РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Председник општине
Бр. 403-48-11/2020
Датум: 12. 10. 2020.

ВЛАСОТИНЦЕ

На основу члана 44. став 1, тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС“,
бр. 129 од 29. децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др.
закон, 47 од 20. јуна 2018.“), Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину, 01 број 06-922/2020. од 20.12.2019. године („Сл. гласник града Лесковаца“ 37/19, од 24.12.2020.) и Решења о
отварању апропријације за извршење расхода и издатака 01 број 06-40-1/2020, од 29.05.2020, у
вези са Уговорoм о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у
Републици Србији у 2020, број 403-48/20 (наш број) од 02. марта 2020. године и 063 Број 401-01-13674/-2019-01 (број Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону
политику) од 02. марта 2020. године, председник општине Власотинце доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА У РУРАЛНИМ
СРЕДИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
I
Усваја се Извештај о спроведеном поступку за доделу средстава путем Јавног позива у 2020.
години, за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике у
општини Власотинце у 2020. години, доделом бесповратних средстава за обнављање породичних
кућа у руралним срединама на територији општине Власотинце, који је поднела Комисија за
спровођење Јавног позива у оквиру пројекта „Можемо кад хоћемо“, образована решењем од 09.
јула 2020. године број 403-48/2020-05 (у даљем тексту Комисија); Записници са састанака Комисије
за разматрање пријава пристиглих на Јавни позив за подношење пријава за коришћење
бесповратних средстава за обнављање породичних кућа и покретање и унапређење пословања у
оквиру домаћинства на територији општине Власотинце (од 27.07.2020; 24.08.2020; 08.09.2020;
28.09.2020. и 08.10.2020.); Предлог Комисије за доделу подстицаја (од 08.10. 2020.).
II
Ради побољшања у области демографије и популационе политике, по расписаном јавном
позиву за подношење пријава за коришћење бесповратних средстава за обнављање породичних
кућа и покретање и унапређење пословања у оквиру домаћинства на територији општине
Власотинце од 09.09.2020. године, а на основу листе вредновања и рангирања пријава, коју је
утврдила Комисија, финансираће се следеће пријаве, које су поднели лица у табели, а које
доприносе мерама популационе политике:
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Редни
број

Број пољ.
газдинства

Име и презиме

Пол

Место и адреса
становања

Брачни
статус

Тражени
износ

Одобрени
износ

Просечан
број
бодова

1

710822000532

Даница Крстић

Ж

Доња Ломница, 16210
Власотинце

Удата

414.000,00

220,000.00

75.00

2

710725000604

Предраг Стојановић

М

Гложане, 16214 Власотинце

Ожењен

258.000,00

195,000.00

70.00

3

711047001016

Милан Тасић

М

Прилепац, 16214 Власотинце

Неожењен

378.000,00

200,000.00

70.00

4

710946000593

Јовица Јовановић

М

Конопница, 16210 Власотинце

Ожењен

300.820,00

200,000.00

70.00

5

Драгана Пешић

Ж

Удата

354.673,20

200,000.00

70.00

6

Миљана Митровић

Ж

Неудата

199.395,77

195,000.00

70.00

7

Марко Митић

М

Прилепац, 16214 Власотинце

Неожењен

200.000,00

185,000.00

65.00

Срђан Дојчиновић

М

Јована Цвијића 9, 16210
Власотинце

Ожењен

323.441,00

195,000.00

65.00

Драган Николић

М

Ладовица, 16210 Власотинце

Ожењен

199.930,00

180,000.00

65.00

8

710717005414

9

Доња Ломница, 16210
Власотинце
Доња Лопушња, 16210
Власотинце

10

711144000070

Александар Миленковић

М

Мије Миленковића бб., 16210
Власотинце

Неожењен

273.720,00

190,000.00

65.00

11

711128000168

Васица Миловановић

М

Страњево, 16210 Власотинце

Неожењен

172.427,00

170,000.00

60.00

12

711110002487

Милош Стојановић

М

Стајковце, 16214 Власотинце

Ожењен

279.694,00

185,000.00

60.00

Марија Стојиљковић

Ж

Јаковљево, 16210 Власотинце

Удовица

194.000,00

185,000.00

60.00

УКУПНО

2,500,000.00

13

Општина Власотинце спроводи пројекат „Можемо кад хоћемо“ који финансира Влада Србије
преко Кабинета министра задуженог за демографију и популациону политику
кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике

III
Општина Власотинце ће са подносиоцима одабраних пријава закључити уговоре о реализацији, у којима ће се прецизније дефинисати појединачна права и обавезе уговорних страна.
IV
Ову одлуку објавити на интернет страници општине Власотинце, www.vlasotince.org.rs
Образложење
Кабинет без порфеља задужен за демографију и популациону политику, расписао је Јавни
позив за суфинансирање јединица локалних самоуправа, ради реализације пројеката из области
демографије и популационе политике у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и
коришћења средстава подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за
2020. годину.
Јавни позив је био отворен 29. јануара 2020. године, и на основу њега је општина Власотинце
предложила предлога мера – пријававила пројекат „Можемо кад хоћемо“, који је одобрен за
финансирање. Пројекат се финансира средствима Кабинета министра без портфеља задуженог за
демографију и популациону политику са 3.478.850,00 динара и 621.150,00 средствима из буџета
општине Власотинце. Укупна средства су алоцирана у буџету на Разделу 5, Општинска управа,
Програм 3 Локални економски развој, Пројекат 0901-014, функција 090 Социјална заштита
некласификована на другом месту, позиција 37/0, економска класификација 423, ради пружања
подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2020. годину и у складу су
са Уговорoм о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у
Републици Србији у 2020, број 403-48/20 (наш број) од 02. марта 2020. године и 063 Број 401-01-13674/-2019-01 (број Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону
политику) од 02. марта 2020. године. Од укупних средстава пројекта за доделу бесповратних
средстава за обнављање породичних кућа опредељено је 2.500.000,00 динара.
Бесповратна средства Кабинета без портфеља су намењена за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе које доприносе реализацији циљева утврђених
Уредбом, од којих општина Власотинце реализује мере које се тичу:
- усклађивања рада и родитељства;
- популационе едукације и
- очувања и унапређења репродуктивног здравља.
У оквиру мере усклађивања рада и родитељства, ради ефикаснијег спровођења и надградње
мера које је држава промовисала, као и тражење нових, одговарајућих специфичним проблема и
потреба датог окружења деловаће подстицајно за родитељство на више начина. Један од њих је и
побољшање квалитета живота, који је један од неопходних услова за рехабилитацију рађања и
родитељства и то доделом бесповратних за обнављање породичних кућа и покретање и унапређење
пословања у оквиру домаћинства на територији општине Власотинце, у 2020. години. Најважнији су
стварање позитивне популационе климе, слање јасне демографске поруке локалне самоуправе као и
отклањање уочених баријера за родитељство уопште, а поготово за рађање деце вишег реда.
Објављен је Јавни позив, 09. 09. 2020. године, за подношење пријава за коришћење
бесповратних средстава за обнављање породичних кућа у руралним срединама на територији
општине Власотинце. Пријаве су пристизале до 21. 09. 2020. године и Комисија је констатовала да је
примљено пријава од 13 лица у том року.
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Комисија је проверавала правовременост и комплетираност свих пристиглих пријава, увидом
у приспелу документацију у року од 7 радних дана. Након извршеног детаљног прегледа свих
валидних пријава Комисија је 28. 09 2020. године утврдила листу пријава за расподелу средстава за
финансирање активности применом критеријумима из јавног позива и одредбе Уговора о
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у
2020. закљученог између општине Власотинце и Кабинета министра без портфеља задуженог за
демографију и популациону политику.
Комисија је, на седници од 08.10. 2020. године утврдила Коначну ранг листу, на основу које је
урађен и предлог Одлуке за доделу средстава.
Комисија је усвојила Записнике са састанaка од 27.07.2020; 24.08.2020; 08.09.2020; 28.09.2020
и Предлог Одлуке комисије за доделу подстицаја од 08. 10. 2020.
На основу Предлога Комисије, председник општине Власотинце доноси Одлуку о доделом
бесповратних средстава за обнављање породичних кућа у руралним срединама на територији
општине Власотинце.
У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник
Братислав Петровић
________________________
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