
Р.

бр.
Назив органа Назив јавног конкурса

Циљ јавног 

конкурса

Тематска област 

јавног конкурса

Оквирни датум 

расписивања јавног 

конкурса

Планирани износ 

средстава (РСД)

Трајање одабраних 

програма и пројеката у 

оквиру појединачних 

конкурса

1 Градска општина Стари град

Сениор центар - Јавни 

конкурс за доделу средстава 

за финансирање и 

суфинансирање програма и 

пројеката удружења 

пензионера 

Подршка развоју и 

афирмацији рада 

удружења чија је 

активност усмерена на 

унапређење положаја и 

квалитета живота 

пензионера 

Социјална заштита и 

социјална политика 
Фебруар 2022. године 1.000.000,00 динара до краја 2022. године

2 Градска општина Стари град

Пројекти унапређења 

саобраћајног образовања и 

васпитања у предшколској 

установи и у основним 

школама

Унапређење 

безбедности саобраћаја 

на територији Градске 

општине Стари град 

Саобраћај и 

безбедност
Фебруар 2022. године 1.500.000,00 динара до краја 2022. године

3 Градска општина Стари град

Јавни конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање у области 

културе у 2022. години на 

територији Градске општине 

Стари град 

Усклађен културни 

развој ГО Стари град 

кроз стварање 

подстицајног окружења 

за унапређење свих 

области уметничког 

стваралаштва, као и 

обезхбеђивање услова за 

доступност културних 

садржаја и развоја 

публике (посебно 

имајући у виду 

припаднике осетљивих 

друштвених група)

Култура Јануар 2022. године 4.000.000,00 динара до краја 2022. године

                                                Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Градске општине 

Стари град 2022. години

Оквирни датум почетка 

реализације одабраних 

програма и пројеката 

Март 2022. године

Март 2022. године

Март 2022. године



4 Градска општина Стари град

Јавни конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање програмских 

активности удружења грађана 

у 2022. години на територији 

Градске општине Стари град 

у области заштите животне 

средине

Популаризација, 

подстицање, 

усмеравање и јачање 

свести о значају 

заштите животне 

средине, унапређење 

одрживог развоја и 

заштите животне 

средине, енергетске 

ефикасности, заштите 

природних добра, 

обновљивих извора 

енергије, рециклаже и 

очувања, заштите и 

унапређења основних 

природних ресурса, као 

заштита и унапређење 

добробити животиња. 

Заштита животне 

средине 
Март 2022. године 2.000.000,00 динара до краја 2022. године

5 Савез спортова Стари град

Јавни позив Савеза спортова 

Стари град за пријаву 

програма на годишњем нивоу 

из области спорта којима се 

унапређује рад организација у 

области спорта на територији 

Градске општине Стари град 

за 2023. годину.

Подстицање и стварање 

услова за унапређење 

спортске рекреације, 

односно бављења 

грађана спортом, а 

посебно деце, омладине, 

жена и особа са 

инвалидитетом, 

организација спортских 

такмичења од посебног 

значаја за Градску 

општину Стари град, 

унапређење заштите 

здравља спортиста и 

обезбеђење адекватног 

спортско-здравственог 

образовања спортиста, 

посебно младих, 

укључујући и 

антидопинг образовање.

Спорт Април 2022. године 2.000.000,00 динара до краја 2023. године

У Београду, 27.01.2022.

Мај 2022. године

Март 2023. године




