РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Број: 400-55/2020-03
Датум: 20. 07. 2020.
ВЛАСОТИНЦЕ
Трг ослобођења 12

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
На основу Записника Комисије за доделу срестава из буџета општине Власотинце за подстицање
пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које
реализују удружења за 2020. годину - област социјална заштита, бр. 01 бр. 06-57/2020-3, од
15.07.2020. године, Записника Комисије за доделу срестава из буџета општине Власотинце за
подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса
које реализују удружења за 2020. годину – област култура, бр. 01 бр. 06-57/2020-2, од 16.07.2020.
године и Записника Комисије за доделу срестава из буџета општине Власотинце за подстицање
пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које
реализују удружења за 2020. годину област – одрживи развој локалне заједнице, бр. 01 бр. 0657/2020-1, од 16.07.2020. године, Координатор комисија 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, предлаже пројекте/програме за
финансирање из буџета општине Власотинце за 2020. годину, и то:
Табела 1. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2020. години са циљем доприноса
остваривању јавног интереса општине Власотинце и одрживом развоју локалне заједнице у
приоритетним областима од јавног интереса: Превенције свих облика насиља и дискри-минације;
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.
Ред.
бр.

Назив удружења,

заводни број

Број
бодова

Предложени
износ (РСД)

1

Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-55-4/20

88.00

300.000,00

2

Удружење Савез инвалида рада, 400-55-15/2020

86.20

60.000,00

3

Удружење Општинска организација потрошача, 400-55-13/20

83.20

270.000,00

4

Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“, 40055-24/20

80.00

70.000,00

5

Удружење грађана „Зона Власина“, 400-55-11/2020

78.00

100.000,00

6

Удружење Гљиварско друштво „Рујница“, 400-55-8/20

77.60

100.000,00

7

Удружење грађана „Младима на дар“, 400-55-23/20

75.00

180.000,00

8

Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 40055-25/20

73.00

80.000,00

9

Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 400-55-7/20

68.80

50.000,00

10

Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-55-10/20

68.00

150.000,00

11

Удружење BMW Мото клуб, 400-55-18/20

67.60

120.000,00

12

Друштво одгајивача расних голубова „Света Димитријевић - Уча“, 40055-13/20

66.60

50.000,00

13

Удружење ратних ветерана 1999. Власотинце, 400-55-20/2020

65.60

130.000,00

14

Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 40055-33/20

65.20

60.000,00

15

Удружење СОС за жене и децу жртве насиља, 400-55-6/20

64.80

180.000,00

16

Удружење грађана „Наша Власина“, 400-55-12/2020

62.80

50.000,00

17

Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-55-19/20

62.60

50.000,00

Табела 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2020. години са циљем очувања,
унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и
стваралаштва у локалној заједници у приоритетним областима од јавног интереса и то: Култура;
Очување културне и историјске традиције; Очување и подстицање народног стваралаштва и народних
обичаја; Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе развоју културе
и уметности; Очување културне и историјске традиције: Подстицај традиционалних вредности;
Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја; Организовање фолколорних
манифестација.
Ред.
бр.
1

Назив удружења,

заводни број

Број
бодова
92.20

Предложени
износ (РСД)
50.000,00

91.80

150.000,00

2

Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-5532/20
Удружење ARTIZAN, 400-55-36/2020

3

Удружење грађана Севап Власотинце, 400-55-14/2020

91.20

150.000,00

4

Удружење K.U.D. „BRATSTVO“, 400-55-1/2020

88.80

100.000,00

5

Удружење Куд Света Тројица Бољаре, 400-55-21/2020

88.80

150.000,00

6

Удружење ратних војних инвалида Општине Власотинце, 400-55-30/20

88.00

50.000,00

7

Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“,
400-55-35/2020
Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-5529/20
Удружење Стара школа – Ладовица, 400-55-16/2020

86.60

150.000,00

85.60

50.000,00

78.20

150.000,00

10

Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-55-28/20

72.40

100.000,00

11

Удружење грађана „СА Е РОМА“ Власотинце, 400-55-9/20

71.80

70.000,00

12

Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-55-31/20

71.80

50.000,00

13

Удружење поштовалаца Свете Горе, 400-55-26/20

70.80

50.000,00

14

Удружење жена Ладовица, 400-55-2/2020

65.40

50.000,00

15

Удружење Underground fest, 400-55-3/2020

64.00

50.000,00

16

Удружење „Лоза“, 400-55-27/20

62.20

80.000,00

17

Удружење Омладински центар „FENIKS“, 400-55-17/20

61.00

50.000,00

8
9

Табела 3. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2020. години са циљем подстицања
развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници у приоритетној области од јавног
интереса Социјалне заштите: Дневне услуге у заједници - дневни боравак, помоћ у кући; Услуге
подршке за самостални живот - становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самостални
живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву.
Ред.
бр.

Назив удружења,

заводни број

1

Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце,
400-55-34/2020

2

Савез слепих Лесковац, Масариков трг 31, 400-55-37/2020

Број бодова

Предложени
износ (РСД)

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ

/

РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ

/

Финансијска редства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена
су у буџету општине Власотинце за 2020. годину, на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за
2020. годину („Службени гласниок града Лесковца“ бр. 37/2019 од 24.12.2019. године), у укупном
минималном износу од 500.000,00 динара, односно максималном износу од 2.000.000,00 динара, и
то:

−

−

−

средства у износу од 2.000.000,00 динара за програме/пројекте у областима Превенција свих
облика насиља и дискриминације; Афирмисање женских права; Заштита и промовисање/
унапређење људских и мањинских права; Заштита здравља; Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности; Заштита животне средине; Туризам; Заштита животиња; Заштита
потрошача; Афирмисање демократизације локалне самоуправе у буџету: Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, позиција
71/0, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, екон. клас. 481
Дотације невладиним организацијама;
средства у износу од 1.500.000,00 динара за програме/пројекте у областима Културе,
Очувања културне и историјске традиције, Очувања и подстицање народног стваралаштва и
народних обичаја и Промоције општине Власотинце у буџету: Програм 1201 – Развој културе и
информисања, функција 820 - Услуге културе, позиција 105/0, ПА 0002 – Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва, екон. клас. 481 Дотације невладиним организацијама;
средства у износу од 500.000,00 динара за програме/пројекте у области Социјалне заштите у
буџету: Програм 0901- Социјална и дечја заштита, функција 090, позиција 33/0, Про-грамска
активност 0003 – Дневне услуге у заједници, ек. клас. 481 Дотације невладиним организацијама.

Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.
-

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и
приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне
листе.

КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ
______________________

