
На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени 

гласник РС”, број 47/2018), члана 6. Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе 

средстава из буџета општине за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују 

удружења („Службени лист Града Лесковца”, број 4/2019), у складу са Одлуком о буџету 

Општине Власотинце („Службени гласник Града Лесковца”, број 47/20), Општинско веће, на 

предлог Општинске управе, доноси 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Одлуком о буџету Општине Власотинце за 2021. годину („Службени гласник града 

Лесковца”, број 47/20), у оквиру раздела 5, 

1. 

Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – Функци-

онисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 474 – Вишенаменски развојни 

пројекти, Економска класификација 481000 – Дотације невладиним организаци-јама, 

планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара. За доделу средстава расписаће се 

конкурс за доделу средстава из буџета Општине за подстицање програма или недо-стајућег 

дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, на 

територији општине Власотинце, и то: 

1. Назив јавног конкурса: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Вла-

сотинце за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање 

пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину 

2. Циљ јавног конкурса: Допринос остваривању јавног интереса општине Власотинце и 

одрживом развоју локалне заједнице кроз реализацију пројеката/програма удружења. 

3. Област јавног конкурса:  

1) Промоција општине Власотинце 

- Организовање догађаја за промоцију општине Власотинце 

2) Заштита животне средине 

- Уређење градских, сеоских и приградских насеља 

- Уклањања смећа (у сеоским срединама, приградским насељима и др.) 

- Опремање локалитета где грађани могу да одлажу поједине врсту отпада 

- Подстицање развоја свести о утицају животне средине на здравље људи у основним 

и средњим школама 

3) Пољопривреда 

- Подстицање пољопривредне делатности у руралним подручјима 

- Развој пчеларства 

4) Туризам 

- Промоција активног туризма 

5) Заштита потрошача 

- Информисање и едукација о правима потрошача 

- Бесплатна правна помоћ за заштиту потрошача 

6) Афирмисање демократизације локалне самоуправе 

- Повећање активног учешћа организација цивилног друштва у свима фазама 

процеса доношења прописа којим се уређују питања од јавног интереса 

4. Ко може да конкурише за средства: Право учешћа на јавном конкурсу имају удру-жења 

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 пројекaта у конкурсом предвиђеном року 

5. Планирани износ средстава: 2.000.000,00 динара. 

6. Планирани период објављивања конкурса: Март-април 2021. године. 

7. Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и њихово трајање: Aприл 

2021. године,трајање 3-9  месеци 

2. 

Програм 0901 - Социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-005 Подршка локалним 

удружењима и савезима-социјална заштита, Функција 090 – Социјална заштита некласифи-

кована на другом месту, Економска класификација 481000 – Дотације невладиним орга-

низацијама, планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. За доделу средстава 

расписаће се конкурс за доделу средстава из буџета Општине за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 

удружења, на територији општине Власотинце, и то: 

1. Назив јавног конкурса: 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 2021. годину 

2. Циљ јавног конкурса: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у 

заједници  

3. Област јавног конкурса: Социјална заштита 

- 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  

4. Ко може да конкурише за средства: 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.  

5. Планирани износ средстава: 300.000,00 динара  

6. Планирани период објављивања конкурса: Март-април 2021. године.  

7. Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и њихово трајање: април 2021. 

године (3 до 9 месеци) 

3. 

Програм 1201 - Развој културе и информисања, Програмска активност 0004 – Оствари-

вање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, Функција 830 – Услуге 

емитовања и штампања, Економска класификација 423000 – Услуге по уговору, пла-нирана 

су средства у износу од 4.500.000,00 динара. За доделу средстава расписаће се конкурс за 

доделу средстава из буџета Општине за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, на 

територији општине Власотинце, и то: 

1. Назив јавног конкурса: Јавни конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јав-

ног интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 

31.12.2021. године  

2. Циљ јавног конкурса: Истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информи-сање 

свих грађана општине  Власотинце кроз подршку производњи медијских са-држаја 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 

3. Област јавног конкурса: Медији/Информисање 

4. Ко може да конкурише за средства: Медијска удружења / Медији  

5. Планирани износ средстава: 4.500.000.00 динара  

6. Планирани период објављивања конкурса: Јануар-фебруар 2021. године 

7. Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и њихово трајање: Март-

април 2021. године (до 12 месеци) 

4. 

Програм 1201 - Развој културе и информисања, Програмска активност 0002 – Јачање ку-

лтурне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 –Услуге културе, Економска 

класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у 

износу од 1.500.000,00 динара. За доделу средстава расписаће се конкурс за доделу средстава 

из буџета Општине за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења, на територији општине Власотинце, и 

то: 

1. Назив јавног конкурса: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Вла-

сотинце за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање 

пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину 

2. Циљ јавног конкурса: Очување, унапређење и представљање култтурно-историјског 

наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. 

3. Област јавног конкурса:  

1) Култура 

- Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе 

развоју културе и уметности 

2) Очување културне и историјске традиције 

- Подстицај традиционалних вредности 

3) Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја 

- Организовање фолклорних манифестација 

4. Ко може да конкурише за средства: Право учешћа на јавном конкурсу имају удру-жења 

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 пројeкaта у конкурсом предвиђеном року.  

5. Планирани износ средстава: 1.500.000,00 динара 

6. Планирани период објављивања конкурса: Март-април 2021. године. 

7. Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и њихово трајање: Април 

2021. године (3 до 9 месеци). 

 

 

_____________________________ 

(Потпис овлашћеног лица и печат) 


