвеном крсту Крагујевац одобравају се средства 
у износу од 3.350.000,00 динара за реализацију програма у области здравствене заштите 
на територији града Крагујевца  за 2019. годину опредељена Одлуком о буџету града 
Крагујевца за 2019. годину на Разделу 14 – Градска управа за здравствену и социјалну 
заштиту, Глава 14.2- Здравство, Програмска класификација 0901,  Програм 11-Социјална и 
дечја заштита, Програмска активност 0003 (ПА0003)– Дневне услуге у заједници, Функција 
760 – здравство некласификовано на другом месту, Економска класификација 481 – 
дотације невладиним организацијама (спровођење јавних овл

            

ашћења и програма у складу 
а Законом о Црвеном крсту), према следећем распореду: 

 
Р.бр. 

Црвеног крста Крагујевац 

с
 
 

Назив активности  
Износ 
(рсд) 

1. 
овољног давања крви у сарадњи са здравственим 

1.000.000,00 Популарисање добровољног давалаштва крви и организовање 
акција добр
установама 

1.1. 
м Крагујевац и акција 

250.000,00 Организација и реализација зимске и летње кампање добровољног 
давања крви у сарадњи са Клиничким центро
добровољног давања крви у локалној заједници 

1.2. акције добровољног давања крви намењене 210.000,00 Едукативна кампања и 
студентској популацији  

1.3. ије добровољног давања крви намењене 
о к и

110.000,00 Едукативна кампања и акц
средњошк лс ој популац ји 

1.4. давалаштва крви намењен 70.000,00 Семинар у области добровољног 
волонтерима Црвеног крста Крагујевац 

1.5. аде и промотивни пријеми за вишеструке добровољне 360.000,00 Јубиларне нагр
даваоце крви  

2.  
ва и превенције болести од већег социјално-

1.750.000,00 Активности промоције здравља, унапређења здравља појединих 
групација становништ
медицинског значаја 

2.1. Брига о старима '' утак за квалитетније старење'' К 380.000,00 

2.2. ане здравствено угроженим породицама ''Храна на 380.000,00 Достава хр
точковима'' 

2.3. Традиционална акција ''Селу у походе'' 200.000,00 

2.4. Хуманитарно-рекреативна акција ''За срећније детињство'' 150.000,00 

2.5. м 90.000,00 Реализација курсева ''Основи хигијене'' у сарадњи са Медицинско
школом ''Сестре Нинковић'' за ученике другог разреда основних школа 

2.6. нови правилне исхране'' за ученике трећег 90.000,00 Реализација едукација ''Ос
разреда основних школа 

2.7 
 здравље другима'' за ученике шестог разреда 

90.000,00
 

Промоција здравих стилова живота и подизање нивоа здравствене 
просвећености ''Пренеси
основних школа 

 

2.8. 
равља ''Позитивно НЕ'' за ученике седмог 

90.000,00 Промоција одговорнијег понашања према себи и другима и смањење 
ризика и поремећаја зд
разреда основних школа 

2.9. 2-16 80.000,00 Организација забавно-едукативних радионица за децу узраста од 
година на лечењу у Клиничком центру Крагујевац ''Весела болница'' 

2.10. мо децу у 
вом Крагујевац  

75.000,00 Реализација едукација првака и предшколаца ''Заштити
саобраћају'' у сарадњи са Полицијском упра

2.11. Штампање часописа ''У служби хуманости'' 75.000,00 

2.12. терарни конкурс поводом Светског дана здравља ''Причајмо 50.000,00 Ликовни и ли
о здрављу'' 

3. е помоћи и реалистичког приказа 450.000,00 Активности у области прв
повреда, стања и обољења  

3.1. 
њу из прве помоћи 

300.000,00 Припрема и учешће екипа Подмлатка и Омладине Црвеног крста 
Крагујевац на Међурегионалном и Државном такмиче



и реалистичког приказа повреда, стања и обољења   

3.2. 

приказа повреда, 

75.000,00 Реализација обука у области прве помоћи за ученике четвртог разреда 
основних школа, организација и реализација школских такмичења и 
Градског такмичења  из прве помоћи и реалистичког 
стања и обољења 

3.3. Промоција и обележавање Светског дана прве помоћи 75.000,00 

4. у
ским 

150.000,00 Активности Службе тражења Црвеног крста Крагујевац  складу са 
обавезама прописаним Женевским конвенцијама и Допун
протоколом уз Женевске конвенције 

                                                                                                                   УКУПНО: 3.350.000,00 

 
 
5. Пренос средстава, из тачке 1. 2. 3. и 4.  ове одлуке, вршиће се на основу Уговора 
који се закључују између Града и удружења/организације и Решења Градоначелника.
 Пренос средстава врши се сразмерно оствареним приходима буџета Града, што 
повлачи могућност
одлуке. 

 реализације мањег износа одобрених средстава из тачке 1,2,3 и 4. ове 

гујевца за 2019. годину одговорна је Градска управа за  здравствену и социјалну 

авити у Службеном листу града Крагујевца и на сајту Града 
ww.kragujevac.rs

  
6. За реализацију Одлуке о одобравању средстава за реализацију програма 
удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији 
града Кра
заштиту. 
 
7. Oдлуку обј
w . 
 

  

 Кр ''

ређење здравља грађана града Крагујевца као и  подстицање друштвене 
олидарности. 

 
       Радомир Николић с.р. 

 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о одобравању средстава за реализацију 
програма удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на 
територији града Крагујевца за 2019. годину ( у даљем тексту: Одлука) садржан је члану 2. 
тачка 23. и члану 35. став 1. Одлуке о Градском већу ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 25/15- 
пречишћен текст) који прописују да Градско веће помаже развој различитих облика 
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су 
суштински у неједнаком положају са осталим грађанима , подстиче активности и пружа 
помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организациј

 

ама на 
територији Града и одлуком на општи начин уређује питања из своје надлежности.  

Чланом 23. став 2. Правилника о о одобравању и финансирању програма и 
пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и 
здравстене заштите на територији града Крагујевца (''Сл.лист града агујевца  бр.1/16) 
прописано је да Одлуку о предлогу Комисије доноси Градско веће. 

Разлог за доношење Одлуке садржан је у потреби пружања подршке  
удружењима/организацијама у области социјалне и здравствене заштите за реализацију 
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и 
здравствене заштите на територији Града  кроз  побољшање квалитета живота и 
унапређење положаја социјално осетљивих категорија грађана, промоцију здравља, 
очување и унап
с
 

ПРЕДСЕДНИК, 

  



 
 
 
 
 
 

 


