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Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва, верских заједница  и 

медија  из средстава буџета Општине Сокобања у 2023. години 

 

 

Ред

ни 

бр. 

Назив 

органа 

Назив 

јавног 

конкурса 

Циљ јавног конкурса Тематска 

област 

јавног 

конкурса 

Оквирни 

датум 

(месец) 

расписивањ

а јавног 

конкурса 

Планирани 

износ 

средстава 

(РСД) 

Оквирни 

датум 

почетка 

реализациј

е 

одабраних 

програма и 

пројеката 

Трајање 

одабраних 

програма и 

пројеката у 

оквиру 

појединачни

х конкурса 

1. Општина 

Сокобања 

Суфинанси

рање 

проjеката 

производње 

медијских 

садржаја из 

области 

jавног 

информиса

ња на 

територији 

општине 

Сокобања у 

Суфинансирање 

производње медијских 

садржаја из области 

јавног информисања који 

доприносе истинитом, 

непристрасном, 

правовременом и 

потпуном информисању 

свих грађана Сокобање; 

подизању квалитета 

информисања особа са 

инвалидитетом и 

припадника других 

мањинских група; 

 Медији 25. јануар 

2023. године  

10.000.000,00 15. март 

2023. 

године 

до краја 

2023. године 
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2023. 

години 

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 као 

део образовног система; 

развоју науке, спорта и 

физичке културе; 

заштити животне 

средине и здравља људи; 

унапређивању медијског 

и новинарског 

професионализма и 

осталих медијских 

садржаја који доприносе 

задовољавању потреба 

грађана општине 

Сокобања за 

информацијама и 

садржајима из свих 

области живота, без 

дискриминације.  
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2.  Општина 

Сокобања 

Финансира

ње и 

суфинансир

ање 

програма  и 

пројеката 

удружења 

грађана која 

делују на 

територији 

општине 

Сокобања 

за 2023. 

годину.  

 Подршка развоју и 

афирмацији рада 

удружења чија је 

активност усмерена на 

унапређење положаја и 

квалитета живота 

пензионера, заштиту 

животне средине и 

подршка активности 

удружења.  

Социо-

хуманитарн

и 

рад (укључу

јући и 

удружења 

пензионера, 

ловаца, 

риболоваца, 

кинолога, 

противпожа

рне заштите 

и заштите 

животне 

средине 

27. фебруар 

2023. године  

1.500.000,00 30. март 

2023. 

године 

до краја 

2023. године 

3. Општина 

Сокобања 

Финансира

ње и 

суфинансир

ање 

програма  и 

пројеката 

удружења 

грађана која 

делују на 

територији 

општине 

Сокобања 

за 2023. 

годину. 

Усклађен културни 

развој општине 

Сокобања, 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 27. фебруар 

2023. године  

3.000.000,00 30. март 

2023. 

године 

до краја 

2023. године 

4. Општина 

Сокобања 

Финансира

ње и 

суфинансир

Подршка развоју и 

афирмацији рада верских 

заједница чија је 

Вера (цркве 

и верске 

заједнице) 

27. фебруар 

2023. године  

1.500.000,00 30. март 

2023. 

године 

до краја 

2023. године 
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У Сокобањи 19.01.2023. године 

 

ање 

програма  и 

пројеката 

удружења 

грађана која 

делују на 

територији 

општине 

Сокобања 

за 2023. 

годину. 

активност усмерена на 

унапређење верских 

активности. 


