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

програма од јавног интереса који реализују удружења (,,Сл.гласник РС,, број 16/18), Начелник Градске управе града Крушевца, 

дана  10.01.2022.године доноси 

 

Годишњи план 

 расписивања јавних конкурса  за средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења на територији града Крушевца за 2022. годину 

 

 

 

I     Град Крушевац доноси План расписивања јавних конкурса за средства за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији града Крушевца за 

2022.годину и то: 

 
 

 

 

Годишњи план јавних конкурса града Крушевца за 2022. годину 
 

 

 

Редни 

број 

 

Назив јавног конкурса 

 

Планирани период 

расписивања јавног 

конкурса 

 

Оквирни датум 

расписивања јавног 

конкурса 

1. 

 
Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 

у култури који својим квалитетом доприносе развоју 

и презентацији уметности и културе у граду 
Крушевцу за 2022. годину 

 

 

Јануар 2022. године 14. јануар 



2. 

 

 
Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама из буџета града 

Крушевца за 2022. годину 

 
 

Јануар 2022. године до 25. јануара 

3. 

 

Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање 

програма и пројеката од јавног интереса за Град 
Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом 

и борачко-инвалидске заштите у 2022. години 

 
 

Јануар 2022. године 12. јануар 

4. 

Јавни конкурс за суфинансирање проjеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања за 2022. годину 

Јануар 2022. године 14. јануар 

5. 

 

 
Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање 

програма и пројеката од јавног интереса у области 

неговања културног наслеђа, традиција, 

ослободилачких ратова и стандарда ветерана за град 
Крушевац у 2022. години 

 

 

Фебруар 2022. године 7. фебруар 

6. 

 

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 

пројеката и програма од јавног интереса у области 

имплементације Локалног плана акције за децу града 
Крушевца за 2022. годину 

 

 

Јануар 2022. године 17. јануар 



 

7. 

 

 

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката и програма од јавног интереса у области 

имплементације Локалног акционог плана за младе 

града Крушевца за 2022. годину 

 

Jануар 2022. године 24. јануар 

8. 

 

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката у области здравствене заштите 

града Крушевца за 2022. годину 
 

Фебруар 2022. године 15. фебруар 

9. 

 

Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање 
програма и пројеката од јавног интереса у области 

превенције, смањења ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама за град Крушевац 

у 2022. години. 
 

Фебруар 2022. године 
1. фебруар 

 

 

10. 
 

 

 
Јавни конкурс за избор корисника средстава за 

регресирање вештачког осемењавања крава 

 

 

Март 2022. године 4. март 

11. 

 

Јавни конкурс за избор корисника средстава за 

субвенционисање инвестиција у физичку имовину 
пољопривредних удружења 

 

 

Март 2022. године 4. март 

12. 

 
Јавни конкурс за избор корисника средстава за 

субвенционисање осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника  и животиња 
 

 

Март 2022. године 4. март 



13. 

 

Јавни конкурс за избор корисника средстава за 
субвенционисање органске производње 

 

Март 2022. године 4. март 

14. 

 

Јавни конкурс за избор корисника средстава за 
субвенционисање унапређења економских 

активности на селу кроз подршку непољопривредним 

активностима 

 

Март 2022. године 4. март 

15. 

Јавни конкурс за избор корисника средстава за 

субвенционисање економске активности у смислу 

додавања вредности пољопривредним производима, 
као и увођење и сертификација система безбедности 

и квалитета хране, органских производа и производа 

са ознаком географског порекла 
 

Март 2022. године 4. март 

16. 

 

Јавни конкурс за избор корисника средстава за 
субвенционисање набавке хране и ветеринарске 

услуге за остављену женску телад 

 

 

Март 2022. године 4. март 

17. 

 

Јавни конкурс за избор корисника средстава за 

субвенционисање пољопривредних удружења у 
сточарској производњи ради учешћа на сајмовима 

 

Август 2022. године 5. август 

 

II   Овај План објавити на сајту града Крушевца и доставити Kанцеларији за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: 

Kанцеларија).  

 

                                                                                                                                  Заменик Начелника 

                                                                                                                                          

                         Весна Анђелић 


