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Назив органа Назив јавног конкурса Циљ јавног конкурса Тематска област јавног конкурса
Ко може да конкурише за средства 

на јавном конкурсу

Оквирни датум 
расписивања 

јавног конкурса

 Планирани 
износ средстава 

(РСД) 

Трајање 
одабраних 
програма и 
пројеката у 
оквиру 

појединачних 
конкурса

Посебни захтеви Одређена ограничења
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Јавни конкурс за доделу 
средстава из буџета општине 
Власотинце за подстицање 
пројеката или недостајућег 
дела средстава за 
финансирање пројеката од 
јавног интереса које 
реализују удружења за 2020. 
годину

Допринос остваривању јавног интереса општине 
Власотинце и одрживом развоју локалне 
заједнице кроз реализацију пројеката/програма 
удружења. 

 Превенције свих облика насиља и дискриминације; 
Афирмисања женских права; Заштите и 
промовисања/унапређења људских и мањинских права; 
Заштите здравља; Превенције, лечења и рехабилитације 
болести зависности; Промоције општине Власотинце; 
Заштита животне средине; Пољопривреде; Туризма; 
Заштите животиња; Заштите потрошача; Афирмисања 
демократизације локалне самоуправе.

Право учешћа на јавном конкурсу имају 
удружења која су регистрована на 
територији општине Власотинце, односно 
друге општине или града Републике 
Србије, с тим да пројектне активности 
реализују на територији општине 
Власотинце. Удружења која су стекла 
статус удружења према Закону о 
удружењима и која су уписана у регистар 
надлежног органа; Која су поднела 
предлоге пројеката на предвиђеном 
обрасцу са потребном пратећом 
документацијом;Која су поднела предлоге 
пројкета у конкурсом предвиђеном року

март-април 2020. 
године

       2,000,000.00     од 3 до 9 месеци

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта 
доставља на српском језику.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима 
који су саставни део конкурсне документације и чине саставни 
део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета Општине Власотинце за подстицање 
пројеката од јавног интереса које реализују удружења. 
Пријаве на конкурс подносе се у електронској форми или у 
пошиљци предатој пошти, и то најкасније до истека последњег 
дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:
- Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или 
нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем 
конкурсу;
- Нису предузела све потребне мере за избегавање сукоба 
интереса на прошлогодишњем конкурсу;
- Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била 
додељена на прошлогодишњем конкурсу, па је покренут 
поступак раскида уговора;
- Се не придржавају мера о антикорупционој политици;
- Нису поднела одговарајућа средства обезбеђења на 
прошлогодишњем конкурсу;
- Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности 
пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - 
праћење реализације пројекта и увид у сву потребну 
документацију;
- Су средства за реализацију одобреног пројекта/програма већ 
обезбедила на други начин;
- Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према 
организацијама социјалног осигурања;
- Су брисана из  регистара надлежног органа, или су у поступку 
ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером 
забране делатности;
- Имају у последње две године казну правоснажном одлуком за 
прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
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Јавни конкурс за доделу 
средстава из буџета општине 
Власотинце за подстицање 
пројеката или недостајућег 
дела средстава за 
финансирање пројеката од 
јавног интереса које 
реализују удружења за 2020. 
годину у области културе

Очување, унапређење и представљање култтурно-
историјског наслеђа, културне разноврсности, 
продукције и стваралаштва у локалној заједници

Културе; Очувања културне и историјске традиције; 
Очувања и подстицања народног стваралаштва и народних 
обичаја

Право учешћа на јавном конкурсу имају 
удружења која су регистрована на 
територији општине Власотинце, односно 
друге општине или града Републике 
Србије, с тим да пројектне активности 
реализују на територији општине 
Власотинце. Удружења која су стекла 
статус удружења према Закону о 
удружењима и која су уписана у регистар 
надлежног органа; Која су поднела 
предлоге пројеката на предвиђеном 
обрасцу са потребном пратећом 
документацијом;Која су поднела предлоге 
пројкета у конкурсом предвиђеном року

март-април 2020. 
године

       1,500,000.00     од 3 до 9 месеци

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта 
доставља на српском језику.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима 
који су саставни део конкурсне документације и чине саставни 
део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета Општине Власотинце за подстицање 
пројеката од јавног интереса које реализују удружења. 
Пријаве на конкурс подносе се у електронској форми или у 
пошиљци предатој пошти, и то најкасније до истека последњег 
дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:
- Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или 
нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем 
конкурсу;
- Нису предузела све потребне мере за избегавање сукоба 
интереса на прошлогодишњем конкурсу;
- Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била 
додељена на прошлогодишњем конкурсу, па је покренут 
поступак раскида уговора;
- Се не придржавају мера о антикорупционој политици;
- Нису поднела одговарајућа средства обезбеђења на 
прошлогодишњем конкурсу;
- Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности 
пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - 
праћење реализације пројекта и увид у сву потребну 
документацију;
- Су средства за реализацију одобреног пројекта/програма већ 
обезбедила на други начин;
- Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према 
организацијама социјалног осигурања;
- Су брисана из  регистара надлежног органа, или су у поступку 
ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером 
забране делатности;
- Имају у последње две године казну правоснажном одлуком за 
прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
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Јавни конкурс за доделу 

средстава из буџета општине 

Власотинце за подстицање 

пројеката или недостајућег 

дела средстава за 

финансирање пројеката од 

јавног интереса које 

реализују удружења за 2020. 

годину у области социјалне 

заштите

Подстицање развоја разноврсних социјалних и 
других услуга у заједници

Социјална заштита

Право учешћа на јавном конкурсу имају 
удружења која су регистрована на 
територији општине Власотинце, односно 
друге општине или града Републике 
Србије, с тим да пројектне активности 
реализују на територији општине 
Власотинце. Удружења која су стекла 
статус удружења према Закону о 
удружењима и која су уписана у регистар 
надлежног органа; Која су поднела 
предлоге пројеката на предвиђеном 
обрасцу са потребном пратећом 
документацијом;Која су поднела предлоге 
пројкета у конкурсом предвиђеном року

март-април 2020. 
године

          500,000.00     од 3 до 9 месеци

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта 
доставља на српском језику.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима 
који су саставни део конкурсне документације и чине саставни 
део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета Општине Власотинце за подстицање 
пројеката од јавног интереса које реализују удружења. 
Пријаве на конкурс подносе се у електронској форми или у 
пошиљци предатој пошти, и то најкасније до истека последњег 
дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:
- Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или 
нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем 
конкурсу;
- Нису предузела све потребне мере за избегавање сукоба 
интереса на прошлогодишњем конкурсу;
- Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била 
додељена на прошлогодишњем конкурсу, па је покренут 
поступак раскида уговора;
- Се не придржавају мера о антикорупционој политици;
- Нису поднела одговарајућа средства обезбеђења на 
прошлогодишњем конкурсу;
- Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности 
пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - 
праћење реализације пројекта и увид у сву потребну 
документацију;
- Су средства за реализацију одобреног пројекта/програма већ 
обезбедила на други начин;
- Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према 
организацијама социјалног осигурања;
- Су брисана из  регистара надлежног органа, или су у поступку 
ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером 
забране делатности;
- Имају у последње две године казну правоснажном одлуком за 
прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
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Јавни позив за доделу 
средстава за финансирање 
посебних програма којима се 
остварује општи интерес у 
области спорта на територији 
општине Власотинце за 2020. 
годину

Задовољавање потребе и интереса грађана у 
области спорта у општини Власотинце.

Посебни програми у области спорта

Предлоге посебних програма могу 
поднети самостално, спортске 
организације које испуњавају следеће 
услове:
1) Да су регистроване у складу са 
Законом;
2) Да имају седиште на територији 
општине Власотинце;
3) Да послују на недобитној основи;
4) Да су директно одговорни за припрему 
и извођење програма;
5) Да су претходно обављали делатност у 
области спорта најмање годину дана;
6) Да испуњавају у складу са Законом 
прописане услове за обављање спортских 
активности и делатности;
7) Да располаже капацитетима за 
реализацију програма.

децембар 2019. - 
јануар 2020. године

     35,000,000.00     до 12 месеци

Предложени програм мора да задовољи следеће критеријуме:
1) Да доприноси остваривању општег интереса у области спорта 
утврђеним Законом;
2) Да је у складу са Законом о спорту и Правилником о 
одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана општине  Власотинце у  области  
спорта;
3) Да се реализује на територији општине Власотинце;
4) Да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у 
општини Власотинце;
5) Да ће се реализовати у текућој години;
6) Да је предвиђено фазно финансирање програма.

Предложени програм мора да задовољи следеће критеријуме:
1) Да доприноси остваривању општег интереса у области спорта 
утврђеним Законом;
2) Да је у складу са Законом о спорту и Правилником о 
одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана општине  Власотинце у  области  
спорта;
3) Да се реализује на територији општине Власотинце;
4) Да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у 
општини Власотинце;
5) Да ће се реализовати у текућој години;
6) Да је предвиђено фазно финансирање програма.
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Јавни конкурс за 
суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса 
у области јавног 
информисања на територији 
oпштине Власотинце до 
31.12.2020. године

Истинито, непристрасно, правовремено и 
потпуно информисање свих грађана општине  
Власотинце кроз подршку производњи медијских 
садржаја у циљу заштите и развоја људских 
права и демократије, унапређивање правне и 
социјалне државе, слободног развоја личности и 
заштите деце и младих, развоја културног и 
уметничког стваралаштва, развоја образовања, 
укључујући и медијску писменост као део 
образовног система, развоја науке, развоја спорта 
и физичке културе и заштите животне средине и 
здравља људи.

Медији/Информисање Медијска удружења / Медији
јануар-фебруар 
2020.

 4.000.000 до 12 месеци

На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се 
води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у 
складу са Правилником о документацији која се прилаже у 
поступку регистрације медија у Регистар медија (Сл.гласник РС, 
број 126/14);
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом 
медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран 
медијски садржај бити реализован путем медија.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају 
из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном 
периоду добила средства од општине Власотинце намењена 
пројектном суфинансирању, а нису благовремено у прописаној 
форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији 
пројекта.

Минимални износ средстава који се може одобрити по 
појединачном пројекту износи 70.000,00 динара, а максимални 
1.000.000,00 динара.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним 
пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање 
највише до 80% вредности пројекта.

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Општине Власотинце у 2020. години

Оквирни датум 
почетка 

реализације 
одабраних 
програма и 
пројеката 

Општина 
Власотинце - 
Општинска 
управа 

(http://vlasotince.rs)  

април 2020. године

фебруар 2020. 
године

март/април 2020.

април 2020. године

април 2020. године


