
          
 

 

На основу Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број 6/2019 од 28. 
02. 2019. године), члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из буџета 
општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број 52/2016), члана 13. став 11. 
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), по прибављеном Извештају о стручној оцени 
пријава – пројеката удружења број 400-30-40/2021, од дана 12.05.2021. године, а по спроведеном 
јавном конкурсу бр. 01 бр. 400-30/2021 од дана  19.03.2021. године, Председник општине доноси 

ОДЛУКА 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

Овим Решењем утврђују се пројекти удружења који ће се финансирати из буџета општине 
Власотинце у 2021. години, по спроведеном конкурсу од 19.03.2021. године. 

II 

Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана, на 
седници одржаној дана, 08. 04. 2021 године, утврдила је ранг листу поднетих пријава: 

Табела 1. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. 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 

Опредељена 
средства (РСД) 

1 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља, 400-30-2/2021 74.20 100.000,00 

2 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-30-3/2021 66.40 80.000,00 

3 Удружење пензионера општине Власотинце, 400-30-4/2021 82.20 70.000,00 

4 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-30-6/2021 80.80 100.000,00 

5 Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 
400-30-7/2021 

66.40 80.000,00 

6 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“, 400-30-9/2021 72.40 80.000,00 

7 Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 400-30-
10/2021 

66.80 50.000,00 

8 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-30-11/2021 65.20 50.000,00 

9 Удружење BMW Мото клуб, 400-30-12/2021 70.80 150.000,00 

10 Удружење Општинска организација потрошача, 400-30-14/2020 85.00 270.000,00 

11 Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“, 
400-30-23/2021 

67.80 80.000,00 

12 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-30-24/2021 94.80 200.000,00 

13 Удружење пчелара  Власотинце, 400-30-26/2021 77.60 150.000,00 

14 Удружење грађана „Зона Власина“, 400-30-13/2021 67.00 80.000,00 
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15 Удружење воћара и виноградара Власотинце, 400-30-27/2021 71.80       
100.000,00 

16 Удружење филмских,телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ 
ФИЛМ“, 400-30-29/2021 

69.20 150.000,00 

17 Удружење Безбедно дете, 400-30-32/2021 90.40 100.000,00 

18 Удружење Ромско око,400-30-34/2021 60.00 80.000,00 

19 Удружење АРТ Српско-Руско, 400-30-35/2021 60.00 50.000,00 

20 Удружење Принцип Власотинце, officeler@vlasotince.org.rs 60.20 50.000,00 

21 Удружење Пољопривредници југа Србије, officeler@vlasotince.org.rs 64.00 50.000,00 

22 Удружење филмских, телевизијских, радио и интернет стваралаца 
„Инфодеск“, 400-30-38/2021 

63.00 50.000,00 

23 Друштво одгајивача расних голубова „Света Димитријевић - Уча“, 
400- 
30-15/2021 

60.00 50.000,00 

 

Пројекти који су одбијени: 

Ред. 
бр. 

Назив удружења  Разлог одбацивања 

1 Удружење 
Наша Власина 
400-30-33 

Образложење: Удружење грађана „Наша Власина “ није доставио предлог 
пројекта/програма на прописаним обрасцима са описом активностима и 
трошковима. 
  

 

Табела 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години са циљем очувања, 

унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, проду-

кције и стваралаштва у локалној заједници у приоритетним областима од јавног интереса и то:  

Култура; Очување културне и историјске традиције; Очување и подстицање народног стварала-

штва 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. 

Назив удружења,                        Заводни број Број 
бодова 

Опредељена 
средства 

(РСД) 

1 Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-30-1/2021 89.20 270.000,00 

2 Удружење Омладински центар „FENIKS“, 400-30-5/2021 60.00 50.000,00 

3 Удружење К.У.Д. „Братство“ Власотинце ,400-30-8/2021 85.80 150.000,00 

4 
Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-
30-16/2021 

68.40 50.000,00 

5 

Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 

400-30-17/2021 

68.20 225.000,00 

6 
Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-30-18/2021 70.00 160.000,00 

7 

Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-30-

19/2021 

87.00 50.000,00 

8 
Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-30-20/2021 70.00 165.000,00 

9 
Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-30-21/2021 61.20 100.000,00 

10 
Удружење „Лоза“, 400-30-22/2021 70.60 150.000,00 

11 
Удружење ARTIZAN , 400-30-28/2021 87.60 130.000,00 

 



 

Пројекти који су одбијени: 
 

Ред. 
бр. 

Назив удружења Назив пројекта Разлог одбијања 

12 . 
 

14. 

Удружење Стара школа – Ладовица, 400-30-31/2021  и 

Удружење Стара школа – Ладовица, 400-30-37/2021 

 

Образложење: Удружење Стара школа –
Ладовица која је поднела два 
програма/пројеката „Фестивал Стара 
школа Ладовица “ и „Фестивал 
музике2021“ не испуњава услове 
конкурса , јер по условима Јавног 
конкурса Удружење предлагач 
програма/програма/пројекта/учесник 
конкурса може поднети само једну 
пријаву на јавни конкурс, са једним 
предлогом програма/пројекта. 

 
13. Удружење жена Ладовица, 400-30-36/2021 Образложење: Удружење жена 

Ладовица је које је доставило пројекат 
„Фестивал весела Ладовица“ не 
испуњава услове конкурса , јер право 
учећа немају удружења која нису 
поднела извештај о реализацији 
пројеката/програма и/или нису 
оправдала средства додељена на 
прошлогодишњем конкурсу. 

 

 

Табела 3. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. 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 
Број 

бодова 

Опредељена 
средства 

(РСД) 

1 
Окружна организација слепих Лесковац, Масариков трг 31, 
400-30-25/2021 

63.33  70.000,00 

2 
Удружење грађана Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце, 
400-30-30/2021 

68.33 230.000,00 

 

III 

Општина Власотинце ће са носиоцима пријава - пројеката закључити уговоре о реализацији, у 
којима ће се прецизније дефинисати појединачна права и обавезе уговорних страна. 

IV 

Ово решење објавити у средствима јавног информисања, на званичном сајту општине 
Власотинце и у „Службеном гласнику града Лесковца“ 

V 

Образложење 

Председник општине Власотинце расписао је дана, 19.03.2021.  године,  Јавни конкурс за 

финансирање пројекта из буџета  општине Власотинце, 01 број 400-30/2021. 

Благовремено, до дана 05.04.2021. године пристигло је 40 пријава  удружења. 

Координатор комисија за спровођење јавног конкурса је  сачиниo Извештај о стручној оцени 

пријава - пројекта удружења, 01 бр. 400-30-40/2021, од 12.05.2021. године, који је прихваћен. 



Председник општине Власотинце  је, по спровођењу  конкурса, размотрио Извештај о стручној 

оцени пријава - пројекта удружења, бр. 400-30-40/2021 и на основу члана 17. Одлуке о начину 

финансирања пројекта удружења из буџета општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, 

бр. 52/16) и члана 13. став 11. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава 

из буџета општине за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Слу-

жбени гласник града Лесковца“, број 4/2019 од 01. 02. 2019. године), одлучио као у диспозитиву 

одлуке. 

VI 

Председник општине Власотинце закључиће уговоре о додели средстава из буџета општине 

Власотинце са удружењима из тачке III ове Одлуке, по правоснажности исте. 

VII 

Овa одлука  је  коначна  и  против  исте се  може  покренути  Управни  спор  у  року  од  30  дана  

од  дана  достављања  одлуке. 

VIII 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“, на званичној интернет презентацији 

општине Власотинце и у средствима јавног информисања. 

IX 

Одлуку доставити: подносиоцима  пријава и архиви општине Власотинце. 

 

Број: ______________ 

Власотинце, _____________ године. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ______________________ 


