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ВЛАСОТИНЦЕ  
 
 
 На основу  чл. 36. и 38. Одлуке  о  Општинском већу  општине Власотинце 
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/08), члана 40. Статута Општине Власотинце 
(„Сл. Гласник града Лесковца“, број 12/08 и 24/11), чл. 19. Пословника о раду општинског 
већа општине Власотинце, (01 број 06-10/08 од 30.06.2008. године) Општинско веће  
Општине Власотинце  на 143 . седници  одржаној 11.07.2019. године, донело  је   
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

  
 УСВАЈА СЕ  Одлука о избору пројеката који ће се финансирати или 
суфинансирати из буџета општине Власотинце за 2019. годину   на предлог Комисије за 
доделу средстава из буџета општине Власотинце за подстицање пројеката или 
недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују 
удружења за 2019. gодину,  01 бр.400-60/19 од 26.06.2019. године. 
 
 

II 
 

 ДАЈЕ  СЕ  сагласност Председнику  општине  Власотинце да  у  име Општине  
Власотинце а у складу са Одлуком о о избору пројеката  који ће се финансирати из 
буџета општине Власотинце за 2019. годину потпише Одлуку о избору пројеката 
удружења која ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Власотинце за 
2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општинско веће Општине Власотинце  је  на 128. седници  донело решење о 
именовању Комисије за доделу средстава из буџета општине Власотинце за подстицање 
пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса 
које реализују удружења за 2019. годину у приоритетним областима од јавног интереса, 
01број 06-22-2/2019 oд 10.04.2019. године.  

Комисија је припремила текст јавног конкурса и предлог бодовања предлога 
пројеката, објавила јавни конкурс, по истеку конкурса размотрила све приспеле пријаве, 
извршила бодовање сваког пројекта, сачинила Записник о спроведеном конкурсу и 
предлог Одлуке избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета 
општине Власотинце за 2019. годину.  

 

 

 



. Разматрајући предлог Одлуке о избору избору пројеката који ће се финансирати 
или суфинансирати из буџета општине Власотинце за 2019. gодину, Општинско веће 
општине Власотинце је на 143. седници одржаној 11.07.2019. године утврдило да је иста 
донета  у складу са чланом 11. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних 
организација из буџета општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, број 52/2016)  
чланова 7. и 8. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из 
буџета општине за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења 
и,Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник 
РС”, број16/18) па је на основу члана 36. и 38. Одлуке о Општинском већу општине 
Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/08), члана 40. Статута Општине 
Власотинце („Сл. Гласник града Лесковца“, број 12/08 и 24/11),и  чл. 19. Пословника о 
раду општинског већа општине Власотинце, (01 број 06-10/08 од 30.06.2008. године) 
једногласно од укупног броја присутних чланова Општинског већа донета одлука као у 
диспозитиву.  

 

  

 
 
Доставити: 
- Председнику општине, 
- Комисији 
- Одељењу  за  буџет, финансије, 
привреду и друштвене  делатности, 
- архиви. 
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