
На основу члана 9.Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од Јавног интереса која реализују удружења ( ''Сл. 

Лист Републике Србије '' бр. 16/18)  и члана 22. Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса за 

реализацију Локалног плана акције за децу града Крушевца (“Сл.лист града Крушевца”, бр. 

15/18), Комисија за имплементацију  Локалног плана акције  за децу града Крушевца, на 

седници одржаној дана 9.3.2022. године, утврђује: 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА У 2022.године 

 

 

 

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ 

 
Ред.бр. Референтни 

број пројекта 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА Укупно 

бодова 

1. IV-03-

466/2022 

Удружење биолога 

Крушевац.  

Дечији научни 

камп:Наука по мери 

деце 

95 

2. IV-03-

594/2022 

Удружење љубитеља 

уметности Букварт .  

Шаренградска 

сликаоница 4 

89 

3. IV-03-

616/2022 

  Астрономско 

удружење ''Еурека''.  

Научни Еурека кутак за 

децу и младе 

85 

4. IV-03-

618/2022 

Одред извиђача 

Јастреб 

Извиђачки живот са 

природом 

83 

5. IV-03-

615/2022 

Удружење грађана 

''Хемијско сапунска 

лабараторија Мелисса''  

Дечије Мелисса 

лековито царство 2 

81 

6. IV-03-

591/2022 

Спортско удружење 

''Пирус''  

Пројекат '' Погурај се ! 

– мала школа скејта 2 

82 

7. IV-03-

607/2022 

Друштво за борбу 

против шећерне 

болести  

Породица и дијабетес- 

да шећер не загорчава 

живот 

63 

8. IV-03-

431/2022 

удружење грађана за 

подршку европским 

интеграцијама''Романи 

де'' 

Културом и спортом 

против предрасуда 

60 

9. IV-03-492/22  Мој генијалац .  Роботика и 

програмирање 

59 

 

 

По одлуци Комисија , за финансирање и суфинансирање  предлажу се програми 

удружења који задовољавају основна , допунска мерила и критеријуме  Правилника  и то 

од редног броја 1, закључно са редним бројем 9. 

 



Учесници конкурса на основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од Јавног интереса која 

реализују удружења ( ''Сл. Лист Републике Србије '' бр. 16/18) ,  имају право приговора у 

року од 8 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања програма/пројеката из 

области јавног интереса за реализацију Локалног   плана акције  за децу града Крушевца у 

2022. години  . 

Приговори се могу поднети препоручено поштом или непосредно преко писарнице 

јединице локалне самоуправе на адресу: Градска управа града Крушевца , Одељење за 

друштвене делатности , Комисија за  импленемтацију Локалног плана акције  за децу града 

Крушевца , ул. Газиместанска бр.1, 37000 Крушевац са назнаком ''ПРИГОВОР по Јавном 

конкурсу  за финансирање и суфинансирање програма/пројеката за реализацију  Локалног  

плана акције за децу града Крушевца за 2022. годину ''. 

 

Датум објаве Листе вредновања 11.03.2022.године     

  

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

   

      ср. Јелена Тодоровић 


