
 
 
 
 
На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Службени гласник Рeпублике Србије” број 16/2018), члана 6. Одлуке о поступку доделе 

и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења III број 06-712/19 

од 30.12.2019. године, а у складу са Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2022. 

годину (,,Службени лист града Ужица“ број 58/21), председник Градске општине Севојно 

дана 28.01.2022. године доноси  

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 

I Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину (,,Службени лист града 

Ужица“ 58/21), у оквиру раздела IV, Програм 13 - Развој културе и информисања, 

програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 

Функционална класификација 820, Економска класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама, планирана су средства у износу од 800.000,00 динара. За доделу средстава 

расписаће се конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Севојно за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса у области културе које реализују удружења, на територији Градске општине 

Севојно, и то: 

Назив јавног конкурса: Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма  у 

области културе из буџета Градске општине Севојно у 2022. години 

Циљ јавног конкурса: стварање подстицајног окружења за унапређење културних 

садржаја на територији Градске општине Севојно и обезбеђивање услова за 

доступност културних садржаја и развоја публике. 

Област јавног конкурса: књижевност, музика (стваралаштво, интерпретација и 

продукција), ликовне, примењене и визуелне уметности, позоришна и филмска 

уметност, уметничка игра, народна игра, дигитално стваралаштво и мултимедија. 

Ко може да конкурише за средства: удружења 

Планирани износ средстава: 800.000,00 динара 

Максимална вредност програма: 300.000,00 динара 

Планирани период објављивања конкурса: фебруар 2022. године 

Оквирни датум почетка реализације одабраних програма  

и њихово трајање:  март 2022. године  -  25.12.2022. године  

 

II Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину ( ,,Службени лист града 

Ужица“ 58/21), у оквиру раздела IV, Програм 14 - Развој спорта и омладине, програмска 

активност 0005 - Спровођење омладинске политике, Функционална класификација 133, 

Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, планирана су 

средства у износу од 1.300.000,00 динара. За доделу средстава расписаће се конкурс за 

доделу средстава из буџета Градске општине Севојно за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса у области 

спровођења омадинске политике које реализују удружења, на територији Градске 

општине Севојно, и то: 



 
 
 
 

Назив јавног конкурса: Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма  у 

области спровођења омладинске политике из буџета Градске општине Севојно у 

2022. години 

Циљ јавног конкурса: стварање подстицајног окружења за унапређење живота 

младих, промоција здравих стилова живота 

Област јавног конкурса: свеобухватни програми за младе  

Ко може да конкурише за средства: удружења, спортска удружења 

Планирани износ средстава: 1.300.000,00 динара 

Максимална вредност програма: 250.000,00 динара 

Планирани период објављивања конкурса: фебруар 2022. године 

Оквирни датум почетка реализације одабраних програма  

и њихово трајање:  април 2022. године - 25.12.2022. године. 
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