РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Број: 400-55/2020-04
Датум: 03. 08. 2020.
ВЛАСОТИНЦЕ
Трг ослобођења 12

Комисија 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

На основу Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број 6/2019 од
28. 02. 2019. године), и члана 16. Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из
буџета општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број 52/2016), члан 13.
став 5. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине
за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник
града Лесковца“, број 4/2019 од 01. 02. 2019. 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
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. 06-57/2020-1, од 16.07.2020. године, Координатор комисија

подноси Председнику општине
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПРИЈАВА – ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
Комисија 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, на седници 03. 07. 2020 годиен утврдила је листу поднетих пријава:
Ред.
бр.

Назив удружења,

заводни број

1

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

2

Удружење жена Ладовица, 400-55-2/2020

3

Удружење Underground fest, 400-55-3/2020

4

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

5

Удружење Српско Руско, 400-55-5/20

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

Удружење Стара школа – Ладовица, 400-55-16/2020

17

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

18

Удружење BMW Мото клуб, 400-55-18/20

19

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

20

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

21

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

22

Друштво одгајивача расних голубова „Света Димитријевић - Уча“, 400-55-22/20

23

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

24

Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Грканац“, 400-55-24/20

25

Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 400-55-25/20

26

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

27

Удружење „Лоза“, 400-55-27/20

28

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

29

Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-55-29/20

30

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

31

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

32

Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-55-32/20

33

Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-55-33/20

34

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

35

Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-55-35/2020

36

Удружење ARTIZAN, 400-55-36/2020

37

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

Након разврставања предлога пројеката сачињене су листе пројеката по областима који ће се
разматрати.
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.
4

Назив удружења,

заводни број

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

6

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

7

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

8

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

10

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

11

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

12

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

13

Друштво одгајивача расних голубова „Света Димитријевић - Уча“, 400-55-13/20

13

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

15

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

18

Удружење BMW Мото клуб, 400-55-18/20

19

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

20

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

23

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

24

Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Грканац“, 400-55-24/20

25

Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 400-55-25/20

33

Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-55-33/20

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

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

2

Удружење жена Ладовица, 400-55-2/2020

3

Удружење Underground fest, 400-55-3/2020

5

Удружење Српско Руско, 400-55-5/20

9

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

14

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

16

Удружење Стара школа – Ладовица, 400-55-16/2020

17

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

21

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

26

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

27

Удружење „Лоза“, 400-55-27/20

28

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

29

Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-55-29/20

30

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

31

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

32

Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-55-32/20

35

Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-55-35/2020

36

Удружење ARTIZAN, 400-55-36/2020

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.
34
37

Назив удружења,

заводни број

Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце, 400-55-34/2020
Савез слепих Лесковац, Масариков трг 31, 400-55-37/2020

На седницама од 09.07.2020. и 14.07.2020. године Комисија је утврдила исправност поднетих пријава,
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.
4

Назив удружења,

заводни број

Испуњеност услова
ДА/НЕ

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

ДА

6

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

ДА

7

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

ДА

8

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

ДА

10

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

ДА

11

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

ДА

12

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

ДА

13

Друштво одгајивача расних голубова „Света Димитријевић - Уча“, 400-55-13/20

ДА

13

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

ДА

15

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

ДА

18

Удружење BMW Мото клуб, 400-55-18/20

ДА

19

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

ДА

20

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

ДА

23

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

ДА

24

Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Грканац“, 400-55-24/20

ДА

25

Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 400-55-25/20

ДА

33

Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-55-33/20

ДА

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

Испуњеност услова
ДА/НЕ

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

ДА

2

Удружење жена Ладовица, 400-55-2/2020

ДА

3

Удружење Underground fest, 400-55-3/2020

ДА

5

Удружење Српско Руско, 400-55-5/20

НЕ

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

ДА

14

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

ДА

16

Удружење Стара школа – Ладовица, 400-55-16/2020

ДА

17

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

ДА

21

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

ДА

26

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

ДА

27

Удружење „Лоза“, 400-55-27/20

ДА

28

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

ДА

29

Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-55-29/20

ДА

30

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

ДА

31

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

ДА

Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-55-32/20

ДА

9

32
35
36

Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-5535/2020
Удружење ARTIZAN, 400-55-36/2020

ДА
ДА

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.
34
37

Назив удружења,

заводни број

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

ДА

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

НЕ

Одбачене пријаве
Ред.
Назив удружења
бр.
1

2

Испуњеност услова
ДА/НЕ

Разлог одбацивања

Удружење
Српско Руско,
400-55-5/20

Образложење: Образац предлога програма/пројекта није потпун (опис пројекта, опис
проблема, корисници програма/пројекта, општи циљ, посебан циљ....), такође и буџет
програма/пројекта је предат празан (без попуњених табела), и с тим у вези комисија
одбацује пријаву као непотпуну јер се сматра неисправном. Комисија такође налази
да се наведеним пројектом не остварује јавни интерес у области културе на
територији општине Власотинце. Сходно наведеном, Конкурсна комисија није узела у
разматрање наведени пројекат приликом формирања прелиминарне ранг листе, јер
је утврдила да не постоји правни основ за доделу средстава из буџета општине
Власотинце за подстицање пројекта, односно недостајућег дела средстава за
финансирање пројекта који је поднело Удружење АРТ Српско Руско Власотине.

Савез слепих
Лесковац,
Масариков трг
31, 400-5537/2020

Неблаговремена пријава- Решење о одбацивању

Вредновање пројеката:
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

1

Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-554/20

2

Удружење Савез инвалида рада, 400-55-15/2020
Удружење Општинска организација потрошача, 400-5513/20
Друштво одгајивача расних голубова Николић
Слободан „Грканац“, 400-55-24/20

3
4

Тражени
износ (РСД)

Број бодова

Предложени
износ (РСД)

300.000,00

88.00

300.000,00

60.000,00

86.20

60.000,00

300.000,00

83.20

270.000,00

90.000,00

80.00

70.000,00

5

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

300.000,00

78.00

100.000,00

6

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

294.035,00

77.60

100.000,00

7

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

300.000,00

75.00

180.000,00

150.000,00

73.00

80.000,00

120.000,00

68.80

50.000,00

Удружење одгајивача голубова српских високолетача
„Мерак СРБ“, 400-55-25/20
Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ –
Власотинце, 400-55-7/20

8
9
10

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

300.000,00

68.00

150.000,00

11

Удружење BMW Мото клуб, 400-55-18/20

250.000,00

67.60

120.000,00

100.000,00

66.60

50.000,00

300.000,00

65.60

130.000,00

137.000,00

65.20

60.000,00

300.000,00

64.80

180.000,00

Друштво одгајивача расних голубова „Света
Димитријевић - Уча“, 400-55-13/20
Удружење ратних ветерана 1999. Власотинце, 400-5520/2020
Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године
Власотинце, 400-55-33/20
Удружење СОС за жене и децу жртве насиља, 400-556/20

12
13
14
15
16

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

300.000,00

62.80

50.000,00

17

Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-5519/20

200.000,00

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

Тражени
износ (РСД)
60.000,00

Број бодова
92.20

Предложени
износ (РСД)
50.000,00

200.000,00

91.80

150.000,00

2

Удружење Општинска организација резервних војних
старешина, 400-55-32/20
Удружење ARTIZAN, 400-55-36/2020

3

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

286.800,00

91.20

150.000,00

4

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

300.000,00

88.80

100.000,00

5

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

300.000,00

88.80

150.000,00

6

Удружење ратних војних инвалида Општине
Власотинце, 400-55-30/20
Удружење филмских, телевизијских, радио и веб
стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-55-35/2020
Удружење бораца рата од 1990. године Општине
Власотинце, 400-55-29/20

65.000,00

88.00

50.000,00

300.000,00

86.60

150.000,00

55.000,00

85.60

50.000,00

7
8

9

Удружење Стара школа – Ладовица, 400-55-16/2020

250.000,00

78.20

150.000,00

300.000,00

72.40

100.000,00

300.000,00

71.80

70.000,00

90.000,00

71.80

50.000,00

13

Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 40055-28/20
Удружење грађана „СА Е РОМА“ Власотинце, 400-559/20
Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце,
400-55-31/20
Удружење поштовалаца Свете Горе, 400-55-26/20

122.500,00

70.80

50.000,00

14

Удружење жена Ладовица, 400-55-2/2020

200.000,00

65.40

50.000,00

15

Удружење Underground fest, 400-55-3/2020

300.000,00

64.00

50.000,00

16

Удружење „Лоза“, 400-55-27/20

210.400,00

62.20

80.000,00

17

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

300.000,00

61.00

50.000,00

10
11
12

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

Тражени
износ (РСД)

Број бодова

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ
Комисија је утврдила да се наведеним пројектом
„Унапређење капацитета Радно-образовне
Удружење Центар за едукацију
1
300.000,00 јединице Пчелица- фаза 4“ не остварује јавни
„ОСМЕХ“ Власотинце, 400-55-34/2020
интерес у области социјалне заштите и да пројекат
није усмерен на подстицање развоја разноврсних
социјалних и других услуга у заједници.
РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ
Пројекат/Програм се одбацује као неблаговремен,
Савез слепих Лесковац, Масариков
јер је пријава достављена после истека рока за
2
/
трг 31, 400-55-37/2020
пријаву пројеката по Јавном конкурсу. Рок за
пријављивање је 01.07.2020. године, а пријава је
достављена 04.07.2020. године
Сходно наведеној табели, Конкурсна комисија није узела у разматрање наведене пројекте, те није ни формирана
прелиминарна ранг листа, јер је утврдила да не постоји правни основ за доделу средстава из буџета општине
Власотинце за подстицање пројекта, односно недостајућег дела средстава за финансирање наведених пројеката.

Комисија, након извршеног бодовања, 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 / Пројекат

Број
бодова

Одобрени
износ (РСД)

1
Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“
88.00
300.000,00
Образложење: Пројекат је добро образложен и буџет је реалан. Циљ пројекта је унапређивање гајених
ловостајем заштићених врста крупне дивљачи са аспекта прихране и заштите у ловишту „ЛУЖНИЦА“.
Постоји јасна веза између постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата.
2

Удружење Савез инвалида рада

86.20

60.000,00

Образложење: Пројекат је добро образложен и буџет је реалан. Циљ пројекта је да кроз сарадњу са
лекарима специјалистима из Власотинца али и правницима који желе да као и лекари бесплатно
посаветују своје старије суграђане на теме о заштити здравља али и о правним могућностима инвалида
рада. Активности су усмерене на задовољење потреба већег броја грађана кроз решавање проблема у
заједници.
3
Удружење Општинска организација потрошача
83.20
270.000,00
Образложење: Пројекат је добро образложен и буџет је реалан. Циљ пројекта је решавање приговора и
притижби потрошача и то у што је могуће краћем року. Пројектни предлог има потенцијал за дугорочну
примену у заједници. Одрживост пројекта се огледа у великом броју корисника и сарадњи са
инспекцијским службама које су у домену заштите потрошача.
4
Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“
80.00
70.000,00
Образложење: Пројекат је добро образложен и буџет је реалан. Циљ пројекта је жеља да настави
традиција дуга преко 20 година у организовању изложбе за најбољег расног голуба. Као посебан циљ
пројекта се издваја едукација младих голубара и размена искустава као и интеракција са другим
удружењима сличних или истих интересовања. Активности обезбеђују висок ниво видљивости
активности и резултата пројеката.
5
Удружење грађана „Зона Власина“
78.00
100.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је унапређење нивоа знања
основношколске деце из маргинализованих група и категорија у Власотинцу. Постоји јасна веза између
постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата. Како је конкурсни буџет
ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са
додељеним средствима.
6
Удружење Гљиварско друштво „Рујница“
77.60
100.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је едукација деце и одраслих о значају
заштите животне средине, значају и улози гљива у очувању биодиверзитета, заштити станишта...
Постоји јасна веза између постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата.
Тражени износ средстава је коригован.
7
Удружење грађана „Младима на дар“
75.00
180.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је подизање свести младих о заштити
животне средине као и повећања броја мобилијара на територији општине Власотинце. Јасно је
изложена идеја у пројекту да се кроз радионице ученика Техничке школе уз менторство наставника,
ученици едукују о заштити животне средине. Активности обезбеђују висок ниво видљивости
активности и резултата пројеката.
8
Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“
73.00
80.000,00
Образложење: Пројекат је усредсређен на локалну заједницу и директно се односи на неговање
традиције везане за едукацију о голубарству и новим трендовима у голубарству, организовање више
такмичења. Циљ пројекта је промоција здравих вредности и такмичарског духа, као и промоције саме
општине Власотинце. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је
потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима.
9
Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце
68.80
50.000,00
Образложење: Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је подстицање младих на рекреативно
бављење бициклизмом и физичким активностима-развијање здравих стилова живота. циљна група
пројекта су млади људи, пре свега деца. Постоји јасна веза између постављених циљева, пројектних
активности и очекиваних резултата.
10
Друштво за едукацију Рома Власотинце
68.00
150.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је смањење нивоа дискриминације и
утицаја стереотипа према припадницима ромске националности кроз радионице у школама.
Активности обезбеђују висок ниво видљивости активности и резултата пројеката. Како је конкурсни
буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне
активности са додељеним средствима.
11

Удружење BMW Мото клуб

67.60

120.000,00

Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је популарисање мотора БМВ, окупљање
љубитеља, власника и поштоваоца мотора марке БМВ, организовање путовања чланова клуба...
Пројектни предлог има потенцијал за дугорочну промену у заједницу. Како је конкурсни буџет
ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са
додељеним средствима.
12
Друштво одгајивача расних голубова „Света Димитријевић - Уча“
66.60
50.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је здравствена заштита и промоција
српског високолетача, као и власотиначког белорепног голуба и очување традиције. Постоји јасна веза
између постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата. Тражени износ средстава
је коригован.
13
Удружење ратних ветерана 1999. Власотинце
65.60
130.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је провођење активности које имају за
циљ да социјално помогну угрожену групу као и укључивање ветерана у друштвену заједницу-без
дискриминације. Посебан циљ пројекта је заштита права бораца кроз изгласавање Закона о борачко
инвалидској заштитти у парламенту РС. Активности обезбеђују висок ниво видљивости активности и
резултата пројеката.
14
Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце
65.20
60.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је очување, неговање и афирмација
историјских вредности и традиција, неговање патриотизма и родољубља. Пројектни предлог има
потенцијал за дугорочну промену у заједницу. Постоји јасна веза између постављених циљева,
пројектних активности и очекиваних резултата. Тражени износ средстава је коригован.
15
Удружење СОС за жене и децу жртве насиља
64.80
180.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је смањење индивидуалног и
породичног насиља на територији општине Власотинце, као и допринос превенцији насиља над женама
и децом. Активности обезбеђују висок ниво видљивости активности и резултата пројеката. Како је
конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне
активности са додељеним средствима.
16
Удружење грађана „Наша Власина“
62.80
50.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је подизање моста и спајање двеју обала
река Власине, као и унапређење и заштите животне средине и промоције туристичких потенцијала у
општини Власотинце. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је
потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима.
17
Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“
62.60
50.000,00
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је заустављање поновног бацања смећа и
угрожавање животне средине. Као посебан циљ се издваја жеља да се истакну природне лепоте
Власотинца и околине. Активности су усмерене на задовољење потреба већег броја грађана кроз
решавање проблема у заједници.

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 / Пројекат
Удружење Општинска организација резервних војних старешина

Број
бодова

Одобрени
износ (РСД)
50.000,00

92.20
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је брига о статусу, дужностима, правима
резервних војних старешина и унапређење истих. Јасно је изложена идеја у пројекту обележавањем свих

важних догађаја из ратне и ослободилачке историје Србије а посебно нашег краја. Тражени буџет од
стране ЈЛС је реалан и прихватљив.
2

Удружење ARTIZAN

91.80

150.000,00

Назив програма/пројекта: Вратимо се коренима
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима
конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и степен утицаја пројекта на
квалитет културног живота заједнице. Изражен допринос идеја и језика савремене уметности, као и
критичко разматрање ликовне, примењене и визуелне уметности. Како је конкурсни буџет ограничен,
предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним
средствима.
3

Удружење грађана Севап Власотинце

150.000,00
91.20
Образложење: Пројекат је добро осмишљен и вредан пажње, поседује степен утицаја на квалитет
културног живота заједнице, финансијски план је у довољној мери економичан, садржај је усклађен са
општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Оснивајући биоскоп на отвореном
као општи циљ овог пројекта, предлагач програма жели да упозна своје грађане, младе и децу са
уметношћу филма. Од значаја за локалну заједницу су и ликовне радионице са децом школског узраста
и децом са инвалидитетом. Пројекат је иновативан и квалитетан. Конкурсни буџет ограничен,
предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним
средствима.
4

Удружење K.U.D. „BRATSTVO“

5

Удружење Куд Света Тројица Бољаре

100.000,00
88.80
Назив програма/пројекта: Очување и неговање обичаја и културних активности
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Има за циљ покретање продукције фолклорног ансамбла, што ће допринети већој
видљивости деловања овог удружења на локалном и регионалном нивоу. Такође, пројектом је
предвиђено и представњање народне традиције југа Србије. Како је конкурсни буџет ограничен,
предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним
средствима.
88.80

150.000,00

Назив програма/пројекта: Програм рада за 2020. годину
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Има за циљ покретање продукције фолклорног ансамбла, што ће допринети већој
видљивости деловања овог удружења на локалном и регионалном нивоу. Такође, пројектом је
предвиђено и представњање народне традиције југа Србије. Како је конкурсни буџет ограничен,
предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним
средствима.
6

Удружење ратних војних инвалида Општине Власотинце

50.000,00
88.00
Образложење: Пројекат је добро образложен и буџет је реалан. Циљ пројекта је заштита и унапређење
права ратних војних инвалида и породица палих бораца и брига о социјално најугроженијим члановима
удружења. Посебни циљеви усредсређени су на материјално финансијске помоћи ратних војних
инвалида, за потребе даљих болничких и бањских лечења. Едукација и повећање сензибилитета РВИ о
друштвеним питањима.
7

Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ
150.000,00
86.60
ФИЛМ“
Назив програма/пројекта: Није важно одакле сам
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Има за циљ израду кратког промотивног филма под називом „Није важно одакле сам“, који ће
служити за промоцију културног и туристичког потенцијала општине Власотинце на домаћим и
страним фестивалима кратког филма, као и на разним културним манифестацијама и промоцијама
Власотинца у самом Власотинцу, а и широм Србије. Реализатор располаже неопходним ресурсима за
реализацију овог пројекта. Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован,
па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима.
8

Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце

50.000,00
85.60
Образложење: Пројекат је добро образложен и буџет је реалан. Циљ пројекта је заштита и унапређење
права бораца и породица палих бораца и брига о социјално најугроженијим члановима удружења, као и

обележавање годишњица погибије наших сабораца у ратовима од 1990.до 1999.године. Пројекат негује
културу сећања и усклађен је са општим интересом, циљевима и приоритетима конкурса.
9

Удружење Стара школа – Ладовица

150.000,00
78.20
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Има за циљ промоцију богатства културе и традиције села југа Србије, едукацију грађана, а
посебно младих о значају очувања и заштите традиционалних вредности и културног и етно наслеђа.
финансијски план је у довољној мери економичан, али како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен
износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним
средствима.
10

Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“

72.40

100.000,00

Назив програма/пројекта: Performing art fest Власотинце 2020
Образложење: Реч је о традиционалној и веома квалитетној манифестацији, подстиче стваралаштво
младих талената, доприноси развоју културних потреба и јачању капацитета деце и младих за
извођењем кратких плесних перформанси и разних плесних дисциплина. Реализатор располаже
неопходним ресурсима и пројекат је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и
приоритетима конкурса. Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован,
па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима.
11

Удружење грађана „СА Е РОМА“ Власотинце

70.000,00
71.80
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Има за циљ остварење јавног интереса кроз представљање података од значаја за културно
идентификовање мањина и формирање културно друштвених односа са утицајем на дискриминацију и
заштиту људских и мањинских права. финансијски план је у довољној мери економичан, али како је
конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити
пројектне активности са додељеним средствима.
12

Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце

13

Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске

14

Удружење жена Ладовица

50.000,00
71.80
Образложење: Пројекат је усредсређен на локалну заједницу и директно се односи на очување и
афирмацију историјских вредности НОР-а и свих ослободилачких ратова Србије пригодним
обележавањем свих значајних датума и догађаја. Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ
средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима.
50.000,00
70.80
Назив програма/пројекта: Изворна песма као лек за душу, изворни стихови као мелем на рану
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Има за циљ промоцију и очување културе и обичаја нашега краја, као и очување призренскотимочког дијалекта и очување изворне песме. Пројектом је предвижено и упознавање младих са
значајем нашег дијалекта и значајем изворне песме. Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен
износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним
средствима.
65.40

50.000,00

Назив програма/пројекта: Весела Ладовица
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Пројектом се афирмише начело родне равноправности и развија политика једнаких
могућности, као и ангажовање жена Ладовице на подизању нивоа културног и забавног живота на селу
и промовисање хране и културних баштина Ладовице и Власотинца на манифестацијама у Србији. Како
је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити
пројектне активности са додељеним средствима.
15

Удружење Underground fest

64.00

50.000,00

Назив програма/пројекта: Мој град живи
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Има за циљ развој културе, афирмацију младих стваралаца, рад са децом и младима и
обогаћивање културног живота Власотинца. У реализацију и активностима пројекта су укључени и
ученици Гимназије „Стеван Јаковљевић“, чланови English клуба, и ученици основних школа. Предвиђена
је израда краткометражних филмова о Власотинцу, музички програм, књижевни и ликовни конкурс на
тему „Јесен у Власотинцу“. Циљна група пројекта су млади и ученици основних и средљих школа. Како је
конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити

пројектне активности са додељеним средствима.
16

Удружење „Лоза“

62.20

80.000,00

Назив програма/пројекта: Играј без граница
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса. Има за циљ подизање свести грађана о значају традиције и културе за заједницу и указивање
на значај виноградарства и винарства у власотиначком крају. Реализатор располаже неопходним
ресурсима за реализацију овог пројекта и израду кореографије Виноградарске виле чиме ће се
промовисати наш крај и развијати етно уметнос кроз плесни покрет. Како је конкурсни буџет
ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са
додељеним средствима.
17

Удружење Омладински центар „FENIKS“

50.000,00
61.00
Образложење: Предлагач пројекта у свом опису програма/пројекта наводи да је непотребно
наглашавати насушну потребу ове средине тј. Власотинца, која тоне у живо блато кич културе, нити
иоле образованим људима којима је непотребно образлагати васпитно образовну улогу позоришта.
Иако је комисија имала дилему да ли да подржи пројекат који у самом опису није адекватно
образложен, након увида у даљем опису и циљевима пројекта, комисија је ипак одлучила да подржи овај
пројекат, али како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је
потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима.

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..

КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ
______________________

