
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број:242/21 

Датум:8.фебруар 2021.године  
К р а љ е в о 

 

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 РС“, број 16/18), у складу 
са Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 52/20), 

Градска управа града Краљева доноси 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Ред. 
бр. 

Орган који 
расписује 

јавни конкурс 

Назив јавног конкурса Тематска област 
јавног конкурса 

Планирани 
износ 

средстава 
(РСД) 

Планирани 
период 

расписивања 
јавног 

конкурса  

1. Градско веће 
града Краљева 

Конкурс за суфинансирање пројеката које реализују 
удружења грађана са територије града Краљева 

Култура, 
задовољење 
потреба младих, 
област друштвеног 
и хуманитарног 
рада која обухвата: 

 

 

 

 



социјалну заштиту, 
борачко инвалидску 
заштиту, 
промовисање 
људских и 
мањинских права и 
хуманитарне 
програме  

 

 

 

15.000.000,00 

 

 

јануар 2021. 

2. Градско веће 
града Краљева  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања 

на територији града Краљева у 2021. години 

Суфинансирање 
производње 
медијских 

садржаја из области 
јавног 
информисања који 
доприносе 
истинитом, 

непристрасном, 
правовременом и 
потпуном 
информисању свих 
грађана Краљева, 
подизању квалитета 
информисања 
особа са 
инвалидитетом и 
припадника других 
мањинских група, 
заштити и развоју 
људских права и 
демократије, 
унапређивању 
правне и социјалне 
државе, слободном 
развоју личности и 
заштити деце и 
развоју 

културног и 
уметничког 
стваралаштва, 
развоју образовања, 
укључујући и 
медијску писменост 

 

 

 

 

 

23.000.000,00 

 

 

 

 

фебруар 

2021. 



као део образовног 
система, развоју 
науке, спорта и 
физичке културе, 
заштити животне 
средине и здравља 
људи, 
информисању 
грађана о раду 
органа локалне 
самоуправе, 
унапређивању 
медијског и 
новинарског 
професионализма и 
осталих медијских 
садржаја који 
доприносе 
задовољавању 
потреба грађана 
Краљева за 
информацијама и 
садржајима из свих 
области живота, без 
дискриминације 

3. Градоначелник 
града Краљева 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области 
заштите животне средине организација цивилног 
друштва  

 

Заштита и 
унапређење 
животне средине 

 

 

 

4.000.000,00 

 

 

 

мај 2021. 

Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2021. годину објавити на интернет презентацији Града Краљева и 
доставити Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом. 

 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Јелена Бекчић, дипл. правник 

 


