
                 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 73. седници одржаној дана 27.12.2022. 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. 

 

Број: 400-70/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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                                                                        ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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