
                 ПРЕДЛОГ 

 

   На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени 

гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019) и  члана 4. Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса која реализују удружења („Службени глиник РС“, број 16/18),  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој ____. седници одржаној дана 

_____2022. године, доноси 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

   Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину, опредељена 

су средства за конкурсе за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, цркве и верске 

заједнице, на територији општине Велико Градиште, и то за следеће конкурсе: 

 

1. Назив јавног конкурса: Финансирање и суфинансирање пројеката и  

манифестација удружења грађана  у оквиру раздела 4, Програм 15, Програмска 

активност 0602-0001, Функција 130, Економска масификација 481 - Дотације 

невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара. 

 

Планиран период објављивања конкурса: децембар 2022.-јануар 2023. године. 

 

2. Назив јавног конкурса: Финансирање и суфинансирање пројеката цркви и верских 

заједница у оквиру у оквиру раздела 4, Програм 15, Програмска активност 0602-

0001, Функција 130, Економска масификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама, планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара. 

 

Планиран период објављивања конкурса: децембар 2022.-јануар 2023. године. 

 

3. Назив јавног конкурса: Конкурс за суфинансирање програма у области спорта у 

2022. години у оквиру раздела 4, Програм 14, Програмска активност 1301-0001, 

Функција 810, Економска класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама, планирана су средства у износу од 42.000.000,00 динара. 

 

Планиран период објављивања конкурса: децембар 2022. године. 

 

4.Назив јавног конкурса: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања у оквиру раздела 2, Програм 16, Програмска активност 2101-

0002, функција 111, Економска класификација 423 - Услуге по уговору, планирана 

су средства у износу од 1.000.000,00 динара. 

  
Планиран период објављивања конкурса: март/април 2023. године. 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са чланом 4. Уредбе о средствима за постицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16.2018), надлежни орган је 

дужан да усвоји Годишњи план расписивања јавних конкурса и да исти објави 

најкасније до 31. јануара на званичној интернет страници органа и достави 

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог. 

   Сврха израде Календара јавних конкурса јесте унапређење 

транспарентности органа јавне управе у области финансирања организација 

цивилног друштва. Објавњивањем података о планираним конкурсима обезбеђује се 

благовремено информисање удружења и других организација цивилног друштва о 

планираним јавним конкурсима ради благовремене припреме предлога пројеката и 

програма, као и повећање броја потенцијалних корисника финансијских средстава 

из буџета општине Велико Градиште. 

   Средства за сповођење предметног плана  обезбеђена су Одлуком о  

буџету општине Велико Градиште за 2023. годину. 

 

    

 

 

  Предлагач 

                                                                                             Одељење за општу управу 


